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Pre fá cio

A obra de Au gus te de Sa int-Hi la i re (1779-1859)
trou xe-nos uma con tri bu i ção exem plar. Pou cos in ves ti ga do res es tran ge i ros,
den tre os mu i tos que nos vi si ta ram com pro pó si tos ci en tí fi cos, se mos tram 
tão com pre en si vos e cor di a is a nos so res pe i to.

As pe cu li a ri da des da flo ra, da fa u na, a mes ma va ri e da de das
es pé ci es so li ci tam a aten ção apa i xo na da des se na tu ra lis ta fran cês. Não
foi me nor tam bém a ar gú cia com que bus cou ob ser var a nos sa so ci e da de
oi to cen tis ta, dela nos dan do um pa i nel de co res ní ti das. O au to di da ta de
Orléans, com mo dés tia dig na de nota, con quis tou por isso mes mo re no me 
uni ver sal como “bra si li a nis ta” con su ma do.

A re gião me ri di o nal foi es co lhi da para suas de mo ra das e
afa no sas ex cur sões. Pode-se di zer que da Ba hia para ba i xo, com pre en den do
uma área ex ten sís si ma, em que as sen tam os atu a is Esta dos do Espí ri to
San to, Mi nas Ge ra is, Go iás, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Pa ra ná, San ta 
Ca ta ri na, Rio Gran de do Sul e a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai (en tão
Pro vín cia Cis pla ti na), a pes qui sa de cam po efe tu a da por Sa int-Hi la i re
res pon deu ge ne ro sa men te a mu i tas per gun tas. Nin guém mais aten to do



que ele no em pe nho de des ven dar aos olhos da Eu ro pa a eco lo gia des sa
par te do mun do.

O re sul ta do que ob te ve não se li mi tou, po rém, à co le ta, clas si -
fi ca ção e pre ser va ção do ma te ri al en con tra do. À me di da que o exa mi na va,
Sa int-Hi la i re re di gia co mu ni ca ções, re la tos de vi a gem, e per mu ta va in for -
ma ções com bo tâ ni cos e ins ti tu i ções di ver sas; tra ta va, em suma, de tor nar 
co nhe ci da a opu lên cia da na tu re za bra si le i ra, im per fe i ta men te co nhe ci da, 
na que la épo ca, in clu si ve por nós mes mos.

To dos o sa bem: a cu ri o si da de da que le ho mem ex cep ci o nal, ao
in vés de se fe char na con tem pla ção do mun do fí si co, igual men te se abriu à 
con tem pla ção do ho mem, das ins ti tu i ções, dos cos tu mes, das for mas de
tra ba lho do abo rí gi ne, do bran co, dos ne gros, li vres ou es cra vos, vale di zer,
da pin tal ga da hu ma ni da de que aqui de sa bro cha va, an tes de se li ber tar o
Bra sil do imo bi lis mo co lo ni al, a ca mi nho da in de pen dên cia po lí ti ca.

Ser vin do-se do diá rio e de ou tras ob ser va ções ora is ou im pres sas, 
le vou anos a po lir a Vo ya ge à Rio Gran de do Sul. Note-se o se guin te:
pe ne trou ele pela pri me i ra vez nas ter ras de São Pe dro do Sul em ju nho
de 1820, veio a Por to Ale gre, foi à Cis pla ti na, per cor reu as Mis sões,
des ceu o Ja cuí; sua per ma nên cia foi de mo ra da: só re gres sou ao Rio de
Ja ne i ro em maio de 1821, em bar can do no por to de Rio Gran de.

Há mais, po rém. No fi nal des te vo lu me, for man do cin co ca pí tu -
los, do XXIII ao XXVIII, en con tra-se o “Li vro de Vi a gem”, que
mais não é do que o re la to da ex pe di ção que fez a São Pa u lo, em 1822,
para bus car as co le ções bo tâ ni cas ali de i xa das três anos an tes. So bre as
pro vín ci as vi zi nhas, Mi nas e Rio de Ja ne i ro, pe las qua is no va men te pas sou,
o na tu ra lis ta nos dá igual men te pre ci o sas ob ser va ções, no seu tom ca rac -
te rís ti co. Por tan to, a Vi a gem ao Rio Gran de do Sul , que o le i tor
tem em mãos, abran ge a ma i or par te do Bra sil me ri di o nal.

Des ti no sin gu lar, o des te li vro. Sabe-se, por exem plo (v. Abe il -
lard Bar re to, Bi bli o gra fia Sul-Rio-Gran den se, II), que afa ma dos
mu se us do mun do, em Pa ris, Ber lim, Chi ca go, Genè ve, Mont pel li er,
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New York e Was hing ton, guar dam, em suas co le ções, ma te ri al co li gi do
no Bra sil pelo ilus tre bo tâ ni co. Seu her bá rio ori gi nal, po rém, fora por ele
pró prio con fi a do à guar da do Mu seu de His tó ria Na tu ral de Pa ris.
Estu dos pos te ri o res, le va dos a cabo e cir cuns tân ci as mais fa vo rá ve is, num 
es tá gio evo lu í do das ciên ci as na tu ra is, não só as si mi la ram os da dos pi o ne i ra -
men te ofe re ci dos pelo nos so au tor, como tam bém es go ta ram, por as sim di zer,
o in te res se de suas in ves ti ga ções.

Não é exa ta men te isto o que su ce de à Vi a gem ao Rio
Gran de do Sul. Enquan to re la to de ex cur são ci en tí fi ca, po de ria ter fi ca do
ads tri ta à bo tâ ni ca, prin ci pal ob je ti vo do vi a jan te. Para quem re di gia tal
do cu men to, nas pa u sas de des con for tá vel vi si ta a sí ti os agres tes, er mos e
ig no ra dos, o tex to ora im pres so era um sub pro du to, em face da pri ma zia 
dada por Sa int-Hi la i re ao seu her bá rio, que le va va con si go como o ma i or 
te sou ro por ele des co ber to no Novo Mun do. Entre tan to, nos dias de hoje, 
para to dos nós, a Vi a gem é que é o do cu men to vivo. Quer di zer: quan to 
mais o tem po trans cor ra, mais va li o sas se rão suas pá gi nas, vi vi fi ca das
pela abran gên cia de um es pí ri to ob ser va dor.

Ne nhum dos bo tâ ni cos que in loco pu de ram apre ci ar a flo ra
sul-ame ri ca na teve oca sião de re gis trar fla gran tes so ci a is como os que
aqui se ali nham. De sin te res sa da men te, do modo que me lhor con vém às
co i sas be las, Sa int-Hi la i re ex ce deu a si mes mo na ta re fa de su ma ri ar –
pri me i ro no atro pe lo das vi a gens, e após no sos se go de seu lar fran cês –
mi nu ci o sa men te, em anos de la bor – o que vira no ex tre mo aus tral do
nas cen te Impé rio.

Con tu do, a Vi a gem ao Rio Gran de do Sul não fora ain da
edi ta da na ín te gra, em lín gua por tu gue sa. O tex to até hoje di vul ga do –
ini ci al men te pela Ari el Edi to ra Ltda., 1935, e mais tar de pela Cia.
Edi to ra Na ci o nal, na sé rie “Bra si li a na” – omi te a par te re la ti va à
Ban da Ori en tal do Uru guai, co i sa que evi den te men te des fi gu ra uma
obra em que são fre qüen tes as alu sões com pa ra ti vas aos po vos e co i sas do 
Pra ta e do Bra sil.
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De ve mos a pre sen te tra du ção ao Dr. Adro al do Mes qui ta da
Cos ta, na tu ral de Ta qua ri, onde nas ceu em 1894 e fa le ceu em 12 de
de zem bro de 1985. De sin te res sa da men te a fez o emi nen te ho mem pú bli co,
em cir cuns tân ci as que con vém re fe rir. Na mo ci da de, atra í do pela ex ce lên cia 
da obra, pu bli cou ele na Re vis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá -
fi co do Rio Gran de do Sul, ano 2º, 1º trim. de 1992, a tra du ção de
al guns ca pí tu los, alu si vos à pri me i ra es ta da do au tor em ter ra ga ú cha, an tes
de per cor rer a Cis pla ti na, de onde vol ta ria pas san do pe las an ti gas Mis sões
da mar gem es quer da do rio Uru guai. Cor rem os anos. Mas, ce den do a
ape los do mes mo Insti tu to His tó ri co, de que é pre si den te per pé tuo, ape sar 
de inú me ros afa ze res, o ex-Mi nis tro da Jus ti ça do Go ver no Du tra,
ex-par la men tar e ad vo ga do mi li tan te, en con trou for ças, ape sar de avan ça da 
ida de, para re to mar o li vro de Sa int-Hi la i re e con clu ir sua es pe ra da tra du ção.

No mo men to em que es cre via este pre fá cio, o no bre ami go es ta va 
em vés pe ras de com ple tar no ven ta anos de ida de. Nes sa al tu ra da exis -
tên cia, cer ca do da ad mi ra ção de to dos, dava-nos mais uma pro va de ener gia
in te lec tu al, pres tan do à sua ter ra mais um tri bu to de amor.

Des sa for ma, no seu tex to in te gral, um li vro ím par da bi bli o -
gra fia oi to cen tis ta é ago ra con fi a do à aten ção do le i tor, na Estan te
Rio-Gran den se União de Se gu ros (ERUS). De sin te res sa da men te es cri to 
e de sin te res sa da men te pos to em ver ná cu lo, vol ta este li vro a con fir mar,
em nova rou pa gem, a no tó ria va li da de de suas ob ser va ções.

Co in ci den te men te, esta pri me i ra tra du ção in te gral do fa mo so
li vro de Sa int-Hi la i re vem a lume em Por to Ale gre no cen te ná rio de seu
sur gi men to em 1887 na pri me i ra e úni ca edi ção fran ce sa co nhe ci da (im -
pres sa em Orléans por H. Her lu i son).

Foi tar dia a ini ci a ti va de ver tê-la in te gral men te ao nos so idi o ma
mas o re co nhe ci men to de to dos os es tu di o sos nun ca fal tou aos mé ri tos –
em ver da de ra ros – des te li vro ma gis tral.

Por to das es tas cir cuns tân ci as es tou cer to de que o tex to atu al
re no va rá o in te res se dos le i to res, es pe ci al men te no Rio Gran de do Sul e
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na vi zi nha Re pú bli ca do Uru guai, re giões que o au tor per cor reu afa no -
sa men te, pon do sua acu i da de de ci en tis ta em per ma nen te aler ta para re -
gis trar com amo ro so in te res se as pe cu li a ri da des da vas ta re gião su li na.

GUILHERMINO CESAR
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A. F. C. de SAINT-HILAIRE,
mem bre de l’Institut, pro fes se ur de bo ta ni que au mu séum,

 né à Orléans le 4 Octo bre 1779 – mort à la Tur pi niè re le 30 sep tem bre 1853

H. Her lu i son, édi te ur.                                                                         Imp. A. Clé ment
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De di ca tó ria

A SUA ALTEZA REAL E IMPERIAL

O SENHOR CONDE D’EU

Se nhor,
Au gus te Prou van sal de Sa int-Hi la i re foi, cre io, o pri me i ro

sá bio fran cês ao qual foi dado pe ne trar no in te ri or do Bra sil.
Sa in do da Fran ça para o Rio de Ja ne i ro em 1º de abril de

1816, com a em ba i xa da do du que de Lu xem bur go, em pre gou seis anos
nas mais di ver sas ex plo ra ções atra vés do imen so Impé rio do Bra sil.
Per cor reu nada me nos de 2.500 lé guas no lom bo de mu a res no in te ri or
do país, vi si tan do al ter na da men te Je qui ti nho nha, as nas cen tes do rio São 
Fran cis co, o rio Cla ro e o Uru guai.

De re gres so a Pa ris, em agos to de 1822, ocu pou-se ini ci al men te
com os re sul ta dos ci en tí fi cos de suas vi a gens, e co me çou em 1825 a pu bli ca ção
da Flo ra Bra si li ae Me ri di o na lis, que lhe abriu as por tas da Aca de mia
de Ciên ci as.

Em 1830, edi tou seu pri me i ro re la to in ti tu la do: Vi a gem
pe las Pro vín ci as do Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is; e em 1833,



o se gun do: Vi a gens pelo Dis tri to dos Di a man tes e Li to ral do
Bra sil .

Em 1º de fe ve re i ro de 1821, às mar gens do ri a cho Gu a ra pu i tã,
pró xi mo a Be lém, não lon ge das or las do Uru guai, foi en ve ne na do com o 
mel da abe lha Le chi gua na e esse aci den te ori gi nou lon ga e cru el do en ça
que re tar dou a pu bli ca ção da ter ce i ra e da quar ta par te da sua vi a gem.

Essas duas obras só vi e ram a lume em 1848 e 1851, res pec -
ti va men te, sob os tí tu los: Vi a gem às Nas cen tes do Rio São Fran cis co 
e à Pro vín cia de Go iás e Vi a gem pe las Pro vín ci as de São Pa u lo e 
San ta Ca ta ri na.

Mor reu no ano de 1853, em Tur pi niè re (Lo i ret), sen do mem bro 
da Aca de mia de Ciên ci as do Insti tu to de Pa ris, pro fes sor da Fa cul da de
de Ciên ci as de Pa ris, Ca va le i ro da Le gião de Hon ra, das Ordens de
Cris to e do Cru ze i ro do Sul, etc.

Ou tra hon ra lhe es ta va re ser va da.
Sua Ma jes ta de o Impe ra dor do Bra sil, em au diên cia par ti cu lar

con ce di da a um or le a nis ta adi do à Emba i xa da da Fran ça, quis de for ma
ine quí vo ca ma ni fes tar es pon ta ne a men te a es ti ma que nu tria pelo sá bio
cujo nome e tra ba lhos es ta vam pre sen tes em sua me mó ria.

Em obe diên cia à úl ti ma von ta de de Au gus te de Sa int-Hi la i re,
pu bli co ago ra a úl ti ma par te des sa lon ga vi a gem. Tra ta-se do diá rio re di gi do
a cada no i te du ran te pe no sa ex plo ra ção na Pro vín cia do Rio Gran de do
Sul, pros se gui da até Mon te vi déu, às mar gens do Uru guai e atra vés das
an ti gas mis sões je su í ti cas des se país1.

Este diá rio de vi a gem, pre ci sa men te por sua data já an ti ga,
de ve rá pro vo car nos le i to res bra si le i ros um in te res se qua se ar que o ló gi co.
O tem po e o pro gres so mar cham tão ve loz men te no Impé rio do Bra sil,
que se ria cu ri o so, pa re ce-me, pos su ir uma des cri ção cons ci en te e por me no ri za da, 
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do Au tor e como se acham re pro du zi dos nos ma nus cri tos. Assim, ele es cre ve
Ji qui ti nho nha, em bo ra o uso ti ves se con sa gra do de po is a for ma Je qui ti nho nha.



uma es pé cie de in ven tá rio es cri to em 1821, dos lu ga res e re giões vi si ta dos 
pelo au tor.

Eis o que me en co ra ja, Se nhor, a so li ci tar de Vos sa Alte za o
fa vor de po der ins cre ver seu nome no pór ti co des te li vro.

Esse au gus to pa tro cí nio se ria hon ra in sig ne pres ta da à me mó ria 
do sá bio ín te gro que vo tou ao Bra sil uma afe i ção sin ce ra, não de i xou se não 
boas lem bran ças com pre ci o sas ami za des e con sa grou a esse belo país
uma gran de par te de seus tra ba lhos e de sua exis tên cia.

Dig nai-vos ace i tar, com esta de di ca tó ria,
Se nhor,
a ho me na gem do pro fun do res pe i to com que te nho a hon ra de

ser de Vos sa Alte za Real e Impe ri al o mais hu mil de e obe di en te ser vi dor.
La Tur pi niè re, 3 de ja ne i ro de 1884.

R. DE DREUZY
H

Em res pos ta a esta de di ca tó ria, a Se nho ra Con des sa D’Eu
dig nou-se, em 5 de mar ço de 1884, dar-nos ciên cia de que o Se nhor
Con de D’Eu “ace i ta com pra zer a de di ca tó ria da pu bli ca ção que deve
com ple tar as vi a gens de Au gus te de Sa int-Hi la i re. O nome des se sá bio é
bas tan te co nhe ci do no Bra sil, e seus tra ba lhos, que for ne ce ram tan tas
in for ma ções so bre gran de par te do país, go zam des de en tão da ma i or es ti ma.

“É, pois, com gran de pra zer que to ma mos co nhe ci men to des sa
pre ci o sa obra que vai ser com ple ta da pelo úl ti mo vo lu me.”

Estas li nhas são a mais pre ci o sa re com pen sa de nos so tra ba lho
de edi tor, e pro ce dem de prín ci pes tão es cla re ci dos, que sig ni fi cam tam bém 
a mais alta re co men da ção para o le i tor.
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Ca pí tu lo I

TORRES – ÍNDIOS PRISIONEIROS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO 
DO FORTE – ITAPEVA – ESTÂNCIA DO MEIO – SÍTIO DO
INÁCIO – TRAMANDAÍ – FIRMIANO MORDIDO POR UMA
COBRA – FAZENDA DO ARROIO – CULTURA DA MANDIOCA E
DO TRIGO – PITANGUEIRAS – DIÁLOGO COM A HOSPEDEIRA
À PORTA DA CASA – LAGOA DOS BARROS – BOAVISTA –
CURTUME DE JOSÉ EGÍDIO, BARÃO DE SANTO AMARO – O SR.
GAVET – DESCRIÇÃO DA FAZENDA – SÍTIO – CAPELA DO
VIAMÃO – BELA IGREJA – CRIAÇÃO DE GADO.

TORRES, 4, se gun da-fe i ra, 4 de ju nho de 1820. – Sem pre are ia
e mar. Enquan to nos dias an te ri o res só avis tá va mos uma pra ia es bran qui ça -
da que se con fun dia com o céu na li nha do ho ri zon te, hoje, ao me nos,
de pa ra mos dois mon tes de no mi na dos Tor res, por que re al men te avan çam
mar aden tro, como duas tor res ar re don da das. Para as ban das do oes te,
re co me ça mos a avis tar a gran de cor di lhe i ra que há mu i to tem po não
vía mos. Cer ca de uma lé gua1 da qui, en con tra mo-nos à mar gem do rio
Mam pi tu ba (pai do frio), que, atra ves san do a pra ia, se lan ça no mar,
após se pa rar a Pro vín cia de San ta Ca ta ri na da Ca pi ta nia do Rio Gran de;
pas sa mo-lo do mes mo modo que o rio Ara ran guá. É tam bém à guar da
1 A lé gua por tu gue sa de 18 ao grau mede 6.173 me tros.
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de Tor res que se paga o pe dá gio. Con ti nu an do a vi a gem, che ga mos aos
mon tes que têm esse nome; um rel va do mu i to ren te ao chão, um pou co 
mais ele va do que a pra ia, es ten de-se à be i ra-mar, aci ma do mon te que
fica mais ao nor te. Como há pro je to de se lo ca li zar em Tor res a sede de
uma pa ró quia, co me ça ram a cons tru ir aí uma igre ja, da qual até ago ra
exis te ape nas o ma de i ra men to. De po is de pas sar mos por essa igre ja, che ga -
mos a um for te, cuja cons tru ção está sen do ul ti ma da nes te mo men to e jun to
ao qual se acha o alo ja men to dos sol da dos do pos to e o do al fe res que os
co man da. Estas cons tru ções es tão si tu a das no lado oci den tal do mon te, lo cal 
don de go zei um pa no ra ma que se me afi gu rou mais en can ta dor do que efe ti -
va men te era, por ca u sa da mo no to nia dos are a is ári dos, ba ti dos pe las on das.

Qu a se ao pé do mon te es ten de-se, pa ra le la men te ao mar, um
lago de águas tran qüi las e cer ca das de al tas ci pe rá ce as; do ou tro lado,
cres cem ma tas em ter re no pla no. À di re i ta vêem-se ain da are a is pu ros e, 
por fim, o ho ri zon te li mi ta do pela gran de cor di lhe i ra, cujo cimo for ma
um imen so pla nal to.

Che ga do à re si dên cia do al fe res, mos trei-lhe meus do cu men tos,
sen do mu i to bem re ce bi do e hos pe da do numa pe que na casa, onde fi ca rei
so zi nho e don de se avis ta o lago. A cons tru ção do for te, a que me re fi ro 
aci ma, es ta va em an da men to, em bo ra não se acre di tas se na in va são
es pa nho la. Mas des de La gu na até aqui, a cos ta é tão ba i xa e de tal modo
cas ti ga da pe las on das, tão pe ri go sas para as pe que nas em bar ca ções, que
nem se po dia ima gi nar que os ini mi gos de las ou sas sem de sem bar car.

De qual quer modo, o for te está sen do le va do adi an te, vol ta do 
para o nor te e po den do ser do ta do de qua tro pe ças de ar ti lha ria.

Empre ga ram-se em sua cons tru ção cer ca de trin ta pri si o ne i ros,
to ma dos a Arti gas. À ex ce ção de ape nas um, os de ma is são ín di os. Entre -
tan to a ma i or par te re ve la tra ços de san gue es pa nhol. Uns vi e ram das Mis -
sões, ou tros de Entre-Rios e do Pa ra guai. Pa re ce que só o gos to pela pi lha gem 
os ha via re u ni do como a tan tos ou tros, sob a ban de i ra de seus che fes.

Esses ho mens são de es ta tu ra ba i xa, pe i to exa ge ra da men te
lar go, ros to de um bis tre car re ga do, ca be los ne gros e li sos, pes co ço mu i to
cur to, fi si o no mia ver da de i ra men te ig nó bil. O al fe res fez o elo gio de sua
do ci li da de. Alguns ha vi am fu gi do com o pro pó si to de vol tar para os pa gos, 
atra ves san do a gran de cor di lhe i ra; mas, en con tran do na pas sa gem da



ser ra obs tá cu los in su pe rá ve is, vol ta ram e fo ram cap tu ra dos. To dos co nhe -
cem o es pa nhol e a lín gua ge ral. No tei, po rém, que, quan do fa lam esta
úl ti ma lín gua, uti li zam vo cá bu los às ve zes di fe ren tes dos que se acham
con sig na dos no di ci o ná rio dos je su í tas.

TORRES, 6 de ju nho. – Fi quei de tal ma ne i ra fa ti ga do pe las
du ras jor na das an te ri o res, que exi gi de meu guia a per ma nên cia aqui,
por um dia. Apro ve i tei para pôr em or dem mi nhas co le ções e pas se ar
pe los mon tes de no mi na dos Tor res. Ten do já des cri to uma par te que fica 
ao nor te, vou con cluí-la. É alon ga do, de si gual e qua se to tal men te co ber to
de rel va; o avan ço que faz para o mar é ar re don da do como uma tor re;
ofe re ce às on das uma mu ra lha de ro che dos cor ta dos a pi que e ter mi na
por um ter ra ço onde ve ge ta uma erva ras te i ra. Pe los flan cos do mon te
cres cem, em al guns lu ga res, duas es pé ci es de cac tus, um gran de ery ngi um,
bro me liá ce as e ar bus tos, en tre os qua is re co nhe ci, com sur pre sa, a mir tá cea 
de no mi na da pi tan ga, que nun ca ti nha vis to nes ta cos ta.

O mais me ri di o nal dos dois mon tes prin ci pa is está si tu a do a
al gu mas cen te nas de pas sos do pri me i ro; avan ça bas tan te pelo mar aden tro, 
po rém não apre sen ta for ma re gu lar e qua se por toda par te é co ber to de
rel va. Do lado do mar, igual men te es car pa do, exi be uma chan fra du ra pro -
fun da, onde as on das vêm que brar-se con tra as ne gras ro chas.

À en tra da des sa chan fra du ra, do lado nor te, há uma enor me
ca ver na onde di fi cil men te se en tra ria, por ca u sa do mar e da di re ção ver ti cal
dos ro che dos.

Além des se úl ti mo mon te, vê-se ain da um ter ce i ro, mu i to me nos 
im por tan te que os dois ou tros, com o fe i tio de uma al bar da, sen do qua se
todo co ber to de rel va. Na fren te, um ro che do exa ta men te pa ra le lo ao
seu cor te, con fi gu ran do uma ina ces sí vel mu ra lha ín gre me.

É do pri me i ro dos três mon tes que se frui o mais agra dá vel
pa no ra ma; pois dele se avis ta, ao mes mo tem po, o alto-mar e o lago de
água doce de que fa lei on tem.

ITAPEVA, 7 de ju nho, três lé guas. – Após per cor rer ain da
cer ca de três quar tos de lé gua de pra ia, acha mo-nos um pou co afas ta dos 
do mar e en tra mos numa gran de pla ní cie úmi da, re ves ti da de es pes sa
erva dis pos ta em tu fos, na qual se per ce bem, aqui e ali, pe que ni nos ca pões; 
a gran de cor di lhe i ra er gue-se a oes te des sa pla ní cie, que bran do a mo no -
to nia da pa i sa gem.
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O ter re no é bas tan te are no so e, prin ci pal men te do lado da
ser ra, áre as con si de rá ve is são co ber tas de bu tiás. Ago ra não se vê qua se
ne nhu ma plan ta em flor. A rel va mos tra-se ama re la da, seca, as se me lhan do-se 
pelo as pec to ao das pas ta gens ala ga di ças da So log ne. O eri o ca u lon nº 1.8052 e 
uma vil lar sia cres cem em abun dân cia, nos lu ga res mais úmi dos. Fi ze mos
uma pa ra da jun to a uma chou pa na, em cuja vi zi nhan ça her bo ri zei até o
pôr-do-sol, che gan do à mar gem de um gran de lago. O dono da chou pa na 
in for mou-me, esta tar de, da exis tên cia de três ou tros la gos que se co mu -
ni cam uns com os ou tros por es tre i tos san gra dou ros; que o mais se ten -
tri o nal, vis to por mim, cha ma-se la goa das Con chas; que os qua tro jun tos
po de ri am me dir cer ca de quin ze lé guas de com pri men to. Ter mi na do
meu tra ba lho, pedi li cen ça ao dono da chou pa na para per no i tar em sua
casa, sen do aten di do. Esta é cons tru í da em ma de i ra en cru za da, re ves ti da de
fo lhas de pal me i ras, que tam bém en tram na sua co ber tu ra. Com põe-se de
um ce le i ro sem por ta e um quar to des pro vi do de ja ne la e mo bi liá rio, onde a
rou pa bran ca e o ves tuá rio de toda a fa mí lia são es ten di dos so bre tra ves.

Ape sar da in di gên cia que re ve la essa tris te mo ra da, a dona da
casa se ves te mu i to me lhor que nos sas cam po ne sas fran ce sas. Sou be,
por seu ma ri do, que nos ar re do res da qui se cul ti va man di o ca, fe i jão, tri go
e mi lho que, em ge ral, só dá uma es pi ga.

A lo ca li da de per ten ce à Fre gue sia da Ser ra, que dis ta da qui
quin ze lé guas, e por isso os mo ra do res vão à mis sa só pela Pás coa e
mor rem sem re ce ber os sa cra men tos.

A vi a gem vai-se tor nan do cada vez mais pe no sa, mi nhas for ças
e meu âni mo se es go tam; a lem bran ça de mi nha mãe não me sai do pen sa -
men to e jus ta men te quan do mais pre ci so de dis tra ções, vejo-me cer ca do de 
pes so as des con ten tes. Tor no-me pou co a pou co es cra vo de José Ma ri a no3 ; 
Fir mi no4 só me fala com ar in so len te; Ma nuel5 é ain da o me lhor, mas
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2 Este nú me ro e os que apa re ce rão no cor rer da le i tu ra se re fe rem ao ca tá lo go
des cri ti vo or ga ni za do, di a ri a men te, por Au gus to de Sa int-Hi la i re. Este ca tá lo go e
o her bá rio do Bra sil são con ser va dos no Mu seu de Pa ris.

3 Tro pe i ro mes ti ço, alu ga do em Ubá, per to do Rio de Ja ne i ro, en car re ga do de fer rar 
os ani ma is, cu i dar do ar re a men to, ca çar e pre pa rar os pás sa ros.

4 Índio bo to cu do, tra zi do pelo au tor, das mar gens do Je qui ti nho nha. Era en car re ga do 
de trans por tar e pre pa rar as pro vi sões e de aju dar Ma nu el.

5 Cri a do li vre (ca ma ra da), ne gro for ro, alu ga do em São Pa u lo. Suas obri ga ções
con sis ti am em cam pe ar os ani ma is, car re gá-los e des car re gá-los.



de uma sus ce ti bi li da de que exi ge as mais fa ti gan tes pre ca u ções. Para
mim é um su plí cio inex pri mí vel achar-me sem pre en tre es ses abor re ci -
dos per so na gens, e se à tar de go zei al gu ma tran qüi li da de foi por que me
re fu gi ei so zi nho nes sa chou pa na.

ESTÂNCIA DO MEIO, qua tro lé guas e meia, 8 de ju nho. –
A casa em que per no i tei on tem fica tão pró xi ma do mar, que ouvi toda
a no i te o ma ru lhar das on das.

A es tra da con ti nua a atra ves sar a mes ma pla ní cie úmi da, já
des cri ta, e que a vi zi nhan ça da ser ra, a mis tu ra de pe que nos bos ques
com pas ta gens e o as pec tos dos bu tiás6 tor nam mu i tís si mo agra dá vel.

Os bos que zi nhos, es pa lha dos nas pas ta gens, as se me lham-se
bas tan te ao que cha ma mos pou sos; as ár vo res aí, mu i to pró xi mas umas
das ou tras, têm pou co vi gor e al tu ra. O ca mi nho vai gra da ti va men te se
apro xi man do da ser ra e, per to de uma lé gua da qui, vi mos o lago de que
fa lei on tem e que se es ten de so bran ce i ro ao pé das mon ta nhas. Até aqui
des fru ta mos esta mag ní fi ca vis ta, e a chou pa na, jun to à qual es ti ve mos
pa ra dos, se lo ca li za à mar gem do lago. Este lu gar se ria de li ci o so se os
ar re do res do lago fos sem cul ti va dos e po vo a dos de casas, uma vez que a
mais bela pa i sa gem pre ci sa va ser ani ma da pela pre sen ça e tra ba lho do ho mem. 
Entre tan to mal se vêem, de lon ge em lon ge, al gu mas mi se rá ve is chou pa nas. 
Pa rei per to de uma, tão úmi da que não ou sei fa zer nela a mi nha cama.

Mas a dona da casa aqui se ves te de modo idên ti co ao da se -
nho ra da chou pa na de Ita pe va; usa um ves ti do de nan quim azul, man gas 
com pri das e um fi chu de mus se li na; os ca be los al te a dos por uma tra ves sa. 
Enquan to es cre vo, de sen ro lam uma es te i ra no chão, e aí ser vem a sopa,
re u nin do-se toda a fa mí lia em re dor da es te i ra. Con vi da ram-me a to mar
par te nes sa re fe i ção, mas re cu sei. Per gun tei o nome do lago aos mo ra -
do res da casa, mas não me sou be ram res pon der.

Qu an do a ele se re fe rem, di zem sim ples men te o lago, e como
aí não exis te ou tro, to dos en ten dem.

SÍTIO DO INÁCIO, 9 de ju nho, três lé guas. – Sem pre as
mes mas pla ní ci es, as mes mas mo i tas de mata, apra zi vel men te dis se mi na das
no meio das pas ta gens. O ter re no con ti nua mu i to are no so, po rém me nos

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 33

6 Pal me i ras anã. Ver Vi a gem a São Pa u lo, Aug. de Sa int-Hi la i re, tomo II, p. 367.



úmi do. A rel va é es pes sa e mais ama re la que a das pas ta gens que per cor ri
nos dias an te ri o res.

De vez em quan do, en con tro al gu mas flo res, tal como acon te ce
no mês de ou tu bro em nos sos cam pos; mas aqui, como na Fran ça, as
plan tas tar di as são me nos vi go ro sas e sua in flo res cên cia mu i tas ve zes di fe re 
da que se apre sen ta no tem po pró prio.

Ra ra men te se vêem ár vo res sem fo lha gem, e os mo ra do res
da qui me dis se ram que as ma tas nun ca fi cam to tal men te des fo lha das
como ocor re nes ta mes ma épo ca em Mi nas No vas. Du ran te mu i to tem po 
vía mos ape nas tre chos do lago, mas já nes te pon to co me ça mos a avis tá-lo
me lhor e, afi nal, che gan do ao sí tio, onde pa ra mos, en con tra mo-nos em
suas mar gens.

O sí tio, sen do ain da uma chou pa na, ofe re ce me lhor apa rên cia 
que os en con tra dos on tem e an te on tem. Aí de pa ra mos so men te um
pre to ve lho, cujo se nhor o de i xa ra para re ce ber a cor res pon dên cia vin da 
de Por to Ale gre e que deve des ti nar-se à guar da de Tor res. Por esse ne gro
fi quei sa ben do que seu amo ti nha mo ra dia prin ci pal e plan ta ções do ou tro
lado do lago, não ten do o sí tio ou tra uti li da de além de cria de gado nas
pas ta gens vi zi nhas. O mes mo se dá, ao que pa re ce, com to dos os agri cul -
to res da re gião; plan tam na mar gem oci den tal do lago, co ber ta de mata,
de i xan do o gado nes sa mar gem, onde as pas ta gens são mu i to boas.

É pre ci so, po rém, que o nú me ro de ani ma is não ul tra pas se a
ca pa ci da de das pas ta gens; mas os mo ra do res das vi zi nhan ças são po bres 
de ma is para po der au men tar o re ba nho.

Da ou tra mar gem do lago, é ain da a man di o ca a prin ci pal cul tu -
ra, mas plan ta-se tam bém mi lho e fe i jão. A cana-de-açú car aí dá bem; o
pro pri e tá rio do sí tio onde hoje devo per no i tar, ao que pa re ce, tem nele
gran des plan ta ções des ti na das ao fa bri co da aguar den te. Vi al guns al go -
do e i ros ao re dor das chou pa nas em que pa rei on tem e an te on tem. Ao
de i xar La gu na, o céu apre sen ta va-se sem pre sem nu vens e mos tra va
qua se a mes ma cor que na Fran ça, du ran te as be las ge a das do in ver no.
Hoje o tem po está co ber to e pro va vel men te cho ve rá, se não so prar um
ven to for te. Como to dos os meus ins tru men tos es tão pa ra dos há mu i to
tem po, já não ob ser vo o ter mô me tro; mas as no i tes me pa re cem mu i to
me nos fri as do que as do ano pas sa do, à mes ma épo ca, na Ca pi ta nia de
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Go iás; cre io que esta di fe ren ça pro vém, sem dú vi da, do fato de que em
Go iás os dias são bem mais quen tes do que os da qui.

Las ti mo a mu dan ça de com por ta men to de Fir mi a no; essa
trans for ma ção se deve não só aos maus exem plos, mas ain da por se tor nar
ob je to con tí nuo das cha co tas que re ce be de José Ma ri a no e, so bre tu do,
do ne gro Ma nuel. Não se cala nun ca, dis cu te, res pon de com gros se ri as,
e as sim tor na-se de so nes to, men ti ro so, con tra ri an do todo o mun do. A
opres são o ir ri ta e lhe trans for ma o ca rá ter. Hu mi lha do, re vol ta-se e fica 
de in to le rá vel mau hu mor. Há tão pou ca ló gi ca em suas idéi as, tão pou co
dis cer ni men to e no ção das co i sas, que se tor na im pos sí vel fazê-lo ou vir
a voz da ra zão. Não com pre en de o quan to se ria in fe liz se eu o des pe dis se;
ape nas re co nhe ce ser jus to que me sir va por que o ali men to e vis to. Seu
tra ba lho é tão mal fe i to quan to pos sí vel; já não me dis pen sa ne nhu ma
afe i ção, mas o su por to por pi e da de, pois se per de rá caso o aban do ne e
te nho es pe ran ça de que fi can do só co mi go vol ta rá ao que era an tes.

SÍTIO DO INÁCIO, 10 de ju nho. – Fi quei aqui por que cho veu 
todo o dia. Algu mas pes so as cha mam a par te do lago que fica na vi zi -
nhan ça do sí tio de la goa do Iná cio, mas para a ma i o ria é sim ples men te o 
lago. Fa lei on tem que as plan tas en con tra das ain da em flo res cên cia são
ra quí ti cas e pou co vi go ro sas. Aqui, como na Eu ro pa, essa flo ra ção tar dia é, 
mu i tas ve zes, a con se qüên cia de mu ti la ção de vi da aos ani ma is, que
co mem a has te prin ci pal, pro vo can do a bro ta ção de go mos la te ra is, que
só mais tar de po de rão flo rir, de po is da épo ca nor mal.

TRAMANDAÍ, 11 de ju nho, cin co lé guas. – O as pec to da
re gião que per cor re mos hoje é o mes mo de sem pre; o ter re no pla no e
are no so con ti nua a apre sen tar pas ta gens en tre me a das de ca pões e co ber tas
de uma erva es pes sa e ama re la da. De vez em quan do, per ce be mos, atra vés
da mata, tre chos do lago, mas de po is do sí tio do Iná cio, as mon ta nhas
se dis tan ci am e to mam a di re ção do su do es te.

Ne nhum gado no cam po, ne nhu ma casa, ape nas uma leva de
ín di os pri si o ne i ros, que eram con du zi dos a Tor res. Entre eles, mu lhe res,
mu i to fe i as e ain da mais de sa ver go nha das. Após a sa í da dos je su í tas, os
ín di os das Mis sões ti ve ram como pre cep to res sol da dos e ho mens
cor rom pi dos; vi vem atu al men te da pi lha gem, no meio das de sor dens da
guer ra, não sen do de ad mi rar se suas mu lhe res não mais co nhe çam pu dor.
O Con de da Fi gue i ra, go ver na dor da Ca pi ta nia do Rio Gran de, en via os
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ín di os de que es tou fa lan do para Tor res, pois aí ten ci o na fun dar uma al de ia,
pro je to que só pode ser lou va do.

O Bra sil pre ci sa de bra ços e é me lhor para o Esta do que seja
po vo a do de ín di os, do que por nin guém. Esses que fo ram man da dos
para Tor res não po de rão mais ser no ci vos. Mas le van do con si go suas
mu lhe res, te rão de pres sa es que ci do seu país e tor nar-se-ão, ao cabo de
pou co tem po, ci da dãos des ta pro vín cia, tan to quan to os ín di os po dem
sê-lo de uma pro vín cia qual quer.

Esta ma nhã o dia es ta va ra di an te, mas à tar de, se co briu de
nu vens, pro vo can do uma chu va fina, se me lhan te à que cai fre qüen te -
men te na Fran ça, du ran te o mês de no vem bro. O as pec to e o tem po da
re gião me trou xe ram re cor da ções da So log ne e da vi a gem que mi nha
fa mí lia cos tu ma aí fa zer no ou to no; a mi nha ima gi na ção apro ve i ta tudo
o que me pode re me mo rar os meus fa mi li a res e a Fran ça; mi nhas sa u da des 
se re no vam a cada ins tan te; a so li dão em que vivo me fa ti ga e en te dia;
tre mo cada vez que me lem bro de não ser pos sí vel re ver mi nha mãe...

Che ga mos até o rio Tra man daí, mas como fos se mu i to tar de,
so men te ama nhã o atra ves sa re mos. Acha mos, à mar gem des se rio, uma
es pé cie de chou pa na, co ber ta de ca ni ços, onde se amon to am umas doze 
pes so as, e jun to à qual exis te um pe que no gal pão que ser ve de abri go a
uma ca noa; é de ba i xo dele que dor mi re mos. As plan tas so fre ram al te ra ções 
na ca ba na, em meio da es pes sa fu ma ça.

TRAMANDAÍ, 12 de ju nho. – Ra ras ve zes te nho pas sa do
uma no i te tão mal. Logo que nos de i ta mos, so prou um ven to oes te, vi o len to 
e mu i to frio; tre mi a no i te toda em com ple ta vi gí lia. Ao le van tar-me, en trei
na chou pa na, apro xi mei-me do fogo e cus tei a me aque cer. O dono da
casa fi cou in dig na do com o meu pes so al por ter to ma do os me lho res
lu ga res no gal pão e se abri ga do com as ma las, de i xan do-me ex pos to a
todo o ri gor do frio. Se gun do me in for mou esse hon ra do ho mem, o rio
Tra man daí se lan ça no lago, jun to ao sí tio do Iná cio, lo cal em que o lago 
toma o seu nome. De po is de me aque cer um pou co, saí em di re ção ao
cam po, se guin do a mar gem do rio até ao mar. De acor do com o que
dis se, con clui-se que o rio Tra man daí es ta be le ce uma li ga ção en tre o
lago e o mar, ou, para ser mais exa to, ocor re a co mu ni ca ção e o lago se
es tre i ta aci ma do pon to em que o Tra man daí re ce be as suas águas. Pas san do 
Ita pe va, o lago se es ten de de nor te a sul, pa ra le la men te ao oce a no, mas
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um pou co aci ma da chou pa na onde per no i ta mos for ma ele um co to ve lo,
di ri ge-se para les te e daí em di an te até ao mar não tem mais do que a
lar gu ra do bra ço do Mon tées7 em sua em bo ca du ra. As suas mar gens,
em ex ten são bas tan te con si de rá vel, são co ber tas por uma are ia bem lim pa,
onde en con trei, não obs tan te, al gu mas plan tas. Como o ven to es ti ves se
mu i to for te, não pude trans por o rio; após um pas se io de mo ra do, re tor nei
à casa, onde ana li sei mi nhas plan tas, no meio de es pes sa fu ma ça. No
cam po, e mu i tas ve zes nas ci da des, não há cha mi né, sen do o fogo ace so
no meio da co zi nha; mas a fu ma ça pode le van tar-se, es ca pan do pe las
pa re des em pe na das, ge ral men te, com fres tas. A mi se rá vel ha bi ta ção
onde pas sei o dia só ti nha por sa í da uma por ta es tre i ta, pre ju di can do-me 
sen si vel men te a vis ta. O seu mo bi liá rio se re su mia a ji ra us8 dis pos tos ao
re dor, uma mesa e al gu ma lou ça de bar ro. Dos ho mens que on tem
co nhe ci, só um mora efe ti va men te aí; os ou tros são ami gos e com pa dres 
que vol ta vam de uma fes ta nas vi zi nhan ças. Pas sam o dia todo se aque -
cen do, co zi nhan do e co men do pe i xes. Mos tram ser gen te mu i to boa, to dos 
bran cos, cul ti vam a ter ra e pa re cem ex tre ma men te po bres.

Por vol ta de meio-dia, man dei Fir mi a no pro cu rar le nha; par tiu
com mu i to mau hu mor; ao cabo de al gu mas ho ras, como não vol tas se,
co me cei a acre di tar que ti ves se fu gi do, quan do o avis tei de lon ge, mas
sem tra zer o me nor pe da ço de le nha. Logo que che gou, dis se que ti nha
sido pi ca do por uma ser pen te. Pedi-lhe que me mos tras se a mor de du ra
e re co nhe ci, ao lado do tor no ze lo, a mar ca dos den tes da co bra; apres sei-me
em apli car na fe ri da al gu mas go tas de ál ca li e fiz o do en te be ber umas
qua tro go tas num copo d’água. Re pe ti, de hora em hora, essa me di ca ção;
fiz o meu ín dio de i tar-se, so bre vin do-lhe ape nas uma di mi nu ta in cha ção 
no cal ca nhar. Teve a co ra gem de guar dar no bol so a co bra que o mor de ra;
re ti ra mos daí a ví bo ra ain da viva. Era mi nha in ten ção em pa lhá-la, mas
in fe liz men te ela se es tra gou. Me dia ape nas um pé de com pri men to,
ca be ça mu i to cha ta e sen si vel men te mais gros sa que o pes co ço; cin zen ta 
com man chas cir cu la res pre tas, e José Ma ri a no me ga ran tiu ter-lhe vis to
as glân du las ve ne no sas.
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Ao cair da tar de, o ven to ama i nou um pou co e pas sa mos para 
a ou tra mar gem do rio, onde se acha a casa de meu guia. Hos pe dou-me
em uma mi se rá vel ca ba na sem ja ne la, co ber ta de pa lha, na qual o ven to
e o frio pe ne tram de to dos os la dos, e onde me sin to mu i to mal.

TRAMANDAÍ, 13 de ju nho. – Ontem à tar de, o ven to só
abran dou por al guns ins tan tes; re co me çou logo de po is com vi o lên cia
bru tal, per du ran do toda a no i te e todo o dia, acom pa nha do de um frio
cor tan te. O meu pes so al, acos tu ma do aos ca lo res in ten sos, es ta va tran si do
de frio e eu não me apre sen ta va em me lho res con di ções. So men te na
co zi nha foi-nos pos sí vel fa zer fogo; nela não ha via por ta, mas fres tas
por to dos os la dos. O meu guia de se ja per ma ne cer aqui al guns dias
para con ser tar sua car ro ça, e é di fí cil en con trar-se lu gar mais tris te.
Umas chou pa nas po bres, mal fe cha das, es pa lham-se à mar gem do rio e,
por to dos os la dos, ape nas are ia fina, da qual o ven to faz le van tar re de -
mo i nhos: ima gem da mais per fe i ta mi sé ria e es te ri li da de. Dis se-me o
meu guia que pos sui ou tra casa, com plan ta ções, mas que vem aqui de
tem po a tem po, de vi do à abun dân cia da pes ca.

TRAMANDAÍ, 14 de ju nho. – O ven to e o frio con ti nu a ram
toda a no i te; en tre tan to saí a pas se io, mas pou co en con trei. A ve ge ta ção
dos cam pos apre sen ta-se ama re la da e res se qui da, ven do-se ape nas ar bus tos 
sem flo res. A car ro ça foi con ser ta da com mu i to cu i da do, e o meu guia
me deu a es pe ran ça de par tir mos ama nhã, caso ele en con tre os bois.

FAZENDA DO ARROIO, 15 de ju nho, uma lé gua e meia. –
O dono da chou pa na, onde o meu guia me alo ja ra, che gou on tem à tar de, 
que i xan do-se, mu i to amar ga men te, por que tudo es ta va de sar ru ma do em 
sua casa. Como só exis tis sem nes sa mi se rá vel pa lho ça as qua tro pa re des, 
sua que i xa não ti nha fun da men to; fiz ou vi dos de mer ca dor e en tre nós
não hou ve dis cus são. Os meus ca ma ra das me acos tu ma ram à pa ciên cia
e ao si lên cio, vir tu des cuja prá ti ca não me cus ta nada.

Par ti mos mu i to tar de, como em ge ral acon te ce de po is de uma 
jor na da. O lago que ve nho se guin do des de Ita pe va não ter mi na jun to ao 
rio Tra man daí, vai mu i to mais lon ge e sem pre pa ra le la men te ao mar;
nós o avis ta mos du ran te toda a vi a gem de hoje. Assim, o que se cha ma
rio Tra man daí nada mais é do que uma es pé cie de ca nal de des car ga.
So men te ali se en con tra água sal ga da; em todo o res to do lago, é doce.
Logo após de i xar mos a chou pa na de Tra man daí, en tra mos em vas ta pla ní cie 
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mu i to uni for me e co ber ta de rel va bem ras te i ra, onde pas ta vam inú me ros
bois; no ta vam-se, aqui e ali, ca po e i ras de ár vo res ra quí ti cas.

O lago e a ser ra que di vi sá va mos a dis tân cia que bra vam a mo -
no to nia da vis ta. Aos pou cos, os ca pões se tor nam mais nu me ro sos, e o
ca pim, mais es pes so; aí não ob ser vei ne nhu ma flor, mas, en tre as plan tas
mais co muns, re co nhe ci uma mi mo sa nº 1.842 e uma ver no nia nº 1.840.

Estes cam pos e os que atra ves sei des de Tor res têm o nome
de cam pos de Vi a mão, de vi do à pro xi mi da de da pa ró quia des se nome.
Pa ra mos numa es tân cia per ten cen te aos cam pos per cor ri dos. É uma
pe que na casa mu i to mal cons tru í da, de pau-a-pi que, mas co ber ta de te lhas.
Em re dor, vi di ver sas car ro ças; aos la dos, la ran je i ras, cur ra is e al gu mas
ca sas de ne gros. O dono da casa de i xou-me per no i tar ali, em bo ra me
tra tas se fri a men te. Po rém, mos trou-se um pou co mais afá vel quan do me 
viu tra ba lhar; ti nha ele um jogo de do mi nó, cujo uso não co nhe cia; en si -
nei-lhe a jo gar e logo nos tor na mos mu i to bons ami gos.

A man di o ca, se gun do me dis se ele, é ain da a plan ta mais cul ti -
va da nas cer ca ni as. O mes mo ocor re com o tri go, que ren de de 10 a 30
por um. La vra-se a ter ra a char rua e se me ia-se a mão. Na ser ra onde o
solo é ar gi lo so e os ven tos me nos vi o len tos, po dem-se plan tar ba na ne i ra 
e cana-de-açú car, mas es tas cul tu ras não me dram bem, aqui. Devo lem brar
que, mes mo na ser ra, a cana-de-açú car só é boa para cor tar-se no ter ce i ro
ano, po rém ela pro duz re ben tos duas ve zes con se cu ti vas, do que se
pode ti rar par ti do. Con ti nua o ven to oes te ain da hoje, per ma ne cen do o
frio. Cha mam-no, na re gião, mi nu a no e pode-se di zer que não dura nun ca 
me nos de três a qua tro dias.

PITANGUEIRAS, 16 de ju nho, três lé guas. – A casa onde
per no i tei on tem está si tu a da em pe que na ele va ção, do mi nan do vas ta
pla ní cie se me a da de ca pões. Vá ri os ami gos do meu hos pe de i ro es ti ve ram
re u ni dos em casa des te on tem à no i ti nha. De po is que apren de ram o
do mi nó, jo ga ram-no du ran te mu i to tem po. To dos eram bran cos e ti nham
pou co mais ou me nos a apa rên cia e os há bi tos dos nos sos cam po ne ses.
Tra ja vam cal ças de al go dão ou de lã, bo tas, e es po ras de pra ta, co le te de
pano de lã, e, por cima, um pon cho. Nada tão belo como os cam pos
que hoje per cor re mos. Os do dis tri to de Cu ri ti ba são on du la dos, e as
ara u cá ri as, vis tas de lon ge, tor nam o pa no ra ma um pou co aus te ro. Aqui, 
o ter re no é mais uni for me, o quan to pos sí vel, do que as nos sas pla ní ci es 
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de Be a u ce, avis tan do-se imen sas pas ta gens a per der de vis ta. Mas nada
há de mo nó to no no as pec to des se cam po: gran de quan ti da de de ani ma is,
ca va los e mu las es tão es pa lha dos nes tas ex ten sas pas ta gens; no tam-se
aqui e ali gru pos es pes sos de plan tas; de quan do em quan do, se ob ser va
tre chos de um lago que, sem dú vi da, é a con ti nu a ção do de Ita pe va;
fi nal men te, do lado oes te, o ho ri zon te é li mi ta do pe las mon ta nhas da
ser ra Ge ral, que se per ce bem a dis tân cia. De i xan do a fa zen da do Arro io, 
atra ves sa mos um pe da ço de cam po co ber to de bu tiás, onde o ter re no é
for ma do de uma mis tu ra de are ia e hú mus de ne gri do. Aí tor nei a en con trar 
exa ta men te as mes mas plan tas que ti nha co lhi do en tre os bu tiás das
vi zi nhan ças de Vila Nova, prin ci pal men te as com pos tas nºs 1.784 e 1.789,
a ro sá cea 1.776, a la bi a da 1.788, a ver be ná cea 1.791 bis, etc.; mais adi an te ra re i am 
os bu tiás, e, das es pé ci es que aca bo de ci tar, a la bi a da 1.788 é qua se a úni ca 
que en con trei em abun dân cia en tre es sas pal me i ras; por úl ti mo, quan do
de sa pa re ce ram os bu tiás, a ve ge ta ção mu dou com ple ta men te, e as pas ta gens
não apre sen tam ne nhu ma das es pé ci es men ci o na das. É evi den te, como
se vê do que fica dito, que a pre sen ça dos bu tiás co in ci de for ço sa men te
com a das ou tras plan tas, do mes mo modo que se en con tra à be i ra de
nos sas la go as a li num ra di o la no mes mo lu gar em que se vê a gen ti a na  fi li for mis. 
Onde não se no ta vam bu tiás, a ter ra se apre sen ta va me nos are no sa, e as
pas ta gens eram cons ti tu í das, prin ci pal men te, de gra mí ne as, dis pos tas em 
tu fos co pa dos. Mes mo sen do o as pec to dos cam pos hoje per cor ri dos
mais apra zí vel que o dos cam pos ge ra is, per ce be-se que a qua li da de das
pas ta gens é aí pior. Não se en con tra mais aque le ca pim fino e ten ro que
en gor da os bur ros, ain da que se lhes não dê mi lho. Aqui o ca pim é duro 
e ás pe ro, tam bém os ani ma is ge ral men te são pe que nos. Pa rei numa
es tân cia a pou ca dis tân cia da es tra da, so bre uma ele va ção do ter re no.
Che guei à tar di nha, com tem po per fe i ta men te cal mo e o céu sem nu vens;
des cor ti nei uma vas ta pla ní cie co ber ta de pas ta gens, onde ha via mu i tos
ani ma is e vi, além, os cu mes da ser ra Ge ral co ber ta de ne vo e i ro es bran -
qui ça do. A na tu re za pos su ía um ar de vida e de ale gria como nun ca ti nha
vis to, des de que es tou no Bra sil, afas tan do por al guns mo men tos a
tris te za que me opri me. A dona da es tân cia, que es ta va só, não me con vi dou
a en trar; re ce beu-me do ou tro lado de uma meia-por ta, po rém man dou 
pre pa rar um quar to mu i to cô mo do e bo ni to, que dá para fora, onde
con for ta vel men te me ins ta lei. De po is de La gu na, foi essa a pri me i ra
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ha bi ta ção de cen te onde per no i tei. Con ver sa va com a mi nha hos pe de i ra,
sem pre do ou tro lado da por ta, achan do-a ale gre e con ver sa de i ra; ti nha,
en tre tan to, para co mi go aque le mes mo ar frio e um pou co des de nho so,
igual ao do meu hos pe de i ro de on tem à no i te, e que não no tei em ne nhu ma
pes soa de Mi nas, mes mo não sen do eu co nhe ci do.

A mi nha hos pe de i ra não tar dou a per ce ber que eu era es tran -
ge i ro; dis se-lhe que era fran cês, e ela cus tou a per su a dir-se de que eu era 
ba ti za do; à no i ti nha re ce bi a vi si ta do ma ri do, mu i to cor tês. O lago que
vi hoje não é, con for me me de cla rou ele, o de Ita pe va, mas ou tro que
não se co mu ni ca com ele, e que se cha ma la goa do Bar ros.

Meu hos pe de i ro que i xou-se da má qua li da de das pas ta gens
dos ar re do res, di zen do-me que, por isso, o cas co dos bois se tor na va de
uma es pes su ra fora do co mum.

Não pos su em boa qua li da de as ter ras das re don de zas, e qua se 
to dos os pro pri e tá ri os fa zem suas plan ta ções ao pé da ser ra, em bo ra sua 
lo ca li za ção fi que dis tan te umas três lé guas da qui. Esta re gião per ten ce
ain da à Fre gue sia da Ser ra. Há nes te lu gar al guns ne gros es cra vos, mas
ne nhum mu la to. To dos os ho mens li vres que co nhe ci de po is de La gu na
eram bran cos; ge ral men te co ra dos, de ca be los lou ros; as mu lhe res têm
uma bela cor e nun ca se es con dem à apro xi ma ção de fo ras te i ros. To dos
afir mam que esta é a épo ca das chu vas e que a seca atu al men te não é
nor mal.

BOAVISTA, 17 de ju nho, seis lé guas. – Esta ma nhã, bem
cedo, os meus hos pe de i ros me man da ram, por uma cri ou la, mate e um
pra to che io de bis co i to e de fa ti as de que i jo. De acor do com o há bi to lo cal, 
foi-me ser vi do o mate, em uma pe que na cuia pos ta so bre um guar da na po
do bra do em triân gu lo. A cuia fora es cul pi da cu i da do sa men te mos tran do 
vá ri os de se nhos. A bom ba,9 que nela se acha va, era de pra ta. Per cor re mos
hoje cam pos pa re ci dos com os de on tem, mas onde o ca pim é ain da
mais res se qui do, por que o ter re no é me nos úmi do. O tre cho da ser ra
Ge ral, que avis ta mos de lon ge, já não é tão ele va do como os mon tes,
di an te dos qua is pas sa mos nos dias an te ri o res. Lo ca li zam-se à be i ra da
es tra da duas ou três es tân ci as pou co dis tan tes da qui; to ma mos a di an te i ra, 
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eu e o pai de meu guia, que nos vem acom pa nhan do des de Tra man daí.
Mes mo as sim, che ga mos já no i te fe cha da.

Esta fa zen da, uma das mais im por tan tes da Ca pi ta nia do Rio
Gran de do Sul, per ten ce a José Egí dio, Ba rão de San to Ama ro, que co me çou 
sua car re i ra como se cre tá rio do Con de da Bar ca, che gan do a con se lhe i ro
do Rei, que o agra ci ou com tí tu lo de ba rão, aca ban do por per der essa
gra ça. Ten do con ce bi do a fe liz idéia de apro ve i tar a si tu a ção fa vo rá vel
de sua fa zen da para aí es ta be le cer um cur tu me, José Egí dio, com essa
in ten ção, man dou vir al guns ope rá ri os fran ce ses. Logo que aqui che guei, 
dis se ram-me que ele es ta va em Por to Ale gre e apre sen ta ram-me ao Sr.
Ga vet, ou tro ra cur ti dor em Pa ris, e a quem o Ba rão pu se ra à tes ta de seu 
novo cur tu me. Des de o pri me i ro ins tan te, fui re ce bi do por ele com toda 
a cor te sia, mas quan do me dei a co nhe cer, re do brou-me de gen ti le zas;
dis se-me que o ba rão me es pe ra va há al gum tem po; fez-me en trar para
os apo sen tos do dono da casa, man dan do pre pa rar-me uma boa ceia.
Nes se mo men to che gou a car ro ça, mas os bois não a po di am pu xar até
o alto da co xi lha, onde se acha a casa.

Mal eu en tra va, co me ça mos, o Sr. Ga vet e eu, a con ver sar so bre
a Fran ça. Faz ape nas um ano que o Sr. Ga vet a de i xou, pon do-me a par
de fa tos que eu des co nhe cia. A cada mo men to fa zia-lhe cer tas per gun tas
que de mos tra vam ta ma nha ig no rân cia dos fa tos pas sa dos en tre nós, des de
qua tro anos atrás, que ele fi ca va ad mi ra do.

Encon tro aqui o Cons ti tu ci o nal, o Ti mes e a Ga ze ta de Lis boa,
que me obri ga ram a pas sar o dia in te i ran do-me do que acon te ce ra no
mun do du ran te al gum tem po. De se jo, tam bém, ter o pra zer de ou vir fa lar 
so bre a Fran ça e de con ver sar com meu com pa tri o ta, que me pa re ce
bem ilus tra do.

BOAVISTA, 18 de ju nho. – A fa zen da Bo a vis ta tem 28 lé guas
por tu gue sas de su per fí cie e está com ple ta men te co ber ta de ex ce len tes
pas ta gens. Ga ran tem que trin ta mil re ses po dem pas tar à von ta de nes sa
área; mas atu al men te só há seis mil, por que a fa zen da foi ad mi nis tra da
por um ho mem que só cu i da va de seus in te res ses, re du zin do mu i tís si mo 
o gado. O nú me ro de ca va los ne ces sá ri os dos ha bi tu al men te a ser vi ço
da fa zen da se ele va a qui nhen tos; mas acham que tal quan ti da de mal dá
para isso. Nas es tân ci as da re gião, onde o gado é a úni ca ren da, não há
ne ces si da de de nu me ro sos es cra vos, como nos en ge nhos de açú car ou
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na ex plo ra ção das mi nas. Tam bém aqui não há mais de oi ten ta cri ou los,
in clu in do nes se nú me ro os que tra ba lham na cons tru ção do cur tu me, e
que se rão, em se gui da, aí apro ve i ta dos. Qu a se to dos os es cra vos do ba rão
per ten cem à tri bo mina, bem su pe ri or às ou tras, por sua in te li gên cia,
fi de li da de e amor ao tra ba lho.

As ha bi ta ções da es tân cia es tão si tu a das numa pe que na co xi lha, 
que do mi na ex ten sa pla ní cie. A casa do pro pri e tá rio se com põe de al gu mas 
pe ças, mas es tão mo bi li a das com gos to.

Ocu pam-se, no mo men to, na cons tru ção do cur tu me que
será er gui do ao pé da co xi lha para re ce ber água em abun dân cia. A par te
já co me ça da os ten ta um ar de gran de za, anun ci an do a im por tân cia que
vai ter o es ta be le ci men to. O tan que se acha sob um teto cujo vi ga men to, 
mu i to belo, é sus ten ta do por co lu nas de ma de i ra; mede du zen tos e
cin qüen ta pés de com pri men to por cen to e cin qüen ta de lar gu ra. O Sr.
Ga vet está mu i to con ten te com as ex pe riên ci as já fe i tas. Para cur tir os
cou ros, em pre ga cas ca de man gue, im por ta da dos ar re do res de San tos;
as se gu rou-me que essa cas ca con tém a sex ta par te de ta ni no e que, com
seu em pre go, bas tam me nos de quin ze dias a fim de pre pa rar os cou ros.

Em ne nhu ma ou tra par te do Bra sil se ria tão acer ta da a ins ta -
la ção de um cur tu me, de vi do à abun dân cia de cou ros e de pre ços baixos.
Assim, um cou ro de boi cus ta ape nas três pa ta cas10 e o de vaca, duas pa ta -
cas. Con si de ram hu mi lhan te usar égua como mon ta ria, e, sen do es ses ani -
ma is en con tra dos fa cil men te, não se ven dem por mais de uma pa ta ca ou 
pa ta ca e meia. O ba rão as com pra em toda a vi zi nhan ça, uni ca men te
para matá-las; man da cur tir-lhe o cou ro, fa bri can do sa bão com o sebo.

SÍTIO, 19 de ju nho, três lé guas. – O Sr. Ga vet ti nha pre pa ra -
do al guns pás sa ros para um de seus ami gos, mas es ta vam tão mal con ser -
va dos que di fi cil men te se po de ria apro ve i tá-los; quan do viu os de José
Ma ri a no, re ve lou-me o de se jo de apren der com ele tal pro ces so, pe din do-me 
li cen ça para isso. Con cor dei, tal vez mais para me ver li vre dele, du ran te
al gum tem po, pois sua pre sen ça me ator men ta va, do que no in te res se da 
co le ção, que de via au men tar mais em Bo a vis ta do que em Por to Ale gre.

O Sr. Ga vet me acom pa nhou até uma lé gua em re dor e, nes te
es pa ço, per cor re mos uma re gião pla na e co ber ta de pas ta gens, como a
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que atra ves sei nos dias an te ri o res. O Sr. Ga vet se des pe diu de mim
numa co xi lha pe dre go sa, don de se des cor ti na um vas to pa no ra ma. A
al ti tu de dela é tão in sig ni fi can te que mal se nota, a não ser com pa ran do-a
com as ou tras pla ní ci es, ra zão de lhe da rem o nome de Mor ro Gran de.
Ela tem no cume uns pés de uma ár vo re que já vi em Bo av is ta, me re -
cen do ser men ci o na da por seu por te mu i to pi to res co. Cha mam-na aqui
de aro e i ra; as suas fo lhas, como as das aro e i ras de Mi nas, exa lam, quan do
es ma ga das, for te che i ro de te re bin ti na, e suas cin zas são mu i to apre ci a das
para fa bri car sa bão. Esta ár vo re é mu i to co pa da, mas de pe que na al tu ra;
é tor tu o sa e os ga lhos, que co me çam a nas cer per to da base do tron co,
ra mi fi cam-se em con si de rá vel nú me ro de ra mos me no res e car re ga dos
de fo lhas.

Pas san do Mor ro Gran de, o ter re no vai fi can do mais are no so,
as pas ta gens mu i to se cas e qua se por toda a par te re du zi das a um ca pim
ras te i ro. Cons tan te men te apa re cem ca pões onde as ár vo res pou co cres ci das,
car re ga das de líquens e di vi di das des de a base em nu me ro sos ra mos,
re lem bram as ár vo res es pes sas dos nos sos jar dins in gle ses. Vi, em cer tos 
pon tos, en cos tas ba i xas e ar re don da das, mu i to pou co ele va das, às qua is
dão o nome de lom bas. Como são mais se cas que as vár ze as (var gem), o 
ca pim aí tem vi gor, e as va cas que se ha bi tu am a pas tar nas lom bas só
dão cria de dois em dois anos, en quan to nas vár ze as o fa zem anu al men te.

Du ran te os dias pas sa dos, não en con trei um só re ga to; in for -
ma ram-me, en tre tan to, da exis tên cia de mu i tos na re gião por mim vi si ta da,
mas de sa pa re ci dos pela seca, sem pre ce den tes, des te ano. Hoje, con tu do, 
atra ves sei o que se cha ma ar ro io das Águas Cla ras, por que efe ti va men te
é de uma rara lim pi dez.

Já qua se no i te quan do che ga mos a uma es tân cia, onde pa ra mos;
per ten ce ela a um co man dan te da Fre gue sia da Ca pe la de Vi a mão, e,
como to das da re gião, está si tu a da numa pe que na ele va ção. A casa do
fa zen de i ro não é gran de, con tu do bem ar ru ma da e lim pa. Cons ti tu em
seu mo bi liá rio ca mas, me sas e ban cos. O es tan ci e i ro, após in te i rar-se a
meu res pe i to, re ce beu-me mu i tís si mo bem. Qu an do che guei, fa zia mu i to 
frio, mas re pa rei que to das as por tas e ja ne la es ta vam aber tas. Ge ral men te,
os ha bi tan tes des ta re gião re sis tem às in tem pé ri es mais fa cil men te que
nós. Ape sar das ge a das qua se to das as no i tes, tudo está aber to; não há
aque ci men to em ne nhu ma casa, nem me i os de fazê-lo.
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Fre qüen te men te meu guia tem sido con vi da do a per no i tar
den tro das ca sas em que me hos pe do, mas sem pre re cu sa; dor me com
os com pa nhe i ros em vol ta do fogo que acen dem fora para co zi nhar.
Dor mem so bre um cou ro, qua se sem aga sa lho e de ca be ça des co ber ta;
não é ele a úni ca pes soa in sen sí vel ao frio; to dos os vi a jan tes que en con tro
pro ce dem as sim. Nes ta re gião, ao con trá rio de Mi nas, não há ran chos, o
que pro vo ca nes se pes so al aca nha men to de en trar na casa, prin ci pal -
men te quan do cho ve.

20 de ju nho, cin co lé guas. – Sa in do da es tân cia onde pas sei a
no i te, de i xei a car ro ça e, com o pai de meu guia, se gui por ou tro ca mi nho, 
para co nhe cer a Vila de Vi a mão, mais co nhe ci da aqui pelo nome de
Ca pe la. Esta vila é, se gun do me dis se ram, a po vo a ção mais an ti ga de
Ca pi ta nia.

A fun da ção de Por to Ale gre lhe é bem pos te ri or e qua se se
ig no ra no in te ri or do Bra sil a exis tên cia des ta úl ti ma vila.

Nos ar re do res de Vi a mão, os mi ne i ros e pa u lis tas fa zi am an ti -
ga men te suas com pras de mula; mas, ha ven do ba i xa do mu i to o pre ço
des ses ani ma is, os es tan ci e i ros aban do na ram a cri a ção. Por ou tro lado,
como a po pu la ção da Ca pi ta nia se tor nou mais nu me ro sa no li to ral que
no in te ri or, os mu le te i ros não pre ci sa ram ir tão lon ge para ne go ci ar;
de i xa ram, as sim, de vir até Vi a mão, mas, pelo há bi to, con ser va ram o
nome de Ser tão de Vi a mão à pla ní cie de sa bi ta da que se es ten de en tre
Lapa e Lajes, de sig nan do em ge ral Cam pos de Vi a mão os cam pos des ta
Ca pi ta nia.

Vi a mão está en cra va da numa co xi lha don de se des cor ti na vas ta 
ex ten são de cam pos le ve men te on du la dos, no meio dos qua is se le van tam 
tu fos de bos que. Embo ra des fru te agra dá vel si tu a ção, foi ela qua se
aban do na da de po is da fun da ção de Por to Ale gre, que está me lhor po si -
ci o na da para o co mér cio. Com põe-se, prin ci pal men te, de duas pra ças
con tí guas e de for ma to ir re gu lar; numa de las se er gue a igre ja. De po is
de São Pa u lo, ain da não co nhe ci ou tra igual a essa. Pos sui duas tor res,
sen do bem con ser va da, mu i to lim pa, cla ra e or na men ta da com gos to.
Pe las igre jas do Bra sil pode-se jul gar de quan to se ria ca paz este povo se
os me i os de sua ins tru ção fos sem mul ti pli ca dos e ti ves sem al guns bons
mo de los para ori en tá-los.
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Quem co nhe ce na Fran ça as nos sas igre jas de al de ia acre di ta ria
que as ar tes en tre nós es tão ain da en ga ti nhan do, pela fal ta de bom gos to, o
es ti lo bár ba ro dos or na tos, a vi o la ção das re gras de arte e tan tas co i sas
in con ve ni en tes; no en tan to, não há um só ope rá rio que haja aí tra ba lha do, 
que não te nha co nhe ci do obras-pri mas; mas não pro cu ram imi tá-las,
por que as olha ram sem vê-las, e não lhes com pre en de ram as be le zas.
Não se po de rá con clu ir, daí, que os bra si le i ros pos su em um mais na tu ral 
e ma i or sen ti men to ar tís ti co que nós. E que, se en tre ga rem um dia à
cul tu ra das ar tes, cus tar-lhes-á me nos tra ba lho e es for ços?

Pas san do por Vi a mão, en con trei um gran de nú me ro de ho mens 
re u ni dos, não sei o mo ti vo; to dos eram bran cos, por te atlé ti co e de boa
apa rên cia; a ma i o ria ti nha ca be los cas ta nhos e a tez co ra da. O que me
cha mou a aten ção, de po is que che guei a esta ca pi ta nia, é o ar de li ber da de 
de to dos com que me de pa ro e o de sem ba ra ço de seus ges tos; não pos su em 
a apa tia que ca rac te ri za os ha bi tan tes do in te ri or; ao con trá rio, seus mo vi -
men tos são mais enér gi cos, há me nos de li ca de za em seus ges tos. Numa
só pa la vra: são mais ho mens.

Hoje per cor ri uma re gião um pou co on du la da, as ca sas se
tor nam mais fre qüen tes e se lo ca li zam sem pre em pe que nas ele va ções.
As pas ta gens não pas sam de ca pim mu i to ras te i ro. Pa re ce que ou tro ra
cres cia aí uma rel va es pes sa, que i ma da to dos os anos; mas, de tan to ser vir
de pas to, fi cou re du zi da ao es ta do atu al. Os ani ma is são de pe que no
por te, há tam bém mu las que, em bo ra ofe re ci das a cin co pa ta cas, no
má xi mo, não en con tram com pra do res. Era no i te fe cha da quan do aqui
che ga mos; o fogo, se gun do o há bi to do lu gar, ti nha sido ace so fora, per to
da car ro ça; mas como so pras se um ven to mu i to frio, pedi li cen ça ao
pro pri e tá rio para pas sar a no i te em sua casa, e ele, por in crí vel que pa re ça,
me alo jou num quar to aber to de to dos os la dos, onde fa bri cam a fa ri nha 
de man di o ca.

Nes ta re gião, a pe cuá ria qua se não exi ge cu i da do; de i xam os
ani ma is va gue ar pe los cam pos e não há ne ces si da de, como acon te ce em
Mi nas, de dar-lhes sal. A úni ca pre o cu pa ção que jul gam ne ces sá ria
con sis te em acos tu má-los a ver gen te e a en ten der-lhes os gri tos, para
que não fi quem com ple ta men te sel va gens, se de i xem mar car, quan do
ne ces sá rio, e pos sam apa nhar os que se des ti na rem ao cor te e à cas tra ção.
Para isso, re ú ne-se o gado, de tem pos em tem pos, em cada fa zen da;
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ho mens a ca va lo cer cam o cam po; vão gri tan do alto e ajun tan do os ani ma is 
para um lo cal apro pri a do. Lá o gado fica re u ni do du ran te al guns dias; de po is
o con du zem para o cam po, de i xan do-o em ple na li ber da de. A essa prá ti ca
cha mam fa zer ro de io, e ao lu gar onde pren dem os ani ma is dão o nome de 
ro de io, as sim como tam bém à área de ter re no cer ca da para essa es pé cie de
ba ti da. Há na fa zen da da Bo av is ta seis ro de i os, e, de oito em oito dias,
jun ta-se o gado. As va cas dão cria de se tem bro a ja ne i ro; nes sa épo ca
pro cu ram-se os be zer ros no cam po, guar dam-se num cur ral, onde as
va cas vêm ins tin ti va men te ama men tá-los de ma nhã e à tar de.
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Ca pí tu lo II

PORTO ALEGRE – DESCRIÇÃO DA CIDADE – SUA IMUNDÍCIA –
COSTUMES CARNÍVOROS – O CONDE DE FIGUEIRA, GENERAL –
SUA BOA ADMINISTRAÇÃO – DERROTA DE ARTIGAS EM
TAQUAREMBÓ – PRISIONEIROS GUARANIS – SUA SEMELHANÇA 
COM OS COSSACOS – CAMINHO NOVO – ARTIGAS – DUAS
VACAS HERMAFRODITAS – GRANDE SECA – DIFICULDADES NA
ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DAS
TROPAS – SOLDO EM ATRASO – RENDAS DA CAPITANIA –
SISTEMA DE ARRENDAMENTOS GERAIS – SUA ADJUDICAÇÃO
FEITA NO RIO DE JANEIRO – GRANDES ABUSOS – JUNTA
CRIMINAL – FRUTOS – VINHA – INEXISTÊNCIA DE ESTUFAS –
CLIMA SALUBRE – O GENERAL LECOR – UM BAILE – ORIGENS
DA GUERRA – OS POVOADORES DESTA CAPITANIA SÃO
ORIGINÁRIOS DE AÇORES – COMPARAÇÃO COM OS DE SANTA
CATARINA E DO RIO GRANDE DO SUL – CONTINUAÇÃO DA
DESCRIÇÃO DE PORTO ALEGRE.

PORTO ALEGRE, 21 de ju nho, duas lé guas. – Des de o lu gar em
que pas sei a no i te de on tem até Por to Ale gre, a re gião con ti nua um pou co
on du la da e as ca sas tor nam-se ain da mais fre qüen tes. São pe que nas, mas 
bem con ser va das e sem pre cons tru í das so bre as ele va ções do ter re no.
Jun to de cada casa, um la ran jal, car re ga do de mag ní fi cos fru tos, e nas
vi zi nhan ças vêem-se, em ge ral, plan ta ções de man di o ca, cer ca das por
um fos so pro fun do, e li mi ta das in ter na men te por uma sebe de cac tos.
Empre gam, para isso, duas es pé ci es de cac tos: uma per ten ce à fa mí lia
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dos ce re us e ou tra à das opun tia. As pas ta gens são ras te i ras, qua se res se qui -
das e en tre me a das com flo res de uma oxa lis. Pou co an tes de Por to
Ale gre, o ca mi nho, que se vi nha ori en tan do de nor des te para su do es te, 
faz um co to ve lo para oes te. Des cor ti na-se a ci da de e, em se gui da, o
cimo de uma co xi lha que, avan çan do so bre um lago, dá iní cio à la goa
dos Pa tos, for man do um ist mo, so bre o qual está si tu a da a ci da de de
Por to Ale gre.

À es quer da da co xi lha, aquém da ci da de, há um vale am plo e
pou co pro fun do, co ber to de pas ta gens bem ras te i ras, idên ti ca às dos
ar re do res da qui. À di re i ta da co xi lha, en tre ela e o lago, es ten dem-se ter re -
nos ba i xos, po vo a dos de ca sas de cam po, de plan ta ções de man di o ca e
cana-de-açú car. Em todo o Bra sil, os cam pos cul ti va dos são mu i to
dis tan tes uns dos ou tros; na re gião de que es tou fa lan do, eles se to cam
como nas mais den sas re giões da Eu ro pa, e de nun ci am a pro xi mi da de
de uma ci da de po pu lo sa.

Do pou co que dis se da po si ção de Por to Ale gre se de duz
quan to agra dá vel ela é; já não se tra ta de zona tór ri da, com seus sí ti os
ma jes to sos e me nos ain da de ser tos mo nó to nos. Aqui lem bra o sul da
Eu ro pa e tudo quan to ele tem de mais ame no.

Ao en trar nes ta ci da de, sur pre en deu-me o seu mo vi men to,
bem como o gran de nú me ro de ca sas de dois an da res que la de i am as
ruas e a quan ti da de de bran cos aqui exis ten tes. Vêem-se pou quís si mos
mu la tos; a po pu la ção se com põe de pre tos es cra vos e de bran cos, em
nú me ro mu i to mais con si de rá vel, que se cons ti tu em de ho mens gran des, 
be los, ro bus tos, ten do a ma i or par te a pele co ra da e os ca be los cas ta nhos.
Fá cil per ce ber-se, des de o pri me i ro ins tan te, que Por to Ale gre é uma
ci da de nova; to das as ca sas são no vas, e mu i tas ain da em cons tru ção;
mas, de po is do Rio de Ja ne i ro, não ti nha ain da vis to uma ci da de tão
imun da, tal vez mes mo a ca pi tal não o seja tan to.

João Ro dri gues, ne go ci an te de cou ros nes ta ca pi ta nia, me ti nha 
dado uma car ta de re co men da ção para seu só cio, o Ca pi tão José Antô nio
de Aze ve do; es cre vi a este, an tes de che gar, para pe dir-lhe que me alu gas se
uma casa.

Acom pa nha do do pai de meu guia, to mei a di an te i ra, a uma
lé gua da qui. Apre sen tei-me em casa do ca pi tão, que me re ce beu mu i to
bem e me le vou à casa que ele ha via alu ga do para mim, mu i to gran de e



con for tá vel. A prin cí pio o Ca pi tão José Antô nio pa re ceu-me mu i to frio,
mas logo sen ti que sua in di fe ren ça não pas sa va de ti mi dez e fal ta de
con vi vên cia. Entre gou-me uma cor res pon dên cia dos Srs. Bour don e
Fry, com vá ri as car tas da mi nha fa mí lia, onde fe liz men te só en con trei
boas no tí ci as; mas es tou ad mi ra do de não re ce ber ne nhu ma car ta de
João Ro dri gues. Esta tar de fui co nhe cer o Sar gen to-Mor João Pe dro,
aju dan te-de-cam po do ge ne ral, que mo ra va no Rio de Ja ne i ro, em casa
de João Ro dri gues; aco lheu-me mu i to bem e ama nhã ire mos jun tos à
casa do ge ne ral e de ou tras pes so as a quem fui re co men da do. Des de que 
me en con tro nes ta ca pi ta nia, já tive opor tu ni da de de pre sen ci ar os há bi tos 
car ní vo ros de seus ha bi tan tes; em re dor das es tân ci as en con tram-se
es pa lha dos mu i tos os sos de ani ma is; e, logo que se en tra nes sas fa zen das,
sen te-se logo che i ro de car ne e de sebo.

Em toda par te onde pa rá va mos pelo ca mi nho, meu guia per gun -
ta va se lhe po di am ven der uma man ta. Ela é um pe da ço com pri do de
carne-seca; e sem pre lhe era ofe re ci da. Ele e meus com pa nhe i ros di vi di am
pe da ços de pau para fa zer es pe tos; cor ta vam na cos de man ta, co lo ca dos 
al guns ins tan tes ao fogo e logo os de vo ra vam.

PORTO ALEGRE, 22 de ju nho. – Acom pa nha do do Ma jor
João Pe dro, fui ao pa lá cio para apre sen tar meu pas sa por te ao ge ne ral e
en tre gar-lhe as car tas de re co men da ção que tra zia. Após su bir a es ca da ria,
en tra mos numa sa le ta, onde fui con dig na men te re ce bi do por um aju -
dante-de-cam po, que se en car re gou de le var ao co nhe ci men to do ge ne ral a
fi na li da de de mi nha vi si ta; este, de po is de exa mi nar meus do cu men tos,
fa lou-me com mu i ta de li ca de za e me ofe re ceu ca va los, em pre ga dos e
hos pe da gem no pa lá cio. Agra de ci-lhe mu i tís si mo, re ti ran do-me ins tan tes
de po is. O Con de de Fi gue i ra (tal é o tí tu lo do ge ne ral) per ten ce a uma
das mais an ti gas ca sas de Por tu gal. Antes de sua no me a ção, era fre qüen ta dor 
as sí duo da so ci e da de; ten do es ban ja do mu i tos ha ve res, con si de ra vam-no 
um es trói na. Hou ve es pan to ge ral com sua no me a ção e las ti mou-se a
sor te da ca pi ta nia que ele iria go ver nar. Logo que aqui che gou, po rém,
quis pro var que me re cia me lhor re pu ta ção; mu dou de con du ta, vi veu
mu i to re ti ra do, con sa gran do-se in te i ra men te ao car go. To dos são unâ ni mes
em elo gi ar-lhe a pro bi da de e o amor à jus ti ça; não é es ti ma do pe los
fun ci o ná ri os de ca te go ria e pe los ri cos, que não lhe re co nhe cem a re ti dão e 
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in te gri da de; mas pa re ce ser es ti ma do pelo povo, cu jos im pos tos pro cu ra 
ali vi ar, tan to quan to per mi tem as cir cuns tân ci as da ca pi ta nia.

Aos olhos de seus ju ris di ci o na dos, ele pos sui ou tro mé ri to
ex tra or di ná rio, por sa ber ati rar o laço, mon tar a ca va lo tão bem quan to
eles, trans por tan do-se com a ra pi dez de um re lâm pa go de um pon to a
ou tro da ca pi ta nia. Ulti ma men te os sol da dos de Arti gas ha vi am in va di do a
pro vín cia e pi lha do mais de oi ten ta mil re ses. O con de re u niu ra pi da -
men te, sob seu co man do, oi to cen tos mi li ci a nos. As tro pas de Arti gas,
ain da que bem ar ma das e em su pe ri o ri da de nu mé ri ca, se ren de ram em
Ta qua rem bó; cer ca de qui nhen tos ho mens fo ram mor tos e qua tro cen tos
apri si o na dos. Os por tu gue ses só per de ram um ho mem e, des de en tão, o 
ini mi go não mais re a pa re ceu nas fron te i ras. Entre tan to, essa ex tra or di -
ná ria vi tó ria fi cou des va lo ri za da quan do se sou be o tipo de ini mi go que
os por tu gue ses en fren ta ram. Qu a se to dos mí se ros ín di os que, re al men te,
mon tam com uma des tre za de que não há exem plo na Eu ro pa; trans -
por tam-se com in crí vel ra pi dez a gran des dis tân ci as. E, ape sar de ex ce len tes
para uma luta cor po a cor po, não pos su em va len tia nem dis ci pli na e,
mes mo bem ar ma dos, fo gem quan do se pres sen tem in fe ri o ri za dos nu me ri -
ca men te. As tro pas que os der ro ta ram em Ta qua rem bó não lhes eram
in fe ri o res na arte de atra ves sar rios a nado, pois co nhe ci am, igual men te,
pal mo a pal mo a re gião e ado ta vam cos tu mes qua se idên ti cos aos dos
ín di os; além dis so, con se gui ram so bre pu já-los por sua bra vu ra na tu ral e
por essa imen sa su pe ri o ri da de que os bran cos têm so bre os ín di os. E, 
fi nal men te, pela ân sia de de fen de rem suas fa mí li as e suas pro pri e da des.

Exce ção fe i ta dos que vi em Tor res, os que fo ram apri si o na dos
em Ta qua rem bó se en con tram to dos aqui, onde são em pre ga dos em
obras pú bli cas; vêem-se en tre eles uma dú zia de es pa nhóis pro ve ni en tes
de Mon te vi déu e al guns ne gros fo ra gi dos das es tân ci as des ta ca pi ta nia;
os ou tros per ten cem à tri bo dos gua ra nis. Pa re ce que Arti gas ar re gi men tou
gran de nú me ro des ses ín di os, fa zen do-lhes crer que a ca pi ta nia es ta va
in te i ra men te des guar ne ci da de tro pas; que não en con tra ri am re sis tên cia
al gu ma e po de ri am apo de rar-se im pu ne men te do gado das es tân ci as
por tu gue sas. Vá ri os pri si o ne i ros a quem in ter ro guei dis se ram-me se rem
pa ra gua i os, e que tra ba lha vam como peões na Pro vín cia de Entre-Rios,
ten do sido obri ga dos por Arti gas a pe gar em ar mas. É mu i to pro vá vel
que esta gen te es te ja men tin do e que te nha acom pa nha do seu che fe na

52 Au gus te de Sa int-Hilaire



es pe ran ça de pra ti ca rem a pi lha gem. Como quer que seja, os pri si o ne i ros
gua ra nis são, em ge ral, ho mens de ba i xa es ta tu ra, mas pa re cen do pe que nos, 
em ra zão do cor po apre sen tar des me su ra da lar gu ra, têm pes co ço mu i to
cur to, ca be ça gran de e alon ga da, cara mu i to lar ga, olhos com pri dos,
es tre i tos e pou co di ver gen tes; so bran ce lhas ne gras, bas tas e ar que a das, na riz
com pri do e gros so, boca mu i to gran de; ca be los pre tos e li sos; pele
roxo-ama re la da e as ná de gas vo lu mo sas. Entre es ses tra ços, os que os
dis tin guem par ti cu lar men te das ou tras tri bos que te nho co nhe ci do, até
ago ra, são a for ma alon ga da da ca be ça, a li ge i ra di ver gên cia dos olhos e
o com pri men to do na riz; têm ain da es pá dua e pe i to mais lar go e os
mem bros ge ral men te mais car nu dos. Os gua ra nis são mais fe i os e mos tram 
na fi si o no mia uma ex pres são de ba i xe za, de vi do tal vez uni ca men te ao
sen ti men to de sua in fe ri o ri da de, à de pen dên cia em que vi vem ha bi tu al -
men te, e ao es ta do de ca ti ve i ro a que se en con tram atu al men te re du zi dos.
Mas, exa mi na dos com aten ção, per ce be-se, en tre os tra ços re pug nan tes
que os ca rac te ri zam, um ar de do ci li da de, in di ca dor de seu bom ca rá ter.

Qu an do Arti gas se as se nho re ou de Mon te vi déu, ti nha dado
aos seus sol da dos uma es pé cie de uni for me, que con sis tia de uma tú ni ca 
de pano azul, com um de brum en car na do; mas, de po is que foi obri ga do 
a sair des sa ci da de, suas tro pas ves tem-se como po dem; al guns pri si o ne i ros 
tra zem ain da res tos de seu an ti go uni for me; os de ma is, rou pas em pés si mo 
es ta do, de di fe ren tes co res e cha péus sem abas. Vá ri os en ro lam na cin tu ra
um co ber tor lis tra do, for man do uma es pé cie de sa i o te (saia, chi ri pá). A
ma i or par te con ser va os ca be los com pri dos e tran ça dos; pela fi si o no mia 
e gros su ra dos mem bros, os gua ra nis lem bram os cos sa cos, como tam bém
os re cor dam pe los cos tu mes. Dá-se aos pri si o ne i ros uma ra ção de fa ri nha e 
duas li bras de car ne por dia, mas eles não acham su fi ci en te.

PORTO ALEGRE, 24 ju nho. – Vi si tei o Con de de Fi gue i ra
em uma casa de cam po, onde pas sa as tar des, e que está si tu a da a uns
três quar tos de lé gua da qui. O ca mi nho que vai para lá tem o nome de
Ca mi nho Novo, por que foi aber to re cen te men te. É con ti nu a ção da
gran de es tra da de Por to Ale gre e, sen do mu i to pla no, tor na-se mais
cô mo do para as car ro ças do que aque le por meio do qual che guei.
Esten de-se ao nor te da ci da de, mar ge an do pri me i ra men te o lago e, em
se gui da, o rio Gra va taí, aflu en te des se lago; de um lado, o ca mi nho é
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li mi ta do por uma fi le i ra de sal gue i ros; de ou tro, por ca sas de cam po e
jar dins cer ca dos de sen si ti vas es pi nho sas.

Os ter re nos pla nos e cul ti va dos que vi à mi nha di re i ta, logo
que che guei a Por to Ale gre, fi cam aper ta dos en tre este ca mi nho e a
co xi lha, em cuja ex tre mi da de se lo ca li za a ci da de. Ra ra men te se en con tra
pas se io mais agra dá vel que o do Ca mi nho Novo; re cor da tudo quan to
exis te de mais en can ta dor na Eu ro pa. O con de re ce beu-me com toda
con si de ra ção, re pe tiu-me os mes mos ofe re ci men tos de prés ti mos e
con vi dou-me para o jan tar de do min go. Enquan to es ta va em sua casa,
cha mou um pe que no gua ra ni, que ser vi ra como pí fa ro nas tro pas de Arti gas, 
e que ele trans for mou em cri a do. Per gun tou-lhe, em mi nha pre sen ça, se
pre fe ria fi car em sua com pa nhia ou vol tar para Arti gas. “Ir jun tar-me a
Arti gas”, res pon deu a cri an ça com vi va ci da de. Mo men tos após, acres -
cen tou que era pelo pra zer de tor nar a ver a sua mãe; mas é evi den te
que esta tar dia ex pli ca ção, ma ni fes ta da mu i to fri a men te, só lhe fora
ins pi ra da pelo medo de ha ver ofen di do o con de. Esse jo vem gua ra ni
es ta va bem-ves ti do, bem-ali men ta do, mas, por ser cri a do nos cam pos,
afe i to às li ber da des de uma guer ra de par ti do, pre fe ria a in de pen dên cia
que des fru ta va em sua tri bo às do çu ras da vida do més ti ca, acom pa nha da
de al gu ma su je i ção. É in con tes tá vel, aliás, que Arti gas tem par ti cu lar
ha bi li da de para se fa zer es ti ma do dos ín di os e dos cam po ne ses; e pa re ce 
ser esse o seu úni co ta len to. Des co nhe ce a arte mi li tar, sen do pro vá vel
que não te nha ne nhu ma va len tia, pois nun ca foi vis to com ba ten do; mas
pos sui os mes mos cos tu mes dos ín di os; sabe mon tar tão bem quan to
eles, vive do mes mo modo, ves te-se com ex tre ma sim pli ci da de; re pe te
aos sol da dos que só tra ba lha para as se gu rar-lhes a in de pen dên cia e a de
seus fi lhos. Qu an do so fre qual quer re vés, cho ra com eles e diz-lhes que
é in fe liz, atri bu in do suas der ro tas às có le ras do Céu, em con se qüên cia
de seus pe ca dos e dos de seus sol da dos. To dos são unâ ni mes em afir -
mar que, dos sol da dos de Arti gas, os que em to das as oca siões mos tra -
ram mais co ra gem fo ram os ne gros fu gi dos; o que é na tu ral, por que eles
lu tam por sua pró pria li ber da de; além dis so, o ne gro é mais va len te do
que o ín dio, por que me nos alhe io do que este à idéia do fu tu ro, don -
de sua va len tia em ar ris car tudo em bus ca de um des ti no me lhor.

PORTO ALEGRE, 26 de ju nho. – Fui hoje jan tar na casa de
cam po do con de, onde me mos trou duas va cas com atri bu tos pró pri os
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do sexo mas cu li no. Os tra ços da ca be ça as se me lham-se aos do tou ro; a
vul va é me nor e me nos pró xi ma do ânus do que nas va cas co muns; as
qua tro te tas são mu i to pe que nas e por ba i xo tra zem dois cor pos gros sos,
ovói des, se me lhan tes aos tes tí cu los do tou ro; la ça da uma de las e do mi na da, 
pude eu pró prio ve ri fi car a exis tên cia des sa es pé cie de tes tí cu los, apal -
pan do-os e fa zen do-os mo ver. Afir ma ram-me que es ses dois ani ma is
de mons tra vam mais atra ção pe las va cas do que pe los tou ros.

De po is do dia 21, o mi nu a no ces sou; o tem po está bem cal mo,
o céu sem nu vens e o ter mô me tro mar ca cer ca de 74º Fa re nhe it ao
meio-dia. Nes ta épo ca, as chu vas caem ge ral men te com abun dân cia, e
os mais an ti gos mo ra do res da qui não se re cor dam de seca igual à des te
ano. Ela for ça os agri cul to res a adi a rem suas se me a du ras de tri go e as
plan ta ções de la ran je i ras, que se fa zem nor mal men te nes ta es ta ção. Co lhe-se
o tri go em de zem bro.

Esque ci-me de di zer que os agri cul to res dos ar re do res de
La gu na, plan ta do res de câ nha mo, go zam de al guns pri vi lé gi os; é isto que 
os in duz a con ti nu ar tra ba lhan do, em bo ra não se jam bem pa gos pelo
que pro du zem.

PORTO ALEGRE, 27 de ju nho. – Te nho por vi zi nho um
co mis sá rio de guer ra da an ti ga ar ma da por tu gue sa, que aca ba de ser
man da do para cá, a fim de or ga ni zar, re gu lar men te, o ser vi ço de abas te -
ci men to das tro pas que de fen dem esta ca pi ta nia. Encon tra inú me ros
obs tá cu los, não só em vir tu de da na tu re za da re gião e dos cos tu mes dos 
sol da dos, como ain da dos pro ve ni en tes da ra pa ci da de dos che fes mi li ta res,
acos tu ma dos a ti rar pro ve i to da de sor dem até ago ra re i nan te nes se ramo 
de ser vi ço. Pa re ce, re al men te, que não exis te ne nhu ma es cri ta. Os ofi ci a is
tomam os ani ma is dos es tan ci e i ros e dão va les que de vem ser res ga ta dos
pela Jun ta da Fa zen da Real. Du ran te al gum tem po os pa ga men tos fo ram 
fe i tos com exa ti dão, mas atu al men te es tão sus pen sos, por fal ta de di nhe i ro.

As tro pas es ta ci o na das na fron te i ra da ca pi ta nia são em nú me ro
de três mil ho mens, com pos tas de sol da dos da re gião e de uma le gião de 
pa u lis tas. Esses ho mens não re ce bem sol do há vin te e sete me ses, e há
três anos que vi vem ape nas de chur ras co, sem pão, fa ri nha e sal. A ra ção 
de cada ho mem é de qua tro li bras de car ne por dia, e ape nas se ali men tam
das par tes mais gor das e car nu das do ani mal. Os ofi ci a is co mem fí ga do
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com car ne, como se fos se pão; os sol da dos usam esse ali men to, tor ran do
par te de suas ra ções, que co mem com o res to, as sa do de ma ne i ra co mum.

Os sol da dos da re gião acos tu ma ram-se fa cil men te a tal re gi me,
que, na ver da de, pou co di fe re de seu modo ha bi tu al de vida; não obs -
tan te sur gi ram do en ças de vi do ao ex ces so de ali men ta ção car ní vo ra,
prin ci pal men te di sen te ri as en tre os pa u lis tas, mais ha bi tu a dos ao fe i jão e 
fa ri nha do que à car ne.

PORTO ALEGRE, 28 de ju nho. – As ren das des ta ca pi ta nia
cons ti tu em-se de di re i tos al fan de gá ri os, in clu in do os de San ta Vi tó ria,
do quin to dos cou ros ex por ta dos, dos dí zi mos e do tri bu to co bra do
pela tra ves sia dos rios.

O quin to dos cou ros é ar ren da do, sen do a ad ju di ca ção es ta -
be le ci da no Rio de Ja ne i ro. Uma das con di ções es ti pu la que o con tra ta dor
for ne ça car ne pelo pre ço de 30 réis às tro pas es ta ci o na das em Por to
Ale gre, Rio Gran de, Alde ia dos Anjos e Rio Par do.

É evi den te que, se fos se con sul ta do o ver da de i ro in te res se da
ca pi ta nia, o con tra to não se fa ria no Rio de Ja ne i ro, mas em Por to Ale gre,
onde se co nhe ce me lhor o va lor da ren da a ser co bra da. Mas o que sur -
pre en de mu i to mais é que os dí zi mos des ta ca pi ta nia se jam igual men te
en tre gues a um con tra ta dor-ge ral e que a ad ju di ca ção se faça tam bém
no Rio de Ja ne i ro.

O sis te ma de fa zen das ge ra is, que pri va o es ta do de uma par te 
de suas ren das, nun ca de via ser es co lhi do para as ca pi ta ni as do in te ri or;
e, en tre tan to, se fos se ra zoá vel ado tá-lo, ape nas o se ria para as ca pi ta ni as 
onde os re cur sos são es cas sos, onde não se pu des sem en con trar ar re ca -
da do res que ofe re ces sem uma ga ran tia su fi ci en te, e onde a fa zen da real
se en con tras se em di fi cul da de pe los inú me ros ne gó ci os di fí ce is.

Mas como se ex pli ca que te nha sido ad mi ti do esse sis te ma em 
uma ca pi ta nia rica, onde os ar re ca da do res par ti cu la res, mu i to ri cos, se
apre sen tam em mas sa? Como ad mi tir se ad ju di que à fa zen da ge ral,
dis tan te mais de tre zen tas lé guas da ca pi ta nia, numa ci da de onde os
re cur sos não são co nhe ci dos e, por con se guin te, não pode ha ver con cor -
rên cia?

Está cla ro que tal sis te ma não po dia ser ado ta do, e que ape nas 
se man tém para fa vo re cer in te res ses par ti cu la res, e o Mi nis té rio tem dis so a 
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pro va evi den te, pois que, re ce an do que pu des se ha ver pou ca con cor rên cia,
de cre tou a pror ro ga ção, por seis anos da úl ti ma ad ju di ca ção, vi o lan do
as sim, em dois pon tos fun da men ta is, a lei que es ta be le ce um pra zo
má xi mo de três anos. O ar re ca da dor-ge ral en tra em con lu io com os su -
bar re ca da do res (ra mis tas-di zi me i ros), que re ce bem di re ta men te os im pos tos,
os qua is in tro du zem na co bran ça di ver sos abu sos, de que se que i xam os
pro pri e tá ri os. To das as ve zes que es tes mar cam seus ani ma is, os di zi me i ros
de vem ar re ca dar o dé ci mo, mas as sim não su ce de; não co bram o que lhes 
deve ca ber, para ar re ca dar três anos após, e até esta épo ca, não as si na lam
com mar ca o seu gado, para di fe ren ciá-lo dos pro pri e tá ri os.

Assim, ao cabo de três anos, são pro pri e tá ri os de bois que fo ram 
en gor da dos, du ran te um ou dois anos, nos cam pos de ou trem, sem que
nada lhes te nha cus ta do; e não cor rem o ris co da per da, em caso de pes te,
por que, se o pro pri e tá rio ti ver per di do ani ma is, não há como pro var que 
en tre es ses se en con tra vam tam bém ani ma is do ar re ca da dor.

Em sua úl ti ma in cur são, Arti gas ar re ba nhou todo o gado de
al gu mas fa zen das, mas não pôde le var se não uma par te dele. Nos lu ga res
em que res tou al gum gado, os ar re ca da do res re cu sa ram-se a so frer as
per das com os pro pri e tá ri os e pre ten de ram con ser var até di re i tos so bre
os anos que eles ti nham de i xa do atra sa dos.

PORTO ALEGRE, 1º de ju lho. – Antes do go ver no do Mar quês 
de Ale gre te, pre de ces sor do Con de de Fi gue i ra, os cri mi no sos des ta
ca pi ta nia eram en vi a dos ao Rio de Ja ne i ro para aí se rem jul ga dos. Mas,
como nes sa dis tan te ci da de se tor na va di fí cil re u nir pro vas su fi ci en tes
para con de ná-los, e como nin guém agis se con tra eles, era cos tu me de i xá-los
pa de cer du ran te vá ri os anos nas pri sões, ter mi nan do por li ber tá-los sem 
jul ga men to. O Mar quês de Ale gre te so li ci tou e ob te ve do rei a cri a ção
de uma jun ta cri mi nal, que deve re u nir-se anu al men te, com pos ta do
ge ne ral, do ou vi dor e do juiz-de-fora de Por to Ale gre, do juiz-de-fora
do Rio Gran de e o de Rio Par do, e de dois de sem bar ga do res, que mo ram
atu al men te em Por to Ale gre. A com po si ção des sa jun ta apre sen ta um
gran de in con ve ni en te de obri gar os ju í zes-de-fora do Rio Gran de e de
Rio Par do a aban do nar suas fun ções or di ná ri as e a se dis tan ci ar, um,
ses sen ta, e ou tro, trin ta lé guas de suas re si dên ci as ha bi tu a is.

Em con se qüên cia des sa mo ro si da de que há em tudo o que
diz res pe i to à ad mi nis tra ção, a jun ta de i xou, du ran te vá ri os anos, de se
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re u nir e, quan do o fa zia, era sem pre por pou co tem po. Este ano, ela se
dis sol veu de po is de ha ver jul ga do qua tro in di ví du os, en tre os du zen tos
acu sa dos que es tão en car ce ra dos em Por to Ale gre. Se gun do o de po i -
men to de um dos mem bros da jun ta, os cri mes são mu i to fre qüen tes
nes ta ca pi ta nia, prin ci pal men te en tre os ne gros, o que não é de se ad mi rar,
de vi do ao cos tu me, no Rio de Ja ne i ro, de man dar ven der aqui to dos os
es cra vos de que se que rem li vrar.

As amen do e i ras, os pes se gue i ros, as ame i xe i ras, as ma ci e i ras,
as pe re i ras e as ce re je i ras de sen vol vem-se mu i to bem nos ar re do res de
Por to Ale gre, pro du zin do bons fru tos; mas só um nú me ro re du zi do de
pes so as se de di ca a es sas plan ta ções e, em ge ral, as es pé ci es tra zi das para 
aqui são de qua li da de in fe ri or. Plan ta ram-se al gu mas oli ve i ras que
pro du zi ram mu i to bons fru tos, mas em pe que na quan ti da de. A vi nha
me dra mu i to bem; há quem fa bri que vi nho, mas de qua li da de in fe ri or e
sem ace i ta ção.

As pes so as, em bo ra pou co abas ta das, usam o vi nho ge ne ro so
do Por to e, como a pe que na quan ti da de de vi nho que se pro du ziu até
ago ra no Bra sil está mu i to lon ge de ser boa, tor na-se des pre za do, es car -
ne ci do, o que de ses ti mu la aque les que se ocu pam com tais ex pe riên ci as.
Não há dú vi da, po rém, que o pior vi nho da qui é mais ape te cí vel às pes so as 
po bres, im pos si bi li ta das de com prar o vi nho por tu guês, do que a água
ou a ca cha ça com açú car.

A im plan ta ção ge ne ra li za da do há bi to de be ber qual quer
qua li da de de vi nho, en tre os bra si le i ros, se ria, pois, um ver da de i ro be ne -
fí cio e, por con se qüên cia, o Go ver no de via en co ra jar, por to dos os me i os
pos sí ve is, o plan tio da vi nha e a fa bri ca ção do vi nho nas re giões do Bra sil
onde pos sa ha ver es pe ran ça de su ces so, tais como nes ta Ca pi ta nia de
Go iás, no Dis tri to de Di a man tes e na Co mar ca de Sa ba rá, na Ca pi ta nia
de Mi nas.

As amen do e i ras e os pes se gue i ros flo res cem em prin cí pi os de 
se tem bro; a flo res cên cia das ou tras ár vo res se gue-se na mes ma or dem
ob ser va da na Eu ro pa.

PORTO ALEGRE, 4 de ju lho. – Du ran te vá ri os dias o tem po
se man te ve mu i to frio; hoje está som brio, como na Fran ça, an tes de ne var,
ten do cho vi do uma boa par te do dia. Cai ge a da qua se to das as no i tes, e o
con de tem po di do re co lher bas tan te gelo para fa zer sor ve tes. Acos tu ma do,

58 Au gus te de Sa int-Hilaire



como já es tou, às al tas tem pe ra tu ras da zona tór ri da, so fro bas tan te com 
o frio; ele me tira toda es pé cie de ati vi da de, pri van do-me qua se da fa cul -
da de de pen sar.

Esse frio se re pe te anu al men te; to dos se que i xam dele, o que
é de ad mi rar-se, pois nin guém toma pro vi dên ci as para de fen der-se do
in ver no; só cu i dam de aga sa lhar o cor po com rou pas pe sa das. Os por -
to-ale gren ses ves tem, no in te ri or de suas ca sas, um es pes so ca po te que
lhes em ba ra ça os mo vi men tos e não os im pe de de tre mer de frio; nin guém 
pen sa em aque cer os apo sen tos, tra zen do-os bem fe cha dos e ne les acen -
den do uma la re i ra.

Há aqui gran de nú me ro de be las ca sas, bem cons tru í das e
bem mo bi li a das, mas ne nhu ma de las pos sui la re i ra ou cha mi né. Os apo -
sen tos são mu i to al tos; as por tas e as ja ne las fe cham-se mal; es tas, ge ral -
men te, têm vi dros que bra dos, que nin guém se im por ta de subs ti tu ir e há 
ca sas em que não se con se gue pro cu rar um ob je to se não abrin do as
ve ne zi a nas e até mes mo as por tas.

Além dis so, pa re ce que fo ram os por tu gue ses que trou xe ram
da Eu ro pa o cos tu me de se pre ca ver tão pou co con tra o frio, por que
ga ran tem que, em Lis boa, as es tu fas são ob je tos de luxo.

Como já as si na lei, o cam po é seco; não se acha nele uma só
flor, nem se vê voar um só in se to; as pas ta gens têm uma cor cin zen ta, as 
ár vo res e os ar bus tos con ser vam as fo lhas, mas apre sen tam uma co lo ra ção
ver de des bo ta da. 

Não te nho ab so lu ta men te nada a fa zer, mas re ce io pôr-me
em mar cha por ca u sa do frio, tan to mais que da qui a Rio Par do te nho de 
vi a jar por via ma rí ti ma e pa re ce que se rei obri ga do a dor mir ao re len to. Por 
ou tro lado, ten do es cri to duas ve zes para Bo av is ta, sem ob ter no tí ci as de
José Ma ri a no, não sei o que é fe i to dele. Pas so o tem po em com ple ta
tris te za.

Aqui, as mu lhe res não se es con dem; mas não há mais vida so ci al 
em Por to Ale gre do que nas ou tras ci da des do Bra sil; cada um vive em
casa ou vi si ta o vi zi nho, sem ce ri mô nia, de ca sa co ou de ca po te. Vão
fre qüen te men te pa les trar nas lo jas, mas não há ne nhum lo cal de re u nião. 
Des de que aqui che guei, te nho jan ta do na casa de José Antô nio de Aze ve do. 
Aliás, em bo ra te nha tra zi do mu i tas car tas de re co men da ção, que me têm
va li do gen ti le zas, não re ce bi ne nhum con vi te, a não ser do con de e do
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Ma jor João Pe dro, que são mais tra que ja dos e so ciá ve is. Ge ral men te, em to dos
os lu ga res do Bra sil por onde te nho an da do, o es tran ge i ro é re ce bi do na
casa da que le a quem foi re co men da do, mas não o apre sen tam aos de ma is.

Jan tei hoje em casa de João Pe dro em com pa nhia de um es pa -
nhol dos ar re do res de San ta Te re sa (Ânge lo Núñez), ví ti ma da ti ra nia de 
Arti gas, do qual me fa lou mu i to. Qu an do os por tu gue ses in va di ram as
ter ras des se es pa nhol, este ren deu-se a eles e teve oca sião de lhes ser útil.
Vol tan do como con quis ta dor da re gião, Arti gas tra tou esse ho mem
como a um tra i dor. Obri gou-o a fi car em sua com pa nhia du ran te vá ri os
me ses, sub me ten do-o a ig no mí ni as e mal o ali men tan do. Nes sa oca sião,
rou ba ram-lhe o gado e suas pro pri e da des fo ram igual men te de vas ta das
pe los sol da dos de Arti gas e pe los por tu gue ses. A fim de re cla mar o que
es ses úl ti mos lhe to ma ram, é que se en con tra atu al men te em Por to Ale gre.

Os prin ci pa is se gui do res de Arti gas são ín di os ci vi li za dos, que 
se jun ta ram a ele para po de rem le var uma vida li cen ci o sa e rou bar im pu -
ne men te o gado. Há tam bém en tre eles aven tu re i ros bran cos que nada
pos su em e que rem se en ri que cer sa que an do os pro pri e tá ri os ri cos. Vá ri os
des tes fu gi ram e re ti ra ram-se para Mon te vi déu; ou tros, em bo ra de tes -
tan do Arti gas, obe de ce ram às suas or dens, para sal va rem suas pro pri e -
da des. Arti gas con ser vou o an ti go sis te ma de ad mi nis tra ção nas al de i as
em que se tor nou che fe; aliás, não há ou tra lei além da sua von ta de e a
de seus ca pri chos. Con fis ca os bens aos ri cos, con de na ao aço i te ou à
mor te, sem ne nhu ma re gra ou for ma li da de e só pode ser con si de ra do
como um che fe de ban di dos; sua ig no rân cia é ex tre ma, mas pos sui
como se cre tá rio um mon ge que aban do nou o há bi to, no qual de po si ta
cega con fi an ça e que di ri ge to dos os seus ne gó ci os. O go ver no por tu guês
fez vá ri as ve zes ofer tas van ta jo sas a Arti gas para per su a di-lo a de por as
ar mas; mas o mon ge, que não po dia as pi rar mais do que ao per dão,
in du ziu-o a re pe lir to das es sas pro pos tas. Alguns dos che fes que ser vem 
sob as or dens de Arti gas são pro pri e tá ri os nes sa re gião, e fo ram le va dos
a ade rir pe las cir cuns tân ci as; ou tros, como já dis se, são aven tu re i ros sa í dos
da es có ria da so ci e da de.

O Ma jor João Pe dro foi man da do, faz al guns anos, pelo Mar quês
de Ale gre te ao en cal ço de Ortu gues,1 um dos ca pi tães de Arti gas, atu al men te 
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pre so no Rio de Ja ne i ro, e que, an tes da re vo lu ção, não pas sa va de um
sim ples ca pa taz.2

Co nhe cen do o ódio dos co lo nos es pa nhóis con tra os eu ro pe us,
João Pe dro se fez pas sar por bra si le i ro, mon tan do sem di fi cul da de os
ca va los fo go sos que lhe en tre ga ram, be ben do chi mar rão e con quis tan do,
as sim, a con fi an ça de Ortu gues. Um dos pri me i ros cu i da dos des te foi se 
in for mar se o mar quês de Ale gre te era bom es cu de i ro e, quan do João
Pe dro lhe res pon deu afir ma ti va men te, ma ni fes tou ma i or de fe rên cia para 
com o mar quês. Ortu gues cri ti cou du ra men te os reis; mas as suas
cen su ras re ca íam so men te na fa ci li da de com que os so be ra nos re cru tam 
sol da dos e, ime di a ta men te de po is de emi tir sua opi nião, van glo ri a va-se
da au to ri da de sem li mi tes que exer cia so bre seus sol da dos e so bre os
ha bi tan tes da re gião. Re al men te, era ela de tal or dem, dis se-me João Pe dro,
que pe las me no res fal tas, ele con de na va à mor te. Man da va com pa re cer à 
sua pre sen ça aque les de quem ti nha que i xas, obri gan do-os a pe dir per dão e 
aca ba va por man dá-los “pas se ar”. O acu sa do se re ti ra va mas era se gui do
por um as se cla de Ortu gues, que o ma ta va. Os “pas se i os de Ortu gues”
trans for ma ram-se em pro vér bio em todo o país. Esse ho mem ali a va à fe ro -
ci da de uma es pé cie de de vo ção. Qu e i xou-se amar ga men te a João Pe dro de
que os sol da dos aca ba vam de sa que ar uma ca pe la. Tra zia con si go uma
ima gem da Vir gem dali rou ba da pela qual mos tra va enor me res pe i to, ten do 
en co men da do em Mon te vi déu rou pas para ves ti-la.

O rou bo de gado deve ter sido uma das pri me i ras con se qüên ci as
da guer ra numa re gião em que o povo só se ali men ta de car ne e onde os 
re ba nhos cons ti tu em a prin ci pal ri que za. Ou tro ra, o nú me ro de bo vi nos 
re du ziu-se con si de ra vel men te nos cam pos de Mon te vi déu e Entre-Rios.
O Ge ne ral Le cor aca ba de pro i bir a ex por ta ção de gado e as char que a das
na Ca pi ta nia de Mon te vi déu, e Arti gas res trin giu a seus sol da dos a
ra ção. Em meio à de sor dem da guer ra, ocor reu ta ma nha con fu são em
Entre-Rios, que o gado se tor nou pro pri e da de co mum.

O cli ma de Por to Ale gre é mu i to sa u dá vel; não se co nhe cem
aqui as fe bres in ter mi ten tes, mas no tem po do frio, os res fri a dos e as
do en ças de gar gan ta são mu i to co muns. Nes sa mes ma es ta ção, o té ta no
se ma ni fes ta fre qüen te men te, so bre tu do em se gui da a um fe ri men to.
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PORTO ALEGRE, 6 de ju lho. – O frio con ti nua, cho veu
du ran te o dia e não pude sair.

José Ma ri a no che gou, di zen do-me que ti nha em bar ca do em
Bo av is ta, para ser en vi a dos a esta ci da de, os pás sa ros que ma tou. Acre -
di to mu i to que a chu va e a umi da de os te nham es tra ga do. Ao che gar,
José Ma ri a no de mons trou seu ha bi tu al mau hu mor, que já co me çou a
in flu ir so bre os de ma is com pa nhe i ros. Fir mi a no, que se man ti ve ra bom
du ran te sua au sên cia, já se mos tra me nos ale gre, e Ma nuel re co me ça a
las ti mar-se.

PORTO ALEGRE, 8 de ju lho. – Vi si tei o ge ne ral, e ele me
dis se, como vá ri as pes so as, que a es ta ção era pou co fa vo rá vel para se ir a 
Mis sões, por que nes ta oca sião mu i tos rios se cons ti tu i ri am em obs tá cu lo,
por não se rem va deá ve is; en fim que, ter mi na da a mi nha vi a gem pelo rio 
Gran de, te ria a opor tu ni da de de co nhe cer as du nas, numa épo ca em que 
a ve ge ta ção se mos tra em ple no vi gor, e as re giões da ca pi ta nia, onde
po de ria es pe rar me lhor co lhe i ta em tem po de fal ta de flo res. O ge ne ral
acres cen tou que es ta va pres tes a par tir para o Rio Gran de e con vi -
dou-me com in sis tên cia a acom pa nhá-lo. Estou cer to de que não usu -
fru i rei em sua com pa nhia da ne ces sá ria li ber da de para o meu tra ba lho,
mas em todo caso, como sei que du ran te um mês nada po de rei fa zer
aqui, pas sa rei o tem po de ma ne i ra mais agra dá vel.

Do Rio Gran de se gui rei em com pa nhia do con de para San ta
Te re sa, daí para Mon te vi déu e de po is para as Mis sões. Du ran te o tem po 
em que es ti ve em casa do ge ne ral, ele re ce beu uma car ta do Ma re chal
Cha gas, co man dan te das Mis sões, in for man do-o de que as tro pas de
Arti gas se acha vam re du zi das a du zen tos e cin qüen ta ho mens. Após a 
ba ta lha de Ta qua rem bó, Fru tu o so Ri ve ra, o mais há bil de seus lu ga -
res-te nen tes, ren deu-se ao Ge ne ral Le cor com sua tro pa, con si de ra da a
mais bem-dis ci pli na da de quan tas ti nham sus ten ta do o par ti do de Arti gas.
Esses mag ní fi cos re sul ta dos fo ram fru to de uma ação con jun ta en vol -
ven do oi to cen tos luso-bra si le i ros, ho mens da re gião, que pos su íam os
mes mos cos tu mes dos seus ini mi gos e que com ba ti am, por as sim di zer,
com ar mas igua is mas com su pe ri o ri da de de co ra gem e in te li gên cia.

Esta guer ra te ria fa tal men te aca ba do há mu i to tem po, se, em
vez de ter co me ça do com tro pas eu ro péi as, ti ves sem, des de o iní cio,
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opos to a Arti gas for ças de ho mens da re gião, e se o Ge ne ral Le cor não
hou ves se tran si gi do, evi tan do as sim mur mu ra ções dos ofi ci a is e sol da dos.

Assim que as tro pas de Por tu gal, que com põem atu al men te a
di vi são de Le cor, atra ves sa ram a ca pi ta nia, tra ta ram seus ha bi tan tes com 
des pre zo e du re za de que ain da hoje fa lam com res sen ti men to. Mas
logo fo ram vin ga dos por uma hu mi lha ção so fri da pela ca va la ria por tu -
gue sa em Ser ri to. Foi aí que lhes de ram ca va los, e como to dos des sa re gião,
es tes ani ma is, semi-sel va gens, não es ta vam acos tu ma dos ao equi pa men to
das ca va la ri as eu ro péi as, nem às suas ma no bras; as sus ta ram-se, lan çan do 
por ter ra os ca va le i ros, de ban da ram pe los cam pos e, ape sar das inú me ras
bus cas fe i tas pe los ha bi tan tes da re gião, hou ve gran de per da de se las.
Ha bi tu a dos a co mer pão, os sol da dos por tu gue ses não po di am vi ver só
de car ne. Qu an do en tra ram em cam pa nha, foi ne ces sá rio le var, acom pa -
nhan do a tro pa, qua se du zen tas car ro ças car re ga das de ví ve res e de ba ga -
gens. Numa re gião des co ber ta, onde não há ne nhu ma for ti fi ca ção, o
exér ci to não po dia for çar ao com ba te um ini mi go cujo in te res se era evi tá-lo,
e que sabe trans por tar-se com a ra pi dez de um raio, de um lu gar para
ou tro; es ta va ele in te i ra men te ocu pa do em pro te ger sua ba ga gem e só
era de fato se nhor do lu gar que ocu pa va. De po is que Le cor en trou em
Mon te vi déu, não em pre gou sua di vi são nem fez agir as tro pas da fron -
te i ra, sob suas or dens e sob o co man do do Ma re chal Cu ra do. Ten do
mos tra do ex tre ma be ne vo lên cia para com os re bel des, tor nou-se es ti ma do
pe los ha bi tan tes da re gião, mas o cri ti cam por le var tal in dul gên cia ao
ex ces so; pa re ce ter apren di do essa prá ti ca de bran du ra e con tem po ri za ção
com o pre si den te do ca bil do de Mon te vi déu, que con se rva em seus
lu ga res to dos os ser vi do res es pa nhóis, que pos su am pa ren tes e ami gos
en tre os in sur re tos.3

PORTO ALEGRE, 10 de ju lho. – Por ha ver sido esta ca pi ta nia, 
du ran te mu i to tem po, te a tro de guer ra, o go ver no mi li tar em pre gou aqui 
mais for ça que nas ou tras pro vín ci as. Os ha bi tan tes acos tu ma ram-se a
suas ir re gu la ri da des, e cada um co me te, por sua vez, in jus ti ças e hu mi -
lha ções que re ce bem, su por tan do-as com me nos so fri men to quan do
por elas atin gi dos.
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O re gi me mi li tar age me lhor do que a mo ro si da de da ad mi -
nis tra ção or di ná ria de ho mens pou co ins tru í dos, que vi vem uma vida
ati va, mon ta dos sem pre a ca va lo e pos su in do to dos os cos tu mes dos po vos 
se mi ci vi li za dos. Nes ta ca pi ta nia, os ho mens ape nas são con si de ra dos
pelas suas pa ten tes mi li ta res, e os fun ci o ná ri os ci vis e os ju í zes não go zam
da me nor con si de ra ção. Evi tam-se as for ma li da des da Jus ti ça, e o ge ne ral é
no me a do ár bi tro em qua se to das as ques tões. O ca rá ter pes so al e a in te -
gri da de do con de, com pa ra dos à ve na li da de co mum dos ju í zes, devem
ter con tri bu í do, tam bém, para ins pi rar essa con fi an ça.

PORTO ALEGRE, 12 de ju lho. – Um fran cês, que ne go cia
aqui para um es ta be le ci men to do Rio de Ja ne i ro, veio con vi dar-me para
pas sar a no i te em uma casa onde de via re a li zar-se um pe que no ba i le.
Sa be dor de que essa casa era uma das mais pres ti gi o sas de Por to Ale gre, 
não he si tei em ace i tar o con vi te; e en con trei, num sa lão bem mo bi li a do
e for ra do de pa pel fran cês, uma re u nião de trin ta a qua ren ta pes so as, en -
tre ho mens e mu lhe res. Em se tra tan do de pa ren tes e ami gos ín ti mos,
não ha via luxo nos tra jes. As mu lhe res es ta vam ves ti das com sim pli ci da -
de e de cên cia; a ma i or par te dos ra pa zes tra ja va fra que e cal ças de te ci do 
bran co. Dan ça ram val sas, con tra dan ças e ba i la dos es pa nhóis; al gu mas
se nho ras to ca ram pi a no, ou tras can ta ram com mu i ta pro pri e da de, acom -
pa nha das ao vi o lão, e o sa rau ter mi nou com jo gos de sa lão.

Encon trei ma ne i ras dis tin tas em to das as pes so as da so ci e da de. 
As se nho ras con ver sa vam sem cons tran gi men to com os ho mens; es tes
as cer ca vam de gen ti le zas, mas não de mons tra vam des ve lo ou de se jo de
agra dar, qua li da de, aliás, qua se ex clu si va dos fran ce ses. Des de que es tou
no Bra sil ain da não ti nha vis to uma re u nião se me lhan te. No in te ri or,
como já o afir mei cen te nas de ve zes, as mu lhe res se es con dem; não pas sam 
de pri me i ras es cra vas da casa, e os ho mens não têm a mí ni ma idéia dos
pra ze res que se po dem usu fru ir com de cên cia. Entre as se nho ras que vi, 
hoje, em casa do Sr. Pa trí cio, ha via al gu mas bo ni tas; na ma i or par te eram 
mu i to bran cas, de ca be los cas ta nhos es cu ros e olhos ne gros; al gu mas gra ci o -
sas, mas sem aque la vi va ci da de que ca rac te ri za as fran ce sas.

Os ho mens, ge ral men te mu i to cla ros e de ca be los e olhos da
mes ma cor que os das mu lhe res, eram gran des e bem-fe i tos; de sem ba ra -
ça dos, mas sem a bran du ra que ca rac te ri za os mi ne i ros.
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PORTO ALEGRE, 15 de ju lho. – Não se pode ne gar que
nes ta guer ra os por tu gue ses não te nham sido os agres so res; ela é fru to
da po lí ti ca in jus ta do Con de de Bar ca, que acre di ta va que, para ex pan dir
suas fron te i ras, os por tu gue ses não po di am achar mo men to mais fa vo rá vel
que aque le em que os es pa nhóis se in sur gi ram con tra o seu so be ra no,
di vi di dos en tre si.

Sem dú vi da era ne ces sá rio to mar al gu mas pre ca u ções con tra
vi zi nhos que que ri am mu dar de go ver no e que ti nham pe ga do em ar mas,
mas po di am con ten tar-se em es ta be le cer um cor dão nas fron te i ras, por que
o bem do país exi gia que se guar das se ne u tra li da de, con tra a qual Arti gas
não te ria ne nhum in te res se em se opor. Su pon do-se mes mo que os
por tu gue ses do mi nas sem toda a re gião até ao rio da Pra ta, o que é mu i to
du vi do so, te ri am eles com pra do bem caro esse au men to de ter ri tó rio,
por ca u sa das des pe sas que se ri am obri ga dos a fa zer e do em po bre ci -
men to de três de suas mais im por tan tes pro vín ci as: as de São Pa u lo, Rio 
Gran de e San ta Ca ta ri na.

Antes de co me çar a guer ra, en car re gou o mi nis tro ao Mar quês de 
Ale gre te de en vi ar um ofi ci al a Bu e nos Ai res, com o pre tex to de re cla mar
em bar ca ções por tu gue sas que ha vi am sido de ti das nes se por to, mas, na
re a li da de, seu pro pó si to era son dar as in ten ções do Go ver no em re la ção 
a Arti gas e sa ber se a re pú bli ca nas cen te o de fen de ria no caso de ser ata ca do
pe los bra si le i ros.

Para che gar a Mon te vi déu, esse ofi ci al foi obri ga do a pas sar
pelo dis tri to co man da do por Ortu gues, com quem teve a con fe rên cia,
cu jas prin ci pa is cir cuns tân ci as já fo ram por mim re la ta das. Ortu gues con -
ce deu-lhe pas sa por tes, e ele che gou são e sal vo a Mon te vi déu, onde so li -
ci tou ao ca bil do per mis são para pros se guir li vre men te sua vi a gem. Os
mem bros do ca bil do nada qui se ram de ci dir sem con sul tar Arti gas que,
como se sabe, nun ca re si diu na ci da de. Este cen su rou du ra men te o ca bil do
por ter re ce bi do um es tran ge i ro que, di zia ele, só po dia ser um es pião, e
deu or dens para que, no pra zo de vin te e qua tro ho ras, o ofi ci al de i xas se 
o país, fa zen do-o re gres sar pelo ca mi nho por onde ti nha vin do.

O tra ta men to dado a esse ofi ci al e a pro te ção que Arti gas con -
ce dia aos ne gros fu gi dos da ca pi ta nia fo ram as ra zões ale ga das para o
rom pi men to da guer ra.
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Di zi am no Rio de Ja ne i ro que os as se clas de Arti gas ti nham
sido os pri me i ros a fa zer in cur sões em ter ri tó rio por tu guês rou ban do gado, 
mas não era bem as sim.

Um pa dre es pa nhol, dig no de fé, que foi obri ga do a de i xar
Entre-Rios, onde era cura, e a se re fu gi ar em Por to Ale gre por ser fiel ao 
rei, as se gu rou-me, ao con trá rio, que, an tes mes mo das pri me i ras hos ti li -
da des, os es tan ci e i ros por tu gue ses ha vi am mu i tas ve zes in va di do as ter ras
dos es pa nhóis, re ti ran do daí gran de nú me ro de bo vi nos.

Qu an to às sel va ge ri as que al guns por tu gue ses atri bu em aos
par ti dá ri os de Arti gas, pa re ce, se gun do o tes te mu nho dos mais res pe i tá ve is
ofi ci a is, que têm sido in te i ra men te re cí pro cas.

Os há bi tos car ní vo ros dos ha bi tan tes des ta ca pi ta nia os tor nam
cru éis e san gui ná ri os. Na ba ta lha de Ta qua rem bó, mas sa cra ram, co var -
de men te, mu lhe res e cri an ças e te ri am ma ta do to dos os pri si o ne i ros se
os ofi ci a is a isso não se opu ses sem.

Em ge ral, os por tu gue ses, bem como o seu go ver no es que ce -
ram-se com ple ta men te de que, nes ta guer ra, o pes so al de Arti gas ti nha
di re i tos igua is aos de les. E ti nham a pre ten são de tra tar os ini mi gos como 
re bel des.

Entre tan to, a con du ta po lí ti ca dos es pa nhóis nada se pa re cia à 
de Por tu gal, que sem pre agiu por sua pró pria con ta e ja ma is como ali a do
do rei da Espa nha. Os por tu gue ses de vi am, por tan to, fa zer guer ra a seus 
vi zi nhos como uma na ção ci vi li za da faz a ou tra; a eles não com pe tia jul gar
da le gi ti mi da de do po der dos ofi ci a is de Arti gas. Estes de vi am, por con -
se qüên cia, ser tra ta dos com o res pe i to de vi do às suas pa ten tes mi li ta res;
nin guém ti nha o di re i to de al ge má-los, como al gu mas ve zes o fi ze ram, e
não de vi am acor ren tar os sol da dos pri si o ne i ros, como acon te cia à ma i or
par te dos ín di os cap tu ra dos em vá ri os com ba tes.4

Os ha bi tan tes des ta ca pi ta nia são ori gi ná ri os dos Aço res, tal
como os de San ta Ca ta ri na; en tre tan to, uns e ou tros pou cos se as se me -
lham: os pri me i ros são gran des; os ou tros, pe que nos; aque les, ge ral men te, 
são cor pu len tos; es tes, ma gros. Os ca ta ri nen ses têm a cú tis ama re la da,
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os rio-gran den ses são mu i to bran cos, co ra dos e mu i to mais de sem ba ra -
ça dos. Tal di fe ren ça de cor re na tu ral men te dos seus há bi tos ali men ta res
e cos tu mes.

Os ca ta ri nen ses vi vem qua se sem pre da pes ca ou do tra ba lho
da ter ra. Os des ta ca pi ta nia es tão con ti nu a men te a ca va lo; en tre gam-se a 
exer cí ci os vi o len tos res pi ran do o ar mais puro e sa u dá vel da ter ra. Os
pri me i ros ali men tam-se à base de pe i xe e fa ri nha de man di o ca; os ou tros 
co mem car ne e, às ve zes, pão.

Se, a uma dis tân cia tão pe que na, essa di fe ren ça de cos tu mes e 
de ali men ta ção pôde pro du zir ta ma nha di fe ren ça en tre ho mens sa í dos
há tão pou co tem po da mes ma re gião, não é de se ad mi rar que uma
mu dan ça to tal de cli ma e nu tri ção te nha de ter mi na do de si gual da des
bas tan te sen sí ve is para a cons ti tu i ção das ra ças. Não há quem não te nha
ob ser va do que os ne gros bra si le i ros es tão mu i to me nos afas ta dos de
nos sa raça que os da cos ta da Áfri ca. Po der-se-ia atri bu ir à edu ca ção a
su pe ri o ri da de que de mons tram em re la ção à in te li gên cia; mas, ao mes mo
tem po, são co mu men te de um ne gro me nos car re ga do; a ca be ça é me nos
ar re don da da; os lá bi os me nos gros sos; o na riz me nos cha to; en fim, não
há pes soa que, com um pou co de prá ti ca, não dis tin ga fa cil men te um
ne gro bra si le i ro de um afri ca no.

Atri buí aos ín di os, que fo ram apri si o na dos por Arti gas, o fe i tio
alon ga do da ca be ça e na riz. Esses tra ços, po rém, não se en con tram em
to dos eles, mas só nos mes ti ços com es pa nhóis.

PORTO ALEGRE, 21 de ju lho. – Por to Ale gre, sede da Ca -
pi ta nia do Rio Gran de do Sul, re si dên cia do ge ne ral e do ou vi dor, está
si tu a da em apra zí vel po si ção, so bre uma pe nín su la for ma da por uma
co li na que avan ça na di re ção nor te-su des te, so bre a la goa dos Pa tos. Esta
la goa mede ses sen ta lé guas de com pri men to, tem, em sua ori gem, os
no mes de la goa de Vi a mão ou la goa de Por to Ale gre. Esten de-se, a
prin cí pio, de nor te a sul; suas águas, de uma cor ren te za sen sí vel são,
or di na ri a men te, do ces, numa ex ten são de trin ta lé guas. A la goa deve sua 
ori gem a qua tro rios na ve gá ve is, que re ú nem suas águas em fren te de
Por to Ale gre e que, di vi di dos em sua em bo ca du ra, num gran de nú me ro
de bra ços, for mam um la bi rin to de ilhas; três des ses rios, o Gra va taí,
que é o mais ori en tal, o rio dos Si nos e o rio Caí, vêm do nor te, nas cem
na ser ra Ge ral e têm pe que no cur so. O quar to rio, de nome Ja cuí ou

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 67



Gu a í ba,5 é mu i to ma i or que os ou tros; vem do oes te e re ce be em seu
cur so nu me ro sos aflu en tes.

A ci da de de Por to Ale gre se ele va em an fi te a tro, so bre um
dos la dos da co li na de que já fa lei, vol ta do para no ro es te. Com põe-se de 
três lon gas ruas prin ci pa is, que co me çam um pou co aquém da pe nín su la,
no con ti nen te, es ten de-se, em todo o com pri men to, pa ra le la men te à la goa,
sen do atra ves sa do por ou tras ruas mu i to mais cur tas, tra ça das so bre o
de cli ve da co li na. Vá ri as des sas ruas trans ver sa is são cal ça das; ou tras só
em par te, mas to das em mu i to mau es ta do. Na cha ma da Rua da Pra ia,
que é a mais pró xi ma da la goa, exis te, por qua se toda a par te, de fron te
de cada gru po de ca sas, uma cal ça da fe i ta de lajes di an te da qual são
co lo ca dos, de dis tân cia em dis tân cia, mar cos es tre i tos e bas tan te al tos.

As ca sas de Por to Ale gre são co ber tas de te lhas pin ta das de
bran co em sua par te an te ri or, cons tru í das em ti jo lo so bre ali cer ces de
pe dra e bem con ser va das; a ma i or par te pos sui sa ca das; são, em ge ral,
ma i o res que as das ou tras ci da des do in te ri or do Bra sil e mu i tas pos su em
um an dar além do tér reo; ou tras têm mes mo dois.

A Rua da Pra ia, a úni ca co mer ci al, é ex tre ma men te mo vi men ta da. 
Nela se en con tram nu me ro sas pes so as a pé e a ca va lo, ma ri nhe i ros e
mu i tos ne gros, car re gan do far dos. É pro vi da de lo jas mu i to bem ins ta la das, 
de ven das bem sor ti das e de ofi ci nas de vá ri as pro fis sões. Qu a se a igual
dis tân cia des ta rua há um gran de cais que avan ça para a la goa, e à qual
se tem aces so por uma lar ga pon te de ma de i ra de apro xi ma da men te
cem pas sos de com pri men to, guar ne ci da de pe i to ris e sus ten ta da por
pi la res de pe dra. As mer ca do ri as, que aí se des car re gam, são re ce bi das
na ex tre mi da de des sa pon te, de ba i xo de um ar ma zém de vin te e três
pas sos de lar gu ra por trin ta de com pri men to, sus ten ta do so bre oito
pi las tras de pe dra, em que se apói am ou tras de ma de i ra. A vis ta des se
cais se ria de um belo efe i to para a ci da de, se não fos se pre ju di ca da pela
cons tru ção, à en tra da da pon te, de um edi fí cio mu i to pe sa do e rús ti co
que mede qua ren ta pas sos de com pri men to, para ser vir de al fân de ga.

Uma das três gran des ruas, cha ma da Rua da Igre ja, es ten de-se so -
bre o cume da co li na. É aí que se acham os três prin ci pa is edi fí ci os da
ci da de: o Pa lá cio, a Igre ja Pa ro qui al e o Pa lá cio da Jus ti ça. Estão cons -
tru í dos em ali nha men to, um ao pé do ou tro, vol ta dos para o no ro es te e,
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do ou tro lado da rua, em fren te, le van ta ram ape nas um muro de apo io
para não pre ju di car um dos mais be los pa no ra mas exis ten tes. Aba i xo
des se muro, so bre a en cos ta da co li na, uma pra ça, in fe liz men te mu i to
ir re gu lar, cujo ter re no é sus ten ta do por pe dras que mal aflo ram à su per -
fí cie, for man do can te i ros dis pos tos em lo san gos.

Além da rua da Igre ja, do Pa lá cio, dos edi fí ci os pró xi mos a
essa pra ça e das ca sas cons tru í das mais aba i xo, avis ta-se a la goa, que pode 
ter a mes ma lar gu ra do Lo i re em Orle ans, ro de a da de ilhas ba i xas, co -
ber tas de ve ge ta ção pou co cres ci da. Entre elas, vêem-se ser pen te ar os
bra ços dos qua tro rios que men ci o nei aci ma, mas é im pos sí vel de ter mi nar,
exa ta men te, a que rio per ten cem por que, an tes de che gar à la goa, eles se 
cru zam e se con fun dem. As águas que cor rem na di re ção do Gra va taí,
na ex tre mi da de mais ori en tal da la goa, aí che gam des cre ven do uma imen sa
cur va, apre sen tan do-se como um belo rio, dis tin to dos de ma is. Um pou co
mais ao nor te, ou tras águas for mam uma gran de ba cia, com pre en di da
en tre duas fa i xas de ter ra, que am bas se cur vam em se mi cír cu lo de i xan do
em sua ex tre mi da de só uma aber tu ra mu i to es tre i ta. Alguns tre chos dos
rios mos tram-se por trás das ilhas, e des sa mis tu ra de água e ter ra re sul ta 
um con jun to mu i to agra dá vel. Para com ple tar esse qua dro, acres cen ta rei 
que o ho ri zon te é li mi ta do pe los cu mes da ser ra Ge ral, que toma a di re ção
de les te para o nor te e se per de à dis tân cia.

De se jan do-se apre ci ar uma pa i sa gem di fe ren te, mas tam bém
che ia de be le zas, bas ta, logo que se che ga ao pon to mais alto da ci da de,
na Rua da Igre ja, vol tar-se para o lado opos to àque le que aca bo de
des cre ver.

A par te da la goa que ba nha a pe nín su la do lado su do es te for ma
uma gran de en se a da de for ma semi-elíp ti ca, de águas ge ral men te tran -
qüi las. Um vale, lar go e pou co pro fun do, li mi ta a par te mais ba i xa da
en se a da; nas mar gens o Con de de Fi gue i ra man dou plan tar, re cen te men te,
uma aléia mu i to lar ga de fi gue i ras sel va gens que, fu tu ra men te, cons ti tu i rá
apra zí vel lu gar para pas se i os. Mais adi an te, o ter re no se acha co ber to de
ár vo res e prin ci pal men te de ar bus tos; vêem-se, aqui e ali, ca sas de cam po;
mais além, afi nal, es ten dem-se vas tos gra ma dos co ber tos de bos ques,
ca pões e fi las de ar bus tos co pa dos que de se nham os con tor nos ir re gu -
la res de gran de nú me ro de se bes. A la goa se es ten de obli qua men te
para o sul, or la da de co li nas pou co ele va das; con fun de-se no ho ri zon te
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com as nu vens e ao lon ge avis ta-se um ro che do es bran qui ça do que sur ge
no meio das águas. O pa no ra ma que se ob ser va di an te dos olhos, do
lado no ro es te, é mais apra zí vel e mais ani ma do; al gu ma co i sa de cal mo
que con vi da ao so nho.

Os edi fí ci os cons tru í dos no topo da co li na não apre sen tam,
afo ra isso, ou tra be le za se não a de sua si tu a ção; pode-se mes mo afir mar
que eles não es tão à al tu ra da im por tân cia da ci da de e ri que za da ca pi ta nia.

O Pa lá cio do Go ver na dor não pas sa de uma cons tru ção co mum,
de um só an dar e nove va ran das na fren te. Inter na men te mal di vi di do,
não pos sui uma peça onde se pos sa re ce ber uma so ci e da de tão nu me ro sa
como a que se re u ni ria fa cil men te em Por to Ale gre. O Pa lá cio da Jus ti ça 
é ain da mu i to mais mes qui nho; só tem o pa vi men to tér reo. A igre ja
pa ro qui al, cujo aces so se faz por uma es ca da ria ex te ri or, tem duas tor res 
de si gua is; é cla ra e bem or na men ta da, com dois al ta res, além dos que se
en con tram na ca pe la-mor; mas é mu i to pe que na, pois con tei ape nas qua -
ren ta pas sos da ca pe la-mor até a por ta.

Os ou tros edi fí ci os pú bli cos de Por to Ale gre são me nos im por -
tan tes do que es ses que ve nho des cre ven do. Além da igre ja pa ro qui al,
vêem-se mais duas ou tras ain da não ter mi na das. Numa, con tu do, ce le bram
mis sa; a ou tra, ain da não co ber ta, está com sua cons tru ção pa ra li sa da. A 
Casa da Câ ma ra não pas sa de um pa vi men to tér reo. Um par ti cu lar, des de
que me di a na men te rico, não que re ria ha bi tá-la. Aqui, a ca de ia não faz
par te do edi fí cio da Casa da Câ ma ra. Há duas mu i to pe que nas, lo ca li za das
à en tra da da ci da de. Na ex tre mi da de da Rua da Pra ia, duas cons tru ções
vi zi nhas ser vem de ar ma zéns para a ma ri nha, de de pó si to de ar mas, e
onde se ins ta la ram, para as ne ces si da des das tro pas, ofi ci nas de ar me i ro,
car re i ro e se le i ro. Admi rei a or dem, o ar ran jo; po de ria mes mo di zer a
ele gân cia re i nan te na sala des ti na da às ar mas de re ser va. Do lado da la goa,
onde es ses pré di os têm fa cha da, cada um apre sen ta uma es pé cie de cor po
prin ci pal alon ga do, só de pa vi men to tér reo e em cuja ex tre mi da de há
um pa vi lhão de um an dar. Entre os dois edi fí ci os, há um es pa ço con si -
de rá vel a que cor res pon de, em pla no mais ele va do, a igre ja das Do res,
uma da que las de que já fa lei. De fron te à igre ja, além dos ar ma zéns, e
por tan to, pró xi mo à la goa, vê-se uma co lu na en ci ma da por um glo bo,
que in di ca ser a ci da de sede de uma co mar ca. Di an te dela cons tru iu-se
um du plo que bra-mar de pe dra, des ti na do a ser vir de cais para os dois
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ar ma zéns. Esse con jun to for ma ria um belo efe i to, se a igre ja es ti ves se
con clu í da, se o ter re no exis ten te en tre ela e os dois ar ma zéns ti ves se
sido ni ve la do e se es tes, em bo ra cons tru í dos sob o mes mo mo de lo, não
apre sen tas sem di fe ren ças cho can tes. Fora da ci da de, so bre um dos pon tos
mais ele va dos da co li na, onde ela se acha cons tru í da, ini ci ou-se a cons tru ção
de um hos pi tal, cu jas pro por ções são tão gran des, que pro va vel men te
não seja ter mi na do tão cedo; mas a sua po si ção foi es co lhi da com rara
fe li ci da de, por que é bem are ja do, bas tan te afas ta do da ci da de, para evi tar 
con tá gi os; ao mes mo tem po, mu i to pró xi mo para que os do en tes fi quem
ao al can ce de so cor ro de qual quer es pé cie; se es co lhe ram o lado no ro es te
da pe nín su la para aí cons tru í rem a ci da de, foi por que os na vi os só por
este lado po dem an co rar. Entre tan to, há, tam bém, ca sas no lado opos to
da co li na, po rém es par sas e mal ali nha das, en tre me a das de ter re nos bal di os, 
na ma i or par te pe que nas, mal cons tru í das e qua se to das ha bi ta das por
gen te po bre. Des de que aqui me en con tro, já con tei cer ca de vin te a vin te e 
cin co em bar ca ções no por to, e as se gu ra ram-me que há, mu i tas ve zes,
até cin qüen ta. Po dem en trar no por to su ma cas, bri gues e em bar ca ções
de três mas tros. 

Si tu a da à mar gem de uma la goa, que se es ten de até o mar,
po den do, ao mes mo tem po, co mu ni car-se com o in te ri or por vá ri os rios 
na ve gá ve is, cuja foz fica di an te de seu por to, a ci da de de Por to Ale gre
deve, ne ces sa ri a men te, tor nar-se em bre ve rica e flo res cen te. Fun da da
há cer ca de cin qüen ta anos, já con ta uma po pu la ção de dez a doze mil
al mas, e al guém, aí re si den te há de zes se te anos, me in for ma que, nes se
es pa ço de tem po, ela au men tou em dois ter ços. Pode ser con si de ra da
como prin ci pal en tre pos to da ca pi ta nia, so bre tu do das re giões que fi cam 
ao no ro es te. Os ne go ci an tes ad qui rem qua se to das as mer ca do ri as no
Rio de Ja ne i ro e as dis tri bu em nos ar re do res da ci da de; em tro ca ex por tam, 
prin ci pal men te, cou ros, tri go e car ne-seca; é, tam bém, de Por to Ale gre
que saem to das as con ser vas ex por ta das da pro vín cia. O rá pi do au men to
da po pu la ção fez com que os ter re nos se tor nas sem mais va lo ri za dos
aqui do que nas ci da des do in te ri or; pou cas ca sas pos su em jar dins e mu i tas
não têm se quer quin tal; daí um gra ve in con ve ni en te de ati ra rem à rua
todo o lixo, tor nan do-as imun das. As en cru zi lha das, os ter re nos bal di os
e, prin ci pal men te, as mar gens da la goa são en tu lha das de su je i ra; os
ha bi tan tes só be bem água da la goa e, con ti nu a men te, vêem-se ne gros
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en cher seus cân ta ros no mes mo lu gar em que os ou tros aca bam de la var 
as mais em por ca lha das va si lhas. 

So bre a po pu la ção de Por to Ale gre já dis se que se com põe,
prin ci pal men te, de bran cos, em ge ral, gran des, bem cons ti tu í dos, de bela 
tez; acres cen tei que as mu lhe res são mu i to cla ras, co ra das e vá ri as de las
mu i to bo ni tas, não se fur tam a con ver sar com os ho mens, pos su in do
ma ne i ras de li ca das e um tom dis tin to. Aqui não há tan ta vida so ci al
como nas ci da des eu ro péi as; po rém há mu i to mais do que nas ou tras
ci da des do Bra sil. 

São fre qüen tes as re u niões nas re si dên ci as para sa ra us, e al gu mas 
se nho ras to cam, com mes tria, o vi o lão e o pi a no, ins tru men to este
des co nhe ci do no in te ri or, por ca u sa das di fi cul da des de seu trans por te.
É na Rua da Pra ia, pró xi mo ao cais, que fica o mer ca do; nele ven dem-se 
la ran jas, amen do im, car ne-seca, pão, fe i xes de le nha e le gu mes, prin ci -
pal men te cou ve. Como no Rio de Ja ne i ro, as ven de do ras são ne gras;
al gu mas ven dem aco co ra das jun to à mer ca do ria; ou tras pos su em bar ra cas,
dis pos tas de sor de na da men te. Vêem-se, tam bém, em Por to Ale gre, ne gros
que mas ca te i am fa zen das pe las ruas. Atu al men te ven dem mu i to o fru to
da ara u cá ria, a que cha mam pi nhão, nome que se dá, na Eu ro pa, às
se men tes de pi nhe i ro. Usam-no co zi do ou li ge i ra men te as sa do, ao chá
ou en tre as re fe i ções, sen do fre qüen te pre sen te ar com ele os ami gos.

PORTO ALEGRE, 26 de ju lho. – Pa re ce que se gui rei ama nhã
com o con de para o Rio Gran de. Le va rei co mi go so men te José Ma ri a no;
Fir mi a no e La ru ot te6 se gui rão pela la goa, com a mi nha ba ga gem. Qu an to 
ao ne gro Ma nuel, a quem eu pa ga va des de Cu ri ti ba, sem que me fos se
de uti li da de al gu ma, e do qual te nho su por ta do, com ta ma nha pa ciên cia, 
os ex ces si vos me lin dres, re sol veu de i xar-me no jus to mo men to em que
me po dia pres tar al gum ser vi ço, pois que de via con du zir, nes ta vi a gem,
duas mu las car re ga das de ma las. O úni co mo ti vo que me ale gou foi o de 
que de se ja va vol tar à sua ter ra. Re du zi, por isso, mi nha ba ga gem a duas
ma las, que po de rão ser trans por ta das por um dos ani ma is do con de,
con du zi do por um em pre ga do de seu aju dan te-de-cam po. Esta vi a gem
me con tra ria mais do que pos so dizê-lo. De ve mos ir mu i to de pres sa;
che ga re mos tar de e par ti re mos cedo; não go za rei de ne nhu ma li ber da de; 
nada po de rei fa zer além des te diá rio. 
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Com o im pres tá vel José Ma ri a no, es ta rei à mer cê de toda a
gen te e não sa be rei o que será fe i to de mi nha ba ga gem. Afo ra isso, é
pre ci so que eu de i xe aqui qua se toda a mi nha ba ga gem com La ru ot te e
Fir mi a no, em pre ga dos, tam bém, sem ne nhu ma ex pe riên cia. Não sei quan do 
po de rão em bar car, sen do mu i to pro vá vel que eu me de mo re mu i to mais 
tem po no Rio Gran de, à es pe ra de les, des pre ve ni do de tudo e sem sa ber 
que re so lu ção to mar.

PORTO ALEGRE, 27 de ju lho. – Não par ti mos hoje, como
era es pe ra do, por que cho veu du ran te todo o dia; pas sa-se o tem po, nada 
faço e esta vi a gem se pro lon ga mais do que de se ja va.
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Ca pí tu lo III

CAPELA DO VIAMÃO – POPULAÇÃO DA CAPITANIA – BOA
VISTA – ADMINISTRAÇÃO DAS ALDEIAS (POVOS) DAS MISSÕES
– PALMARES – NEGROS ESCRAVOS – ESTÂNCIA DOS BARROS –
OS CAPITÃES-GERAIS – ESTÂNCIA DE S. SIMÃO – BUJURU –
MOSTARDAS – GADO, OVELHAS – FREGUESIA DO ESTREITO –
RIO GRANDE DO SUL – RECEPÇÃO AO CONDE DE FIGUEIRA –
EXPORTAÇÕES, AREIAS – A LAGOA DOS PATOS – GANHOS
EXCESSIVOS DA FAZENDA GERAL – BAILE EM CASA DO
SARGENTO-MOR MATEUS DA CUNHA TELES – POSIÇÃO DO
RIO GRANDE – MÁ EDUCAÇÃO DAS MOÇAS – NEGOCIANTES
QUASE TODOS EUROPEUS – DOENÇAS – ALDEIA DO NORTE.

CAPELA DO VIAMÃO, 28 de ju lho. – Cho veu e tro ve jou a 
no i te in te i ra e ain da cho via pela ma nhã, quan do re ce bi uma car ta do se -
nhor Le mos, aju dan te-de-cam po do ge ne ral. Nela me co mu ni ca va que
este pre ten dia par tir após o jan tar e me con vi da va para al mo çar. Di ri gi-me,
en tão, ao Pa lá cio, com toda a mi nha ba ga gem, bas tan te con tra ri a do por
ser obri ga do a en fren tar o mau tem po e os pés si mos ca mi nhos. Encon trei
o con de al mo çan do; dis se-me que ha via re sol vi do par tir, por que as chu vas
im pe di ri am os ha bi tan tes de Por to Ale gre de o acom pa nha rem e que, se 
fi zes se bom tem po, a me ta de da ci da de se sen ti ria no de ver de acom pa -
nhá-lo até Vi a mão. Ao des cer, en con trei José Ma ri a no à por ta do Pa lá cio, 



o qual me in for mou, com mu i to bom hu mor, que ne nhum dos cri a dos
do con de que ria en car re gar-se de mi nha ba ga gem. Vol tei para casa mu i to
tris te, mal di zen do mi nha pró pria fra que za em não re cu sar o con vi te que 
me ha via fe i to o con de de vi a jar com ele. Ao cabo de duas ho ras, este
man dou-me cha mar por um sol da do, vol tan do eu ime di a ta men te ao Pa lá cio. 
Mi nha ba ga gem já ha via par ti do. Orde nou o con de que me des sem um
ca va lo, man dou o car ro se guir na fren te e nos pu se mos a ca mi nho, acom -
pa nha dos de cer ca de vin te ofi ci a is. Alguns des tes nos fi ze ram com pa -
nhia até a dis tân cia de uma lé gua; ou tros, duas; e meia-dú zia veio até
aqui. Alguns pas sos à fren te, ia o con de; os que o acom pa nha vam iam
em si lên cio ou fa lan do a meia-voz. O con de é ale gre, sem ar ro gân cia e
or gu lho; põe à von ta de os que vi vem com ele; mas a au to ri da de ab so lu ta
de que se acha in ves ti do, ins pi ran do mu i to res pe i to, man tém to dos a
uma gran de dis tân cia dele e não lhe fa lam se não com ar da mais pro fun da 
hu mil da de.

Con ti nu ou cho ven do de Por to Ale gre até aqui. A no i te sur pre en -
deu-nos em ca mi nho; este era es cor re ga dio, mas che ga mos sem aci den tes.

Por sua be ne vo lên cia e sim pli ci da de, o con de não avi sa ra
nin guém de sua che ga da, a fim de não ca u sar in cô mo dos. Insta lou-se
em uma casa, cujo dono se acha va au sen te e ime di a ta men te nos pu se mos à 
mesa. Uma par te das mu las che gou de po is de nós, mas vá ri as de las fi ca ram 
para trás, se gun do me dis se ram os con du to res, e en tre es sas as que tra zi am
as mi nhas ma las; foi pre ci so en vi ar ou tras mu las para subs ti tu ir as
pri me i ras, e a mi nha ba ga gem che gou toda mo lha da. Esse não será, sem 
dú vi da, o úl ti mo con tra tem po so fri do. Só de se jo sal var este diá rio e o li vro
de bo tâ ni ca; o res to es tou dis pos to a sa cri fi car. O car ro do con de che gou
ain da mais tar de que a mi nha ba ga gem; e os cri a dos nos dis se ram que
os ca va los ha vi am che ga do a mu i to cus to.

Nes ta ca pi ta nia, to dos pos su em gran de nú me ro de ca va los;
mas não se lhes dis pen sa o me nor cu i da do; não lhes dão mi lho e, nes ta
es ta ção, com as pas ta gens se cas, es tes ani ma is fi cam ma gros e fra cos.
Para a me nor vi a gem é ne ces sá rio, por isso, le var-se gran de nú me ro de
ca va los de re ser va; ou en tão, vai-se tro can do de ca va lo em cada es tân cia. 
Fa zem pou co caso dos ca va los, não os pren dem e os es tan ci e i ros só
co nhe cem os que lhes per ten cem pela mar ca.
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Já ha via atra ves sa do a re gião que per cor ri hoje; é, como já dis se,
aci den ta da, de pas ta gens ras te i ras, se me a da de ca pões. Nos pon tos mais
al tos vêem-se, de quan do em quan do, pe que nas ca sas, e nos ar re do res
des tas, cam pos pro te gi dos do gado por fos sos pro fun dos, cer ca dos do
lado opos to por uma sebe de cac tos. Ulti ma men te, via-se de Por to Ale gre a 
fu ma ça da que i ma das pas ta gens do ou tro lado do lago. É nes ta es ta ção
que isto acon te ce to dos os anos.

As oli ve i ras dão mu i to bem nos ar re do res de Por to Ale gre e,
ali, pude co mer de li ci o sas aze i to nas; con tu do, não pas sam de ob je to de
cu ri o si da de; mas quan do a po pu la ção au men tar e o nú me ro de pro pri e da des 
tor nar-se ma i or, a cul tu ra da oli ve i ra po de rá vir a ser para esta re gião
uma nova fon te de ren da. A fal ta de bra ços im pe de atu al men te que os
bra si le i ros apro ve i tem to dos os re cur sos que o país ofe re ce, mas será
bom que os co nhe çam, para que pos sam apro ve i tá-los no mo men to
opor tu no.

Se gun do da dos que me fo ram for ne ci dos pelo se nhor José Fe li -
ci a no Fer nan des Pi nhe i ro, que é ins pe tor da al fân de ga e se ocu pa atu al -
men te com a pu bli ca ção de uma His tó ria da Ca pi ta nia, sua po pu la ção se ele -
va a 32.000 bran cos, 5.399 ho mens de cor li vres, 20.611 ho mens de cor
es cra vi za dos, e 8.655 ín di os. Nas Mis sões, em par ti cu lar, con tam-se
6.395 ín di os e 824 bran cos.1 Tudo isso co in ci de com o que me têm
in for ma do ou tras pes so as.

BOAVISTA, 29 de ju lho de 1820, seis lé guas. – Ain da hoje, o
tem po mos trou-se en co ber to, mas não cho veu. Per cor ri a pri me i ra
me ta de do ca mi nho no car ro do con de e o res to a ca va lo. Enquan to
es ti ve mos no car ro, li para o con de ar ti gos da Bi o gra fia dos ho mens vi vos; o
que foi se gui do de co men tá ri os e ane do tas, con tri bu in do as sim para
me lhor pas sar o tem po.

Pou co te rei a acres cen tar ao que já es cre vi so bre esta re gião.
As pas ta gens con ti nu am cin zen tas e se cas; nun ca se vê uma flor. Esque -
ce ra-me de di zer que a cer ca de três quar tos de lé gua de Bo a vis ta, o
ca mi nho atra ves sa um pe que no lago, de no mi na do la goa da Esti va,
cir cun da do de imen sos pân ta nos.
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Dis se-me o con de que as al de i as das Mis sões (po vos) são
ad mi nis tra das as sim: os ho mens e as mu lhe res tra ba lham para a co mu ni -
da de; ar ma ze nam-se os pro du tos; dis tri bui-se a cada fa mí lia o ne ces sá rio
para o con su mo; ven dem o res tan te em pre gan do o di nhe i ro apu ra do na
aqui si ção de fer ra men tas e rou pas que se par ti lham do mes mo modo. A
ad mi nis tra ção da co mu ni da de é con fi a da a um ca bil do, com pos to de
ín di os e di ri gi do por um por tu guês. Tal for ma de go ver no é exa ta men te
a ado ta da pe los je su í tas, mas o in te res se des ses pa dres era o bem-es tar
dos ín di os. Ao con trá rio dos ad mi nis tra do res, pes so as sem ido ne i da de,
sem hon ra nem pro bi da de, que só cu i dam de se en ri que cer à cus ta des ses
des gra ça dos. Ne nhum ho mem de bem ace i ta exer cer tais fun ções, por que
os ven ci men tos são in sig ni fi can tes e o car go não dá ne nhu ma hon ra ria.

BOAVISTA, 30 de ju lho. – Pas sa mos o dia aqui. Fiz um lon go
pas se io, mas não me adi an tou qua se nada. Os cam pos es tão se cos e mu i to
ra ra men te se en con tra uma flor. Os ar re do res de Bo av is ta apre sen tam
uma imen sa pla ní cie e al guns ou te i ros (lom bas). No meio das pas ta gens
vêem-se ca pões in te i ra men te co ber tos de til land sia us ne o i des e de uma ou tra
es pé cie. Os sí ti os ba i xos es tão atu al men te ala ga dos. Nes ses pân ta nos
pre do mi na um gran de ery ngi um, cu jas fo lhas es pi nho sas se as se me lham
per fe i ta men te às das bro me liá ce as, e um eri o ca u lon de fo lhas lar gas.

Ha ven do eu me per di do, di ri gi-me a uma casa que avis tei ao
lon ge; aí uma mu lher tra ba lha va aco co ra da so bre um pe que no es tra do.
Re ce beu-me com de li ca de za, mas sem le van tar-se, e deu-me um ne gro
para me en si nar o ca mi nho. Ao fi car mos so zi nhos, apres sou-se em
de mons trar sua ad mi ra ção por ver-me a pé, pois nes ta re gião, toda gen te,
mes mo po bre, in clu si ve os es cra vos, não dão um pas so sem ser a ca va lo.

Obser vei uma gran de quan ti da de de plan tas eu ro péi as não só
nas ruas de Por to Ale gre, como em seus ar re do res ou mes mo aqui, per to
das ca sas; ago ra es tão sem flo res; cre io, no en tan to, ha ver re co nhe ci do,
com se gu ran ça, o co ni um ma cu la tum, o ru mex pul cher, a ur ti ca-di o i ca, o ge ra ni um
ro be ber ti a num, um li num, a al si na me dia.

PALMARES, 31 de ju lho, seis lé guas. – Du ran te toda a vi a gem
en con tra mos uma pla ní cie imen sa, co ber ta de pas ta gens, de lon ge em
lon ge, dis se mi na das em al guns ca pões. Afo ra as duas oxa lis, nº 1.811 e
1.814 bis, ne nhu ma flor en con trei. Até à es tân cia onde pa ra mos, não me
re cor do de ha ver vis to ou tra casa se não a de Ca pi va ri, nome ori un do de
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um rio pró xi mo e aflu en te da la goa dos Pa tos. Este cur so de água é
na ve gá vel des de a casa de que fa lei e, por con se guin te, mu i to útil aos
agri cul to res que mo ram às suas mar gens. Por ele vêm de Por to Ale gre
os ob je tos que o pro pri e tá rio de Bo av is ta ne ces si ta, e é por ele que pre -
ten de en vi ar para a ca pi tal os cou ros de seu cur tu me. Ha via ou tro ra uma 
pon te so bre o Ca pi va ri, jun to à casa des se nome; mas atu al men te está
qua se em ru í nas. 

Nos ar re do res da estân cia de Pal ma res, as pas ta gens são ren tes
ao chão, o que sem pre acon te ce per to das ha bi ta ções, por que é prin ci -
pal men te aí que o gado pas ta. As cons tru ções des sa es tân cia cons tam de 
al gu mas chou pa nas es par sas e da casa do pro pri e tá rio, co ber ta de te lhas, 
po rém pe que na e de um só an dar. O in te ri or, qua se des guar ne ci do de
mó ve is, não ofe re ce co mo di da de. Di zia-nos, no en tan to, o pro pri e tá rio
que pos su ía de 10 a 12 mil re ses, equi va len te a um ca pi tal de cer ca de
250 mil fran cos, além de ser ao mes mo tem po se nhor de mu i tos es cra vos e 
ter gran de nú me ro de ca va los. Pa re ce, em ge ral, que esta ca pi ta nia é mu i to
rica, mas não se en con tra nem no mo bi liá rio das ca sas nem no modo de 
vi ver dos ha bi tan tes co i sa al gu ma que de nun cie tal ri que za. A ma i or par te
dos es tan ci e i ros afir ma que um pro pri e tá rio pode ven der to dos os anos
a quin ta par te do seu gado sem di mi nu ir o nú me ro do re ba nho. Ou tros
es tan ci e i ros opi nam que esse nú me ro po de rá su bir a um quar to e até
mes mo a um ter ço. Pen so que a di ver si da de de lu ga res deve in flu ir mu i to
na re pro du ção e, por con se guin te, na quan ti da de de re ses que se po dem
ven der anu al men te. As va cas co me çam a dar cria aos três anos.

Como já dis se, os ha bi tan tes do Rio de Ja ne i ro, des gos to sos
de seus es cra vos, ven de-os para esta ca pi ta nia e, quan do que rem in ti mi -
dar um ne gro, ame a çam-no de en viá-lo para o Rio Gran de. Entre tan to não 
há tal vez, no Bra sil, lu gar al gum onde os es cra vos se jam mais fe li zes do
que nes ta ca pi ta nia. Os se nho res tra ba lham tan to quan to os es cra vos;
con ser vam-se pró xi mos de les e tra tam-nos com me nos des pre zo. O es cra vo
come car ne à von ta de; não ves te mal; não anda a pé; sua prin ci pal
ocu pa ção con sis te em ga lo par pe los cam pos, o que cons ti tui exer cí cio
mais sa u dá vel do que fa ti gan te; en fim, ele faz sen tir aos ani ma is que o
cer cam uma su pe ri o ri da de con so la do ra de sua con di ção ba i xa, ele van do-se
aos seus pró pri os olhos.
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ESTÂNCIA DO BARROS, 1º de agos to, cin co lé guas. –
Con ti nua a mes ma pla ní cie, sem a me nor on du la ção de ter re no, com
mu i to pou cos ca pões. Nu me ro sos bu ti a ze i ros, de cer ca de 10 a 12 pés,
apa re cem dis se mi na dos pe las pas ta gens. Por toda a par te o ter re no é
are no so. Vi mos ape nas uma casa en tre Pal ma res e a es tân cia em que
pa ra mos. Esta é me nos rica em re ba nhos que a de Pal ma res, e a casa
ain da mais des guar ne ci da. Des de Pal ma res, vi a ja mos so bre uma fa i xa de 
ter ra que se es ten de en tre a la goa e o mar. Aqui, in for ma ram-me, esta
pe nín su la só tem três lé guas de lar gu ra.

Os ca pi tães-ge ra is re pre sen tam o Rei em suas ca pi ta ni as e se
acham in ves ti dos dos mais am plos po de res. Sua au to ri da de é ao mes mo
tem po mi li tar, ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, não ha ven do ne nhum pos to
aci ma de les. Con tu do esse car go é tem po rá rio, pois quan do de i xam as
ca pi ta ni as, per dem-no, re as su min do o car go que ti nham an tes. Dis se-me 
o Con de da Fi gue i ra ha ver pro i bi do ao cura de Por to Ale gre en ter rar
ca dá ve res na igre ja.

Há em Por to Ale gre três ola ri as de al gu ma im por tân cia. As
lou ças são bem fe i tas e a ma i or par te co lo ri das de ver me lho, como as de 
San ta Ca ta ri na, po rém mais gros se i ras. São pre pa ra das com uma ar gi la
pre ta que se ex trai dos ter re nos pan ta no sos dos ar re do res da ci da de,
tor nan do-se ama re la da, após o co zi men to.

Ao de i xar Por to Ale gre, a vi o le ta e vá ri as es pé ci es de nar ci sos
flo ri am nos jar dins; ob ser vei tam bém ou tras flo res, mas em pe que na
quan ti da de, po den do-se afir mar que nas ce ram fora da es ta ção. Con tu do, 
há aqui mu i to me nos re gu la ri da de do que em Fran ça na su ces são da
flo res cên cia das plan tas or na men ta is, fato pro ve ni en te da ir re gu la ri da de
tér mi ca das es ta ções. Enquan to per ma ne ci em Por to Ale gre, so fri ca lo res
mu i to for tes, se gui dos logo de po is de ex ces si vo frio. Os fru tos ama du -
re cem em de zem bro, ja ne i ro e fe ve re i ro; su ce dem-se mais ou me nos na
mes ma or dem ob ser va da na Eu ro pa, no en tan to seu ama du re ci men to se 
ope ra pri me i ro, per mi tin do co mer-se ao mes mo tem po fru tos que, na
Fran ça, nun ca apa re cem no mes mo mês.

ESTÂNCIA DE S. SIMÃO, 2 de agos to, 10 lé guas. – Con ti -
nua a mes ma pla ní cie, qua se ne nhu ma ár vo re nos cam pos. A cin co lé guas
da es tân cia dos Bar ros en con tra mos uma chou pa na. O ter re no, em ge ral, é
bas tan te are no so, acen tu an do-se mais ain da per to des sa casa. Os cam pos
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es tão ain da mais res se qui dos que nos dias pre ce den tes. Du ran te oito
me ses não cho veu, e o gado tem so fri do bas tan te. Des de Bo av is ta não
de pa ra mos com um só vi a jan te; aque les que vi a jam de Por to Ale gre a
Rio Gran de pre fe rem ir pela la goa, o que faz com que este ca mi nho seja 
pou co fre qüen ta do.

A uma lé gua da qui, de i xa mos à di re i ta a es tân cia dos Po vos,
que mede doze lé guas. Per ten cia ao Rei, mas este pre sen te ou-a ao che fe
de po lí cia, Pa u lo Fer nan des. Por cer to, o Rei não co nhe cia o va lor da qui lo 
que do a va, nem pro va vel men te Pa u lo Fer nan des o do pre sen te re ce bi do. 
Che ga mos à no i ti nha ao lu gar onde pa ra mos. Embo ra o con de não te nha
pre ve ni do a nin guém de sua che ga da, para não in co mo dar os agri cul to res, 
es tes adi vi nha ram os lu ga res em que o ge ne ral de via pa rar e en con trá va -
mos ca sas pre pa ra das para re ce bê-lo.

Nes ta ca pi ta nia cul ti va-se mu i to a man di o ca; essa plan ta pro duz
ao cabo de dois anos; per de as fo lhas no in ver no, e na en tra da des sa
es ta ção tem-se o cu i da do de cor tar-lhe os ra mos. Não a cul ti vam na
pe nín su la exis ten te en tre a la goa dos Pa tos e o mar. Aqui o ma mo e i ro
per de as fo lhas. No quin tal de to das as es tân ci as por onde pas sa mos,
no tei mu i tos pés de sa bu gue i ros; no mo men to se co brem de fo lhas no vas.
Fa zem-se cer ca dos com eles, de vi do à ra pi dez com que se de sen vol vem.

BUJURU, 3 e 4 de agos to, 20 lé guas. – José Mar ce li no, go ver -
na dor des ta ca pi ta nia, ti nha man da do vir ín di os do al de a men to dos po vos
das Mis sões, para lo ca li zá-los per to de Por to Ale gre, na Alde ia dos
Anjos, onde ten ci o na va cri ar um co lé gio para jo vens de am bos os se xos. 
A fim de man tê-lo, cri ou ele a es tân cia dos Po vos. Como dis se, essa
es tân cia foi do a da pelo Rei a Pa u lo Fer nan des, che fe de po lí cia. Con tam-se
12.000 re ses e, no en tan to, o tí tu lo da do a ção reza que ela é ape nas o
co me ço das re com pen sas que o So be ra no des ti na ao che fe de po lí cia.
De S. Si mão até aqui con ti nu a mos a per cor rer uma re gião mu i to pla na e 
are no sa, co ber ta de pas ta gens mu i to ma gras.

A cin co lé guas de S. Si mão en con tra-se a alde ia de Mos tar das,
sede de uma pa ró quia, exis ten te so bre o ist mo, em uma ex ten são de 25
lé guas, com pre en den do 1.500 ha bi tan tes de mais de dois anos. A al de ia
está edi fi ca da no meio de are i as e se com põe de cer ca de qua ren ta ca sas
que for mam uma lar ga rua, mu i to cur ta, em cuja ex tre mi da de está a
igre ja, si tu a da a igual dis tân cia das duas fi las de ca sas. Há en tre es tas al gu mas
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co ber tas de te lhas, mas na ma i o ria não pas sam de chou pa nas po bres.
Em fren te a Mos tar das, do lado oes te, um lago do mes mo nome da al de ia.
É mu i to pis co so, mas como aí só vi vem pe i xes de água doce, com mu i tas
es pi nhas, tal como a tra í ra, são des pre za dos pe los ha bi tan tes da re gião,
acos tu ma dos a co mer car ne.

O pro pri e tá rio de Pal ma res acom pa nhou o ge ne ral e só nos
de i xou an te on tem, pela ma nhã. O co man dan te do dis tri to, em cuja casa
per no i ta mos on tem, acom pa nhou-nos tam bém até a es tân cia de S. Si mão.
O cura de Mos tar das só ti nha vin do ao nos so en con tro a um quar to de
lé guas da po vo a ção, ten do nos pre pa ra do um ex ce len te jan tar. Mos -
trou-nos a igre ja, cujo al tar-mor, re cen te men te cons tru í do, é mu i to bo ni to. A 
nave, mu i to mais an ti ga, está em ru í nas, mas pen sam em re cons truí-la.

Não se plan ta man di o ca na pa ró quia de Mos tar das, mas, em
com pen sa ção, cul ti vam-se o tri go e o cen te io. O gado é aqui ge ral men te
pe que no, mas pos sui car ne sa bo ro sa. A prin ci pal ri que za do lu gar é a
cri a ção de car ne i ros. Cada es tan ci e i ro pos sui um re ba nho cons ti tu í do,
mu i tas ve zes, de vá ri os mi lha res de car ne i ros, e com a lã pro du zi da as
mu lhe res fa bri cam no tear pon chos mu i to gros se i ros que se ven dem a
seis pa ta cas, en vi an do-os a Por to Ale gre, Rio Gran de e ou tros lu ga res
da ca pi ta nia. Esses pon chos são bran cos com lis tras par das ou pre tas, e
usa dos ex clu si va men te pe los ne gros e ín di os.

Di zem na re gião que as ove lhas dão cria duas ve zes ao ano,
em maio ou ju nho, e em se gui da em de zem bro ou ja ne i ro; mas é de se
crer, como mu i to bem me ex pli cou o co man dan te do dis tri to, que as
que dão cria em ju nho não são as mes mas que o fa zem em ja ne i ro.
Como os re ba nhos vi vem en tre gues à pró pria sor te, não se pode ter a
esse res pe i to uma opi nião se gu ra. A lã dos car ne i ros e das ove lhas pa ri das
cor ta-se em ou tu bro, mas tosa-se em mar ço a dos ani ma is nas ci dos em
ju nho. Cas tram-se os car ne i ros aos seis me ses de ida de pela su pres são
com ple ta dos tes tí cu los, ou a um ou mais anos pela tor ção dos va sos
es per má ti cos. Como já re fe ri, não há o me nor cu i da do com os re ba nhos;
não são vi gi a dos, e a úni ca pre ca u ção to ma da é a de man tê-los em pas ta -
gens abri ga das nas pro xi mi da des da casa. Per de-se, por isso, gran de
nú me ro de cor de i ri nhos; mal as ove lhas dão cria, os uru bus e car ca rás
se ati ram so bre os in de fe sos ani ma is, co men do-lhes os olhos, caso não
se jam de fen di dos co ra jo sa men te pe las mães. Mor rem mu i tos tam bém
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por não po de rem acom pa nhar o res to do re ba nho em que se acham
con fun di dos.

Após de i xar mos Mos tar das, de pa rou-se-nos, logo à es quer da,
um lago cha ma do la goa do Pe i xe, mas que não se nota quan do se
per cor re a es tra da. Ca mi nha mos as sim en tre duas la go as: a de Mos tar das
e a do Pe i xe. Pa ra mos na casa do co man dan te do dis tri to, cha ma da Gu a ri tas, 
mas não pude  con ti nu ar es cre ven do este diá rio, on tem à tar de, por que
as mu las de car ga se des gar ra ram, só che gan do ao meio da no i te. A la goa
do Pe i xe se es ten de  por de trás da casa em que nos hos pe da mos; têm
pou ca pro fun di da de suas águas sa lo bras. Como fica mu i to pró xi ma do
mar, os mo ra do res da re gião ha bi tu a ram-se a abrir, de quan do em quan do,
um san gra dou ro que co mu ni ca com o oce a no; a la goa en che-se de pe i xes
que se apa nham sem di fi cul da de. Nos ar re do res de Gu a ri tas, as ter ras
são im preg na das de sal, e as pas ta gens trans mi tem um ex ce len te sa bor à
car ne das re ses.

O tem po está hor rí vel, hoje, mas nada so fri, por que vi a jo no
car ro do con de.

Pa ra mos em casa de um ca pi tão, cuja mo ra dia, em bo ra pe que na, 
era cô mo da. Ha via em to das elas pou cos mó ve is, mas em com pen sa ção
os le i tos eram con for tá ve is. Os len çóis mu i to fi nos, guar ne ci dos de
mus se li na bor da da; os co ber to res, as co ber tas dos pés são de chi ta, sen -
do as do con de, de da mas co. Em toda a par te ser vem-nos re fe i ção logo
à che ga da; car dá pi os com pos tos uni ca men te de car ne, aves do més ti cas e 
car ne de vaca sob vá ri os mo dos, as sa da, co zi da ou gui sa da. Em lu gar al gum
co me mos le gu mes, a não ser em Bar ros, onde nos ofe re ce ram um de li -
ci o so pra to de na bos. A car ne é su cu len ta e de bom pa la dar, mas, sen do
co mi da logo após o aba te do ani mal, apre sen ta-se mu i to dura. Sem pre
nos ser vem pão e vi nho ex ce len tes.

FREGUESIA DO ESTREITO, 5 de agos to, seis lé guas. – O
ter re no é sem pre uni for me e are no so. As pas ta gens ra sas e dis se mi na das,
como as dos ar re do res de Por to Ale gre, de duas oxa lis, nºs 1.811 e 1.814
bis e com pos ta nº 1.846. Do lado les te, pa ra le la men te ao ca mi nho, es ten de-se
uma orla de mata de fi nha da. Vê-se aqui ma i or nú me ro de ca sas que no
res to da es tra da.

To dos os agri cul to res que i xam-se da seca que vem as so lan do,
há oito me ses; os ani ma is só en con tram no cam po erva res se qui da;
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es tão mu i to ma gros, en con tran do-se di a ri a men te gran de nú me ro de les
mor tos pe los cam pos.

A al gu mas lé guas da qui, o ist mo es tre i ta-se con si de ra vel men te,
não ten do mais de meia lé gua de lar gu ra; e da es tra da se avis ta a la goa
dos Pa tos. Pa ra mos em uma al de o la cha ma da Fre gue sia do Estre i to,
nome que se deve à sua si tu a ção no lu gar mais es tre i to do ist mo e por
ser a sede de uma pa ró quia. O cura veio ao en con tro do ge ne ral e, quan -
do nos apro xi ma mos, sol ta ram fo gue tes. As pri me i ras ca sas que vi mos
acham-se si tu a das à be i ra da es tra da e qua se en ter ra das na are ia. Assim
que o ge ne ral ape ou do ca va lo, o cura o con du ziu à igre ja, ain da por aca -
bar e que nada apre sen ta va de no tá vel. Em se gui da fo mos à sua casa e,
en quan to es pe rá va mos o jan tar, le vou-nos a pas se ar no jar dim, onde ha -
via um be lís si mo par re i ral e di fe ren tes es pé ci es de le gu mes, chi có ria, ce -
bo la, mos tar da, na bos, aipo, cou ve, bró co los e até cou ve-flor, que
pro du zem bem na re gião. Os nar ci sos, as vi o le tas e os pes se gue i ros
flo res cem ago ra. O jan tar foi ex ce len te e com pu nha-se de car nes, pe i xes 
e le gu mes. À no i te hou ve fo gos de ar ti fí cio.

A al de ia do Estre i to era ou tro ra mais para les te mas, como as
ca sas fo ram en ter ra das pe los tur bi lhões de are ia que o ven to ati ra sem
ces sar das mar gens do mar, fo ram trans fe ri das para o lu gar onde se
en con tram atu al men te e onde, sem dú vi da, te rão em bre ve a mes ma
sor te. Em nú me ro de qua ren ta, afas ta das umas das ou tras, pe que nas e,
ge ral men te, em mau es ta do, bas tan te al tas, es tas ca sas são co ber tas de
pa lha e acham-se en fi le i ra das em tor no de uma lar ga pra ça re ves ti da de
gra ma. Qu a se to das ape nas são ha bi ta das aos do min gos e dias fes ti vos.
A pa ró quia do Estre i to es ten de-se des de a de Mos tar das até à ex tre mi -
da de do ist mo e mede de ze no ve lé guas de com pri men to e uma lar gu ra
pou co con si de rá vel, que é a do pró prio ist mo. Dois ter ços da po pu la ção 
com põem-se de es cra vos, o que não deve ca u sar ad mi ra ção, pois o nor te,
per ten cen te à pa ró quia, é o por to do Rio Gran de do Sul.

RIO GRANDE DO SUL, 6 de agos to, seis lé guas. – Em
se gui da à pa ró quia do Estre i to, o ist mo se alar ga; o ter re no é sem pre
are no so e a pas ta gem rasa. Vêem-se aí mu i tas re ses, po rém ex ces si va -
men te ma gras. As chou pa nas con ti nu am a ser fre qüen tes. A uma meia
lé gua do nor te, o Te nen te-Ge ne ral Mar ques, co man dan te da par te mais
ori en tal da fron te i ra, veio ao en con tro do ge ne ral, acom pa nha do das
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pes so as gra das do vi la re jo. Como aí só es ti ve mos de pas sa gem, não
po de rei fa zer a res pe i to uma des cri ção mi nu ci o sa. Ela per ten ce, como
dis se, à pa ró quia do Estre i to, e sua igre ja não é mais do que uma de pen -
dên cia da pa ró quia da sede.

Atra ves sa mos duas ruas lar gas, bem tra ça das, cu jas ca sas,
con tí guas, bo ni tas, se acham em bom es ta do; al gu mas de um an dar, e
ou tras de pa vi men to tér reo. Andan do pe las ruas, ato lam-se os pés até os 
tor no ze los numa are ia mu i to fina, tra zi da pe los ven tos. À en tra da do
con de na al de ia, sol ta ram fo gue tes, re pi ca ram os si nos, quan do se di ri gia
para a igre ja, onde foi re ce bi do pelo cura que nos acom pa nha ra des de o
Estre i to até lá. Como era in ten ção do con de che gar nes sa mes ma tar de
ao Rio Gran de do Sul, não ace i ta mos o jan tar que nos ha vi am pre pa ra do.
Entra mos numa bar ca con du zi da por vá ri os re ma do res ves ti dos de
bran co que, a in ter va los, bra da vam vi vas ao Con de de Fi gue i ra, sen do
este gri to re pe ti do pela tri pu la ção das em bar ca ções que se acha vam no
por to. Era no i te quan do che ga mos ao Rio Gran de. O con de foi re ce bi do
no cais da ci da de pe los mem bros da Câ ma ra, to dos de tra je com ple to,
de ben ga la à mão. Tan to quan to pude ve ri fi car à no i te, o cais ti nha sido
mu i to bem or na men ta do. No meio da pon te de de sem bar que, cons tru í ram 
um pe que no arco de tri un fo e à ex tre mi da de da mes ma pon te er gue ram
dois imen sos pe des ta is, en ci ma dos cada um por uma es tá tua. Esses di fe -
ren tes tra ba lhos eram fe i tos de ma de i ra e pano pin ta do, ten do sido exe -
cu ta dos por um fran cês. Sob um pá lio foi o con de con du zi do à igre ja,
que logo se api nhou de gen te; fi ze ram-no sen tar-se numa pol tro na na
ca pe la-mor. Esta se acha va en fe i ta da com fa i xas de da mas co ver me lho,
como nos ma i o res dias de fes ta; e os de gra us do al tar-mor com ple ta -
men te che i os de ve las ace sas; can ta ram o Te-Deum, acom pa nha dos por
mú si ca e, quan do este co me çou, for ne ce ram aos prin ci pa is as sis ten tes,
so bre tu do aos ofi ci a is, cí ri os ace sos. Após o Te-Deum, um pre ga dor su biu
ao púl pi to e fez o pa ne gí ri co do con de. Fa lou lon ga men te de seus no bres
an te pas sa dos; re pe tiu uma cen te na de ve zes que o ven ce dor de Ta qua -
rem bó pos su ía to das as vir tu des; dis se que o con de era um ori gi nal sem
có pia; que o povo es ta va con ten te, sa tis fe i to e mil ou tras li son jas igual -
men te vul ga res e mal ex pres sa das. Du ran te todo esse tem po fi ca ra
ex pos to o San tís si mo Sa cra men to, mas a as sis tên cia nem por isso guar da va
res pe i to, por tan do-se qua se como se es ti ves se num mer ca do.
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Após a prá ti ca, o pa dre deu a bênção, e o con de di ri giu-se à
casa do Te nen te-Ge ne ral Mar ques, para onde o se gui mos. Fo mos re ce -
bi dos num lin do sa lão e, em se gui da, le va dos para uma sala de re fe i ções
onde nos ser vi ram um es plên di do jan tar. A mesa es ta va co ber ta de uma
quan ti da de de tra ves sas, gui sa dos e en so pa dos de toda qua li da de. Um
se gun do ser vi ço, com pos to de as sa dos, sa la das e mas sas, su ce deu ao
pri me i ro; re ti ra ram a car ne e acres cen ta ram no vas mas sas às pri me i ras.
De po is, le van ta mo-nos da mesa e fi ze ram-nos pas sar a uma ou tra sala,
onde en con tra mos uma so bre me sa mag ní fi ca, com pos ta de uma va ri e da de
de bom bons e do ces. De fru ta só ha via la ran jas de uma qua li da de de li ci o sa,
cha ma da la ran ja-de-um bi go ou la ran ja-da-ba hia. Após a so bre me sa nos
ser vi ram café, se gui do de li co res. Du ran te o jan tar, fo ram tro ca dos vá ri os
brin des, re pe ti dos ago ra com os li co res. A re u nião pro lon gou-se até alta
ma dru ga da e a ma i o ria dos con vi vas es ta va de pi le que quan do se re ti rou. 
Não pude de i xar de ad mi rar a mu lher do te nen te-ge ne ral que, com
se ten ta e qua tro anos, res pon deu a to dos os brin des, co meu e be beu
mais que to dos e con ser vou per fe i ta lu ci dez, mos tran do uma vi va ci da de 
rara, mes mo en tre pes so as jo vens. Os por tu gue ses e os bra si le i ros cos tu mam 
be ber o vi nho puro, e nos gran des ban que tes, o no ci vo há bi to de er guer 
brin des ex ci ta-os a to ma rem em ex ces so.

RIO GRANDE DO SUL, 7 de agos to. – Hoje to dos es ta vam 
tris tes e fa ti ga dos. Vi si tei a se nho ra do te nen te-ge ne ral, tal vez a úni ca de 
to dos os con vi vas do jan tar de on tem à no i te que não de mons tra can sa ço. 
Além des sa vi si ta, fiz uma ao cura do Rio Gran de, que co nhe ce fran cês
e não é ab so lu ta men te es tra nho à his tó ria na tu ral. Tem ele em sua com -
pa nhia uma so bri nha, tam bém apre ci a do ra des sa ciên cia, e que apren deu
a fa lar sem mes tre a nos sa lín gua. 

Como me é ab so lu ta men te im pos sí vel alo jar o meu pes so al e
mi nha ba ga gem na casa que ocu pa mos, já atra van ca da, pedi ao cura que
me con si ga uma pe que na ha bi ta ção, onde me pos sa ins ta lar quan do
La ru ot te che gar. So li ci tei-lhe, tam bém, que me des co bris se um moço ca -
paz de apren der a em pa lhar os pás sa ros, por que José Ma ri a no me avi sou de 
que pre ten dia de i xar-me, em bar can do para o Rio de Ja ne i ro. Dis se-me
que tal ati tu de se pren deu ao fato de o de i xar mor rer de fome, de Por to
Ale gre até aqui; ale ga que os cri a dos do con de nun ca o cha ma vam para
co mer e que era pre ci so, para con se guir sua ra ção, ati rar-se à car ne des ti na da
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aos sol da dos, como uru bu so bre car ni ça. É ab so lu ta men te pos sí vel que
tudo isso seja ver da de, mas cre io que o mau hu mor de José Ma ri a no
pro vém, gran de par te, de não ter po di do do mi nar seus com pa nhe i ros de 
vi a gem, como es ta va ha bi tu a do na mi nha pe que na ca ra va na.

RIO GRANDE DO SUL, 8 de agos to. – Esta ma nhã José
Ma ri a no en trou no meu quar to e pe diu-me a mi nha rou pa para lim pá-la. 
Tal de li ca de za, a que não es tou acos tu ma do, fez-me des con fi ar que ele
não de se ja de i xar-me. 

Afir mei-lhe já ter in for ma ções de um pre ten den te a seu lu gar
e que para isso era ne ces sá rio que me dis ses se fran ca men te qua is eram
as suas in ten ções. Res pon deu-me, en tão, que con ti nu a ria a meu ser vi ço,
com a con di ção de que o des cul pas se jun to ao seu co ro nel. Para se dar
im por tân cia, ele se diz sol da do do re gi men to de ca va la ria da Ca pi ta nia
de Mi nas. Fin jo me ha ver es que ci do de que o en con trei des cal ço pe las
es tra das e pro me ti que o aten de ria.

Des de que de i xa mos Por to Ale gre, o tem po con ti nua ne bu lo so,
como em Fran ça no mês de de zem bro; e hoje ven ta mu i to for te. Se gun do 
me in for ma ram o cura e ou tras pes so as, há ven ta nia du ran te todo o ano; 
os de oes te e su do es te, os mais fre qüen tes no in ver no, le van tam re de -
mo i nhos de uma are ia fina que pe ne tra nos mó ve is mais bem fe cha dos,
en che ruas e já en co briu gran de nú me ro de ca sas. No ve rão, pre do mi na
o nor des te, que var re pe que na par te das are i as amon to a das pe los ven tos 
do in ver no. To dos os le gu mes e ár vo res fru tí fe ras da Eu ro pa dão mu i to
bem a al gu mas lé guas do Rio Gran de, mas os ven tos der ru bam mu i tas
ve zes as flo res das ár vo res, des pren den do as fru tas no vas.

RIO GRANDE DO SUL, 9 de agos to. – A ci da de do Rio
Gran de está si tu a da, apro xi ma da men te, a uma lé gua da bar ra da la goa
dos Pa tos, à en tra da de uma es pé cie de en se a da ou ca nal, pro lon ga do na 
di re ção les te-oes te e fica com pre en di do en tre a ter ra fir me e a ilha dos
Ma ri nhe i ros (ver diá rio de 16 de agos to). Do lado oes te, exis te ape nas
en tre a ilha e o con ti nen te uma pas sa gem es tre i ta, só na ve gá vel por pi ro gas. 
Pas se ei hoje na par te les te da ci da de, en tre esta po vo a ção, a la goa, o Rio
Gran de2 e a la goa da Man gue i ra. Os ter re nos são mu i to ba i xos, pan ta no sos,
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um pou co ba nha dos pe las águas sal ga das, cons ti tu í dos de are ia e de uma 
ter ra mu i to pre ta, e co ber tos prin ci pal men te de gra mí ne as e sa li cor nia
nº 1.829. Esta plan ta é a mes ma en con tra da no Rio de Ja ne i ro, per to do
cur tu me do Si que i ra e que pro duz uma ex ce len te soda-cáus ti ca, da qual
o Sr. S. Lam bert fez a aná li se, após nos sa che ga da ao Rio de Ja ne i ro. É
ela aqui mu i to abun dan te e po de ria dar mar gem a um novo ramo de
co mér cio. É mi nha in ten ção co mu ni car essa des co ber ta ao Ba rão de
San to Ama ro, que pre ten de es ta be le cer em sua pro pri e da de uma fá bri ca
de sa bão e que já me pe diu in for ma ções so bre os lu ga res onde en con trei a
sa li cór nia. Qu an to às gra mí ne as que cres cem com ela, não es tão ago ra
flo ri das, mas pre su mo per ten ce rem à es pé cie nº 1.667.

Se guin do as mar gens da la goa, a les te, des co rti na-se a al de ia
cha ma da Nor te, ter mi nal da pe nín su la que per cor ri para che gar aqui e
que fica mais a les te que o Rio Gran de do Sul. Não há ma nan ci al nem
fon te nos ar re do res do Rio Gran de do Sul, mas a al guns pal mos do solo 
acha-se água mu i to boa, da qual se uti li zam os ha bi tan tes da re gião. Qu an do
se abre um poço (ca cim ba), tem-se o cu i da do de pro te gê-lo com bar ri cas, a 
fim de im pe dir que a are ia o en cu bra. Para ti rar água, os ne gros usam
um chi fre de boi pre so pelo meio a uma vara com pri da. Infor mou-me o 
cura do Rio Gran de que o va lor das mer ca do ri as ex por ta das da pro vín cia
o ano pas sa do se ele va a qua tro mi lhões de cru za dos; con sis tem prin ci -
pal men te em char que, cou ros e tri go; ex por tam-se tam bém cri nas e chi fres
de bois.

RIO GRANDE DO SUL, 10 de agos to. – Ten ci o na va dar
um pas se io a pé até o mar, po rém, ten do sa í do mu i to tar de, não pude
fazê-lo. Che guei até a Man gue i ra, es pé cie de en se a da que se en con tra a
meio quar to de lé gua a su do es te da ci da de e que se pro lon ga mais ou
me nos de les te para oes te, com uma ex ten são de duas lé guas. Re cen te -
men te cons tru í ram, atra vés do ba nha do, uma lar ga es tra da que vai da
ci da de à Man gue i ra. É la de a da de va las para es co a men to das águas. Este 
ca mi nho se ria bas tan te agra dá vel se ti ves sem o cu i da do de ar bo ri zá-lo, o 
que é ne ces sá rio, por quan to não há, nos ar re do res, ne nhum lo cal de
som bra. A les te e su des te es ten dem-se, como já dis se, ba nha dos la ma cen tos.

A oes te e a su do es te, um are al de fi nu ra ex tre ma que fa ti ga a
vis ta pela sua cor es bran qui ça da; for ma mon tí cu los que avan çam até as
ca sas si tu a das atrás da ci da de, ele van do-se tan to que ame a çam ater rá-las
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a cada ins tan te. Vi ne gros ocu pa dos em de sen tu lhar os ar re do res das ca sas
de seus do nos, que me in for ma ram se rem obri ga dos a re pe tir, sem des can -
so, esse tra ba lho. Os mon tí cu los de are ia se es ten dem, em ge ral, na di re ção
sul a nor te, re sul tan do dos ven tos que os for mam; mas es ses mes mos
ven tos os fa zem voar em re de mo i nhos, au men tar, di mi nu ir, mu dar de
lu gar, ve ge tan do no meio de les só plan tas per ten cen tes a di ver sas va ri e da des
do se ne cio al va cen to e  ras te i ro nº 1.853 bis.

RIO GRANDE DO SUL, 11 de agos to. – Em 1818, a quan ti -
da de de char que que saiu da bar ra do Rio Gran de para os pa í ses es tran -
ge i ros, como Cuba, Esta dos Uni dos, ele vou-se a du zen tas mil ar ro bas.
Ta xa ram em seis tos tões (600 réis) o im pos to por ar ro ba, o que até en tão
ti nha sido de dois  tos tões (200 réis) ape nas. Em 1819, a ex por ta ção não 
foi além de qua ren ta mil ar ro bas, e es pe ra-se que seja ain da me nor este
ano. As em bar ca ções de qua tor ze pal mos de ca la do não po dem trans por 
a bar ra.3

Em fren te ao Rio Gran de, não há pro fun di da de bas tan te para 
ou tras em bar ca ções além de pe que nos ia tes; os ma i o res an co ram di an te
da Alde ia do Nor te, que pode ser con si de ra da como por to de São Pe dro.
Se ria, pois, mu i to pro vá vel que esta ci da de, não pos su in do ver da de i ra -
men te um por to, si tu a da em ter re no es té ril, no meio de pân ta nos e are a is,
ame a ça da cons tan te men te de ser ater ra da pe las are i as, se ria pro vá vel,
re pi to, que esta ci da de fos se em bre ve aban do na da, se não ti ves sem
co lo ca do a al fân de ga e não  fos sem obri ga dos a trans por tar para aí to das as 
mer ca do ri as que che gam ao Nor te.

Des cre vi a la goa dos Pa tos como prin ci pi an do em Por to Ale gre, 
mas isso tal vez não seja ri go ro sa men te exa to. As águas que cor rem di an te
des sa ci da de per ten cem em gran de par te ao Ja cuí, que é in fi ni ta men te
mais im por tan te que os rios Caí, Si nos e Gra va taí.4

Na ver da de, de po is de ha ver cor ri do mu i to tem po, de oes te
para les te, o pri me i ro des ses rios toma a di re ção sul, no lo cal onde se
acha si tu a da a ca pi tal da ca pi ta nia, mas ao for mar esse co to ve lo, não se
alar ga re pen ti na men te como se ria ló gi co para que se lhe pu des se le gi ti -
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ma men te dar o nome de la goa; ao con trá rio, até a pon ta de Ita puã,
dis tan te cer ca de nove lé guas de Por to Ale gre, ele se alar ga pro gres si va -
men te como to dos os rios.5

O modo pelo qual os mo ra do res da re gião co nhe cem es sas
águas está de acor do com o ex pos to pre ce den te men te. O rio de que nos 
ocu pa mos tem re al men te o nome de Ja cuí até o lu gar cha ma do Fre gue sia
Nova, a umas doze lé guas de Por to Ale gre. Na Fre gue sia Nova, toma o
nome de Gu a í ba e o con ser va até Ita puã.6

Além des se pon to, são sem pre as mes mas águas que se es ten dem
até Rio Gran de e não re ce bem ne nhum ou tro aflu en te dig no de men ci o -
nar, a não ser o Ca ma quã, que vem tal vez da Co xi lha Cen tral; por con se -
guin te, se ria cor re to ti rar-lhe o nome de rio, con si de ran do-se que um
ver da de i ro lago é uma por ção de água sem cor ren te za e sem co mu ni ca ção
com o mar?

No en tan to, como além de Ita puã, o Gu a í ba se alar ga re pen ti -
na men te e ocu pa uma su per fí cie de onze a doze lé guas, isto é, o sêx tu plo
do que as águas co brem an tes, de ram-lhe o nome de la goa dos Pa tos,
en tre Por to Ale gre e Ita puã.

O Gu a í ba cor re de nor te para sul; a la goa dos Pa tos toma a
sua di re ção de nor des te e su do es te e se es ten de por es pa ço de mais ou
me nos trin ta lé guas, até a pon ta de Can gu çu, sem ex pe ri men tar es tre i ta -
mento mu i to sen sí vel. Em Can gu çu ela se con trai, for ma um ân gu lo,
to man do a di re ção nor te-sul até a bar ra. É nes se tre cho, cal cu la do em
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5 Os rios Caí, Si nos e Gra va taí não são aflu en tes do Gu a í ba; mas os qua tro se re ú nem
em um re ser va tó rio co mum, em que se dis tin gue per fe i ta men te a foz do úl ti mo
en tre eles; este não des cre ve ne nhum co to ve lo até a foz; mas de sem bo ca exa ta -
men te no re ser va tó rio que se pro lon ga na di re ção da foz do rios Caí, Si nos e
Gra va taí. Não é ver da de que não haja ne nhu ma di fe ren ça no tá vel en tre a lar gu ra
da foz do Ja cuí e a do re ser va tó rio onde ele se lan ça; ela exis te, e até mu i to sen sí vel; é
esta di fe ren ça que faz dar às águas que se es ten dem de Por to Ale gre a Ita puã um
nome par ti cu lar, al gu mas ve zes o de la goa de Vi a mão ou de Por to Ale gre, e mais
fre qüen te men te o de rio de Por to Ale gre.

6 Algu mas pes so as dão o nome de Gu a í ba ao Ja cuí mes mo aci ma da Fre gue sia
Nova; mas, se deve ele mu dar de nome, é na tu ral, se gun do me pa re ce, que mude
no lu gar em que au men ta sen si vel men te de lar gu ra (ver so bre tudo isto o que
es cre vi no diá rio de 18 de ju nho de 1821).



mais ou me nos sete lé guas, que re ce be pro pri a men te o nome de rio
Gran de.

De Por to Ale gre até a ci da de do Rio Gran de, os na ve gan tes
são obri ga dos, para evi tar os ban cos de are ia e os ba i xi os, a se guir de ter -
mi na da rota cha ma da Ca nal de Na ve ga ção e mais co mu men te só Ca nal,
que ti ve ram a pre ca u ção de as si na lar com ba li zas até Ita puã. No rio Gu a í ba,
esse ca nal des cre ve zi gue za gues e mede ge ral men te três bra ças de pro fun -
di da de; além  de Ita puã, alar ga-se di re ta men te de nor te a sul, atra ves sa a
la goa, apro xi ma-se da pon ta de Cris tó vão Pe re i ra, si tu a da à mar gem
di re i ta da la goa. Entre Ita puã e Cris tó vão Pe re i ra, há uma ex ten são de
umas nove lé guas, com qua tro bra ças de pro fun di da de. De Cris tó vão
Pe re i ra à Fre gue sia do Estre i to, con ti nua ele a se afas tar pou co a pou co
da mar gem di re i ta da la goa, sem pre com qua tro bra ças de fun do; em
se gui da toma a di re ção no ro es te até a pon ta do Can gu çu, que fica na
mar gem até a bar ra de São Gon ça lo e daí se di ri ge para su des te, al can -
çan do o por to da Alde ia do Nor te e a bar ra. Tudo o que es cre vi nes te
ar ti go é re sul ta do de in for ma ções ver ba is ob ti das e do exa me de um
mapa que o Con de de Fi gue i ra me em pres tou. Já dis se que, até ago ra, os 
dí zi mos da ca pi ta nia eram pos tos em has ta pú bli ca no Rio de Ja ne i ro. O
con de, que ten ci o na es cla re cer o Rei so bre o pre ju í zo que há com se me -
lhan te modo de co bran ça, co lheu in for ma ções so bre o pre ço pelo qual
o ar re ca da dor-ge ral ce deu aos su bar re ca da do res as di fe ren tes par ce las
do dí zi mo. Apu rou que, em seis anos de ar ren da men to, o ar re ca da dor-ge ral
co bra dos su bar re ca da do res de no ve cen tos e se ten ta e um con tos até
se te cen tos mil-réis, ao pas so que paga ao Rei so men te du zen tos e cin qüen ta
con tos. Se gun do me in for ma ram o con de e o cura, a al fân de ga ren deu
seis con tos de réis du ran te o úl ti mo mês. Dis se eu, no diá rio do dia 10,
que se ria de se já vel que se plan tas sem ár vo res às mar gens da es tra da de
Man gue i ra, mas, como o ter re no é mon ta nho so e im preg na do de sal, se ria
di fí cil en con tra rem-se es pé ci es ca pa zes de me drar aí; en tre tan to, pa re ce-me
que se po de ria ten tar com su ces so a ari cin nia, que cres ce na tu ral men te
em ter re nos se me lhan tes.

RIO GRANDE DO SUL, 12 de agos to. – De acor do com o
que re la tei em data de 10, com re fe rên cia ao Gu a í ba e ao Ja cuí, cum pre-me
re ti fi car al guns pon tos em mi nha des cri ção de Por to Ale gre. Por exem plo:
di zer que o Gu a í ba, de po is de cor rer mu i to tem po, de les te para oes te,
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for ma um ân gu lo, muda de di re ção e toma o cur so de nor te a sul; acres -
cen tar que, à sua mar gem es quer da e ime di a ta men te aci ma des se co to ve lo,
re ce be ele, qua se no mes mo pon to, as águas de três pe que nos rios na ve -
gá ve is, que, nas cen do na ser ra Ge ral, têm cur sos de pe que na ex ten são;
que dois den tre eles, o mais oci den tal cha ma do Caí, e o rio dos Si nos,
en gros sa do pe las águas do rio de San ta Ma ria, pro ce dem do nor te; e que 
o ter ce i ro, Gra va taí, vem do nor des te; que es ses pe que nos rios, dis pos tos à
ma ne i ra de um le que, for mam, em suas em bo ca du ras, um la bi rin to de
ilhas ba i xas e co ber tas de bos ques, por en tre as qua is ser pen te i am ca na is 
va ri a dos pela for ma e ex ten são em que se cru zam, con fun dem e di vi dem
al ter na ti va men te; que adi an te des sas ilhas e ime di a ta men te aba i xo do
co to ve lo for ma do pelo Gu a í ba, a pe nín su la dá para a foz dos três rios:
Caí, Si nos e Gra va taí.

À sua mar gem es quer da, uma pe nín su la for ma da por uma
co li na que avan ça pelo rio aden tro, de nor des te a su do es te, em fren te da 
ci da de de Por to Ale gre e se ele va em an fi te a tro do lado da pe nín su la
que dá para o no ro es te.

Será pre ci so mu dar tam bém al gu ma co i sa na des cri ção do
pa no ra ma ob ti do da pra ça e da Rua da Igre ja; di zer que do lado ori en tal
se avis ta o ân gu lo for ma do pelo rio, quan do ele se di ri ge para o sul; e
acres cen tar que as águas que de se nham essa cur va, não ha ven do ne nhu ma
ilha numa lar gu ra bas tan te gran de, apre sen tam-se como um belo rio
in de pen den te das águas ad ja cen tes.

Aliás, em pre gan do o ter mo rio Gu a í ba, em lu gar da pa la vra
lago, quan do ne ces sá rio, po de rei con ser var o res to de mi nhas des crições.7

Hoje, so prou um ven to vi o len tís si mo, nu vens de are ia ex tre ma men te
fina en chi am o ar; saí por al guns ins tan tes, sen do mu i to im por tu na do
pela are ia que me en tra va nos olhos e me co bria as ves tes. To das as lo jas 
e ven das es ta vam fe cha das

RIO GRANDE, 13 de agos to. – O Sar gen to-Mor Ma te us da
Cu nha Tel es, em cuja casa nos alo ja mos, ha via con vi da do o con de para
um ba i le, ten do man da do para isso pre pa rar uma gran de casa vi zi nha,
ain da não ha bi ta da. Para lá nos di ri gi mos às de ze no ve ho ras, onde
en con tra mos cer ca de ses sen ta se nho ras, re u ni das em um sa lão for ra do
a pa pel fran cês. To das mu i to bem tra ja das; usa vam ves ti dos de seda
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bran ca, sa pa tos e me i as de seda; jo vens e ve lhas, tra zi am a ca be ça des co -
ber ta, os ca be los ar ma dos por uma tra ves sa e en fe i ta dos com flo res ar ti -
fi ci a is. Esta vam sen ta das ao re dor do sa lão, em ca de i ras co lo ca das umas
di an te das ou tras. Os ho mens, em mu i to me nor nú me ro, con ser va -
vam-se de pé. To dos os ofi ci a is ri go ro sa men te far da dos, de cal ças e
bo tas; os ci vis tra ja vam fra que, ca mi sa com jabô de ren da, co le te bran co, 
ge ral men te de seda, me i as de sede bran cas, sa pa tos com fi ve la, fi nal -
men te cal ça bran ca de seda ou de ca si mi ra

Os ofi ci a is tra zi am à cin tu ra es ses es pa dins, de um pé a um pé 
e meio de com pri men to, usa dos pe los por tu gue ses e pe los ofi ci a is da
ma ri nha in gle sa, ten do à mão um cha péu de três bi cos. Vá ri os pa dres,
en tre eles o cura da pa ró quia, as sis ti ram ao ba i le, e um de les fa zia par te
da or ques tra; to dos es ta vam de ba ti na. O ba i le co me çou pou cos ins tan tes
após a che ga da do con de, mas nun ca vi co i sa tão mo nó to na. Era pre ci so,
por as sim di zer, obri gar os ho mens a ti rar as se nho ras para dan çar e, à
ex ce ção do con de, ne nhum ca va lhe i ro lhes di ri gia a pa la vra. Dan ça -
ram-se “in gle sas” e val sas. Entre os por tu gue ses, esta úl ti ma dan ça não é 
exe cu ta da com tan ta ra pi dez como na Ale ma nha e na Fran ça; aque les
fa zem, na val sa, um gran de nú me ro de po si ções, al gu mas ve zes mu i to
vo lup tu o sas. Uma jo vem dan çou um solo, mas, em bo ra re co nhe cen do
sua gra ci o si da de, não pude de i xar de la men tar que uma mãe ho nes ta ex -
pu ses se sua fi lha aos olha res de to dos. Não ten do com quem con ver sar
e achan do-me fran ca men te abor re ci do, re sol vi re ti rar-me logo que
co me çou a ceia.

Di zia-se, por toda a par te, que o Ge ne ral Le cor e o Ma re chal
Cu ra do ha vi am fi ca do tan to tem po sem agir con tra Arti gas, por que
re ce be ram or dens da Cor te e atri bu ía-se a ra zões po lí ti cas essa ina ção
con tra a qual mur mu ra vam os sol da dos. O que há de cer to é que, se essa 
ina ção re sul tas se de or dens su pe ri o res, ela não o po de ria ser sem pre,
por quan to o con de me deu ciên cia de des pa chos de Tomás Antô nio, es -
cri tos an tes da ba ta lha de Ta qua rembó, e onde o mi nis tro diz ex pres sa -
men te que deu or dem ao Ge ne ral Le cor para pôr em ação as tro pas do
Ge ne ral Cu ra do. Pro va vel men te, a avan ça da ida de des te cons ti tui a úni -
ca e ver da de i ra ca u sa de sua ina ção.

RIO GRANDE, 14 de agos to. – O pro pri e tá rio de uma es tân cia
si tu a da em Ca ma quã, per to da mar gem ori en tal da la goa dos Pa tos, me
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dis se que os al go do e i ros me dram per fe i ta men te em suas ter ras; mas o
al go dão que pro du zem é de qua li da de in fe ri or.

Os ar re do res de Rio Par do e, prin ci pal men te, a pa ró quia de
Ta qua ri são, ao que pa re ce, a par te des ta ca pi ta nia que pro duz mais tri go.

RIO GRANDE, 15 de agos to. – Esta ca pi ta nia é, cer ta men te, 
uma das mais ri cas de todo o Bra sil e das mais fa vo re ci das pela na tu re za. 
Si tu a da à be i ra-mar, é atra ves sa da por la gos e rios que fa ci li tam os me i os 
de trans por te. A ter ra pro duz, com abun dân cia, tri go, cen te io, mi lho e
fe i jão; e vá ri as ex pe riên ci as têm de mons tra do que to das as ár vo res, le gu mes 
e ce re a is da Eu ro pa aí pro du zi rão igual men te bem, se fo rem cul ti va dos.

Vas tas pas ta gens ali men tam inú me ros re ba nhos e os fa zen de i ros 
não são obri ga dos, como os pro pri e tá ri os de mi nas e en ge nhos de açú car,
a lan çar mão de es cra vos. Encon tram-se, fre qüen te men te, es tân ci as que
pro du zem de dez a qua ren ta mil cru za dos de ren da, e, como os pro pri e -
tá ri os não têm qua se ne nhu ma des pe sa, sua for tu na ten de a au men tar
rá pi da e con si de ra vel men te.

RIO GRANDE, 16 de agos to. – Já fa lei da po si ção do Rio
Gran de e o que re la tei exi ge al guns co men tá ri os. Esta ci da de é cons tru í da à 
ex tre mi da de de uma fa i xa de ter ra mu i to es tre i ta, de cer ca de duas lé guas
de com pri men to les te a oes te, com pre en di da en tre Man gue i ra e Rio
Gran de; per cor ri cer ca de uma lé gua des sa pe nín su la.

Como dis se, en con trei em sua ex tre mi da de ori en tal ter re nos
pan ta no sos que se pro lon gam em es tre i ta orla às mar gens de Man gue i ra; 
além dis so, vi, ape nas, cô mo ros de are ia es bran qui ça da e ex tre ma men te
fina, onde cres cem, aqui e ali, al guns pés de se ne cio (1.833 bis). Em todo
tre cho da pe nín su la por onde an dei não vi uma ár vo re se quer e é bem
pos sí vel que haja no Rio Gran de mu lhe res que nun ca te nham vis to outras,
a não ser al gu mas la ran je i ras, pes se gue i ros e fi gue i ras sel va gens plan tadas
em seus po ma res.

Con for me re la tei, a ci da de do Rio Gran de está si tu a da à mar gem
de uma la goa so bre a fa i xa de ter ra a que me aca bo de re fe rir, à en tra da
de uma es pé cie de en se a da ou ca nal com pre en di do en tre essa pe nín su la
e uma ilha, cha ma da ilha dos Ma ri nhe i ros. Entre tan to, não é esta que se
vê em fren te da ci da de, mas, sim, uma ou tra mu i to me nor, de no mi na da
ilha dos Ca va los, mu i to rasa e ala ga di ça. Aqui não exis tem ou tras plan tas a
não ser uma mir si ná cea de qua tro a cin co pés de al tu ra. Ape nas se
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en con tram, aí, al gu mas gra mí ne as e o fun cho-ma ri nho, nº 1.829, e além
des sas es pé ci es, ape nas me re cor do de ter vis to o cra vo-de-pa ris, da
es pé cie re co lhi da em Cabo Frio, uma um be lí fe ra, a te tra go nia nº 1.853 e o
Poly go num nº 1.855, cuja has te é le nho sa, aliás, e no tá vel por sua se me -
lhan ça com o Poly go num avi cu la re.

Não es ti ve na ilha dos Ma ri nhe i ros, mas to dos con cor dam
que tem ela duas lé guas e meia de com pri men to. É em gran de par te co ber ta
de mato, e é lá que se vai bus car a le nha ne ces sá ria para os hos pi ta is e
quar téis. Encon tra-se aí uma ex ce len te fon te de água po tá vel, cuja qua li -
da de pude bem apre ci ar, à mesa do Ma jor Ma te us.

O con de es ta va, hoje, con vi da do para um ba i le em casa de um 
dos mais ri cos ne go ci an tes da ci da de. Encon tra mos gran de nú me ro de
se nho ras bem tra ja das, re u ni das num belo sa lão; na ma i or par te, as mes mas 
que ha vi am com pa re ci do ao ba i le an te ri or; pos su em olhos e ca be los
ne gros, bela tez e boa cor mas, em ge ral, sem gra ça, sem atra ti vos, da dos
pela edu ca ção so ci al que as mu lhe res des ta re gião não re ce bem.

Em to das as par tes do Bra sil que te nho per cor ri do até aqui,
não há es co las nem pen si o na tos para as mo ças, cri a das no meio dos
es cra vos; des de a mais ten ra ida de, têm elas di an te de si o exem plo de
to dos os ví ci os, ad qui rin do, via de re gra, o há bi to do or gu lho e da ba i xe za.
Uma in fi ni da de de las não sabe ler nem es cre ver: apren dem al gu mas
cos tu ras, a re ci tar ora ções que elas pró pri as não en ten dem, e é tudo; por 
isso as bra si le i ras, em ge ral, ig no ram os en can tos da so ci e da de e pra ze res
da boa con ver sa ção. Entre tan to, nes ta re gião, em que as mu lhe res se
ocul tam me nos do que as das ca pi ta ni as do in te ri or, têm elas, é pre ci so
con vir, me lho res no ções de vida; são bem de sem ba ra ça das, con ver sam
um pou co mais, po rém, ain da es tão a uma in fi ni ta dis tân cia das mu lhe res
eu ro péi as.

Entre os ho mens do Rio Gran de, to dos ne go ci an tes, tal vez a
mes ma in di fe ren ça e os mes mos mo dos des de nho sos dos ha bi tan tes do
Rio de Ja ne i ro. São, em par te, eu ro pe us, nas ci dos em um meio in fe ri or e 
que não re ce be ram edu ca ção al gu ma. Co me çam como ca i xe i ros de lo jas 
e ter mi nam fa zen do ne gó ci os por con ta pró pria. Como os lu cros do
co mér cio são con si de rá ve is nes te país, não tar dam a fa zer for tu na que
ja ma is con se gui ri am em sua pá tria; seu or gu lho cres ce à me di da que vão 
en ri que cen do e che gam, en tão, ao cú mu lo de com prar à Se cre ta ria do
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Esta do a co men da da Ordem de Cris to, hoje, con si de ra da como sím bo lo
da ri que za e fru to da cor rup ção. Fora do Rio de Ja ne i ro, não vi, em par te
al gu ma, um nú me ro tão gran de de ho mens con de co ra dos; isso nada
mais é do que uma das pro vas da ri que za do lu gar.

RIO GRANDE, 17 de agos to. – Como o ar des ta re gião é
con ti nu a men te re no va do pe los ven tos, cer tas mo lés ti as, tais como as fe bres 
in ter mi ten tes, são aqui com ple ta men te des co nhe ci das. As mais co muns
são as di sen te ri as, do en ças do pul mão, do en ças de gar gan ta e os re u ma -
tis mos ca u sa dos por con tí nu as mu dan ças de tem pe ra tu ra.

Os bra si le i ros são, em ge ral, pres ta ti vos, mas o há bi to de cas ti gar
os es cra vos lhes en tor pe ce a sen si bi li da de. Nes ta ca pi ta nia acres ce, ain da,
ou tra mo da li da de cru el: a fa ci li da de com que os ha bi tan tes po dem re no var
seus ca va los os im pe de de se afe i ço a rem a es tes, po den do im pu ne men te
tra tá-los sem pi e da de al gu ma; vi vem, por as sim di zer, em ma ta dou ros; o 
san gue dos ani ma is cor re in ces san te men te em tor no de les e, des de a
in fân cia, se acos tu mam ao es pe tá cu lo da mor te e dos so fri men tos. Não
é, pois, de es tra nhar se eles fo rem, ain da, mais in sen sí ve is que o res to de 
seus com pa tri o tas. Fala-se aqui das des gra ças alhe i as com o mais inal te -
rá vel san gue-frio. Con ta-se que um na vio na u fra gou e a tri pu la ção pa re ceu
afo ga da, como se re la tas sem fa tos os mais de sin te res san tes.

RIO GRANDE, 18 de agos to. – Fui hoje pas se ar na al de ia
Nor te, si tu a da, como dis se, na ex tre mi da de da pe nín su la que se pa ra a la goa 
dos Pa tos do mar. Embar ca ções, cha ma das ca tra i as, mo vi das tan to a
remo como a vela, ser vem para o trans por te de pes so as en tre o Rio
Gran de e o Nor te.

Os ha bi tan tes da re gião dis tin guem es ses dois lu ga res sim ples -
men te pe los no mes de Sul e Nor te; mas a al de ia do Nor te se cha ma,
pro pri a men te, São José do Nor te e faz par te da pa ró quia que tem nome
de Fre gue sia de Nos sa Se nho ra da Con ce i ção do Estre i to do Nor te de
Rio Gran de de São Pe dro. Essa pa ró quia, que abran ge, na pe nín su la,
uma ex ten são em tor no de de zo i to lé guas, con ta 2.000 al mas, das qua is
dois ter ços são ho mens de cor, ne gros e mu la tos, li vres ou es cra vos, e
um ter ço de bran cos. A me ta de da po pu la ção está dis per sa nos cam pos,
o res to ha bi ta a al de ia do Nor te, que pos sui cen to e vin te e sete ca sas.

Essa al de ia é mu i to ba i xa e are no sa, como a ci da de de São Pe dro,
e até nas ruas se vêem pe que nos mon tes de are ia. Três as ruas prin ci pa is 
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e mu i to lar gas. As ca sas são con tí guas, como em nos sas ci da des; ca i a das
e, em ge ral, bem con ser va das; mu i tas têm um an dar além do tér reo e
in di cam bom ní vel de vida. Entrei em al gu mas das prin ci pa is e as en con -
trei bem mo bi li a das. A igre ja é mu i to pe que na e nada apre sen ta de no tá vel.
Nada mais é do que uma su cur sal da al de ia do Estre i to; sob to dos os
pon to de vis ta, a al de ia do Nor te foi ex tre ma men te pou co fa vo re ci da
pelo Go ver no.

Em São Pe dro do Sul ape nas po dem an co rar ia tes, po rém to das
as em bar ca ções que pas sam a bar ra po dem apor tar na al de ia do Nor te;
mas é em São Pe dro que está a al fân de ga e, por con se guin te, se faz ne -
ces sá rio con du zir para lá, em ia tes, to das as mer ca do ri as que che gam à
al de ia do Nor te, mes mo aque las des ti na das ao co mér cio des ta al de ia.
Pode-se fa cil men te con clu ir o quan to es ses trans por tes fa ci li tam o con tra -
ban do, ten do, além dis so, o in con ve ni en te de ma jo rar os ris cos e as des pe sas. 
Entre tan to, como o cen tro do co mér cio do sul da ca pi ta nia se acha, de
há mu i to, lo ca li za do em São Pe dro, pois os ne go ci an tes mais ri cos da
re gião têm aí suas re si dên ci as e seus ar ma zéns, fa zen do des sa ci da de a
sede da ad mi nis tra ção, é cla ro que não se ria con ve ni en te pri vá-la re pen -
ti na men te dos pri vi lé gi os usu fru í dos, atu al men te, em bo ra se jam es tes
con trá ri os à or dem na tu ral das co i sas. Mas, caso se es ta be le ça um pos to
al fan de gá rio no Nor te, sem se su pri mir o do Sul, o Nor te en tra ria de
novo, sem pre ju í zos, na pos se dos di re i tos que sua po si ção pa re ce lhe
as se gu rar; sua po pu la ção e seu co mér cio au men ta rão pou co a pou co; os
in con ve ni en tes atu a is ces sa rão, pelo me nos em par te, e ne nhum in te res se
será sen si vel men te le sa do.
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Ca pí tu lo IV

A BARRA DO RIO GRANDE – PROFUNDIDADE VARIÁVEL –
PADRE FRANCISCO INÁCIO DA SILVEIRA, CURA DO RIO
GRANDE – SISTEMA DE CONTEMPORIZAÇÃO DO GENERAL
LECOR EM MONTEVIDÉU – INFLUÊNCIA DO CLIMA – DESCRIÇÃO
DO RIO GRANDE – PROVÁVEL DECADÊNCIA DESTA CIDADE –
SEU COMÉRCIO – NASCIMENTOS EM 1819 E 1820 – RIO PELOTAS
– VISITA AO SR. CHAVES – NAVEGAÇÃO DO CANAL E DO RIO
PELOTAS – DESCRIÇÃO DA MORADA E DO CURTUME DO SR.
CHAVES – A PARÓQUIA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – O SR.
PAIVA, COLETOR-GERAL DOS DÍZIMOS – DOIS FRANCESES
ESTABELECIDOS EM SÃO FRANCISCO DE PAULA – ESTADO DA
EXPORTAÇÃO DO RIO GRANDE DE 1805 A 1819 – CULTURA DO
CÂNHAMO – MAU TRATAMENTO DOS ESCRAVOS DAS
CHARQUEADAS – O SR. CHAVES – SÃO FRANCISCO DE PAULA –
IMPORTAÇÃO DO RIO GRANDE.

R IO GRANDE, 19 de agos to. – Hoje acom pa nhei o
con de à bar ra. Embar ca mos numa ga le ra per ten cen te ao Rei, e cuja tri pu la -
ção tra ja va rou pas bran cas. Do Rio Gran de à bar ra con tam-se, apro xi -
ma da men te, duas lé guas. O ca nal de na ve ga ção se gue qua se sem pre a
di re ção nor te–sul e é in di ca do por ba li zas, que têm o in con ve ni en te de
se rem mu i to frá ge is e que po dem fa cil men te ser ar ras ta das pela cor ren te za.
Che ga dos à bar ra, de sem bar ca mos na pon ta sul, onde o ter re no é
com ple ta men te are no so. Na mar gem, há uma casa bas tan te gran de,
co ber ta de col mo, na qual se es ta be le ceu uma guar da de or de nan ças,



en car re ga da de vi si tar as em bar ca ções que saem, para im pe dir a fuga de
al gum de ser tor. Jun to des sa casa es tão pe ças de ar ti lha ria sem re pa ros,
des ti na das a de fen der a en tra da da bar ra. Embar ca mos na pon ta sul,
atra ves sa mos a bar ra, que tem pou ca lar gu ra, para che gar à pon ta nor te,
onde es tão co lo ca das, igual men te, al gu mas pe ças de ar ti lha ria.

De La gu na até o Rio Gran de, a pró pria na tu re za se in cum biu
da de fe sa da cos ta, e aqui, onde a bar ra apre sen ta di fí cil trans cur so, po -
de ria ela ain da ser de fen di da por fogo cru za do, par ti do das duas mar gens.
Jun to às ba te ri as há uma casa co ber ta de te lhas, des ti na da a alo jar um
des ta ca men to de sol da dos. Além, avis ta-se uma tor re qua dra da que ser ve
de si na li za ção aos na ve ga do res e que se di vi sa à dis tân cia de seis lé guas
do mar; nos ar re do res, al gu mas chou pa nas cons tru í das de sor de na da -
men te.

Nada se igua la à tris te za des ses lu ga res. De um lado, o bra mir
do oce a no; e do ou tro, o rio. O ter re no, ex tre ma men te pla no e qua se ao
ní vel do mar, é todo are al es bran qui ça do, onde cres cem plan tas es par sas, 
prin ci pal men te o se ne cio. As chou pa nas, mal con ser va das, só anun ci am
mi sé ria: des tro ços de em bar ca ções semi-en ter ra das na are ia re cor dam
pun gen tes des gra ças e nos sa alma se en che, pou co a pou co, de me lan co lia
e ter ror. O re flu xo das águas do rio, pro du zi do pelo mar, e a fal ta de
pro fun di da de são as ca u sas das di fi cul da des que a bar ra apre sen ta à
na ve ga ção e dos na u frá gi os fre qüen tes que ali ocor rem. Para pre ve -
ni-los, fo ram to ma das, en tre tan to, vá ri as pre ca u ções. A tor re, da qual já
fa lei, in di ca aos na ve gan tes a em bo ca du ra do rio. Um ho mem en car re -
ga do de son dar cons tan te men te a bar ra, por meio de si na is, in for ma às
em bar ca ções se a quan ti da de de água, que va ria sem ces sar, lhes per mi te 
a en tra da; es tas tam bém fa zem si na is in di ca ti vos so bre o ca la do de suas
em bar ca ções; en fim, quan do saem ou en tram, o prá ti co da bar ra, num
pe que no bar co de no mi na do ca tra ia, vai mos tran do, por meio de uma
ban de i ra, que ele in cli na de um lado ou de ou tro, o ca mi nho a se guir. O
prá ti co re ce be dez mil-réis de cada em bar ca ção que sai ou en tra.

A bar ra do Rio Gran de apre sen ta uma no tá vel sin gu la ri da de:
é que não fica sem pre no mes mo lu gar. Nes ses úl ti mos vin te anos,
pas sa va-se por um ca nal mais ao nor te que a bar ra atu al, mas as are i as o
fo ram obs tru in do, pou co a pou co, e no de cor rer do úl ti mo ano, dá
pas sa gem ape nas a pi ro gas. A nova bar ra co me ça ra a ser aber ta há cer ca 
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de cin co anos, tor nan do-se na ve gá vel à épo ca em que a ou tra fi cou
im pra ti cá vel. Pode-se trans pô-la com os ven tos de les te a sul e de sul a
oes te.1

RIO GRANDE, 27 de agos to. – Rio Gran de se es ten dia
ou tro ra bas tan te para o lado oes te. As are i as co bri ram ruas in te i ras. A
po pu la ção se es ten deu, gra da ti va men te, para les te, con quis tan do ter re no 
ao lago, por meio de ater ros de are ia e en tu lhos. Ca sas que, há trin ta
anos, se acha vam no cen tro da ci da de es tão hoje à sua ex tre mi da de oci den -
tal. Não há dú vi da de que, só de po is da in sur re i ção das co lô ni as es pa nho -
las, foi que esta ci da de co me çou a flo res cer e que se cons tru iu a ma i o ria
das ca sas mais im por tan tes que ain da hoje aí se en con tra.

Como a bar ra é mu i to pe ri go sa e a car ne-seca dos ar re do res
de qua li da de in fe ri or à de Bu e nos Ai res e de Mon te vi déu, era prin ci pal -
men te nes ses por tos que se ia bus cá-la an ti ga men te; mas, de po is da
guer ra, Rio Gran de tor nou-se cen tro des se co mér cio e, por isso, um
im por tan te por to para o Bra sil. Não há em toda a Ca pi ta nia do Rio
Gran de do Sul ne nhum con ven to. A dar cré di to ao que se diz, os pa dres 
não são aqui mais edi fi can tes que em ou tro lu gar. Paga-se aos cu ras
meia pa ta ca pela co mu nhão pas cal. Há al guns de les ex tre ma men te ri cos. 
O do Rio Gran de,2 a quem fui re co men da do, é um ho mem se xa ge ná rio, 
com al gu ma ins tru ção e mu i to de di ca do à His tó ria Na tu ral. Re ce beu-me 
mu i tís si mo bem e pres tou-me al guns ser vi ços de pou ca mon ta, mas
con fes so que fi quei per tur ba do, ven do em sua casa tão gran de nú me ro
de mo ças. Uma era sua afi lha da, ou tra sua so bri nha, a ter ce i ra uma fi lha
ado ti va. Entre elas, a so bri nha, de Ma ria Cle mên cia, um ver da de i ro
fe nô me no, pois con se guiu apren der fran cês sem ne nhum mes tre, fa lan do
re gu lar men te este idi o ma; lê bas tan te; pos sui al gu ma ins tru ção e con ver sa 
mu i to bem.

Como já te nho re di to, os ha bi tan tes des ta ca pi ta nia pas sam a
vida, por as sim di zer, a ca va lo e, fre qüen te men te, trans por tam-se a gran des
dis tân ci as com tal ra pi dez, que pa re ce su pe ri or às for ças hu ma nas.
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Um moço, co nhe ci do meu, aca ba de per cor rer em dois dias
as ses sen ta lé guas por tu gue sas, do Rio Gran de a San ta Te re sa. Entre tan to, 
um exer cí cio tão vi o len to acar re ta, qua se sem pre, gra ves in con ve ni en tes
à sa ú de; oca si o na, mais de uma vez, he mor ra gi as, não sen do raro ve rem-se, 
nes ta re gião, pes so as com ane u ris mas.

Os por tu gue ses, após a guer ra, to ma ram dos es pa nhóis um
nú me ro con si de rá vel de ani ma is; são acu sa dos por es tes de te rem ini ci a do
es ses rou bos, an tes mes mo de co me ça das as hos ti li da des. Por seu tur no, 
os por tu gue ses acu sam os es pa nhóis de te rem sido os pri me i ros a dar
exem plo des ses fur tos.

Um ho nes to ofi ci al que acom pa nha o con de e que pa re ce dig -
no de cré di to con tou-me que, no co me ço da guer ra, co man da va, na
fron te i ra, como al fe res, um des ta ca men to de sol da dos, e que lhes ti nha
dado or dens ex pres sas de não agi rem con tra os es pa nhóis, qual quer que
fos se a si tu a ção; e que es tes fa zi am con ti nu a men te in cur sões em ter ras
por tu gue sas; que o seu co man dan te re ce bia os es cra vos fu gi ti vos e os
fa zia pas sar para o in te ri or, en tre gan do-os a Arti gas; que um dia, per den do
a pa ciên cia, re sol ve ra agir pela for ça, sen do por isso pu ni do com pri são.

Se gun do o ca rá ter bem co nhe ci do dos ga ú chos, é lí ci to crer
que, logo pro cla ma da a in de pen dên cia, apro ve i ta ram eles os pri me i ros
mo men tos de de sor dem a fim de pi lhar o gado nas es tân ci as dos por tu gue -
ses e que es tes, por sua vez, tam bém o rou ba vam das es tân ci as es pa nho las.

Não é tam bém de es tra nhar que o go ver no por tu guês te nha
se ve ra men te pro i bi do seus ofi ci a is de ini ci a rem qual quer hos ti li da de,
uma vez que não to mou de ci si va men te ne nhum par ti do.

Qu a se não se en con tra um ofi ci al que não bra de con tra o sis te ma
de con tem po ri za ção ado ta do pelo Ge ne ral Le cor. Di zem que o re sul ta do
des se pro pó si to foi o des po vo a men to de três ca pi ta ni as, as de São Pa u lo,
San ta Ca ta ri na e Rio Gran de, e a sub mis são do Esta do a des pe sas co los sa is.

Acres cen tam que Le cor, sem hos ti li zar os pro pri e tá ri os ru ra is
de Mon te vi déu, po dia, ao mes mo tem po, pro vo car a guer ra ati va con tra
Arti gas, con du ta que me pa re ce nada in com pa tí vel.

Entre tan to, para jus ti fi car o pro ce di men to de Le cor, di zem
que ele en con tra va os ma i o res obs tá cu los nos há bi tos das tro pas sob seu 
co man do.
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Não se pode ne gar ao exér ci to por tu guês-eu ro peu va lor e ex -
pe riên cia, mas ele não ti nha o mí ni mo co nhe ci men to da re gião e de via
se tor nar inú til em meio a uma guer ra de par ti do que to ma va ca rá ter
par ti cu lar quan to aos há bi tos to tal men te es tra nhos aos eu ro pe us. Como
po de ri am, por exem plo, os sol da dos eu ro pe us su je i tar-se a vi ver uni ca -
men te de car ne sem sal, fa ri nha e pão? Como pre ci sas sem de ou tra
ali men ta ção, era ne ces sá rio que o exér ci to fos se acom pa nha do de con si -
de rá vel ba ga gem, o que lhes im pe dia de agir com a in dis pen sá vel ra pi dez.
Os ca ça do res, acos tu ma dos às guer ras de es ca ra mu ças, fo ram, em toda a 
di vi são, a tro pa de que se ti rou mais par ti do; mas a ca va la ria, obe de cen do
ma no bras mu i to exer ci ta das, não ti nha o há bi to de mon tar ca va los
semi-sel va gens nem de se des lo car con ti nu a men te, para po der opor-se à 
de Arti gas. Sei in di re ta men te, pelo Sr. D.D.D.S., que a di vi são do Ge ne ral
Le cor cus tou ao go ver no por tu guês qua tor ze mi lhões de cru za dos, após 
sua pas sa gem por San ta Ca ta ri na, por vol ta de 1819.

RIO GRANDE, 28 de agos to. – Há vá ri os dias que o Con de
de Fi gue i ra par tiu do Rio Gran de. Não o acom pa nhei por que os meus
pre pa ra ti vos ain da não es ta vam aca ba dos. Eu pro je ta ra ir da qui, por
água, a uma al de ia nova e, diz-se, mu i to flo res cen te, si tu a da jun to ao rio
São Gon ça lo, ca nal que es ta be le ce co mu ni ca ção en tre a la goa Mi rim e a
dos Pa tos, de ven do acom pa nhar, nes sa vi a gem, um char que a dor cha ma do
Cha ves,3 um dos ho mens mais es cla re ci dos da re gião. Mas, como pa re ce
que o Sr. Cha ves vai trans fe rir sua par ti da, e como nada mais te nho a fa zer
aqui, pre ten do re nun ci ar a essa ex cur são.

Te nho ob ser va do fre qüen te men te em mi nhas vi a gens quan to
é po de ro sa a in fluên cia do cli ma. Ela se ma ni fes ta até nos ani ma is, pois
na zona tór ri da, os cães la tem me nos, são tí mi dos, fo gem à me nor ame a ça;
ao con trá rio, nes ta ca pi ta nia, la dram mu i to e, cons tan te men te, per se guem
os tran se un tes com au dá cia e obs ti na ção. Nada mais co mum aqui do
que a pi lha gem de ani ma is; é tão co mum essa es pé cie de rou bo, que o
con si de ram qua se como le gí ti mo, ten do-se con ce bi do até uma pa la vra
ho nes ta para ex pres sá-lo.

RIO GRANDE, 29 de agos to. – Dis se-me hoje, o Sr. Cha ves, 
que par ti rá ama nhã, o que me deu gran de pra zer, pois esta vi a gem já se
tem pro lon ga do de ma is; a lem bran ça de mi nha mãe me per se gue sem
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ces sar, e pre sen te men te, con to os ins tan tes que pas so lon ge dela. O sol
já se de mo ra mais tem po no ho ri zon te, o frio de sa pa re ceu e to dos os
pes se gue i ros es tão flo ri dos. Fiz um lon go pas se io às mar gens da en se a da
de Man gue i ra, e en con trei em flor um ce ras ti um e duas are ná ri as e com pos tas. 
Os di ver sos pas se i os que te nho fe i to pela fa i xa de ter ra onde está cons -
tru í da a ci da de do Rio Gran de pro va ram-me que ela é in te i ra men te
co ber ta de are ia, ex ce to nas mar gens do Rio Gran de e nas de Man gue i ra.

RIO GRANDE, 30 de agos to. – So prou, hoje, um ven to mu i to
for te que nos im pe diu ain da de par tir. Te nho já fa la do, em vá ri os ar ti gos 
des te diá rio, so bre o Rio Gran de e sua si tu a ção; vou re u nir ago ra os tra ços
prin ci pa is de mi nhas des cri ções. Em Can gu çu, a la goa dos Pa tos se
com pri me, for ma um co to ve lo e toma a di re ção nor des te-su do es te até a 
bar ra; nes te es pa ço, que pode ter cer ca de sete lé guas, per de ela seu
nome pri mi ti vo para o Rio Gran de. A uma lé gua da bar ra há uma pe nín -
su la mu i to es tre i ta para que se es ten de apro xi ma da men te duas lé guas, na 
di re ção les te-oes te, e é aper ta da en tre duas en se a das ou ca na is: um ao
sul, que se cha ma de Man gue i ra, é for ma do pela pe ne tra ção das águas
do rio ter ra aden tro; o ou tro, ao nor te, acha-se com pre en di do en tre a
pe nín su la e as ilhas dos Ca va los e dos Ma ri nhe i ros, das qua is a pri me i ra
tem pou ca ex ten são e a se gun da, cer ca de duas lé guas de com pri men to,
de i xa, en tre sua ex tre mi da de e a ter ra fir me, uma es tre i ta pas sa gem, ape nas
na ve gá vel por pi ro gas.

Na ex tre mi da de ori en tal da pe nín su la, as mar gens da Man gue i ra
e do rio são cons ti tu í das de ter re nos pan ta no sos e ba nha dos pe las águas 
do mar. Por toda par te, po rém, are i as amon to a das, es bran qui ça das e
ex tre ma men te fi nas, onde só cres cem es par sa da men te al guns pés de
se ne cio.

É para a ex tre mi da de ori en tal da pe nín su la, à en tra da do ca nal 
com pre en di do en tre elas e as ilhas, que se en con tra a ci da de do Rio
Gran de de São Pe dro do Sul, re si dên cia de um juiz-de-fora e sede de
uma pa ró quia.4 Esten de-se a ci da de pa ra le la men te ao ca nal, por tan to de 
les te para oes te; com põe-se de seis ruas mu i to de si gua is, atra ves sa das
por ou tras ex ces si va men te es tre i tas, de no mi na das be cos. A mais com pri da,
cha ma da rua da Pra ia, se lo ca li za à mar gem do ca nal; a que se se gue é
um pou co me nor, as ou tras qua tro vão de cres cen do em ta ma nho, à
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me di da que se afas tam des ta úl ti ma, a mais com pri da den tre elas, e que
não ex ce de a me ta de da rua da Pra ia. Como to das es sas ruas co me çam
no mes mo pon to, re sul ta pe los seus com pri men tos e res pec ti vas po si ções
que a ci da de apre sen ta, em seu con jun to, a for ma apro xi ma da de um
triân gu lo alon ga do com base a les te.

A rua da Pra ia é lar ga, mas não per fe i ta men te reta; edi fi ca da
de ca sas co ber tas de te lhas, cons tru í das com ti jo lo, pos su in do ja ne las
en vi dra ça das; a ma i or par te de las é de um an dar, vá ri as com sa ca das de
fer ro. É nes sa rua que es tão si tu a das qua se to das as lo jas e a ma i o ria das 
ven das, umas e ou tras igual men te bem sor ti das. No res to da ci da de, não
se con tam pou co mais de seis a oito ca sas as so bra da das, e as qua tro úl ti mas 
ruas com põem-se qua se uni ca men te de mi se rá ve is ca se bres de teto bas tan te
alto, po rém mal con ser va dos, pe que nos, cons tru í dos de pau-a-pi que e
onde mo ram pes so as po bres, ope rá ri os e pes ca do res. Nas duas ruas
prin ci pa is, vêem-se la jes na fren te das ca sas, en tre tan to ne nhu ma de las é 
cal ça da; en ter ram-se aí os pés na are ia, o que di fi cul ta o ca mi nhar.

À en tra da da ci da de, um pe que no for te er gui do há cer ca de
vin te e cin co anos, tão mal si tu a do que pa re ce des ti na do ao ata que da
ci da de.5 Jun to des se for te, uma pra ça qua dran gu lar, cer ca da de ve lhas
ca sas, afas ta das umas das ou tras, no cen tro da qual se acha um gran de
tan que de pe dra que for ne ce mu i to boa água. De i xou-se na me ta de da
rua da Pra ia uma área, de apro xi ma da men te se is cen tos pas sos, sem
cons tru ção no ali nha men to das ca sas mais pró xi mas da água, for man do
des se modo uma pra ça alon ga da, onde cres ce uma rel va fi nís si ma e que
po de ria ser mu i to bo ni ta se aí se plan tas sem al gu mas ár vo res. Des sa pra ça
avis tam-se, além, das águas as ilhas dos Ca va los e dos Ma ri nhe i ros; e ao
nor des te per ce be-se o nor te dis tan te, bem como as em bar ca ções an co -
ra das de fron te à al de ia. Essa pa i sa gem, po rém, é pou co agra dá vel, não
ofe re cen do ne nhum pon to onde os olhos pos sam de ter-se pra ze ro sa -
men te. As ilhas são, como dis se, mu i to cha tas e tudo na pa i sa gem pa re ce 
ni ve la do.

Numa das ex tre mi da des da pra ça re fe ri da, um belo cais, cons -
ti tu í do por um gal pão de de zes se is pas sos de com pri men to por vin te de
lar gu ra, co ber to de te lhas, sus ten ta do por bar ro tes de ma de i ra mu i to
fra cos. Por meio de um guin das te, des car re gam-se as mer ca do ri as no
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gal pão, e o aces so a este se faz por uma pon te de ma de i ra que mede
se ten ta pés de com pri men to en tre pi la res e guar ne ci da de um pe i to ril
do ta do de ban cos.

Além da igre ja pa ro qui al, só há no Rio Gran de mais duas, a
de São Fran cis co e a do Car mo. Estas apre sen tam uma par ti cu la ri da de
mu i to in te res san te: são apo i a das uma à ou tra. A igre ja pa ro qui al pos sui
duas tor res e seis al ta res, além do da ca pe la-mor. Con tu do é pe que na e
nada apre sen ta de no tá vel so bre as duas ou tras. O es cri tó rio da al fân de ga
está si tu a do na pra ça, qua se de fron te ao cais e me re ce ape nas ser ci ta do.
O mes mo acon te ce com o edi fí cio da Câ ma ra Mu ni ci pal (Casa da Câ ma ra), 
tão pe que no, de um só pa vi men to, que não ser vi ria para uma re si dên cia
par ti cu lar. Há no Rio Gran de um hos pi tal onde se re ce bem os sol da dos
de li nha, os mi li ci a nos e al guns men di gos. Nada mais tris te que a po si ção
do Rio Gran de, pois, de to dos os la dos, só se avis tam are a is, pân ta nos e
água, e em to dos os ar re do res não há nada que pos sa re cre ar a vis ta,
nem mes mo uma ár vo re. Só um pe que no nú me ro de ca sas com jar dim,
e este, em ge ral, não pas sa de um es tre i to qua dra do de ter ra onde, aliás,
se cul ti vam le gu mes com êxi to; vêem-se ain da al guns pes se gue i ros,
fi gue i ras e la ran je i ras. Cos tu ma-se plan tar aqui tam bém a fi gue i ra nº...,
por que o seu cres ci men to é rá pi do e for ne ce boa som bra.

A si tu a ção do Rio Gran de é tam bém pou co fa vo rá vel ao
co mér cio, tor nan do-se tris te, pois so men te ia tes po dem an co rar di an te
da ci da de; as em bar ca ções de ma i or ca la do são obri ga das a fi car ao nor te.
O pro gres so des ta ci da de é de vi do uni ca men te ao fato de ali es tar si tu a da a 
al fân de ga, e de ser pon to obri ga tó rio para trans por tar to das as mer ca do ri as 
des ti na das ao nor te. Pri ve-se des sa pro te ção ofi ci al, in te i ra men te
con trá ria à or dem na tu ral das co i sas, e ela en tra rá em de ca dên cia.

Como quer que seja, esta ci da de é, no mo men to, o cen tro de
con si de rá vel co mér cio de car ne-seca, cou ros, sebo e tri go, pro du zi dos
em gran de par te da ca pi ta nia. Con tam-se aí vá ri os ne go ci an tes ri quís si mos;
o mo bi liá rio das ca sas e a apa rên cia dos ho mens re ve lam, em ge ral, a
ri que za. Entre tan to, tal si tu a ção de, apro xi ma da men te, há oito anos, vale 
di zer, após a in sur re i ção das co lô ni as es pa nho las, quan do esta ci da de
co me çou a flo res cer. Antes des sa épo ca, só exis ti am chou pa nas. Como
em to das as ci da des co mer ci a is, os sa lá ri os dos ope rá ri os e a mão-de-obra
são mu i to ca ros no Rio Gran de, mas a car ne en con tra mer ca do; o pão
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me nos caro e mais abun dan te do que em ou tras par tes do Bra sil, por
ca u sa da pro du ção do tri go nos ar re do res. Como não há ma de i ra no Rio 
Gran de, ela é mu i to cara. A que se que i ma aqui vem de Ca ma quã, per to
da la goa. Há, de fato, na ilha dos Ma ri nhe i ros al gu ma le nha, mas re ser -
va da ao con su mo do hos pi tal, ao cor po de guar da e a po bres, a quem se
per mi te ir ali cor tá-la.

Numa das ruas do Rio Gran de, um mer ca di nho (qui tan da)
onde ne gros, aco co ra dos, ven dem le gu mes, tais como: cou ves, ce bo las,
al fa ces e la ran jas. Como já te nho dito, não há aqui nas cen tes nem fon tes 
de água doce, mas atrás da ci da de, en tre mon tí cu los de are ia (em lu gar
de no mi na do Je ri ban da), ca va ram-se po ços, onde a pe que na pro fun di da de
se en con tra mu i to boa água. Os ne gros vão bus cá-la em bar ris e re ti ram-na
do poço com chi fres de bois, no meio dos qua is é in tro du zi da uma vara
com pri da, ins tru men to que eles cha mam de guam pa (sic). Esti ma-se a
po pu la ção do Rio Gran de em cer ca de dois mil ha bi tan tes, en tre os qua is
há mu i tos eu ro pe us e ape nas um pe que no nú me ro de mu la tos. O san gue
des sas pes so as é ge ral men te mu i to bom; os ho mens são de belo por te e
de agra dá vel apa rên cia. As mu lhe res têm lin dos olhos, são qua se sem pre 
bo ni tas mas de tra ços pou co de li ca dos e de ma ne i ras pou co gra ci o sas;
no en tan to, re pi to, são in fi ni ta men te su pe ri o res às das ca pi ta ni as cen tra is.

RIO GRANDE, 2 de se tem bro. – Os di ver sos pro du tos de
ani ma is são aqui os pri me i ros ob je tos que se en con tram à mão e se
em pre gam de to dos os mo dos. Já re la tei que os ne gros iam bus car água,
pro vi dos de uma lon ga vara en fi a da num chi fre de boi, que tam bém é
vis to so bre os mu ros dos quin ta is; e no trans por te de are ia ou ti jo los,
uti li za-se, à gui sa de ve í cu lo, um cou ro ar ras ta do so bre a ter ra, por dois
bois e ata do à can ga, por meio de uma cor da igual men te de cou ro.
Per ce be-se que, des se modo, ape nas se pode con du zir uma pe que nís si ma
quan ti da de de ma te ri a is, mul ti pli can do-se inu til men te as jor na das e
re tar dan do-se o tra ba lho. A jul gar da sua len ti dão e dos pou cos me i os
em pre ga dos para eco no mi zar o tem po, dir-se-ia que os bra si le i ros se jul gam
eter nos.

RIO GRANDE DO SUL, 3 de se tem bro. – Faz, como dis se,
oito anos que o co mér cio do Rio Gran de pros pe rou e que esta ci da de
co me çou a flo res cer. Antes des sa épo ca, Mon te vi déu e Bu e nos Ai -
res es ta vam, prin ci pal men te, de pos se do co mér cio de cou ros e de
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car ne-seca, mas o co mér cio se tras la dou para esta ca pi ta nia, de po is
que as co lô ni as es pa nho las des ta par te da Amé ri ca se tor na ram o te a -
tro de dis cór di as ci vis, e a pla ní cie de Mon te vi déu, em par ti cu lar, o de
uma guer ra ex ter na. Ma te us da Cu nha Te les re la ta que no de cor rer da
guer ra atu al os por tu gue ses rou ba ram um mi lhão de re ses das es tân ci as
es pa nho las; as char que a das dos ar re do res de Mon te vi déu ti ve ram, as sim, 
de ser de fen di das, para não fi car o país na con tin gên cia de mor rer de
fome. A Ca pi ta nia do Rio Gran de do Sul tor nou-se, pois, ri quís si ma em
gado, à cus ta de pi lha gem, ao mes mo tem po que des fru ta va, pelo me nos 
no in te ri or, uma paz fa vo rá vel ao seu co mér cio e da qual os mes mos vi zi -
nhos es ta vam pri va dos. 

Há oito anos, não se viam aqui se não chou pa nas e, atu al men te,
con ta-se gran de nú me ro de ca sas bo ni tas e as so bra da das. Na que la épo ca,
um iate, ape nas, bas ta va ao co mér cio do Rio Gran de; hoje os ne go ci an tes
pos su em mais de cem ia tes, que trans por tam de mil a dois mil al que i res.
Expor ta vam-se por ano per to de vin te mil cou ros do por to do Rio
Gran de, mas em 1813, a ex por ta ção ele vou-se a 215.500; em 1814, a
298.140; em 1815, a 269.830; em 1816, a 207.525; em 1817, a 172.045;
em 1818, a 189.280; em 1819, a 150.860. Essas in for ma ções são as úl ti mas
e ri go ro sa men te exa tas, pois me fo ram da das pelo Sar gen to-Mor Mat e us
da Cu nha Te les, só cio de João Ro dri gues Pe re i ra de Alme i da, numa
em pre sa de cou ros. O Sr. Ma te us for ne ceu-me, tam bém, a re la ção das
quan ti da des de cou ros que sa í ram de Por to Ale gre, du ran te os mes mos
anos, mas ele as con si de ra como apro xi ma ti vas; ava lia em 150.000 os
ex por ta dos da que la ci da de em 1813; em 170.000, os que o fo ram em
1814; em 155.000 a ex por ta ção de 1815; em 140.000, a de 1816; e, afi nal,
em 125.000, a dos anos de 1817, 1818 e 1819. Do vo lu me des sas ex por -
ta ções, pode-se ava li ar a de car ne-seca e a de sebo, pois cada ani mal pro duz 
qua tro ar ro bas de car ne-seca e doze de sebo. Os es tan ci e i ros ma tam
gran de nú me ro de ani ma is para seu pró prio sus ten to, mas o con su mo
de cou ros está, apro xi ma da men te, na mes ma pro por ção, pois, con for me 
já dis se, o cou ro é lar ga men te em pre ga do no país. Se as ex por ta ções
atin gi ram, em 1819 e nes te ano, ci fras me nos con si de rá ve is, foi de vi do à
es cas sez de sal, que não per mi tiu ma tar-se tão gran de nú me ro de re ses
como nos anos an te ri o res. Espe ra-se, por isso, que o pre ço dos ani ma is
di mi nu i rá no de cor rer das pró xi mas char que a das, por que os es tan ci e i ros,
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em bo ra ge ral men te bas tan te ri cos para po de rem es pe rar, são obri ga dos
a ven dê-los, a fim de pre ser var as pas ta gens e evi tar que o gado, re u ni do 
em gran de nú me ro, se tor ne sel va gem. A cada ani mal que se mata, pre ci sa-se 
de meio al que i re de sal. Ele va-se a du zen tos mil al que i res a quan ti da de
de tri go, que sai, anu al men te, do Rio Gran de. É ex por ta do em gran des
sa cos de cou ro, con ten do oito al que i res cada um. 

RIO GRANDE, 4 de se tem bro. – Se gun do me in for mou o
cura do Rio Gran de, a sua pa ró quia mede, apro xi ma da men te, ses sen ta
lé guas de com pri men to, por vin te de lar gu ra, com pre en den do, em
1819, 5.125 in di ví du os, a sa ber: 1.195 bran cos, 1.388 bran cas, 17 ín di os,
26 ín di as, 61 mu la tos li vres, 98 mu la tas li vres, 32 ne gros li vres, 38
ne gras li vres, 1.391 ne gros e mu la tos es cra vos, 879 ne gras e mu la tas
es cra vas. 

Nes te ano, os nas ci men tos ele va ram-se a 225 e as mor tes a
163, a sa ber: 38 bran cos, 25 bran cas, 2 ín di as, 6 mu la tos li vres, 4 mu la tas 
li vres, 4 ne gros li vres, 5 ne gras li vres, 4 mu la tos es cra vos, 4 mu la tas es -
cra vas, 44 ne gros es cra vos, 27 ne gras es cra vas. 

MARGENS DO RIO PELOTAS, 5 de se tem bro de 1820. –
Esti ve on tem, à tar de, em casa do Sr. Cha ves, que me dis se que par ti ria
esta ma nhã. De fato, em bar ca mos às 10 ho ras em uma lan cha que nos
con du ziu ao iate do Sr. Cha ves, an co ra do a pe que na dis tân cia do Rio
Gran de. Trou xe co mi go Fir mi a no, de i xan do La ru ot te na ci da de. Qu an to 
a José Ma ri a no, pas sou ele todo o tem po em que es ti ve no Rio Gran de,
na es tân cia da Man gue i ra, si tu a da en tre a en se a da do mes mo nome e a
la goa, con se guin do aí uma bela co le ção de pás sa ros. Essa es tân cia per ten ce 
a um ami go de Ma te us da Cu nha Te les, o Te nen te Vi e i ra, que tra tou
mu i to bem a José Ma ri a no. Para de sem ba ra çar-me des te meu em pre ga do,
du ran te uma par te de mi nha vi a gem a Mon te vi déu, pedi ao Te nen te-Ge ne ral 
Mar ques que o re co men das se a al guém de São Mi guel, lu gar si tu a do à
ex tre mi da de da la goa Mi rim. Con se gui uma pas sa gem para ele num iate
que deve to car em São Mi guel e, até a mi nha che ga da, ele ali me es pe ra rá,
ca çan do e pre pa ran do pás sa ros.

Re tor no à mi nha vi a gem de hoje. Di ri gi mo-nos, a prin cí pio,
para o nor te, de po is para o no ro es te, se guin do sem pre a mes ma rota das 
em bar ca ções que se des ti nam a Por to Ale gre. Até Ita pe va o ca nal de
na ve ga ção é mu i to es tre i to e as águas pou co pro fun das; o que não é de
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ad mi rar, por que seu vo lu me qua se não au men ta en tre Ita puã e Rio
Gran de ao mes mo tem po que ao sul de Ita pe va elas se es pa lham so bre
uma su per fí cie mais con si de rá vel do que as de maré alta. Re sul ta daí ser
mu i to di fí cil a na ve ga ção na la goa e, du ran te as tem pes ta des, mu i to
fre qüen tes os na u frá gi os. 

Hoje, o tem po está mu i to cal mo; na ve ga mos len ta men te e
não sen tía mos o mí ni mo ba lan ço.

Te mos, de iní cio, à nos sa di re i ta, as cos tas vi zi nhas do Rio
Gran de e, à es quer da, a ilha dos Ma ri nhe i ros. Pas sa mos em se gui da
de fron te à ilha de To ro to ma, que fica aba i xo da dos Ma ri nhe i ros. Nela
há ma de i ras; dis se ram-me que tam bém al gu mas ca sas. 

À mar gem ori en tal da la goa, de i xa mos para trás mon tí cu los
de are ia, cha ma dos are i as gor das, e ain da vi mos des se lado uma ilho ta
co nhe ci da como ilha dos Ovos, por que, di zem, um nú me ro pro di gi o so
de di fe ren tes es pé ci es de aves vão ali pôr seus ovos. Entre tan to uma
chu va mu i to for te obri gou-nos a des cer do con vés do iate, pri van do-nos 
do pra zer de ob ser var os lu ga res por onde pas sá va mos. Ape nas subi ao
con vés à en tra da do rio São Gon ça lo, que não é pro pri a men te um rio,
mas um ca nal es tre i to, li gan do as la go as dos Pa tos e Mi rim. 

Dis se-me o Sr. Cha ves que a cor ren te do rio São Gon ça lo se
di ri ge, con for me os ven tos, ora para a la goa dos Pa tos, ora para a Mi rim, 
mas que nas en chen tes é na di re ção da la goa dos Pa tos que ele cor re. À
em bo ca du ra do rio São Gon ça lo, a la goa dos Pa tos tem, se gun do di zem, 
duas lé guas. 

Aí de i xa mos a rota de Por to Ale gre e en tra mos no rio que
pode ter a lar gu ra do Lo i re de fron te a Orléans. As mar gens, mu i to pla nas,
são co ber tas de pas ta gens en tre me a das de al gu mas ár vo res. A no i te nos
sur pre en deu cedo, im pos si bi li tan do-me de dis tin guir as co i sas. 

De Por to Ale gre à en tra da do rio São Gon ça lo con tam-se
sete lé guas; fi ze mos até ago ra duas lé guas e, em se gui da, pas sa mos a um
ou tro rio cha ma do Pe lo tas, em cu jas mar gens está si tu a da a re si dên cia
do Sr. Cha ves, onde che ga mos após meia lé gua de vi a gem. 

O rio Pe lo tas, dis se ram-me, tem doze lé guas de cur so e ape nas é 
na ve gá vel pe los ia tes numa ex ten são de meia lé gua, pois é obs tru í do por 
tron cos e ga lhos de ár vo res. A vi a gem de hoje foi mu i to agra dá vel.
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O Sr. Cha ves é um ho mem cul to, que sabe la tim, fran cês, com le i tu ra de 
His tó ria Na tu ral e con ver sa mu i to bem. Per ten ce à clas se dos char que a do res, 
fa bri can tes de car ne-seca. Os char que a do res com pram o gado dos es tan -
ci e i ros; man dam matá-lo e re ta lhá-lo; a car ne é sal ga da e, de po is de seca, 
ven di da aos co mer ci an tes.

As ma rés se fa zem sen tir no Rio Gran de, mas com ir re gu la ri da de. 
Os ven tos man têm so bre ela gran de in fluên cia.

MARGENS DO RIO PELOTAS, 6 de se tem bro de 1820. –
Como fos se mu i to tar de quan do che ga mos on tem à re si dên cia do Sr.
Cha ves, nada pude di zer, ain da, a res pe i to.

Está si tu a da num pon to ex tre ma men te fa vo rá vel, pois que os
ia tes po dem che gar jun to dela e mes mo mu i to além. A re si dên cia do
pro pri e tá rio só tem um pa vi men to, mas é mu i to gran de, co ber ta de te lhas e 
um pou co ele va da do solo. O in te ri or é di vi di do em gran des pe ças, que
se co mu ni cam umas com as ou tras, e ao mes mo tem po se abrem para fora.

Insta lei-me num quar to es cu ro, que dá para uma sala de jan tar,
gê ne ro de dis tri bu i ção ado ta do em todo o Bra sil. Me sas, ca de i ras e ca na pés 
cons ti tu em o mo bi liá rio do Sr. Cha ves; as cô mo das e as se cre tá ri as são
mó ve is in te i ra men te no vos no Bra sil e so men te se en con tram em um
res tri to nú me ro de ca sas. O rio Pe lo tas, qua se da lar gu ra do Esso ne, em
Pit hi vi ers, pas sa ao lado da ha bi ta ção. Ser pen te ia numa vas ta pla ní cie,
ten do ao lado opos to uma pe que na ele va ção com al gu mas ca sas co ber tas
de te lhas. 

Di an te da re si dên cia do Sr. Cha ves, um belo gra ma do e, mais
ao lon ge, vá ri as fi le i ras com pri das de gros sos mo i rões cra va dos na ter ra. 
Têm cer ca de qua tro pés, ter mi nan do, cada um, por uma pe que na
for qui lha. Estas for qui lhas re ce bem va ras gran des trans ver sa is para so bre
elas se fa zer se car a car ne no tem po das char que a das. Ao lado des ses
se ca dou ros, a casa onde se sal ga a car ne e onde está cons tru í do o re ser -
va tó rio, cha ma do tan que. Qu an do se aba te o ani mal, re ta lha-se, sal gam-se
os pe da ços e co lo cam-se, uns so bre os ou tros, no tan que, em que se
im preg nam de sal mou ra. No fim de vin te e qua tro ho ras são re ti ra dos, e 
é, en tão, que se es ten dem so bre os se ca dou ros, onde fi cam oito dias,
quan do há bom tem po. A car ne-seca não pode ser con ser va da mais de
um ano. Des ta re gião é ex por ta da prin ci pal men te para o Rio de Ja ne i ro,
Ba hia e Ha va na, ser vin do aí de ali men to aos ne gros.
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O gado ema gre ce no in ver no, mas en gor da logo que o solo se 
co bre de pas ta gem nova. Em no vem bro, quan do já se acham re gu lar -
men te gor dos, co me çam as char que a das, as qua is du ram até abril ou
maio. Mais além do se ca dou ro, de que aca bo de fa lar, o Sr. Cha ves tem
um po mar ro de a do de  fos sos e mi mo sos es pi nhe i ros, atu al men te
des pro vi dos de fo lhas. É o ma i or po mar que te nho vis to des de que es tou
no Bra sil, ex ce tu a das al gu mas quin tas dos ar re do res de São Pa u lo.
Com põe-se de ex ten sas ala me das oblí quas de pes se gue i ros, en tre me a dos 
de la ran je i ras. 

Essas ala me das con ver gem para um cen tro co mum, e en tre
elas can te i ros de hor ta li ças, tais como: cou ves, fa vas, al fa ces e er vi lhas.
Vi, tam bém, nes te po mar, ma ci e i ras, pe re i ras, ame i xe i ras, ce re je i ras e
par re i ras, que se ele vam a apre ciá vel al tu ra. O Sr. Cha ves que i xa-se de
que to das as es pé ci es de ár vo res fru tí fe ras, in tro du zi das no país, são de
qua li da de in fe ri or. 

O po mar do Sr. Cha ves foi no va men te todo plan ta do: ad mi rei 
pes se gue i ros de três anos ape nas e la ran je i ras de qua tro anos, com doze
a quin ze pés de al tu ra.

Cho veu todo o dia, im pe din do-me de pas se ar no cam po. 
RIO PELOTAS, 7 de se tem bro. – Ape sar do tem po chu vo so, 

fiz hoje uma lon ga her bo ri za ção, re co lhen do vá ri as plan tas que se re la ci o -
nam com gê ne ros eu ro pe us. É a anér mo na nº 1.864, a ra nun cu lá cea nº 1.843
bis, o ce ras ti um nº 1.871 e o ca rex nº 1.865. O que há de no tá vel, aqui, é
que as es pé ci es per ten cen tes a es ses gê ne ros em nos so país flo res cem
igual men te ao iní cio da pri ma ve ra.

Os gra ma dos já es tão mais ver des, po rém os bre jos ain da
apre sen tam só ve ge ta ção seca. Nos bos ques, qua se um ter ço das ár vo res 
e ar bus tos per de ram as fo lhas du ran te o in ver no e ain da não prin ci pi a ram a 
co brir-se de no vas fo lhas. Qu an do pas sei pela fre gue sia do Estre i to, vi
os pês se gos no vos, já cres ci dos. Aqui, como no Rio Gran de, a ve ge ta ção 
está um pou co atra sa da, pois as pé ta las das flo res dos pes se gue i ros ape nas
co me çam a cair.

PELOTAS, 8 de se tem bro. – Fui hoje com o Sr. Cha ves à
pa ró quia de São Fran cis co de Pa u la, em ca bri o lé des co ber to. Nada mais
belo que a re gião per cor ri da por nós. Ofe re ce vas ta pla ní cie, com al guns 
pon tos li ge i ra men te on du la dos. Por toda a par te o ter re no apre sen ta
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gra ma dos com ár vo res e bos que tes es par sos, onde pas tam ca va los e
bois. Um gran de nú me ro de be las ca sas co ber tas de te lhas apa re ce aqui
e ali, ten do cada um de las um po mar cer ca do de va las pro fun das, pro te gi das
por um ren que de bro me liá ce as. Algu mas cer cas são fe i tas de tu fos de
er vas, ou tras com crâ ni os de bois, mu ni dos de chi fres, e com pri mi dos
uns con tra os ou tros. Nos po ma res, na ma i or par te mu i to gran des, são
plan ta das la ran je i ras, pes se gue i ros, par re i ras, le gu mes e al gu mas flo res.
Do lado do po en te, o ho ri zon te é li mi ta do pela ser ra dos Ta pes; a les te,
pelo rio São Gon ça lo, que es ta be le ce uma co mu ni ca ção fá cil en tre este
belo re can to e to das as par tes das la go as Mi rim e dos Pa tos. O as pec to
da re gião re cor da tudo o que a Eu ro pa tem de mais pi to res co: os po ma res,
onde só se vêem ár vo res no vas, e as ca sas re cém-cons tru í das dão a es tas 
re giões um ar de fres cu ra e no vi da de que ain da mais as em be le za.

Antes de ir mos à pa ró quia de São Fran cis co de Pa u la, dis tan te 
meio quar to de lé gua do ca nal de São Gon ça lo, vi si ta mos uma casa si tu a da
à mar gem do ca nal, di an te da pa ró quia, e que per ten ce ao co le tor-ge ral
dos dí zi mos, para o qual eu tra zia uma car ta de re co men da ção. De fron te 
a essa casa, o ca nal de São Gon ça lo pode ter a mes ma lar gu ra que o bra ço
do Mon tées, di an te da so li dão de Plis sai; aí na ve gam con ti nu a men te mu i tos 
ia tes, ani man do a pa i sa gem; do ou tro lado do ca nal se es ten de uma orla
de bos que. Fui re ce bi do em casa do co le tor-ge ral, num sa lão ba i xo, de
pa re des so men te ca i a das, mas mu i to lim po, mo bi li a do com ele gân cia, o
que me fez lem brar cer tas ca sas de cam po dos ar re do res de Ham bur go.
Vá ri os ne go ci an tes do Rio Gran de e al guns pro pri e tá ri os da vi zi nhan ça,
to dos mu i to bem ves ti dos, es ta vam re u ni dos em casa do co le tor-ge ral.
Entre eles, um ve lho, que se es ta be le ceu na re gião, há cer ca de vin te
anos, e que foi o seu pri me i ro ha bi tan te. Então, as mar gens do ca nal
eram co ber tas de ma tas e pân ta nos; ele des ma tou-as, dre nou o ter re no,
lo te an do uma gran de par te de sua pro pri e da de.

A re gião, que ve nho des cre ven do, e que se es ten de en tre o rio 
Pe lo tas, o rio São Gon ça lo e a pa ró quia de São Fran cis co de Pa u la,
per ten ce a char que a do res, e as ca sas das qua is já fa lei são as suas ha bi ta ções.
Não po di am es co lher lo cal mais fa vo rá vel, pois aí re ce bem, sem ne nhu ma 
di fi cul da de, os ani ma is cri a dos nas gor das pas ta gens si tu a das ao sul do
Ja cuí e, em se gui da, em bar cam a car ne-seca e os cou ros atra vés dos rios
Pe lo tas e São Gon ça lo. Há en tre eles ho mens ri quís si mos. O Sr. Cha ves, 
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por exem plo, que ini ci ou como sim ples ca i xe i ro, pos sui, hoje, uma
for tu na de se is cen tos mil fran cos. O es ta be le ci men to dos char que a do res 
às mar gens do rio São Gon ça lo deu lu gar à for ma ção da pa ró quia de
São Fran cis co.

Após de i xar mos a casa do Sr. Pa i va, co le tor-ge ral dos dí zi mos,
se gui mos para essa al de ia, que, como já re la tei, dis ta meio quar to de lé gua
do rio São Gon ça lo e si tu a da numa vas ta pla ní cie; foi eri gi da em sede da 
pa ró quia e con ta para mais de cem ca sas. Ado tou-se um pla no re gu lar
na cons tru ção da al de ia. As ruas são bem lar gas e ali nha das; a pra ça
pú bli ca, onde está cons tru í da a igre ja, é pe que na, mas mu i to bo ni ta. A
fren te da ma i or par te das ca sas é as se a da. Não se vê em São Fran cis co
de Pa u la um úni co ca se bre; tudo aqui de nun cia bem-es tar. Na ver da de
as ca sas só têm um pa vi men to, mas mu i to bem cons tru í das, co ber tas de
te lhas e guar ne ci das de vi dra ças.

Os ho mens que en con trei es ta vam tra ja dos com as se io, e há
vá ri as lo jas sor ti das com mer ca do ri as de toda a qua li da de. Os ha bi tan tes 
de São Fran cis co de Pa u la são ope rá ri os e, prin ci pal men te, ne go ci an tes.
Algu mas fa mí li as do Rio Gran de mu da ram-se para aqui, e acre di ta-se
que, den tro de pou co tem po, esta al de ia será au men ta da de um gran de
nú me ro de no vos ha bi tan tes, atra í dos pela po si ção fa vo rá vel, pela be le za 
da re gião e ri que za dos que já se acham aqui es ta be le ci dos. Não res ta
dú vi da que São Fran cis co de Pa u la é um pou co afas ta da do rio São
Gon ça lo, mas o ca mi nho que vai do ca nal à vila é be lís si mo, sen do
pro vá vel que, bre ve men te, for ma rá mais uma rua da al de ia. As ter ras da
pa ró quia de São Fran cis co de Pa u la apre sen tam uma mis tu ra de are ia e
ter ra ne gra, pró pri as para todo gê ne ro de cul tu ra; mas, já o dis se, são
mu i to di vi di das e per ten cem a char que a do res, que não se in te res sam em 
la vou ra, con ten tan do-se em ter um po mar. Os ví ve res con su mi dos na
re gião vêm, em gran de par te, da ser ra dos Ta pes, lo ca li za da a qua tro lé guas 
de São Fran cis co de Pa u la, onde o solo é fér til, cul ti van do-se, com
van ta gem, mi lho, fe i jão e, so bre tu do, tri go. 

Dois fran ce ses se es ta be le ce ram em São Fran cis co de Pa u la.
Vi si tei-os. Um de les, M. T., é ci rur gião gas co nês, mu i to jo vem ain da,
meu co nhe ci do do Rio de Ja ne i ro, onde me di ver ti ra pela sua va i da de.
Após essa épo ca, co nhe ceu o mun do, ca sou-se aqui, tor nan do-se mais
sen sa to. Entre tan to no tei-lhe ain da essa fal ta de pru dên cia e esse es pí ri to
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di fa ma tó rio que os fran ce ses re ve lam mu i to, quan do es tão em país
es tran ge i ro. Re tra tou-me fi el men te o povo des ta re gião, sob cer tos
as pec tos, mas exa ge rou sob vá ri os ou tros. Re la ci o na rei os tra ços co in ci -
den tes com as mi nhas pró pri as ob ser va ções. Os ha bi tan tes des ta ca pi ta nia
são ri cos e não am bi ci o nam se não en ri que cer mais; sua for tu na, po rém,
pou co con tri bui para lhes tor nar mais agra dá vel a exis tên cia; nu trem-se
mal e não co nhe cem ne nhum di ver ti men to ho nes to. Os ins tan tes de la zer
são de di ca dos aos jo gos, ou a pe que nas in tri gas que uns for jam con tra
os ou tros. A ma i o ria é ig no ran te e sem edu ca ção; como não co nhe cem
ne nhum prin cí pio de hon ra e de mo ral, agem, via de re gra, de má-fé em
seus ne gó ci os.

O se gun do fran cês que fui ver é um ho mem cul to, mas mu i to 
sin gu lar. Há mu i to tem po de i xou seu país, fala per fe i ta men te o por tu guês e 
com põe até ver sos nes sa lín gua. Entre tan to, não es que ceu a sua, e isto
pode ser ci ta do como ex ce ção, pois tal a se me lhan ça en tre nos sa lín gua
e o por tu guês, que, ao fim de um par de anos, qua se to dos os fran ce ses
que con vi vem mu i to tem po com os por tu gue ses mis tu ram os dois idi o -
mas... M.T. de mons tra bom sen so, ins tru ção, ale gria, mas acre di ta ter
vi sões; ima gi na que a Vir gem lhe fala e faz mi la gres em seu fa vor. Essa
ma nia, con tu do, só o leva a pra ti car atos vir tu o sos. Ele se jul ga obri ga do 
a en si nar a mo ci da de e fre qüen te men te tem ido a lo ca li da des mu i to
dis tan tes le ci o nar, para obe de cer, dis se-me ele, às or dens da Vir gem,
que aten de ra às pre ces das boas mães de fa mí lia em fa vor de seus fi lhos. 
É ain da por or dem da Vir gem que ele re si de em São Fran cis co de Pa u la, 
ins tru in do as cri an ças sem exi gir re tri bu i ção al gu ma, não ace i tan do nem
se quer o in dis pen sá vel para sa tis fa zer as ne ces si da des mais ur gen tes da
vida. Fi quei sen si bi li za do pelo ar de per su a são e sim pli ci da de com que
me fa lou das re ve la ções de que é hon ra do pela Vir gem e não o fi quei
me nos pelo ca ri nho que ele de mons tra por seus alu nos e a do çu ra com
que lhes fala. “Te nho a mis são”, dis se-me ele, “de lhes en si nar o Evan -
ge lho; falo-lhes do Me ni no Je sus, re pre sen to-O belo e bon do so, tal como 
deve ser, e lhes pro po nho to ma rem-NO por mo de lo.” M. T. lou va mu i to a
do ci li da de e a boa von ta de de seus dis cí pu los; mas que i xa-se de que os
pais des tru am sua obra. Cla ma con tra a pou ca re li gião dos pa dres, con tra a 
fal ta ge ral de ins tru ção, co bi ça e a má-fé dos ha bi tan tes des ta ca pi ta nia.
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Vou trans cre ver o ex tra to dos dados de ex por ta ção do Rio
Gran de, du ran te vá ri os anos, e que me foi for ne ci do pelo Sr. Cha ves.

ANO DE 1816. Car ne-seca. Para o Rio de Ja ne i ro, 169.879
ar ro bas; Ba hia, 236.371; Per nam bu co, 215.136; San ta Ca ta ri na, 9.500;
Cam pos, 2.000; Ha va na, 74.230. To tal: 707.116 a $700 = 494:981$200.∗

Sebo. Para o Rio de Ja ne i ro, 36.698 ar ro bas; Ba hia, 14.242; Per nam bu co,
4.836; San ta Ca ta ri na, 640; Cam pos, 159; Ha va na, 480. To tal: 57.055 a
1$200 = 68:466$000. Gra xa. Para o Rio de Ja ne i ro, 4.836 ar ro bas; San ta
Ca ta ri na, 390; Nova Ior que, 56. To tal: 5.282 a 1$200 = 6:338$400. Cri nas.
Para o Rio de Ja ne i ro, 657 e 1/2 ar ro bas a $700 = 460$250. Bar ris de car ne
sal ga da. Para o Rio de Ja ne i ro, 250 a 9$600 = 2:400$000. Cou ros de boi.
Para o Rio de Ja ne i ro, 153.866; Ba hia, 26.224; Per nam bu co, 7.555; San ta 
Ca ta ri na, 300; Cam pos, 32; Gu er ne sey, 4.407; Por to, 11.452; Nova Ior que,
13.675; Ha va na, 1.311; Ale xan dria, 6.816. To tal: 225.638 a 1$200 =
270:765$600. Cou ros de égua. Para o Rio e Ja ne i ro, 1.746; Gu er ne sey, 63;
Nova Ior que, 320. To tal: 2.129 a $400 = 851$600. Alque i res de tri go. Para
o Rio de Ja ne i ro,  224.958 e 1/2; San ta Ca ta ri na, 2.023. To tal: 226.981 e
1/2 a 1$600 = 363:170$400. Chi fres. Para o Rio de Ja ne i ro, 365.700; Ba hia,
500; Per nam bu co, 21.100; Gu er ne sey, 700; Por to, 4.800; Nova Ior que,
96.800; Ha va na, 24.350; Ale xan dria, 14.500. To tal: 528.450 a 1$000 =
5:284$500. To tal das ex por ta ções de 1816: 1.212:617$950.

ANO DE 1817. Car ne-seca. Para o Rio de Ja ne i ro, 164.180
ar ro bas; Ba hia 234.103; Per nam bu co, 61.260; San ta Ca ta ri na, 2.771;
La gu na, 800; Ma ra nhão, 12.075; Cam pos, 3.500; Mon te vi déu, 8.800;
Ha va na, 72.796. To tal: 560.285 a 1$360 = 761.987$600. Sebo. Para o Rio
de Ja ne i ro, 21.584 e 1/2; Ba hia, 10.719; Per nam bu co, 1.070; San ta Ca ta -
ri na, 400; Ma ra nhão, 125; Cam pos, 110; Sa lém, 15. To tal: 34.023 e 1/2 a
1$920 = 65:325$120. Gra xa. Para o Rio de Ja ne i ro, 5.268; Ba hia, 30;
San ta Ca ta ri na, 114; La gu na, 50; Cam pos, 20; Mon te vi déu, 2.722. To tal:
8.204 a 1$920 = 15:751$680. Cri nas. Para o Rio de Ja ne i ro 478; Ba hia,
38; Sa lém, 81. To tal: 597 a 2$560 = 1:528$320. Bar ris de car ne sal ga da.
Para o Rio de Ja ne i ro, 100; Mon te vi déu, 644. To tal: 744 a 12$800 =
9:523$200. Cou ros de boi. Para o Rio de Ja ne i ro, 138.754; Ba hia, 15.890;
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Per nam bu co, 5.063; Ma ra nhão, 85; Ha va na, 59; Sa lém, 3.190; Antu ér pia, 
6.193. To tal: 169.234 a 1$440 = 243:696$960. Cou ros de égua. Para o Rio
de Ja ne i ro, 3.389; Sa lém, 4.000. To tal: 7.389 a $400 = 2:955$600. Alque i res
de tri go. Para o Rio de Ja ne i ro, 102.409; Ba hia, 141; Per nam bu co, 4.093;
San ta Ca ta ri na, 1.503; Cam pos 100; Mon te vi déu, 1.200. To tal: 109.446 a 
2$000 = 218:892$000. Chi fres. Para o Rio de Ja ne i ro, 172.489; Ba hia,
8.000; Per nam bu co, 16.800; Ha va na, 14.500; Sa lém, 36.000. To tal: 247.789 
a 2$000 = 4:955$780. To tal das ex por ta ções de 1817: 1.324:616$260.

ANO DE 1818. Car ne-seca. Para o Rio de Ja ne i ro, 187.484;
Ba hia, 227.898; Per nam bu co, 88.909; San ta Ca ta ri na, 6.840; Espí ri to San to, 
2.500; Ha va na, 120.790. To tal: 634.421 1$600 = 1.015:073$600. Sebo.
Para o Rio de Ja ne i ro, 34.390 ar ro bas; Ba hia, 11.699; Per nam bu co,
1.377; San ta Ca ta ri na, 330; Espí ri to San to, 50; Ha va na, 60. To tal: 47.906
a 2$000 = 95:812$000. Gra xa. Para o Rio de Ja ne i ro, 8.055; Per nam bu co,
124; San ta Ca ta ri na, 400. To tal: 8.579 a 2$000 = 17:158$000. Cri nas.
Para o Rio de Ja ne i ro, 304; Nova Ior que, 2.422. To tal: 2.726 a 2$560 =
6:978$560. Bar ris de car ne sal ga da. Para o Rio de Ja ne i ro, 324; Mon te vi déu,
29. To tal: 353 a 12$800 = 4:518$400. Cou ros de boi. Para o Rio de Ja ne i ro, 
158.152; Ba hia, 14.840; Per nam bu co, 2.410; San ta Ca ta ri na, 120; Nova
Ior que, 4.536; Ha va na, 44. To tal: 180.102 a 1$440 = 259:346$880. Cou ros de 
égua. Para o Rio de Ja ne i ro, 773; San ta Ca ta ri na, 1.108; Nova Ior que,
109. To tal: 1.990 a $400 = 796$000. Chi fres. Para o Rio de Ja ne i ro,
243.696; Ba hia, 4.400; Per nam bu co, 3.120; Ha va na, 24.600; Nova Ior que,
20.000. To tal: 295.816 a 2$000 = 5:916$320. To tal das ex por ta ções de 1818:
1.405:599$760.

ANO DE 1819. Car ne-seca. Para o Rio de Ja ne i ro, 165.458
ar ro bas; Ba hia, 204.193; Per nam bu co, 148.069; San ta Ca ta ri na, 5.650;
Ma ra nhão, 8.700; Ha va na, 44.990. To tal: 577.060 a 1$600 = 923:296$000.
Gra xa. Para o Rio de Ja ne i ro, 5.902 ar ro bas; Per nam bu co, 246; San ta
Ca ta ri na, 120; Mon te vi déu, 800. To tal: 7.068 a 2$000 = 14:136$000. Sebo. 
Para o Rio de Ja ne i ro, 30.651 e 1/2 ar ro bas; Ba hia, 9.240; Per nam bu co,
2.393; San ta Ca ta ri na, 308; Ma ra nhão, 110. To tal: 42.702 e 1/2 a 2$000
= 85:405$000. Cri nas. Para o Rio de Ja ne i ro, 211 e 1/2 ar ro bas; Bris tol,
6.000; Bos ton, 2.588. To tal: 157.551 a 1$500 = 236:323$500. Cou ros de
égua. Para o Rio de Ja ne i ro, 2.604 a $320 = 833$280. Alque i res de tri go.
Para o Rio de Ja ne i ro, 110.254 e 1/2; Per nam bu co, 1.112; San ta Ca ta ri na,
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751 e 1/2; Mon te vi déu, 100. To tal: 112.218 a 1$280 = 143:693$040. Mu las.
Para Su ri na me, 203; Ca i e na, 80. To tal: 283 a 2$000 = 1:566$000. Chi fres.
Para o Rio de Ja ne i ro, 205.978; Per nam bu co, 8.280; Ma ra nhão, 2.500;
Ha va na, 9.970; Bris tol, 16.000. To tal: 242.728 a 2$000 = 4:854$560. To tal
das ex por ta ções de 1819: 1.409:753$640.

No ano de 1805, ex por ta ram-se do Rio Gran de 196.762 cou ros
de boi, 574.051 ar ro bas de car ne-seca, 40.684 ar ro bas de sebo, 95.061
al que i res de tri go, 254.471 chi fres. Em 1806, 183.405 cou ros de boi, 475.258 
ar ro bas de car ne-seca, 36.832 ar ro bas de sebo, 62.863 al que i res de tri go,
232.004 chi fres. Em 1807, 231.784 cou ros de boi, 600.135 ar ro bas de
car ne-seca, 44.712 ar ro bas de sebo, 93.298 al que i res de tri go, 279.620
chi fres. Em 1808, 141.456 cou ros de boi, 494.102 ar ro bas de car ne-seca, 
37.036 ar ro bas de sebo, 108.648 e 3/4 ar ro bas de tri go, 232.681 chi fres,
920 bar ris de car ne sal ga da. Em 1810, 200.985 cou ros de boi, 564.150
ar ro bas de car ne-seca, 44.773 ar ro bas de sebo, 143.983 al que i res de tri go,
224.694 chi fres, 753 bar ris de car ne de sal ga da. Em 1811, 230.870 cou ros
de boi, 5.802 cou ros de égua, 713.953 ar ro bas de car ne-seca, 58.229 e
1/2 ar ro bas de car ne-seca, 69.617 e 1/2 de sebo, 151.185 e 1/4 al que i -
res de tri go, 297.766 chi fres, 177 bar ris de car ne sal ga da. Em 1813,
224.474, cou ros de boi, 756.635 ar ro bas de car ne-seca, 69.103 ar ro bas
de sebo, 257.342 al que i res de tri go, 172.698 chi fres, 4.935 ar ro bas de
gra xa, 455 bar ris de car ne sal ga da. Em 1814, 285.578 cou ros de boi,
959.295, ar ro bas de car ne-seca, 82.545 e 1/2 ar ro bas de sebo, 211.926 e
1/4 al que i res de tri go, 254.068 chi fres, 8.518 e 1/2 ar ro bas de gra xa, 790 
bar ris de car ne sal ga da. Em 1815, 227.241 cou ros de boi, 754.060 ar ro -
bas de car ne-seca, 58.093 ar ro bas de sebo, 255.782 ar ro bas de tri go,
286.830 chi fres, 4.617 e 1/2 ar ro bas de gra xa, 1.237 bar ris de car ne sal -
ga da.

RIO PELOTAS, 9 de se tem bro. – Fiz hoje uma de mo ra da
her bo ri za ção, mas nada ob ti ve. Como dis se, a gra ma dos pra dos está
bem ver de; po rém não se dá o mes mo com as pas ta gens um pou co afas -
ta das das ha bi ta ções, e nas qua is o gado não pas ta fre qüen te men te. As
fo lhas se cas do ano an te ri or en co brem ain da os re ben tos no vos; não se
vê ne nhu ma flor e os cam pos con ser vam sem pre a cor acin zen ta da do
in ver no. O Sr. Cha ves vai en vi ar ao Rio Gran de o seu iate, car re ga do de
car ne-seca; devo apro ve i tar a oca sião, re gres san do à tar de.
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RIO PELOTAS, 10 de se tem bro. – Um ven to mu i to for te
so prou on tem à tar de, con ti nu an do até ago ra e não me per mi tin do par tir.
Como o cli ma des ta re gião se as se me lha mu i to ao da Eu ro pa, as plan tas
de Por tu gal aqui de vem me drar, to das as ve zes que suas se men tes são
plan ta das, ou mes mo quan do ca su al men te lan ça das à ter ra. Encon tram-se
nos jar dins e nas vi zi nhan ças das ha bi ta ções vá ri as es pé ci es per ten -
cen tes à flo ra eu ro péia e que se mul ti pli cam com tal abun dân cia, que se
po de ria qua se du vi dar se suas se men tes são tra zi das com as dos le gu mes 
cul ti va dos, ou se na ti vas. Pos so ci tar a mal va co mum, a mos tar da, uma ca ri -
o fi lá cea, poa an nua que for ma qua se to dos os pra dos, uma li na ria, o ru mex
pul cher, a al si na me dia e al gu mas ou tras. A ra nun cu la nº ... é me nos abun -
dan te que as es pé ci es pre ce den tes, mas cus ta-me crer seja ela na tu ral da
re gião. Será ne ces sá rio com pa rar na Eu ro pa to das es sas plan tas com as
es pé ci es a que elas me pa re ce se re la ci o na rem, para ve ri fi car se, re al men te, 
exis te al gu ma di fe ren ça.

De po is do Mi nis té rio do Mar quês de Pom bal, o go ver no por tu -
guês pro cu rou in tro du zir a cul tu ra do câ nha mo nes ta ca pi ta nia, mas até
ago ra seus es for ços têm sido inú te is. Os agri cul to res re ce i am que o Go ver -
no se apo de ra rá, sem com pen sa ção al gu ma, do fru to de seus tra ba lhos;
e se gu ros do be ne fí cio ori un do da cul tu ra do tri go, não se ar ris ca ram a
ex pe riên ci as cu jos re sul ta dos lhes pa re ci am in cer tos. Cre io, en tre tan to,
que o câ nha mo não pro duz mu i to bem em ter ras úmi das, ne gras e mis tu -
ra das com are ia, tão fre qüen tes nes ta re gião. O Sr. Cha ves mos trou-me
o câ nha mo que co lheu em sua fa zen da, em ter re no se me lhan te, e que
achei mu i to bom, em bo ra um pou co gros so. Pre ten de de di car-se a
essa cul tu ra, de ven do en vi ar para isso um me mo ri al ao Con de de Fi -
gue i ra.

RIO PELOTAS, 11 de se tem bro. – O tem po está hoje hor rí vel,
não pude nem se quer sair, e o ven to ain da me im pe de de par tir. A mesa
do meu hos pe de i ro é far ta; prin ci pal men te a car ne de vaca aí se apre sen ta
sob as mais va ri a das for mas; en tre tan to co me mos pão e be be mos vi nho. 
Nas char que a das os ne gros são tra ta dos com mu i to ri gor. O Sr. Cha ves
é con si de ra do um dos char que a do res mais hu ma nos, no en tan to ele e
sua mu lher só fa lam a seus es cra vos com ex tre ma se ve ri da de, e es tes pa re -
cem tre mer di an te dos seus pa trões. Há sem pre na sala um ne gri nho de
dez a doze anos, que per ma ne ce de pé, pron to a ir cha mar os ou tros
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es cra vos, a ofe re cer um copo de água e a pres tar pe que nos ser vi ços
ca se i ros. Não co nhe ço cri a tu ra mais in fe liz do que esta cri an ça. Não se
as sen ta, nun ca sor ri, ja ma is se di ver te, pas sa a vida tris te men te apo i a do à 
pa re de e é, fre qüen te men te, mar ti ri za do pe los fi lhos do pa trão. Qu an do
ano i te ce, o sono o do mi na, e quan do não há nin guém na sala, põe-se de
jo e lhos para po der dor mir; não é esta casa a úni ca onde há este de su ma no
há bi to de se ter sem pre um ne gri nho per to de si para dele uti li zar-se,
quan do ne ces sá rio.

Já te nho de cla ra do que nes ta ca pi ta nia os ne gros são tra ta dos
com bran du ra e que os bran cos com eles se fa mi li a ri zam mais do que
nou tros lu ga res. Isto é ver da de i ro para os es cra vos das es tân ci as, que
são pou cos, mas não o é para os das char que a das que, sen do em gran de
nú me ro e che i os de ví ci os tra zi dos da ca pi tal, de vem ser tra ta dos com
mais ri gor.

Acor da ram-me hoje, mu i to cedo, avi san do-me de que o ven to 
ama i na ra e que po día mos par tir. Embar quei no iate do Sr. Cha ves com
um de seus ami gos e se gui mos o mes mo ca mi nho por onde vié ra mos.
Pou co te rei de acres cen tar a res pe i to da re gião.

As mar gens dos rios São Gon ça lo e Pe lo tas são mu i to pla nas,
o cam po é apra zí vel e co ber to de ca pões e pas ta gens. Che ga dos ao nor te,
de sem bar ca mos numa su ma ca per ten cen te ao Sr. Cha ves, e daí par ti mos 
numa lan cha para o Rio Gran de. A pri me i ra pes soa que en con trei, ao
che gar, foi o José Ma ri a no. Dis se-me ele que par ti ra para S. Mi guel, mas
que não fora além de São Fran cis co de Pa u la, por que o iate em que em bar -
ca ra de via per ma ne cer vin te dias na que la pa ró quia. Fin gi acre di tar nes sa
men ti ra, mas es tou con ven ci do de que ele vol tou por que se abor re ceu
da vi a gem. De tudo isso o que mais me de sa gra da é ter de levá-lo co mi go.

Re en con trei, aqui, o Con de de Fi gue i ra, que fora até San ta
Te re sa, for ti fi ca ção si tu a da na fron te i ra. Re ce beu-me com a sua ha bi tu al 
bon da de, fa zen do-me inú me ras per gun tas so bre a mi nha vi a gem a São
Fran cis co de Pa u la. O Sr. Con de de Fi gue i ra con quis tou, com toda a
jus ti ça, a sim pa tia e o re co nhe ci men to dos ha bi tan tes des ta ca pi ta nia,
por que a sal vou, duas ve zes, da des tru i ção van dá li ca de Arti gas; mas não 
foi só por esse mo ti vo que se tor nou ído lo do povo. O Mar quês de Ale gre te, 
seu pre de ces sor, era um ho mem frou xo, que de i xa va o co man dan te de
dis tri to e o mais sim ples ofi ci al exer ce rem li vre men te uma au to ri da de
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des pó ti ca so bre os seus in fe ri o res. Cer ca ra-se de aju dan tes-de-cam po
que ven di am to das as con ces sões e cujo exem plo era se gui do pela ma i o ria
da que les que ti nham al gum po der. A ca pi ta nia es ta va en tre gue ao mais
ter rí vel la tro cí nio; mas tudo se trans for mou de po is que o con de foi
no me a do go ver na dor-ge ral, cer can do-se, tan to quan to pôde, de ho mens 
ho nes tos; gos ta de ver tudo por seus pró pri os olhos; ou vir a to dos, e fa zer
jus ti ça sem dis tin ção de rico ou po bre. Não é um ho mem ins tru í do, só
pos sui idéi as vul ga res, mas tem a van ta gem de co nhe cer per fe i ta men te a 
pro vín cia que go ver na, per cor ren do-a toda; es pí ri to reto, jus to, bom,
ale gre, edu ca do, aces sí vel e ani ma do do ar den te de se jo de fa zer a fe li ci da de
do povo e de im pe dir que os seus su bal ter nos so fram ve xa mes. Como já 
as si na lei, ele tem ain da um gran de mé ri to aos olhos dos ha bi tan tes des ta 
ca pi ta nia: mon ta a ca va lo tão bem quan to eles, é ati vo, trans por ta-se com
pron ti dão de um lu gar para ou tro e se con for ma, sem que i xar-se, com
to das as cir cuns tân ci as.

RIO GRANDE, 13 de se tem bro. – Os go ver na do res têm
aqui uma re si dên cia, mas, não ten do sido bem cu i da da, fal ta-lhe con di ções
de os re ce ber. Há no Rio Gran de duas pri sões, uma ci vil e ou tra mi li tar,
am bas mu i to pe que nas e se pa ra das da Câ ma ra. Entre os ne go ci an tes do
Rio Gran de, mu i tos são eu ro pe us, co me ça ram como ma ri nhe i ros e nem 
mes mo sa bem ler.

Como já dis se em mi nha vi a gem a Mi nas, os por tu gue ses que
se es ta be le cem no Bra sil, qua se to dos ig no ran tes e sem edu ca ção, re tar dam
mu i to a ci vi li za ção des te país em vez de fazê-la pro gre dir.

Qu an do um dos es ta dos eu ro pe us está em guer ra, to das as
suas pro vín ci as for ne cem sol da dos e, por con se qüên cia, se a na ção en tra 
em luta, toda ela se tor na be li ge ran te. No Bra sil tal não se ve ri fi ca; a
fron te i ra me ri di o nal des te país, há mu i to tem po, não goza se não de cur tos
in ter va los de paz; mas, à ex ce ção de al gu mas tro pas en vi a das de São Pa u lo
e San ta Ca ta ri na, to dos os sol da dos que lu ta ram con tra a Espa nha são
na tu ra is da ca pi ta nia. Ne nhum re cru ta men to foi re a li za do nas pro vín ci as
do cen tro e do nor te. Dis so re sul ta que, en quan to os há bi tos des ta ca pi -
ta nia são mi li ta ri za dos, os ha bi tan tes das ou tras pro vín ci as caem gra da ti va -
men te na inér cia, na in do lên cia. Está cla ro, no en tan to, que é do má xi mo
in te res se do so be ra no de um im pé rio tão vas to evi tar a me nor di fe ren ça
pos sí vel en tre as pro vín ci as que o com põem pro cu ran do in cu tir-lhes o
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mes mo es pí ri to. Sei que os mi ne i ros e os go i a nos la men tam acos tu mar-se 
ao modo de vida des ta re gião, mas es tão mais pró xi mos dela que da que les 
da Eu ro pa, e não se pode man dar vir re gi men tos de Por tu gal.

A fru ga li da de dos mi ne i ros e sua pou ca exi gên cia tor nam, cer ta -
men te, me nos in ca pa zes que os eu ro pe us de se adap ta rem aos há bi tos
des ta re gião, e aqui se ri am me nos inú te is. Para in tro du zir, com mais fa ci -
li da de, o mes mo es pí ri to mi li tar nas di ver sas pro vín ci as do Bra sil, po -
der-se-ia, cre io eu, de vol ver, cada ano, uma par te dos ve lhos sol da dos
das ou tras ca pi ta ni as a seus la res e subs ti tuí-los por no vos re cru tas. Esta
ca pi ta nia, de qual quer modo, se ria uma es pé cie de es co la para as ou tras,
do ta da, en tão, de ati vi da de, es pí ri to mi li tar e des te sen ti men to na ci o nal
que a guer ra faz sem pre nas cer.

RIO GRANDE, 14 de se tem bro. – São Fran cis co de Pa u la é,
sem fa vor, a al de ia do Rio Gran de em que há ma i or nú me ro de char que a das. 
Exis tem, atu al men te, de zo i to nes ta pa ró quia, e a mé dia de ani ma is aba ti dos 
por ano é de, apro xi ma da men te, cen to e vin te mil. A pa ró quia de São
Fran cis co é li mi ta da ao nor te pelo rio Ca ma quã; ao sul pelo ar ro io das
Pe dras e rio Pi ra ti nim; a les te pela la goa dos Pa tos e rio São Gon ça lo; a
oes te pela ser ra dos Ta pes.

Embo ra há vá ri os me ses não se aba tam ani ma is nas char que a das,
sen te-se ain da, nos ar re do res, um che i ro bas tan te for te de ma ta dou ro e,
por isso, pode-se fa zer idéia do quan to deve ser de sa gra dá vel esse odor
nos tem pos de ma tan ça. Nes sa épo ca, di zem que não se pode apro xi mar 
das char que a das sem fi car logo co ber to de mos cas. Qu an do ima gi no essa
por ção de ani ma is de go la dos, jor ran do san gue, os sos amon to a dos, a
pro di gi o sa quan ti da de de car ne ex pos ta nos se ca dou ros, pa re ce-me que
es ses lu ga res de vem ins pi rar náu se as e hor ror.

Te nho já ob ser va do, mu i tas ve zes, que os mi ne i ros não têm
mu i to ape go à ter ra na tal. Com efe i to, ne nhum há bi to par ti cu lar aí os
pren de, e não se pre o cu pam em me lho rar suas con di ções. Cum pre acres -
cen tar, tam bém, que sua in te li gên cia, na tu ral, lhes ga ran te me i os fá ce is
de sub sis tên cia. Os ha bi tan tes des ta ca pi ta nia, ao con trá rio, nun ca
emi gram, por que sa bem que alhu res se rão obri ga dos a re nun ci ar ao
há bi to de an dar cons tan te men te a ca va lo e, em par te al gu ma, en con tra rão
car ne em ta ma nha abun dân cia. Te mem, so bre tu do, em bar car, e to das as
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em bar ca ções que fa zem o co mér cio des ta ca pi ta nia são tri pu la das por
es tran ge i ros.

Infe re-se das es ta tís ti cas que me fo ram for ne ci das pelo Sr.
Cha ves que o va lor dos ob je tos im por ta dos pelo Rio Gran de, em 1816,
se ele va a 1.000:441$380. As ma i o res so mas fo ram para ob je tos for ne ci dos
pelo Rio de Ja ne i ro. Esta ci da de ex por tou para cá: 12.496 al que i res de
sal; 4.676 al que i res de fa ri nha de man di o ca; 567 al que i res de ar roz;
10.657 ar ro bas de açú car bran co; 989 ar ro bas de açú car bru to; 89 ces tas 
de mar me la da; uma gran de quan ti da de de ca i xas de do ces e cho co la te;
1.012 e 1/2 ar ro bas de café; 36 ca i xas de chá, 604 pi pas de vi nho; 659
bar ris de vi nho, 938 pi pas de aguar den te; 71 bar ri cas de cer ve ja; vi nhos
e li co res em gar ra fas; 27 bar ris de pre sun tos; 1 ca i xa de pre sun to, 100
ces tas de tou ci nhos; 217 bar ri cas de ba ca lhau seco; 188 bar ris de man te i ga
e que i jo de di ver sos pa í ses; 746 an co re tas de aze i to nas; 31 bar ris e 36
gar ra fas de aze i to nas; 6.833 ar ro bas de fumo; 620 es cra vos; te ci dos, en tre
ou tros, 167.904 e 1/2 va ras de te ci do de al go dão de Mi nas; fa zen das,
dro gas, lou ças, vi dra ça ri as; en fe i tes; quin qui lha ri as, ar ti gos de luxo para
se nho ras, mó ve is, em uma pa la vra, to das as mer ca do ri as que vêm da
Eu ro pa.

Da Ba hia para o Rio Gran de as mer ca do ri as mon tam a
91:307$200. E são: 35.285 al que i res de sal, 400 al que i res de fa ri nha, 201
de ar roz, 108 pi pas de vi nho, sete bar ris de vi nho, 35 pi pas de aguar den te,
12 es cra vos, 364 ar ro bas de açú car bran co, 11 ar ro bas de açú car mas ca vo,
4.628 ar ro bas de cal, 1/2 ar ro ba de es to pa do país, mó ve is e di ver sas
mer ca do ri as da Eu ro pa. As mer ca do ri as vin das de Per nam bu co im por tam
em 21:357$800, a sa ber: 20.850 al que i res de sal, 573 ar ro bas de açú car,
qua tro pi pas de vi nho, 16 bar ris de vi nho, 1/2 pipa de aguar den te, qua tro
es cra vos, 28 ar ro bas de es to pa do país, 1.000 co cos, mó ve is e al guns ar ti gos 
da Eu ro pa. As im por ta ções de San ta Ca ta ri na mon tam a 11:752$900.
E são 27.943 al que i res de fa ri nha; 3.724 al que i res de ar roz, 174 ar ro bas
de açú car bran co, 44 ar ro bas de açú car mas ca vo, 212 bar ris de me la ço,
732 ar ro bas de café, 169 pi pas de aguar den te, seis bar ris de aguar den te
de cana, 38 es cra vos, 296 pe ças de ris ca do, sete pe ças de te ci do de li nho, 
15 ar ro bas de fio de al go dão, 11 ar ro bas de al go dão em lã, 500 cân ta ros, 
195 pe les de ve a do cur ti das, 504 al que i res de mi lho, 169 de amen do im,
81 dú zi as de tá bu as, 414 pe ças de ma de i ra para cons tru ção, 6.520 ri pas,
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40 por tas, 30 por ta das, 36 mo cós de cal, 4.000 te lhas, 6.000 ti jo los, e
mer ca do ri as da Eu ro pa. San tos ex por tou mer ca do ri as no va lor de
26:641$800, a sa ber: 1.534 ar ro bas de açú car bran co, 848 ar ro bas de
açú car mas ca vo, 18 al que i res de fa ri nha de man di o ca, 76 al que i res de ar roz, 
sete ar ro bas de café, 43 ar ro bas de fumo, dois bar ris de vi nho, 43 pi pas
de aguar den te de cana, 11 es cra vos, 4.739 va ras de te ci do de al go dão, 17 
sa cos de fios de al go dão, 200 al que i res de cal, 500 dú zi as de ri pas, 20 vi gas,
oito e 1/2 dú zi as de ga me las e al guns ar ti gos da Eu ro pa. As re mes sas
fe i tas por Pa ra na guá ele vam-se a 4:459$500 a sa ber: 246 al que i res de ar roz,
250 al que i res de mate, 282 ces tos de mate, 14 ar ro bas de café, 30 ar ro bas
de tou ci nho, dois es cra vos, duas mós (de mo i nho), 1.582 ri pas, 184 dú zi as
de ca i bros, 206 1/2 dú zi as de tá bu as, 107 por ta das, 415 vi gas, nove bar -
ro tes de pru mo, oito ver gôn te as, 149 1/2 mo cós de cal. Vi e ram di re ta -
men te de Lis boa: sete pi pas de vi nho, 26 bar ris de vi nho, 276 gar ra fas
de vi nho, 72 me di das de aguar den te, 4.600 al que i res de sal, sal si chas,
cho co la tes e al gu mas ta pe ça ri as da Eu ro pa e da Índia, 50 ma cha dos, 100 
en xa das, 198 fo i ces, mon tan do tudo a 8:741$410.

Por to for ne ceu 122 pi pas de vi nho, aze i te, cha péus, ma cha dos,
en xa das, quin qui lha ri as etc., num to tal de 22:648$300. São Se bas tião, na
Pro vín cia de São Pa u lo, en vi ou 86 pi pas de aguar den te de cana, 800
ar ro bas de açú car bran co, 90 ar ro bas de açú car mas ca vo, 90 ar ro bas de
café, 416 ar ro bas de fumo, oito es cra vos, al guns ob je tos de lou ça e mer -
ca do ri as da Eu ro pa, to ta li zan do 1:113$310. Pa ra ti for ne ceu qua tro pi pas 
de vi nho, 57 pi pas de aguar den te de cana, três bar ris de la ran ja, 38 ar ro bas
de fumo, 15 ar ro bas de açú car bru to, 26 ar ro bas de café, 30 al que i res de
fa ri nha de man di o ca, 54 ja cás de tou ci nho, al gu mas mi u de zas da Eu ro pa,
per fa zen do 431$900. A Ilha Gran de en vi ou 16 pi pas de aguar den te de
cana, no va lor de 960$000. Cam pos de Go i ta ca zes for ne ceu 87 pi pas de
aguar den te de cana, qua tro de me la ço, 1.823 ar ro bas de açú car bran co,
506 ar ro bas de açú car mas ca vo, 1.160 va ras de al go dão, 33 al que i res de
ar roz, tudo no va lor de 9:458$600. A Ca pi ta nia do Espí ri to San to for ne ceu
135 ar ro bas de fio de al go dão, 540.000 1/2 va ras de al go dão, um es cra vo,
12 al que i res de ar roz, num to tal de 720$000. Rio São Fran cis co en vi ou
2.091 al que i res de fa ri nha, 261 al que i res de ar roz, dois car ros de açú car,
42 ar ro bas de café, 30 pés de ri pas, 10 mo cós de cal, 100 1/2 dú zi as de
ri pas, tudo va len do 1:855$000. Ca na néia en vi ou 2.289 al que i res de cal,
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93 dú zi as de ri pas, 34 vi gas, no va lor de 383$500. La gu na for ne ceu 1.600
al que i res de fa ri nha, 400 al que i res de amen do im, tudo no va lor de
824$000. Da ilha Boavista (Cabo Ver de) vi e ram 7.930 al que i res de sal,
no va lor de 3:172$000; e da ilha de Maio, 4.200 al que i res por 1.680$000. 
Gi bral tar for ne ceu 1.514 al que i res de sal, um de aze i te, ge ne bra, al guns
pre sun tos e um pou co de pa pel, to ta li zan do 901$600. De Ca diz vi e ram
1.568 al que i res de sal no va lor de 620$000. De Fi la dél fia, 30 al que i res de 
sal, ge ne bra, uma pe que na quan ti da de de vi na gre, al ca trão, al guns mó ve is, 
no va lor de 624$000. De Gu er ne sey, 10 pi pas de vi nho, 600$000; vi na gre,
cer ve ja, lou ças, vi dros, no va lor de 160$000. De Nova Ior que, 1.800
al que i res de sal, 10 pi pas de ge ne bra, 1/2 pipa de aguar den te, ob je tos de 
por ce la na, al ca trão e mó ve is, va len do 2:653$000.

RIO GRANDE, 15 de se tem bro. – O Ma jor Ma te us da Cu nha
Te les, em cuja casa está hos pe da do o con de, ofe re ceu-lhe hoje um ba i le;
es ta va me nos con cor ri do do que os an te ri o res, ape sar dis so con tei
cin qüen ta e pou cas mu lhe res, to das ves ti das com mu i ta ele gân cia e bom 
gos to. Os ho mens eram em me nor nú me ro que as mu lhe res e, para que
es tas dan ças sem, era pre ci so ro gar-lhes com in sis tên cia; nada te nho a
acres cen tar às ob ser va ções já fe i tas so bre elas. São, na ma i o ria, de pele
bran ca, co ra das, olhos e ca be los ne gros; al gu mas bo ni tas, mas to das sem 
atra ti vos; por tam-se mal, e são para com os ho mens mu i to de sem ba ra -
ça das, ou ex ces si va men te tí mi das. Em ge ral, po rém, pa re cem ter pre sen ça
de es pí ri to e, à vis ta da pou ca edu ca ção que re ce bem, é de se ad mi rar
que con ver sem tão bem. Qu an to aos ho mens, são pou cos so lí ci tos jun to 
às se nho ras, fa lam-lhes ra ra men te e não mos tram o me nor de se jo de
lhes ser agra dá ve is.

À meia-no i te, as se nho ras pas sa ram a um sa lão onde foi ser vi da
a ceia, sen do acom pa nha das pelo con de, seu aju dan te-de-cam po, dois
ou três ca va lhe i ros e por mim. O con de ofe re ceu o bra ço a uma dama,
nós o imi ta mos, mas as se nho ras des te lu gar, pou co ha bi tu a das a essa
gen ti le za, só ace de ram vi si vel men te con tra fe i tas.

A ceia com pu nha-se de pro di gi o so nú me ro de pra tos que
co bri am com ple ta men te a mesa, mas to dos mu i to bons. Após a re fe i ção 
pas sa ram to dos para uma ou tra sala, onde foi ser vi da mag ní fi ca so bre -
me sa. Esse há bi to de ser vir a so bre me sa em sala di fe ren te da de jan tar
ou de cear é co mum nos ban que tes. Como nos ou tros ba i les a que as sis ti,
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ha via nes te vá ri os pa dres, en tre os qua is o cura da pa ró quia, acom pa -
nha do de sua so bri nha e de suas fi lhas ado ti vas.

RIO GRANDE, 16 de se tem bro. – Como já dis se, cul ti va-se
a cana-de-açú car na ser ra de San to Antô nio, ao nor te de Por to Ale gre; e, 
tam bém, a man di o ca nos ar re do res des sa ci da de, mas, ca mi nhan do para
o sul, es sas plan tas não me dram. Assim, Por to Ale gre deve ser con si de -
ra da o seu li mi te me ri di o nal. A cul tu ra do al go dão es ten de-se um pou co 
mais lon ge, pro du zin do ain da mu i to em Can gu çu, nas mar gens da la goa
dos Pa tos, mas o al go dão que ela dá é de qua li da de in fe ri or. Ao che gar
aqui, o con de re co men dou ao Sar gen to-Mor Ma te us da Cu nha Te les
que me pro por ci o nas se os me i os de trans por te até Mon te vi déu, ten do
este se pron ti fi ca do, na pre sen ça do con de, a se en car re gar dis so. Entre -
tan to, até à par ti da do con de para San ta Te re sa, nada me dis se a res pe i to,
e como sem pre o vejo ata re fa do, não ou sei fa lar-lhe de mim. Mas, de po is
que o con de par tiu, eu sou be que ele me des ti na ra uma car ro ça per fe i ta -
men te equi pa da, que, aliás, ti nha sido pre pa ra da para ele.

Du ran te a au sên cia do con de, fi quei só com o Sr. Ma te us; fi -
ze mos ín ti ma ca ma ra da gem e, no mo men to opor tu no, lhe fa lei da mi nha
par ti da. Res pon deu-me que, quan do eu qui ses se pôr-me a ca mi nho,
bas ta va pre ve ni-lo com al guns dias de an te ce dên cia. Nes te ín te rim, fui a
São Fran cis co de Pa u la, e até à mi nha vol ta, ig no ra va de que modo fa ria
a vi a gem. Aqui che ga do, ex pli quei-me fran ca men te com o Sr. Ma te us e
sou be, en tão, que ele de se ja va em pres tar-me, se fos se ne ces sá rio, a sua
car ro ça, seus ne gros e seus bois, para ir até San ta Te re sa ou até mes mo
mais lon ge. Sin to-me cons tran gi do com ta ma nha ge ne ro si da de, que mu i to
deve in co mo dar o Sr. Ma te us; en tre tan to, sou obri ga do a ace i tar seus
ofe re ci men tos, por que não há quem me que i ra alu gar uma car ro ça nem
bois. Além dis so, o Con de de Fi gue i ra fez-me pre sen te dos ca va los de
que ne ces si to, e ain da está tra tan do de ar ran jar um bom sol da do para
acom pa nhar-me.

RIO GRANDE, 17 de se tem bro. – Mais um ba i le, e é o con de
que ofe re ce. Tudo trans cor reu como nos an te ri o res. O uso de tro car
brin des leva sem pre os con vi vas a ex ces sos e, após a ceia, fi cam ge ral -
men te mais do que ale gres.
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Faço para esta vi a gem con si de rá ve is pro vi sões, pois me afir -
ma ram que, ex ce tu a da a car ne, nada acha rei até Mon te vi déu. Fa zem-me
crer que de po is de San ta Te re sa não en con tra rei me i os de trans por te.

As pe re i ras es tão atu al men te em flor; os pes se gue i ros des pi dos;
os mar me le i ros se co brem com as pri me i ras fo lhas; per ce bem-se os bo tões 
nas la ran je i ras.

O ho mem, em cuja casa foi re ce bi do o con de, à sua che ga da,
cha ma-se, como dis se, Ma te us da Cu nha Te les. Nas ceu na ilha dos Aço -
res, fez for tu na nes te país e foi pro mo vi do a sar gen to-mor; é só cio de
João Ro dri gues numa em pre sa de cou ros. Pa re ceu-me de tem pe ra men to 
mu i to sim ples, é li be ral e mag ní fi co para com os hós pe des; fez, em di -
ver sas cir cuns tân ci as, imen sos sa cri fí ci os pelo rei; é quem re ce be to dos
os ofi ci a is que vão a Mon te vi déu, e até hos pe dou, em sua casa, du ran te
qua ren ta dias, todo o es ta do-ma i or do Ba rão de La gu na. Pos sui duas ca -
sas, uma mu i to pe que na, onde mora, e ou tra mu i to ma i or, de um só an -
dar, des ti na da, ex clu si va men te, aos hós pe des.

É uma casa mal re par ti da, como to das as ca sas por tu gue sas.
Os quar tos de dor mir são sem pre pe que nos com par ti men tos es cu ros
que se co mu ni cam com gran des sa las; en tre tan to é mo bi li a da com o
luxo das nos sas mais be las ca sas da Eu ro pa, po den do-se so bre tu do ci tar 
a sala de vi si tas como mo de lo de ele gân cia. Des de que che ga mos, a
mesa não tem sido ser vi da com me nos luxo. Um vi nho do Por to de li ci o so
bri lha em gar ra fas e co pos de cris tal, as igua ri as são ser vi das em pra tos
de fi nís si ma lou ça in gle sa, e a so bre me sa em pra ti nhos de por ce la na. A
co mi da é ex ce len te, e mu i to va ri a da; qua se que, em cada re fe i ção, dois
ter ços das igua ri as fi cam in tac tas; nin guém lhes toca. A des pe sa que o
Sr. Ma te us tem fe i to, des de que es ta mos em sua casa, deve ser con si de -
rá vel, pois tudo é ex tre ma men te caro no Rio Gran de, e o con de traz em
sua co mi ti va mais de trin ta pes so as, da qual uma gran de par te aqui
per ma ne ceu du ran te sua vi a gem a San ta Te re sa.

RIO GRANDE, 18 de se tem bro. – O con de se guiu, hoje,
para a fre gue sia de São Fran cis co de Pa u la, com o Sr. Le mos, seu aju dan -
te-de-cam po, e o Sar gen to-Mor Ma te us. Como não tor na rei mais a vê-lo, 
apre sen tei-lhe as mi nhas des pe di das, não sem gran de pe sar, pois, em
dois me ses de con ví vio, não ces sou de me tes te mu nhar sua ami za de. Te rei
mu i tas sa u da des, tam bém, do Sr. Le mos, mi li tar hon ra do, ale gre, de ex tre ma

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 127



bon da de, que pro cu rou sem pre, como o con de, pres tar-me toda a sor te
de ob sé qui os, e a quem me afe i ço ei de um modo par ti cu lar. Qu an do
aqui che ga mos, dis se-me o con de que po ria à mi nha dis po si ção dois sol -
da dos para me acom pa nhar na vi a gem que vou em pre en der. Agra de ci-lhe
mu i tís si mo, mas só ace i tei um, por que nada adi an ta ria, para mi nha tran -
qüi li da de, au men tar mi nha co mi ti va.

Um pa u lis ta, cha ma do Te i xe i ra, fi lho do pro pri e tá rio de
Co cam baí, de se ja va, ar den te men te, acom pa nhar-me, mas sua gran de
ami za de para com José Ma ri a no obri gou-me a re cu sá-lo. De ram-me um
vo lun tá rio do Rio Gran de, que co me çou por me pe dir di nhe i ro, o que
não é mu i to bom si nal.
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Capítulo V

ARROIO DAS CABEÇAS – O TENENTE VIEIRA –   CÃES DE
GUARDA DOS REBANHOS, CHAMADOS OVELHEIROS –
ESTÂNCIA DO SILVÉRIO – INVASÃO DAS AREIAS – CULTURA
DO TRIGO – ESTÂNCIA DO VELHO TERRAS – ESTÂNCIA DE
JOSÉ CORREIA – O MATE – OS CAMPOS NEUTRAIS –
PROPRIEDADE DISPUTADA – ESTÂNCIA DA TAPERA –
ESTÂNCIA DE JOSÉ BERNARDES – ESTÂNCIA DE FRANCISCO
CORREIA – ESTÂNCIA DE MÉDANOS-CHICO – ESTÂNCIA DO
CURRAL GRANDE – CHIRIPÁ – OFTALMIAS CAUSADAS PELA
AREIA – JEREBATUBA – O SR. DELMONT, FRANCÊS –
RENDIMENTOS DAS ESTÂNCIAS, SEGUNDO OPINIÃO DELE –
ESTÂNCIA DO XUÍ – ESTRADOS – CULTURA DO MILHO –
BODES – RIO E SERRA DE SÃO MIGUEL – BELA PAISAGEM –
FORTALEZA DE SÃO MIGUEL – MORRO DA VIGIA – ESTÂNCIA
DE ÂNGELO NÚÑEZ, LUGAR DESTINADO À FORMAÇÃO DE
UMA ALDEIA – XUÍ – O CAPITÃO MANUEL JOAQUIM DE
CARVALHO – LIMITES ENTRE O RIO GRANDE E O URUGUAI.

ARROIO DAS CABEÇAS, 19 de se tem bro, três
lé guas. – Ao cair do sol, o ter mô me tro re gis tra va 12 gra us. De i xei, hoje, 
o Rio Gran de, onde pas sei um mês mu i to agra dá vel, em boa com pa nhia, 
ali men tan do-me bem e tra ta do por to dos com a ma i or con si de ra ção. Era
tem po, en tre tan to, de par tir, pois o re pou so das ci da des me tor na in do -
len te; tra ba lho, mas com ex tre ma len ti dão e, po den do dis por de todo o
meu tem po, apro ve i tei-o me nos. Ao con trá rio, o mo vi men to das vi a gens



me ani ma e, como te nho ra ros mo men tos de fol ga, pro cu rei des fru tá-los
bem. Antes de sair do Rio Gran de, en tre guei três ca i xas de pás sa ros e
ma mí fe ros ao Ma jor Ma te us, pe din do-lhe que as fi zes se che gar às mãos
do Ma jor João Pe dro de Sousa Fer re i ra em Por to Ale gre; de i xei-lhe, tam -
bém, a mala che ia de pa pel para se car as plan tas e ou tros pe que nos ob -
je tos, para que ele me en vi as se a Mon te vi déu, en de re ça do ao Pa dre José
Go mes Ri be i ro, a quem es tou re co men da do.

No mo men to da par ti da, o con de me pre sen te ou com qua tro
ex ce len tes ca va los, prin ci pal men te o que mon to. Um sem-nú me ro de
in ci den tes, que sur gem qua se sem pre quan do co me ço uma vi a gem, re ti -
ve ram-me no Rio Gran de até às onze ho ras. Após al gum tem po, José
Ma ri a no con vi da va-me a pas sar, quan do sa ís se des ta ci da de, pela es tân cia
do Te nen te José Vi e i ra, em cuja casa se hos pe dou um mês, a ma tar e
pre pa rar pás sa ros. De se jan do agra de cer ao te nen te, ace di aos de se jos de
José Ma ri a no, que foi, du ran te toda a vi a gem de uma ama bi li da de a que
já não es ta va acos tu ma do.

De i xa mos a car ro ça se guir o ca mi nho di re to e to ma mos a
di an te i ra, por um ou tro rumo, con tor nan do qua se sem pre a Man gue i ra;
ca mi nha mos du ran te mu i to tem po so bre um gra ma do mu i to fino, mas
tí nha mos, à di re i ta, mon tões de are ia pura, no meio dos qua is só cres cia
o se ne cio nº 1.853 bis, cha ma do mal-me-que res, no Rio Gran de.

Ao cabo de duas lé guas, che ga mos à casa do Te nen te Vi e i ra,
si tu a da jun to à ex tre mi da de do ist mo que se pa ra a Man gue i ra da la goa
dos Pa tos. É re cém-cons tru í da, co ber ta de te lhas e mu i to bo ni ta. Fui
in tro du zi do num sa lão bem mo bi li a do e, em se gui da, o pro pri e tá rio
con du ziu-me ao ter ra ço, cons tru í do no te lha do, don de se avis tam a
Man gue i ra, Rio Gran de e uma imen sa área da re gião; esse pa no ra ma,
en tre tan to, nada tem de agra dá vel, por que a ve ge ta ção ape nas se mos tra
no cam po em pe que nos in ter va los e por toda par te, imen sos es pa ços,
co ber tos de uma are ia fina e es bran qui ça da. A casa do Te nen te Vi e i ra é
in te i ra men te cer ca da de are ia, obri gan do-o a ocu par, con ti nu a men te, os
ne gros a de sen tu lhar seu jar dim.

Após de i xar mos o Te nen te Vi e i ra, di ri gi mo-nos, atra vés dos
cam pos, à casa onde pa rei e já ha via per no i ta do, quan do acom pa nha va o 
Con de de Fi gue i ra, no co me ço de sua vi a gem a San ta Te re sa. Essa casa
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per ten ce a um par ti cu lar do Rio Gran de, cha ma do Jus ti no, que a ha bi ta
tem po ra ri a men te. No mo men to não se en con tra va; pedi per mis são a
seu ca pa taz para fi car na casa; a prin cí pio re cu sou-me, mas, dan do-me a
co nhe cer e lem bran do-lhe que já dor mi ra ali, por oca sião da pas sa gem
do con de, as por tas me fo ram aber tas. O Te nen te Vi e i ra pos sui um
re ba nho de ove lhas que, como os de ma is da re gião, per ma ne ce sem pre
nos cam pos, mas é guar da do por um des ses cães, cha ma do ove lhe i ro, de 
que fala o aba de Ca sal.

Eis o que me con tou o te nen te so bre es ses ani ma is. Toma-se
um ca chor ri nho, an tes que te nha aber to os olhos, se pa ra-se da mãe,
obri ga-se uma ove lha a ama men tá-lo, e cons trói-se-lhe um pe que no
abri go no meio do re ba nho. Os pri me i ros se res vi vos que se ofe re cem à
sua vis ta são os car ne i ros; o ca chor ro acos tu ma-se a eles, toma-lhes afe i ção 
e eri ge-se em seu de fen sor, re pe lin do com va len tia os cães sel va gens e
ou tros ani ma is que os vêm ata car. Ha bi tua-se a vir co mer pela ma nhã e
à tar de na es tân cia; além dis so, nun ca mais aban do na o re ba nho e, quan do
as ove lhas se afas tam da casa, pri va-se até de ali men to para acom pa nhá-las.

ESTÂNCIA DO SILVÉRIO – 20 de se tem bro, cin co lé guas.
– A casa do Sr. Jus ti no não pas sa de uma ca ba na, mas seu po mar, mu i to
bem cu i da do, é um dos ma i o res que te nho vis to no Bra sil. Em Mi nas e
Go iás, um po mar qua se sem pre con fi gu ra ape nas uma nes ga de ter ra,
onde se acu mu lam, sem or dem, la ran je i ras, ca fe e i ros, ba na ne i ras, para os 
qua is não se toma ne nhum cu i da do. Os po ma res que co nhe ci até ago ra
na Ca pi ta nia do Rio Gran de em nada se as se me lham, é ver da de, àque les
lu ga res de li ci o sos, onde, em nos so país, a arte em be le za a na tu re za e
onde tudo é con sa gra do ao pra zer dos olhos; po rém ao me nos aqui se
en con tram or dem e si me tria; vêem-se pou cas flo res, mas as ár vo res
fru tí fe ras e vá ri as hor ta li ças exó ti cas, tais como di ver sas es pé ci es de
cou ves, al fa ces, er vi lhas, são mu i to en con tra das; no po mar do Sr. Jus ti no,
as ár vo res es tão dis pos tas em quin côn cio e mu i to bem ali nha das; os
pró pri os le gu mes são plan ta dos com si me tria e o ter re no, bas tan te lim po.
O Sr. Jus ti no ob ser va, para com suas ár vo res fru tí fe ras, uma prá ti ca dig na 
de elo gio e que não pode de i xar de ter fe li zes re sul ta dos – é a de en xer tar
as mes mas es pé ci es umas nas ou tras. A vi zi nhan ça da ci da de per mi te-lhe
ti rar com pen sa ção bas tan te con si de rá vel na ven da de seus fru tos e le gu mes, 
e o rio Gran de lhe for ne ce um meio de trans por te fá cil.
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É de no tar-se que, para cu i dar des se po mar, em pre ga ele doze 
ne gros e, no en tan to, três jar di ne i ros fran ce ses se ri am su fi ci en tes para
cul ti var mu i to me lhor tal es pa ço de ter ra. Os ne gros são por sua na tu re za
pou co ati vos; quan do li vres, ge ral men te não tra ba lham se não o es tri ta -
men te ne ces sá rio para não mor re rem de fome; quan do obri ga dos pelo
te mor, tra ba lham mal e com ex ces si va len ti dão.

Co me cei hoje a vi a jar pela pe nín su la que se pa ra a la goa Mi rim 
do mar, e se es ten de na mes ma di re ção que esse ou tro ist mo, si tu a do
en tre o oce a no e a la goa dos Pa tos. O ter re no que hoje per cor ri, mais
cha to que nos sas pla ní ci es de Be a u ce, não ofe re ce a mí ni ma on du la ção;
du ran te al guns ins tan tes, atra ves sa mos are a is, mas, em se gui da, ca mi nha mos,
sem pre so bre um rel va do mu i to raso; con tu do, prin ci pal men te à di re i ta,
per ce bía mos ao lon ge ex ten sos are a is.

Ape sar da igual da de do ter re no, o as pec to do cam po, onde
pas tam gran de nú me ro de ca va los e bois, nada tem de mo nó to no.

As ca sas são pou co afas ta das umas das ou tras; vêem-se aqui e 
ali pe que nos bos ques e, con ti nu a men te, pas sa-se di an te de cam pos de
tri go; ex ce tu an do duas ca sas co ber tas de te lhas, e en tre as qua is aque la
onde per no i tei, to das as ou tras são co ber tas de pa lha; pe que nas, mo bi li a das 
de ma ne i ra po bre e cons tru í das de pau-a-pi que. Ca u sa ad mi ra ção o
con tras te que apre sen tam as ca sas com o tra je das mu lhe res que as ha bi tam.
Vi, à ja ne la de uma des sas ca ba nas, uma en can ta do ra jo vem, cu jos ca be los 
es ta vam pen te a dos com gos to, e que tra zia um ves ti do de in di a na e fi chu
de seda.

As pas ta gens são mu i to me nos ver des que as da Fre gue sia de
São Fran cis co de Pa u la, por que o ter re no não é tão úmi do. Exis te ape nas
um pe que no nú me ro de es pé ci es com flo res, e qua se to das mu i to co muns;
a oxa lis nº 1.874 en fe i ta os gra ma dos de um ver me lho agra dá vel, e com
ela se en con tra, abun dan te men te, a ce ras ti um nº 1.875, a ane mo na nº 1.864,
uma ou tra oxa lis nº 1.875-5, o ca rex  nº 1.875 ter, e a com pos ta nº  1.875
qua ter, que, al gu mas ve zes, qua se ela só co bre es pa ços con si de rá ve is. Como 
as que flo res cem na Eu ro pa, no co me ço da pri ma ve ra, a ma i or par te das 
plan tas que acho flo ri das é pe que na e de con sis tên cia de li ca da.

As plan tas que flo res cem, atu al men te, pos su em pou co cres ci -
men to, de vi do à pou ca se i va que con se guem ex tra ir da ter ra di lu í da em
gran de quan ti da de de água, e qua se não re ce be rem aque ci men to dos ra i os
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so la res; por tan to não se deve ad mi rar se rem elas ten ras, pou co cres ci das,
exi gin do con si de rá vel tem po para se ca rem no her bá rio. As plan tas da
Eu ro pa e as que nes te mo men to co lho aqui, sen do ar ran ca das e logo ex -
pos tas ao sol, fe ne cem mu i to mais ra pi da men te que as da zona tór ri da,
por que es tas úl ti mas con têm, ge ral men te, mu i to me nor par te aquo sa.
Em toda a re gião que hoje per cor ri, a ter ra apre sen ta uma mis tu ra de
are ia e hú mus de um par do-es cu ro. Este solo, con tu do, é pou co pro fun do;
em ba i xo se en con tra are ia pura, fina e ama re la da, se me lhan te à do Rio
Gran de e, como acon te ce que os ani ma is fre qüen te men te ca vam a ca ma da
su pe ri or da ter ra ve ge tal, a are ia toma, nes ses ca sos, o lu gar das pas ta gens.
Asse gu rou-me meu hos pe de i ro que a ex ten são des sas pas ta gens di mi nui 
cada ano; é pro vá vel que ou tro ra todo esse ist mo ti ves se sido co ber to
pe las águas, que se te ri am re ti ra do pa u la ti na men te; quan do ti nham ape -
nas pro fun di da de rasa, eram in va di das pe las plan tas aquá ti cas aí nas ci das,
for man do a pri me i ra ca ma da de solo, de po is en co ber to pe las are i as,
au men ta das pe los de tri tos dos ve ge ta is que su ce de ri am às plan tas aquá ti cas.

De qual quer sor te, o tri go nas ce per fe i ta men te nes sas ter ras
la vra das e, em bo ra os sul cos não fi quem per fe i ta men te re tos, como em
nos sos cam pos, ad mi rei-me de achá-los tão bem tra ça dos. De vi do ao
gado que se de i xa er rar li vre men te nos cam pos, há ne ces si da de de cer car 
to das as cul tu ras. Cava-se em re dor um fos so pro fun do; do lado das
plan ta ções, mo i tas de ver du ra, à se me lhan ça de pe que nos mu ros que, de 
am bos os la dos, des cem em ta lu de, fe i tas com gran de cu i da do; en tre es sas 
mo i tas plan tam-se cac tá ce as e bro me liá ce as de enor mes fo lhas es pi nho sas,
que se mos tram em lar gas ro se tas; e, ain da que es tes ve ge ta is cres çam
pou co, for mam es pé ci es de se bes mu i to di fí ce is de trans por.

Ao che gar aqui, en con trei di an te da casa todo o apa re lha men to
de uma pa ra da mi li tar. Sol da dos, de i ta dos pelo chão, aca ba vam de jan tar. 
Seus fu zis es ta vam en sa ri lha dos. Os ca va los que de vi am mon tar se acha vam
se la dos e en fre na dos, e um nú me ro pro di gi o so de ca va los for ma va uma
tro pa de re ser va. Como os pou cos sol da dos que res ta vam a Arti gas,
após a ba ta lha de Ta qua rem bó, se ha vi am re ti ra do para o nor te de
Entre-Rios, o tre cho da fron te i ra vi zi nha de San ta Te re sa de há mu i to
não cor re o ris co de ser ata ca da. O Con de de Fi gue i ra deu or dem às tro pas 
que guar ne cem esse for te de se re ti ra rem, e per mi tiu aos sol da dos que
en con trei aqui em mi nha che ga da para re tor na rem às suas se des; pedi ao 

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 133



pro pri e tá rio da es tân cia para en trar em sua casa, mas dis se-me ele que a
mes ma es ta va ocu pa da, su ge rin do-me es pe rar pela par ti da dos mi li ta res.
Re ti ra ram-se es tes ao fim da no i te e, en tão, fui re ce bi do na casa. Meu
hos pe de i ro é um bom ve lho, cuja hos pi ta li da de é no tó ria na re gião.
Ofe re ceu-me uma ex ce len te ceia, ser viu-me pão e vi nho, e man dou pre -
pa rar-me um bom le i to. Sua casa é lim pa, mas pou co mo bi li a da, as pa re des
são ca i a das.

ESTÂNCIA DO VELHO TERRAS, 21 de se tem bro, cin co
lé guas. – O bom Sil vé rio quis fa zer-me al mo çar esta ma nhã, e esta re fe i ção, 
como a de on tem à tar de, era só com pos ta de car nes. Nes ta re gião nin guém
come ou tra co i sa. Car ne as sa da, car ne co zi da, car ne em gui sa do ou
cor ta da em pe que nos pe da ços; sem pre car ne e, qua se sem pre, de vaca
ou de boi. A re gião hoje per cor ri da é ab so lu ta men te se me lhan te à que
on tem atra ves sei; igual men te pla na, só ofe re cen do pas ta gens ex tre ma -
men te ra sas, onde pas tam nu me ro sos ani ma is. As ca sas são mu i to me nos
fre qüen tes.

Cer ca de duas lé guas da Estân cia do Sil vé rio, co me cei a avis tar, à
mi nha di re i ta, um gran de lago que se es ten de pa ra le la men te ao ca mi nho. A 
qua se uma lé gua da qui, pa rei al guns ins tan tes numa es tân cia si tu a da às
mar gens do lago, e que se com põe de al gu mas chou pa nas mu i to ba i xas,
e cons tru í das, ain da, de pau-a-pi que. Fui re ce bi do por uma se nho ra ido sa,
ale gre, ho nes ta, mu i to con ver sa do ra. Tra ja va-se como to das as mu lhe res 
da re gião. Ape nas en trei na casa, fez-me ser vir dois ma tes e, se gun do o
uso, numa pe que na cuia de pon ta re cur va da, onde es ta va en fi a da uma
bom ba de pra ta. A casa fica de fron te ao lago; está um pou co afas ta da e
o ter re no que a se pa ra dele é de cli vo so, co ber to de gros sas ár vo res pou co 
al tas, mas mu i to fron do sas, se pa ra das umas das ou tras. A seus pés cres cem
gran des ci pós que, de po is de se apo i a rem con tra seus tron cos, en le i am-se
em seus ra mos, for man do uma co ber tu ra im pe ne trá vel aos ra i os so la res. 
Um pe que no tre cho do lago, que se per ce be de ba i xo des sa ra ma gem,
ser ve para ate nu ar o de ma si a do as pec to som brio. Dis se-me a dona da
es tân cia que o lago po dia ter três lé guas de com pri men to, cha ma va-se
la goa de Ca i o vá (tal vez a que Ca sal de no mi na Ca ju bá), e que dá nome à
es tân cia. Con ver san do com esta se nho ra, per gun tei-lhe como se adu ba va a
ter ra para plan tar o tri go. Ou tro ra, res pon deu-me ela, guar da va-se o
gado num cur ral, per to da casa, e trans por ta va-se o es ter co, em pe que nos
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car ros para as ter ras que se que ria se me ar; mas nes tas par tes da ca pi ta nia,
to dos re nun ci a ram a tal prá ti ca; hoje, cer ca-se com es ta cas a par te do
ter re no que se vai cul ti var, e aí se en cer ra o gado to das as tar des. Qu an do
essa par te do cam po já re ce beu bas tan te es tru me, trans por ta-se o cer ca do 
para mais lon ge e as sim su ces si va men te, até que o cam po es te ja in te i ra -
men te adu ba do.

Logo que saí da Estân cia de Ca i oá, um dos ne gros da car ro ça
me in for mou que es ta vam car ne an do uma vaca, e ofe re ceu-me um pe da ço
dela; deu-me, mu i to gen til men te, uma enor me por ção, sem ace i tar re com -
pen sa em di nhe i ro; mas devo este fa vor, cre io, ao fato de sa ber que
man te nho es tre i tas re la ções com o con de, de quem es pe ra re ce ber al gum
ob sé quio. Ape nas che ga do ao lu gar onde per no i tei, o meu sol da do
acen deu uma gran de fo gue i ra; cor tou a car ne em gran des na cos da
es pes su ra de um dedo, fez pon ta numa vara de, apro xi ma da men te, dois
pés de com pri men to, cra vou-a em for ma de es pe to numa por ção de car ne,
atra ves sou nes ta ou tros pe da ços de ma de i ra em sen ti do trans ver sal, para 
que ela fi cas se bem es ten di da; en fi ou o es pe to obli qua men te na ter ra, 
le van do ao fogo um dos la dos da car ne e, quan do o jul gou su fi ci en te -
men te as sa do, ex pôs o ou tro lado ao fogo. Ao fim de um quar to de
hora, o as sa do po dia ser co mi do; era uma es pé cie de beef-ste ack su cu len to,
mas ex tre ma men te duro. Na vi a gem que fiz em com pa nhia do con de, já 
vira seus peões e sol da dos pre pa ra rem as re fe i ções des se modo. 

Pa rei numa chou pa na, cons tru í da de bar ro, como todas des ta
zona. Até que che gas se a no i te, es ti ve her bo ri zan do, e ve ri fi quei que a
la goa de Ca i o vá ter mi na pró xi mo da chou pa na; um pou co mais lon ge,
ou tros dois la gos de ex ten são mu i to me nor, sem no mes par ti cu la res,
co nhe ci dos sob a de no mi na ção ge ral de la goa de Ca i o vá. Os ne gros do
Ma jor Ma te us dis se ram-me re si dir per to da qui um ho mem que, an tes de 
mi nha par ti da do Rio Gran de, ti nha sido en car re ga do por seu amo de
me ar ran jar uma car ro ça, e que acha ra uma. Man dei vir esse ho mem;
dis se-me ele que efe ti va men te ti nha en con tra do al guém que es ta va
dis pos to a con du zir-me até Mon te vi déu por du zen tos mil-réis; que
es cre ve ra so bre este as sun to ao ma jor, mas não ob ti ve ra ne nhu ma res pos ta.
O Sr. Ma te us já me ha via fa la do des sa pro pos ta, ten do acres cen ta do, po -
rém, que não era ace i tá vel. Entre tan to, como me as se gu ra ram que te ria
mu i ta di fi cul da de em en con trar uma car ro ça em San ta Te re sa, e como
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me acho cons tran gi do pela ge ne ro si da de do ma jor, es tou de ci di do a alu gar
a car ro ça em ques tão.

ESTÂNCIA DE JOSÉ CORREIA, cin co lé guas, 22 de se tem -
bro. – Ain da to mei dois ma tes an tes de par tir. O uso des sa be bi da é ge ral
aqui: toma-se mate no ins tan te em que se acor da e, de po is, vá ri as ve zes
du ran te o dia. A cha le i ra che ia de água quen te está sem pre ao fogo e,
logo que um es tra nho en tre na casa, ofe re cem-lhe mate ime di a ta men te.
O nome de mate é pro pri a men te o da pe que na cuia onde ele é ser vi do,
mas dá-se tam bém à be bi da ou à quan ti da de de lí qui do con ti do na ca ba ça;
as sim diz-se que se to ma ram dois ou três ma tes, quan do se tem es va zi a do a 
cuia duas ou três ve zes. Qu an to à plan ta que for ne ce essa be bi da,
cha mam-na erva-mate ou sim ples men te erva. A cuia pode con ter cer ca
de um copo d’água; en che-se de erva até a me ta de e, por cima, põe-se a
água quen te. Qu an do a erva é de boa qua li da de, pode-se es cal dá-la até
dez ou doze ve zes, sem re no var a erva. Co nhe ce-se que esta per deu sua
for ça e que é ne ces sá rio mudá-la quan do, der ra man do-se-lhe água
fer ven te, não se for ma es pu ma à su per fí cie. Os ver da de i ros apre ci a do res 
do mate to mam-no sem açú car, e en tão se ob tém o cha ma do mate-chi -
mar rão. A pri me i ra vez que pro vei tal be bi da, achei-a mu i to sem gra ça,
mas cedo me acos tu mei a ela e, atu al men te, tomo vá ri os ma tes se gui da -
men te com pra zer, até mes mo sem açú car. Acho no mate um li ge i ro
per fu me mis tu ra do de amar gor, que não é de sa gra dá vel. Mu i to se tem
elo gi a do esta be bi da; di zem que é di u ré ti ca, com ba te do res de ca be ça,
des can sa o vi a jor de suas fa di gas; e, na re a li da de, é pro vá vel que seu sa bor
amar go a tor ne es to ma cal e, por isso, seja tal vez ne ces sá ria numa re gião
onde se come enor me quan ti da de de car ne, sem mas ti gá-la con ve ni en te -
men te. Aque les que es tão acos tu ma dos ao mate não po dem pri var-se
dele, sem so fre rem in cô mo dos.

Num es pa ço de cer ca de duas lé guas após a Estân cia do Ve lho
Ter ras até Ca pi lha, o ter re no é ab so lu ta men te se me lhan te ao que atra -
ves sei nos dias pre ce den tes; é, tam bém, pla no e co ber to de um rel va do
mu i to raso, onde flo res cem, ain da, as mes mas plan tas que in di quei no
diá rio de 20. No ca mi nho, en con trei um ho mem que mora a trin ta lé guas
da qui, e que vol ta va para casa, em com pa nhia da mu lher. To dos, nes ta
re gião, são exí mi os ca va le i ros, ra zão por que fa zem lon gas vi a gens a ca va lo. 
Con ver san do com o ho mem de que aca bo de fa lar, sou be que em São
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Mi guel, em San ta Te re sa e seus ar re do res ha via um gran de nú me ro de
es tan ci e i ros com ple ta men te je ju nos em re li gião; que mu i ta gen te ja ma is
se con fes sou, e até se en con tra mes mo quem, na ida de de quin ze ou
de zes se is anos, ja ma is as sis tiu mis sa; o que não é mu i to de ad mi rar, pois
que, en tre a fron te i ra e Rio Gran de, so men te se reza mis sa em Ca pi lha,
onde pas sei hoje.

Ca pi lha é sim ples men te uma al de ia, com pos ta de al gu mas
chou pa nas e de uma pe que nís si ma ca pe la su bor di na da à pa ró quia do
Rio Gran de, mas sem ca pe lão. Essa al de ia está si tu a da numa po si ção
mu i to agra dá vel, às mar gens da la goa Mi rim. Sil vé rio dis se-me que sua
casa fi ca va a cin co lé guas do lago e a cin co do mar. Aba i xo de Ca i o vá, o
ist mo co me ça a se es tre i tar. Meus hos pe de i ros de on tem à tar de as se gu -
ra ram-me que sua ha bi ta ção fi ca va so men te a duas lé guas do lago, e a
três do oce a no; em Ca pi lha, não há mais que duas lé guas en tre o lago e
o mar. De Ca pi lha até aqui, num es pa ço de três lé guas, vi e mos sem pre
con tor nan do o lago, ca mi nhan do por uma pra ia tris te e mo nó to na,
co ber ta de are ia fina e es bran qui ça da.

Para além da pra ia, as are i as amon to a das pe los ven tos for ma ram 
uma fi le i ra inin ter rup ta de mon tí cu los, so bre os qua is cres cem al gu mas
ár vo res ra quí ti cas, tais como a mir sí nea, a fi gue i ra, o co en tro. Por trás
dos mon tí cu los, o ter re no con ti nua pla no e co ber to de pas ta gens. 

A uma lé gua de Ca pi lha, en con tra-se o lu gar cha ma do Taim,
onde es tão acam pa dos al guns sol da dos. Ou tro ra, Taim era o li mi te das
di vi sões por tu gue sas. Do ou tro lado, os cam pos ne u tros (cam pos ne u tra is),
que se es ten di am numa ex ten são de trin ta lé guas, até a Estân cia do Xuí,
onde co me ça vam as pos ses sões es pa nho las. Se é ver da de o que me
dis se ram, os cam pos ne u tra is fo ram, ori gi na ri a men te, po vo a dos pe los
por tu gue ses, que, por for ça de um tra ta do, se vi ram obri ga dos a aban -
do nar suas pos ses sões. Ho mens po bres, ven do uma tão gran de área de
ter ras sem pro pri e tá rio, so nha ram aí se es ta be le cer, so li ci tan do, para
isso, a pos se dela aos co man dan tes por tu gue ses da fron te i ra. Esses, para 
não se com pro me te rem, re cu sa ram-lhes au to ri za ção di re ta, mas se pron -
ti fi ca ram a fe char os olhos a essa vi o la ção do tra ta do, e re co men da ram
aos agri cul to res pro cu ra rem en ten di men to com os co man dan tes es pa nhóis, 
que, por di nhe i ro, con sen ti am tudo. Assim fo ram os cam pos ne u tra is
po vo a dos pela se gun da vez, pe los por tu gue ses. Mas hoje, que es sas ter ras
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são con si de ra das como par te do do mí nio por tu guês, os pri me i ros do nos 
se apre sen tam com tí tu los le gí ti mos, con ce di dos pelo rei, e pre ten dem
re a ver suas ter ras, pois os úl ti mos ocu pan tes ali se es ta be le ce ram fra u -
du len ta men te, bur lan do as sim o tra ta do. 

Pa re ce que as au to ri da des es tão dis pos tas a de ci dir em fa vor
dos mais an ti gos do nos.

Per no i tei numa es tân cia, cujo pro pri e tá rio es ta va au sen te, e
onde só en con trei um ne gro. Esse ho mem ali men ta-se ape nas de car ne,
sem fa ri nha e sem pão, como su ce de a to dos os es cra vos nes ta re gião. 

ESTÂNCIA DA TAPERA, 23 de se tem bro, três lé guas. –
Entre a re gião que per cor ri e o mar en con tra-se um belo lago, mu i to
es tre i to, de doze lé guas de com pri men to, e que, co me çan do à al tu ra de
Ta pe ra, se es ten de, pa ra le la men te, à la goa Mi rim e ao mar, até ao Ca pão
do Fran co, a uma lé gua e meia da Estân cia do Cur ral Gran de. Nos ma pas
dá-se-lhe o nome de la goa da Man gue i ra, mas na re gião é co nhe ci da por 
la goa do Albar dão. É a la goa Com pri da, para o Sr. Cha ves. Da ex tre -
mi da de se ten tri o nal des se mes mo lago, vê-se um imen so ba nha do, que
se di ri ge para as ban das do Rio Gran de, e que, ao apro xi mar-se des sa ci da de,
dis se ram-me, di vi de-se em vá ri os bra ços, cujo con jun to se pa re ce com
de dos da mão; ou tro ba nha do ter mi na o lago na pon ta sul, e se pro lon ga
até Je re ba tu ba.

Cha ma-se ba nha do, como in di ca o nome, aos ter re nos ba nha dos
por uma pe que na quan ti da de d’água que, às ve zes, se es coa. Ne les cres cem, 
or di na ri a men te, gran des er vas; são me nos la ma cen tos que os pân ta nos
pro pri a men te di tos, e po dem ser con si de ra dos como es pé cie de tran si ção
en tre os pân ta nos e os la gos. Entre a la goa da Man gue i ra e o mar, à al tu ra
da Esti va, jun to à Es tân cia do Ve lho Ter ras, o solo se ele va e for ma uma 
es pé cie de cor co va, que se es ten de à al tu ra da es tân cia de João Go mes.
Essa ele va ção re ce beu, de vi do à sua for ma, o nome de Albar dão, que
sig ni fi ca al bar da gran de e, daí, a de no mi na ção de la goa do Albar dão.
Tais por me no res ob ti ve dos ha bi tan tes da re gião que me pa re ce ram
bas tan te ins tru í dos.

Para com ple tar essa pe que na to po gra fia, devo acres cen tar
que, ao che gar à Gu ar da de Taim, va de ei um re ga to, cha ma do ar ro io
Taim, cu jas nas cen tes se en con tram na par te sul do ba nha do se ten tri o nal
do lago do Albar dão, e que es ta be le ce co mu ni ca ção en tre esse lago e a
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la goa Mi rim. O ar ro io das Ca be ças, que cor re per to da chá ca ra do Jus ti no, 
e de sá gua no rio Gran de, não pas sa de um dos bra ços que ter mi na esse
mes mo ba nha do. Por con se guin te, o lago do Albar dão se co mu ni ca,
si mul ta ne a men te, com a la goa Mi rim e a dos Pa tos.

Qu a se ime di a ta men te de po is de de i xar mos a es tân cia de José
Cor re ia, atra ves sa mos uma es pé cie de char co, cha ma do Pas so Fun do do 
Cur ral Alto, onde a car ro ça pas sou com água até ao meio. Esse char co é 
a par te mais ba i xa do ba nha do que vem de Ca pi lha e se co mu ni ca com
o ar ro io das Ca be ças. Aquém do pas so, esse ba nha do di vi de-se em dois
bra ços, en tre os qua is se acha a es tra da. O bra ço da di re i ta ter mi na na
es tân cia de Ta pe ra, onde per no i tei hoje; o da es quer da se pro lon ga pa ra -
le la men te ao lago, até à sua ex tre mi da de me ri di o nal. É fá cil cal cu lar, de
res to, que o com pri men to e a pro fun di da de dos ba nha dos de vem va ri ar
se gun do a es ta ção e, mes mo, con for me a quan ti da de d’água plu vi al de
cada es ta ção.

As pas ta gens que atra ves sei hoje são mais cres ci das que as
dos dias pre ce den tes, por que o gado não é aqui tão nu me ro so. A erva
nova só co me ça a des pon tar no meio dos tu fos des se ca dos. O ter re no
sem pre pla no.

Da casa em que per no i tei até aqui não vi ne nhu ma es tân cia,
além do Cur ral Alto. Como os bois do Ma jor Ma te us co me ça vam a fi car
mu i to can sa dos, man dei o meu sol da do a essa es tân cia, para ob ter,
me di an te a por ta ria que tra go, al gu mas jun tas de bois. Qu an do che guei,
só me ar ran ja ram duas jun tas, e o pro pri e tá rio se es cu sou por não ser
pos sí vel me aten der me lhor, por que as tro pas que aca ba vam de de i xar
San ta Te re sa le va ram-lhes as de ma is. Pron ti fi quei-me a pa gar-lhe o que
pe dis se pe las duas jun tas, mas nada ace i tou, obri gan do-me, até, a to mar
duas xí ca ras de café. Esse ho mem, como mu i tos ou tros, aliás, la men ta-se
mu i to dos ve xa mes que lhes ca u sam os mi li ta res, os qua is, usan do de vi o -
lên cia, se apo de ram dos ca va los dos es tan ci e i ros, para, em se gui da,
ven dê-los; ou tras ve zes, tam bém, apro pri am-se de va cas, nos cam pos,
ma tam-nas, para co me rem um par de li bra de car ne, aban do nan do o res to.

A es tân cia em que fi quei não pas sa de uma des pre zí vel chou -
pa na, sem mo bi liá rio, cer ca da de al gu mas sen za las. Logo que en trei, a
dona da casa se ocu pa va em co ser, aco co ra da so bre tá bu as, co lo ca das
em cima de pe dras e co ber tas por uma pele de car ne i ro. Esta va bem
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apre sen tá vel e, ain da que tí mi da, res pon deu às per gun tas que lhe for mu lei.
To das as mu lhe res que te nho vis to do Rio Gran de a esta par te são bo ni tas.
De olhos e ca be los ne gros e, ao mes mo tem po, mu i to bran cas. Su pe ram,
cer ta men te, as fran ce sas pela be le za da tez co ra da. Ma ni fes tei ao meu
hos pe de i ro o de se jo de ad qui rir car ne. Ime di a ta men te, saiu à pro cu ra de 
uma vaca nos cam pos e aba teu-a; de i xou meu sol da do es co lher os pe da ços
me lho res, sem olhar qua is eram, re cu san do-se a fa lar em pa ga men to;
con tu do as se gu ra ram-me que esse ho mem não é rico, o que, aliás, se
com pro va pela sua mo ra dia e seu tra je.

ESTÂNCIA DE JOSÉ BERNARDES, 24 de se tem bro, três
lé guas e meia. – Da es tân cia da Ta pe ra, avis ta-se a la goa Mi rim, mas
se guin do-se o ca mi nho, bem cedo per de-se de vis ta. O ter re no que
per cor ri hoje é sem pre pla no com pas ta gens. Como o gado é me nos
nu me ro so, a erva não for ma aqui um gra ma do raso; cres ce em tu fos que 
ain da es tão se cos como em ple no in ver no; não me lem bro de ter vis to
uma só casa.

As ma tas são mu i to ra ras; ape nas per ce bem-se, de lon ge em
lon ge, al gu mas ca po e i ras ou pe que nos ca pões de ár vo res ra quí ti cas; não
vi, hoje, mais flo res nos cam pos que nos dias pre ce den tes. Em ge ral a
ve ge ta ção pa re ce me nos avan ça da. As plan tas mais co muns, atu al men te
em flor, são: a anê mo na nº 1.864, o ce ras ti um nº 1.875, um ou tro ce ras ti um, o 
ca rex nº 1.875 ter e uma oxa lis ver me lha, que não é a de nº 1.874. Revi
hoje, sur pre so, uma pal me i ra, que já me ha vi am mos tra do em Pal ma res.
Suas fo lhas são ala das e as se me lha-se um pou co ao bu tiá, mas é mais
alta, com o tron co mais gros so e in te i ra men te co ber to de es ca mas, base
das an ti gas fo lhas.

Se gun do meu cos tu me, en vi ei adi an te meu sol da do a pe dir
pou sa da ao dono da es tân cia, sen do mu i to bem aco lhi do. A es tân cia de
José Ber nar des com põe-se, como to das as ou tras, da casa do dono e
al gu mas ca sas de ne gros e de uma co zi nha que for ma uma chou pa na à
par te, se gun do o cos tu me de qua se todo o Bra sil. A casa do es tan ci e i ro
é co ber ta de pa lhas como as que vi de po is da es tân cia do Silvério: ba i xa
como to das as ou tras, e cons tru í da tam bém de pau-a-pi que, cons tru ção
esta usa da em toda a re gião. Cons ti tu em o in te ri or da casa duas pe ças: a
sala e o quar to do pro pri e tá rio, sen do este se pa ra do da que la ape nas por
uma cor ti na. A sala mu i to lim pa, mas sem ja ne las, é ape nas mo bi li a da
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por duas ca de i ras de as sen to de cou ro, uma mesa, um le i to de ma de i ra
com fun do guar ne ci do de cou ro, como é uso ge ral, e, fi nal men te, um
es tra do so bre o qual a dona da casa tra ba lha aco co ra da, for ma do por
tá bu as pre ga das so bre dois to cos de ma de i ra. Per gun tei a José Ber nar des
onde ele se abas te cia de le nha e ma de i ra, ten do res pon di do que aca ba ra
de com prar os des tro ços de um iate, há pou co tem po, na u fra ga do em Ca pi -
lha, mas que, or di na ri a men te, ele e seus vi zi nhos iam pro cu rar le nha à
mar gem do ar ro io d’El-Rei, a dois dias da qui, por vi a gem de car ro ça.

José Ber nar des é fi lho de um ve lho con tra ban dis ta, que ser viu 
de guia ao Ge ne ral Le cor, do Rio Gran de a Mon te vi déu, e que tra çou o
iti ne rá rio para mi nha vi a gem. Esse ho mem foi um dos pri me i ros a se
es ta be le cer nes ses cam pos, após o tra ta do que os de cla ra va ne u tros.
Logo que os por tu gue ses se tor na ram se nho res ab so lu tos da re gião, seu
fi lho, José Ber nar des, re cla mou do Mar quês de Ale gre te a ter ra que este
ocu pa va e que nun ca ti nha sido do a da a nin guém: seu pro tes to des per tou
no se cre tá rio par ti cu lar do mar quês a idéia de apos sar-se des se ter re no, e o
po bre José Ber nar des viu-se, em bre ve, obri ga do a aban do nar sua casa.

“Após o dia em que per di mi nha mãe”, di zia-me ele, “não
hou ve para mim ou tro mais tris te que aque le em que de i xei a chou pa na
em que nas ci.”

ESTÂNCIA DE FRANCISCO CORREIA, 25 de se tem bro,
qua tro lé guas e meia. – É im pos sí vel ser me lhor que José Ber nar des;
teve para co mi go pe que nos cu i da dos, sem que se tor nas se im por tu no;
deu-me duas ga li nhas, pão e fa re lo para meus ca va los, sem ace i tar qual quer
re tri bu i ção. Com prei, em Rio Gran de, al gu mas quin qui lha ri as para fa zer
pre sen tes; mas, se con ti nuo a re ce ber tan ta hos pi ta li da de, em bre ve nada 
mais me res ta rá.

De po is que de i xei o Rio Gran de, não ces sou de so prar um
ven to cor tan te e mu i to for te; hoje, so bre tu do, o tem po está de sa gra dá vel, e 
o pa no ra ma dos cam pos mos tra-se em har mo nia com a tris te za do tem po.
Um ver da de i ro dia de in ver no. Nos cam pos, sem pre pla nos, a erva, de
co lo ra ção par da, ain da está in te i ra men te seca; os pró pri os gra ma dos ain da 
es tão ama re la dos; as ár vo res, sem fo lhas, nem ao me nos co me ça ram a
bro tar, e qua se ne nhu ma flor eu vi. À me di da que me afas to do Rio
Gran de, a ve ge ta ção pa re ce me nos cres ci da; prin ci pal men te hoje é que a 
di fe ren ça se tor nou mais sen sí vel. Qu a se não de i xei de avis tar o lago de

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 141



Albar dão. A meio do ca mi nho, per ce bi em suas mar gens mo i tas de
ár vo res um pou co mais con si de rá ve is que to das as de ma is até ago ra vis tas.
Duas ou três ca sas, sem pre co ber tas de pa lha. Ain da bu tiás es par sos pe los 
cam pos. 

Como meus bois não po di am mais pros se guir, man dei, a uma 
lé gua da qui, meu sol da do pro cu rar ou tros numa es tân cia, se guin do-lhe
eu mu i to de per to.

A casa per ten cia a uma vi ú va, a quem ofe re ci uma re tri bu i ção
pelo tra ba lho dos seus bois, o que ela re cu sou, pe din do-me so men te que 
não os le vas se além da es tân cia onde devo per no i tar. Esta se nho ra es ta -
va ocu pa da em fiar lã, para fa zer es ses pon ches gros se i ros, des ti na dos
aos ne gros, e que se em pre gam, tam bém, à gui sa de chi ri pá.1

Mos trou-me, tam bém, um pano de li nho, fe i to com per fe i ção. 
O li nho foi pro du zi do em seu ter re no, fi a do e te ci do em sua casa; para
adu bar a ter ra onde cul ti va essa plan ta, ser ve-se do meio que des cre vi
no diá rio de 21.

Pa rei numa es tân cia que se com põe de mi se rá vel chou pa na
toda aber ta, e de al gu mas ca sas de ne gros. Esta casa é ocu pa da por um
moço e tudo nela se en con tra va na ma i or de sor dem.

ESTÂNCIA DE MÉDANOS-CHICO, 26 de se tem bro, cin co
lé guas. – Fui, ain da, obri ga do a ar ran jar bois em casa de Fran cis co Cor re ia,
mas não os con ser vei por mais de duas lé guas. Antes de par tir, ofe re ci a
este ho mem pa gar-lhe o ser vi ço dos bois; mas, como não me res pon -
des se, nada de sem bol sei. Con ti nua a mes ma pla ní cie.

Há três dias que as pas ta gens não se apre sen tam mais ra sas;
mas a erva mos tra-se in te i ra men te seca, e as flo res con ti nu am a ser
ex tre ma men te ra ras; as pou cas que se vêem per ten cem sem pre às mes mas
es pé ci es. Os bos que tes tor nam-se, cada dia, me nos fre qüen tes; suas
ár vo res são tor tu o sas e de ga lhos mu i to es ten di dos. Obser vei que aqui
ape nas a dé ci ma par te de las não per deu as fo lhas du ran te o in ver no, e
que os no vos bro tos ain da não apa re ce ram; as ár vo res que con ser va ram
a fo lha gem são as de fo lhas du ras e de co lo ra ção ver de car re ga do. Entre 
elas no tei as mir tá ce as, as mir si ná ce as, a ona grá cea nº 1.886, a com bre tá cea
nº 1.885, o co en tro, que flo res ceu du ran te todo o in ver no, etc. Não devo 
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es que cer a nic ta gi ná cea nº 1.850, ar bus to que se en con tra nos bos ques e
em to das as ca po e i ras, e que se man tém flo ri do, des de o co me ço do
in ver no. É de no tar que, atu al men te, os cam pos es tão se cos, como em
Fran ça da qui a um mês, apro xi ma da men te. Mas aqui ve re mos, den tro de 
al gu mas se ma nas, os cam pos se co bri rem de nova ver du ra, ao pas so que 
em Fran ça isso só acon te ce rá com a che ga da do in ver no. Assim o ou to no e 
a pri ma ve ra da vida se pa re cem: am bos ofe re cem os mes mos si na is de
fra que za; esta é em be le za da pela es pe ran ça, e o ou tro não ins pi ra se não
te mo res.

Vejo sem pre, à es quer da, o ca mi nho do lago do Albar dão,
don de se avis ta mes mo a ou tra mar gem dele. Não exis te casa al gu ma. A
es tân cia onde me ins ta lei com põe-se de uma chou pa na, ha bi ta da pelo
dono, de ou tra para os es cra vos e de um al pen dre que guar da os uten sí li os
agrá ri os. Fui re ce bi do numa sala, cujo mo bi liá rio con sis te ape nas em
duas ca mas de ma de i ra, um ban co e uma mesa. De po is da casa do Silvério,
não vi ne nhum po mar, mas per to de to das as es tân ci as en con tram-se um
ou dois cam pos de tri go, cer ca dos da ma ne i ra que já des cre vi.

À me di da que se ca mi nha para o sul, as ter ras tor nam-se mais 
pro pí ci as à cul tu ra do tri go; per to do Rio Gran de não se co lhe mais que
trin ta a qua ren ta por um. Aqui, já o ren di men to vai de oi ten ta a cem por 
um. Meu hos pe de i ro me in for mou que, adu ban do-se a ter ra, pode ela
pro du zir du ran te qua tro anos se gui dos, e até mais, sem que seja ne ces sá rio
nova adu ba ção e, se ao fim des se pra zo for de novo adu ba da, po de rá
ain da pro du zir por mais qua tro anos. Nas ter ras no vas, ama nha-se até
cin co ve zes, an tes das se me a du ras, que se fa zem em ju nho. Co lhe-se em
ja ne i ro; a co lhe i ta se faz nes te mês por meio de fo i ci nhas. To dos os
la vra do res que i xam-se da fer ru gem. O tri go foi ven di do, ano pas sa do, a
qua tro fran cos o al que i re. Atu al men te os agri cul to res ocu pam-se em
la vrar a ter ra para o plan tio do mi lho e do fe i jão, que se rão co lhi dos em
ja ne i ro. Tan to quan to pude dis so lem brar-me, as es pi gas de mi lho, aqui,
não pas sam da me ta de do ta ma nho das que em Mi nas se co lhem.

Assim que che guei a essa es tân cia, um sol da do da Le gião do
Rio Gran de me foi apre sen ta do, di zen do que es ta va às mi nhas or dens.
Ima gi nei que era sim ples cor te sia e não lhe pres tei gran de aten ção, mas,
pou co de po is, José Ma ri a no me de cla rou que este ho mem fora en vi a do
pelo con de para acom pa nhar-me. Cha mei-o e, de fato, con fir mou o que
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José dis se ra. O Sr. Le mos dera-lhe or dem de vir a meu en con tro, mas
não lhe en tre gou car ta al gu ma de apre sen ta ção; des se modo não sei,
ver da de i ra men te, qual a sua fi na li da de. Te ria o con de jul ga do in ca paz o
pri me i ro sol da do que me acom pa nha? Ou se ria o se gun do des ti na do a
subs ti tuí-lo? Devo con ser vá-los am bos? Igno ro. Mas es tou mes mo
con ven ci do de que um sol da do já é de ma is à mi nha co mi ti va, numa
re gião tão hos pi ta le i ra como esta. Estes ho mens apre sen tam-se com
au to ri da de; in ti mi dam os agri cul to res, co me tem, às ve zes, vi o lên ci as, e
nada de se jo de ver nes ta vi a gem, se não a mim mes mo, ao meu di nhe i ro e 
à be ne vo lên cia dos ha bi tan tes da ca pi ta nia. De qual quer modo pre ten do 
tra zer co mi go es ses dois mi li ta res até à casa de um fran cês, cha ma do
Ambro i se Del mont, re si den te a dois dias de vi a gem da qui e, como esse
pa trí cio co nhe ce me lhor que eu a re gião, me gui a rei pe los seus con se lhos.

Vi an te on tem o pri me i ro re ba nho de car ne i ros; era con si de rá vel, 
mas sem cão de guar da e sem pas tor. Dis se ram-me que de po is de Taim,
mu i tos agri cul to res pos su em re ba nhos.

A pou ca dis tân cia da casa de José Ber nar des, há uma es pé cie
de pe que no lago, que se co mu ni ca com o de Albar dão. Este se nhor me
in for mou que ou tro ra o lago não pas sa va de um ba nha do; mas que o
gado, à for ça de aí an dar, ca vou a ter ra, es pa lhan do a água do lago.
Afir ma ram-me que duas lé guas se pa ram a la goa Mi rim da es tân cia de
José Ber nar des. Da casa da vi ú va Iná cio, onde con se gui os bois, con tam-se
três lé guas até ao lago e duas até ao mar; en fim, as se gu ra ram-me ha ver
qua tro lé guas en tre a es tân cia de Fran cis co Cor re ia e a la goa Mi rim.

ESTÂNCIA DO CURRAL GRANDE, 27 de se tem bro, qua tro 
lé guas. – O ter re no con ti nua pla no e so men te com pas ta gens; as ár vo res 
tor nam-se cada vez mais ra ras. A erva dos cam pos alta e seca como nos
dias pre ce den tes. Por toda par te, ne nhu ma flor; o gado e os ca va los me nos
nu me ro sos. Após o Rio Gran de, uns e ou tros são pe que nos e de raça
or di ná ria, prin ci pal men te os ca va los; vi a jo ape nas há nove dias; não fiz
se não pe que nas jor na das, e os meus ani ma is já se acham es ta fa dos. Não
acos tu ma dos a co mer sal nem mi lho, es ses ani ma is que rem ape nas as
pas ta gens, que se cas não lhes dão re sis tên cia al gu ma. Além dis so, os
meus em pre ga dos só fa zem ga lo par e cor rer nos cam pos, atrás dos bois
de re ser va; mas nada se pode di zer, por que, nes ta re gião, nin guém se
in co mo da por ca u sa de ca va los. Um ca va lo, en tre tan to, é ob je to de va lor,
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pois que um de boa raça não cus ta me nos que qua ren ta fran cos
(demi-dou ble).

Per no i tei numa es tân cia do ta da de al gu mas chou pa nas pró xi ma 
a um cam po de tri go. Insta la ram-me numa ca si nha iso la da, onde ha via
uma cama de ma de i ra e que ser ve de ce le i ro. De po si tam o tri go co lhi do
em gran des va si lha mes, e de pen du ram aos ca i bros da chou pa na mo lhos
de es pi gas de mi lho.

Após o chá, es ti ve her bo ri zan do num mato pan ta no so, que
cres ce per to da es tân cia. As ár vo res que o com põem são mu i to gran des, 
des pro vi das de fo lha gem, sem bro tos, ra mos tor tu o sos e es ten di dos.
Sob elas, pe que nos ar bus tos com fo lhas e, aos seus pés, cres cia uma
erva que apre sen ta va no mo men to bela co lo ra ção ver de. Esse bos que
lem bra-me os de meu país, ao co me ço da pri ma ve ra. Uma ce ras ti um, aqui 
mu i to vul gar, pa re ci da com a es ta lá ria fran ce sa co mum, au xi li ou, ain da,
a ilu são. Ao vol tar de mi nha her bo ri za ção, cha ma ram-me para ver ama -
men tar cãe zi nhos, des ti na dos a ser ove lhe i ros. As ove lhas es ta vam pre sas
no cur ral; pe ga ram uma de las, logo der ru ba da de lado e imo bi li za da por 
dois ho mens. Pu se ram jun to dela dois ca chor ri nhos, que se pre ci pi ta ram 
às te tas, chu pan do-as com avi dez. De po is sol ta ram a ove lha; e os cãe zi nhos 
fo ram en cer ra dos, com al guns cor de i ros, numa ca si nho la, co lo ca da no
meio do cur ral. Fa zem ama men tar es ses ani ma is duas ve zes ao dia e,
quan do co me çar a co mer, tem-se o cu i da do de só lhes dar car ne co zi da,
para que não de vo rem os cor de i ros.

Já vi es pa nhóis nes ta es tân cia. Tra zem o chi ri pá, es pé cie de
cinta que des ce até os jo e lhos, à ma ne i ra de uma pe que na saia, e que é
fe i to do mes mo te ci do gros se i ro dos pon chos.

Fir mi a no me dis se ou tro dia: “Se mi nha mãe es ti ves se viva, eu 
não o acom pa nha ria, por que ela cho ra ria quan do me vis se par tir, e eu
fi ca ria com ela.” Estas pa la vras, em boca de um ho mem tão gros se i ro,
sig ni fi ca ram para mim cru el re pro va ção.

A are ia que o ven to ati ra con ti nu a men te aos olhos das pes so as
pro duz, no Rio Gran de, of tal mi as mu i to fre qüen tes.

JEREBATUBA, 28 de se tem bro, três lé guas. – Como não ha via
bois na es tân cia do Cur ral Gran de, man dei um de meus sol da dos
procu rá-los a uma es tân cia vi zi nha. Pou co de po is vol tou, di zendo-me
que o pro pri e tá rio da es tân cia es ta va pron to a me em pres tar al gu mas jun tas
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até o Xuí, mas sob a con di ção de lhe dar um ates ta do, de cla ran do tê-lo
re qui si ta do. Ace i tei a pro pos ta; o ho mem trou xe-me os bois e, inu til -
men te, ofe re ci-lhe uma re com pen sa. Tal ge ne ro si da de não é, con tu do,
mu i to me ri tó ria, por que, no mo men to, os bois e car ro ças da re gião são
cons tan te men te re qui si ta dos para con du zir ao Rio Gran de a ba ga gem
das tro pas que es tão em San ta Te re sa, e o es tan ci e i ro com quem aca ba va 
de fa lar, em pres tan do-me os bois, li vra-se de um pre ju í zo ma i or.

A re gião é sem pre pla na e co ber ta de erva seca; a ve ge ta ção
tam bém pou co de sen vol vi da, a mes ma au sên cia de flo res; ra ras ár vo res;
al gu mas ca sas, sim ples chou pa nas. Na pri me i ra me ta de do ca mi nho, vi,
con ti nu a men te, o lago do Albar dão e os mon tí cu los de are ia que o
mar ge i am do lado do mar.

A es tân cia onde pa rei per ten ce a um fran cês, cha ma do Sr.
Del mont. Con fir mou-me tudo o que te nho es cri to nes tes úl ti mos dias
so bre a cul tu ra das ter ras e dis se-me que, quan do se la vra uma ter ra
vir gem, ini cia-se plan tan do ge ral men te mi lho. Pró xi mo de qua se to das
as es tân ci as plan ta-se abun dan te men te uma de sen vol vi da gra mí nea,
cha ma da cana-do-re i no e que jul go ser arun do do nax. Com seus ca u les
fa zem-se ro cas. Usam-na, ain da, como gra des para se ca gem dos que i jos; 
en fim em pre gam-na à gui sa de la tas.

JEREBATUBA, 29 de se tem bro. – Per ma ne ci aqui, hoje, por
so li ci ta ção do Sr. Del mont. Após o jan tar, di ver sos vi a jan tes pas sa ram
pela es tân cia. Foi-lhes ser vi do mate, e eles tor na ram a mon tar a ca va lo,
se guin do vi a gem qua se sem fa lar. Os vi a jan tes têm nes ta re gião o cos tu me
de ape ar em to das as ca sas que en con tram, para be ber mate. Hoje, à tar de,
saí a pas se ar num pe que no bos que, si tu a do per to da es tân cia, num vale
úmi do e fi quei no va men te des lum bra do com a se me lhan ça des se bos que
com os da Eu ro pa, ao iní cio da pri ma ve ra. As ár vo res são des pi das de
fo lhas. Sob elas cres ce o pau-d’água, que con ser va as suas e que, fre qüen -
te men te, não ul tra pas sa a al tu ra de um ar bus to. A erva ofe re ce esse ver de
ten ro que tan to en can ta os nos sos bos ques e pra dos no mês de maio. A
en can ta do ra li liá cea nº 1.897 é de um azul tão agra dá vel como nos sa
per vin ca, mas é mais gra ci o sa. A seu lado cres ce o ge ra ni um nº 1.899, que, 
tal vez, não seja ou tra co i sa se não a erva-de-são-ro ber to; en fim ce ras ti um
se as se me lha, como já tive oca sião de di zer, à es te lá ria fran ce sa.
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Jul ga o Sr. Del mont que os es tan ci e i ros não po dem ven der
anu al men te um nú me ro de re ses su pe ri or à dé ci ma par te dos seus re ba nhos,
acres cen tan do que seu so gro, pos su i dor de uma con si de rá vel es tân cia,
per to do Rio Gran de, fica sa tis fe i to quan do ven de 400 re ses, pos su in do
de seis a sete mil de las; en fim dis se-me que ele mes mo, pro pri e tá rio de
600 ani ma is, ti nha mar ca do 132, no ano pas sa do. Mar ca-se o gado com
um ano de ida de, e ven de-se com três a cin co anos; por con se guin te
per de-se e con so me-se mu i to nes te es pa ço de tem po. Mu i tas pes so as
ga ran ti ram-me em Por to Ale gre e ar re do res que os es tan ci e i ros po di am
ven der a quin ta par te do gado, o que acho im pos sí vel não ser isso fal so
nes sa re gião, mas o mes mo não acon te ce rá do Rio Gran de até aqui. O
que pro va ha ver essa di fe ren ça é o fato de que, em Bo av is ta, me in for -
ma ram que as va cas ge ram anu al men te nas vár ze as, e o Sr. Del mont
as se gu rou-me que elas aqui só pro cri am com es pa ço de três a três anos.
Nes ta re gião de i xam-se os ca va los e os ju men tos em ple na li ber da de nos 
cam pos, re pro du zin do-se a seu bel-pra zer.2

ESTÂNCIA DO XUÍ, 30 de se tem bro, cin co lé guas. – Re gião
com ple ta men te pla na e co ber ta de pas ta gens onde a erva está seca.
Ne nhu ma ár vo re se quer. À di re i ta, ao lon ge, a ser ra de São Mi guel; à
es quer da o mar, cer ca de meia lé gua do ca mi nho, mas que se avis ta, de
tem po em tem po, ao lon ge. O Sr. Del mont quis, a todo o cus to, acom -
pa nhar-me até aqui. A três lé guas de sua es tân cia, en tra mos numa casa, a 
úni ca que en con tra mos em todo o per cur so. Se nho ras, cer ca das das mais 
lin das cri an ças do mun do, tra ba lha vam com agu lhas, aga cha das so bre um
es tra do, ele va do do chão cer ca de um pé, e so bre o qual es ta vam es ten -
di das pe les de car ne i ro. Esses es tra dos são de uso ge ral. Cons ti tu em
mó vel es sen ci al numa sala. Vêem-se, além dis so, uma mesa, duas ca de i ras e 
al gu mas ve zes uma cama de ma de i ra, des ti na da aos hós pe des. Os do nos 
da casa dor mem num pe que no quar to se pa ra do. As ca sas aqui nun ca
têm so a lho nem for ro.

Um pou co an tes de che gar ao ar ro io Xuí, en tra mos numa
ou tra chou pa na, mu i to mal ar ran ja da. Em se gui da tor na mos a mon tar a
ca va lo e che ga mos ao ar ro io Xuí. Este se co mu ni ca, numa de suas
ex tre mi da des, com o lago do Albar dão e, na ou tra, com o mar. Ser ve
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como que de es go to dos ba nha dos vi zi nhos. Qu an do suas águas au men tam,
for mam tor ren tes e lan çam-se no mar; mas, logo que di mi nui de vo lu me,
as are i as en to pem sua em bo ca du ra, tor nan do-o es tag na do du ran te me ses.

No lu gar por onde se atra ves sa o ar ro io, é ele mar ge a do por
ar bus tos, sob os qua is a ve ge ta ção é tão fres ca quan to a dos bos ques de
que fa lei on tem e no diá rio de 27. Isso pro va de so be jo o que di zem os
ha bi tan tes da re gião, a res pe i to do es ta do atu al das pas ta gens tão se cas,
con se qüên cia da fal ta de chu va du ran te o ano. Pa ra mos em uma es tân cia 
si tu a da do ou tro lado do ar ro io, per ten cen te ao cu nha do do Sr. Del mont.
A dona da casa con vi dou-me a cear e, pela pri me i ra vez de po is que es tou
nes ta ca pi ta nia, vi re zar após a re fe i ção, e as cri an ças pe di rem a bên ção à 
sua mãe. Do Rio Gran de até aqui esta casa e a de Sil vério são as úni cas
em que há pe que nos ora tó ri os, en con tra dos por toda a par te da Ca pi ta nia
de Mi nas. São co lo ca dos, en tre tan to, no quar to de dor mir dos pro pri e tá ri os,
onde o es tra nho nun ca en tra. Aqui se pas sa o ara do so bre a ter ra tan tas
ve zes quan tas fo rem ne ces sá ri as para tor ná-la fofa. Qu an do digo que se
fa zem três a cin co la vou ras, ne las in cluo a des ti na da à co ber tu ra das
se men tes. Plan ta-se o mi lho em quin côn cio, e de i xam-se apro xi ma da -
men te três pal mos de dis tân cia en tre os di fe ren tes pés. Duas das la vou ras
re ser vam-se para a épo ca em que o mi lho já atin giu cer ca de pal mo e
meio de al tu ra, ten do-se o cu i da do de co lo car nos bois pe que nas mor da ças 
para não co me rem as plan ti nhas.

SÃO MIGUEL, 1º de ou tu bro. – Par ti, hoje, de Xuí acom pa -
nha do de Fir mi a no e de meu se gun do sol da do, com o in tu i to de pro -
cu rar o co man dan te do dis tri to e per gun tar-lhe se era pos sí vel alu gar
uma car ro ça nas vi zi nhan ças, que de lá me con du zis se à ser ra de São
Mi guel. Após ter per cor ri do duas lé guas, atra ves san do pas ta gens, onde
não se avis ta uma só ár vo re, che guei à casa do Sr. J. Ro dri gues, cuja re si -
dên cia, si tu a da a lé gua e meia de lá, não pas sa de uma po bre chou pa na.
Fez-me to mar mate e con ver sa mos du ran te mu i to tem po. Asse gu rou-me
que, no mo men to, não ha via ne nhu ma car ro ça nos ar re do res da qui, mas 
ao mes mo tem po me pro me teu es cre ver a um es pa nhol, mo ra dor em
San ta Te re sa, a fim de per su a di-lo a alu gar-me a sua car ro ça; e acres cen tou
que, caso ela não es ti ves se dis po ní vel, po de ria apro ve i tar uma das que
vão atu al men te a San ta Te re sa, para o trans por te da ba ga gem das tro pas. 
O co man dan te con fir mou o que eu já sa bia a res pe i to da de sor dem re i nan te
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há mu i to tem po nes ta par te da ca pi ta nia, e é fá cil ter-se uma idéia do
ocor ri do, quan do se con si de ra que toda esta re gião é uma con quis ta
re cen te, cuja pos se ain da não está as se gu ra da; que fica mu i to dis tan te da
re si dên cia do ca pi tão-ge ral, e que é re gi da por um go ver no mi li tar.

Da casa do co man dan te di ri gi-me a São Mi guel, gui a do pelo
meu sol da do, atra ves san do pas ta gens, sem se guir por es tra da. Vi, nes se
per cur so de ape nas três lé guas, gran de nú me ro de ca bri tos. Nes ta re gião, 
onde se des pre za a caça exer ci da como sim ples dis tra ção, es ses ani ma is
se mul ti pli cam mu i to e são pou co aris cos. O mes mo acon te ce às per di zes
que, des de o Rio Gran de, se en con tram em abun dân cia. As pas ta gens
que hoje per cor ri são de me lhor qua li da de que as por mim já vis tas, nos
dias an te ri o res, e a erva um pou co me nos seca. Nas mais úmi das en con trei
vá ri as es pé ci es de vi cia e o lath yrus nº 2.006.3

Um pou co an tes de che gar à ser ra en con tra-se o rio que lhe
dá o nome. Lá um sol da do do des ta ca men to das guer ri lhas, acan to na do
em São Mi guel, veio cum pri men tar-me em nome do ca pi tão que co man da
esse des ta ca men to. O rio tem pou ca lar gu ra, mas é mu i to pro fun do.
Nos sos ca va los o atra ves sam a nado, e nós numa pi ro ga che ga mos à ex -
tre mi da de se ten tri o nal da ser ra, que se es ten de de no ro es te a su des te, e
pode ter, dis se ram-me, cin co lé guas de com pri men to.

Este lu gar ofe re ce a mais lin da pa i sa gem que te nho vis to des de
o Rio Gran de. Até ago ra atra ves sa mos pla ní ci es sem pre uni for mes, sem
a mais leve on du la ção do ter re no, e uni ca men te ani ma das pela pre sen ça
do gado que nela pas ta. Aqui um rio ser pen te ia por en tre ver de jan tes
pas ta gens. À mar gem di re i ta, en con tram-se al gu mas chou pa nas. À es quer da,
um vas to gra ma do; além se vê a ser ra, que não é mais ele va da que uma
co li na co mum. Seu cume, de si gual e ar re don da do, as se me lha-se a uma
co roa, co ber to de gros sas pe dras, no meio das qua is se ele va um pe que no 
for te em ru í nas, cer ca do de ar bus tos e de gru pos pi to res cos de cí ri os e
de fi gue i ras-da-ín dia. O ca pi tão das guer ri lhas en con trou-se co mi go do
ou tro lado do rio. É um mu la to ro bus to, de ca be los bran cos, as pec to
bas tan te cu ri o so; mas foi para mim ex tre ma men te gen til. Su bi mos a ser ra
e, após pe que na ca mi nha da, che ga mos à re si dên cia do ca pi tão, sim ples
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chou pa na, com pos ta de uma sala e dois pe que nos quar tos. As por tas
aqui são subs ti tu í das por es te i ras que se re ti ram du ran te o dia e se co lo cam
à no i te. O ca pi tão fez-me ser vir mate e, em se gui da, le vou-me ao for tim, 
si tu a do a al guns pas sos de sua casa, e, por tan to, à ex tre mi da de se ten tri o nal
da ser ra. É cons tru í do de pe dra bru ta, da vi zi nhan ça: os mu ros são ba i xos
e de pou ca es pes su ra; for ma um qua dra do, ten do um bas tião em cada
ân gu lo. Foi edi fi ca do pe los es pa nhóis, mas, há mu i to, caiu em ru í nas;
não tem mais a por ta; seu in te ri or ser ve atu al men te de cur ral; a erva
cres ce so bre as mu ra lhas e, ao re dor, ele vam-se gru pos fe cha dos de cí ri os
es pi nho sos.

Dos mu ros do for tim des cor ti na-se imen sa pla ní cie, co ber ta
de pas ta gens. A oes te, o rio São Mi guel ser pen te ia no cam po or la do de
bos ques cer ra dos, ra quí ti cos e, ain da, qua se des pro vi dos de fo lhas. Asse -
gu ram-me que, da par te les te, pode-se ver ao lon ge, a la goa Mi rim, mas
o ne vo e i ro im pe diu-me de avis tá-la. Em toda a re gião, que se des cor ti na, 
ape nas uma casa, a do in fe liz Ânge lo Núñez4 de quem já fa lei no meu
diá rio.

De po is de sair do for tim, pas sa mos pe las bar ra cas que ser vem
de alo ja men to aos sol da dos. São ca se bres, ex tre ma men te ba i xos, de bar ro e
co ber tos de pa lha, dis pos tos numa mes ma li nha. Em fren te, o cor po da
guar da, chou pa na cujo cen tro é com ple ta men te aber to. Os sol da dos
aqui acan to na dos es tão qua se to dos, atu al men te, em gozo de li cen ça.
Gu er ri lhas são cor pos de vo lun tá ri os, for ma dos no de cor rer da guer ra
atu al por um es tan ci e i ro cha ma do Ben to Gon çal ves. Se gun do me re la ta ram,
este ho mem ti nha, a prin cí pio, re u ni do sob seu co man do uma dú zia de
de ser to res. Em se gui da, essa tro pa foi re co nhe ci da de uti li da de pe los
che fes mi li ta res, e au men ta da pos te ri or men te de um nú me ro con si de rá vel
de vo lun tá ri os.

SÃO MIGUEL, 2 de ou tu bro. – Esti ve her bo ri zan do hoje, na 
ser ra de São Mi guel, e fi quei so bre ma ne i ra sa tis fe i to com essa ex cur são.
De po is de São Pa u lo, ain da não ha via fe i to tão boa jor na da. Entre as
plan tas que en con trei, um gran de nú me ro per ten ce à flo ra eu ro péia e,
em bo ra te nha eu per cor ri do lu ga res se cos e des co ber tos, as plan tas
re co lhi das são, em ge ral, ten ras e de con sis tên cia mole. Em tor no do
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for tim, onde o ter re no é um pou co úmi do, a erva se mos tra bem ver de,
e aí cres cem mu i tos ar bus tos.

Mais lon ge, o ter re no é seco; os ar bus tos ra re i am e, por toda
par te, vêem-se pe dras vo lu mo sas. A ser ra é es tre i ta; sua al tu ra é a de
uma co li na co mum e apre sen ta ci mos ar re don da dos, in ter rom pi dos em
mu i tos lu ga res. Fui acom pa nha do, nes te pas se io, por Fir mi a no e de um
ho mem a pé, por que não é des ta ca pi ta nia.

O mor ro da Vi gia, apro xi ma da men te a uma lé gua do for tim,
con si de ra do o pon to mais ele va do da ser ra, foi o ter mo de nos so pas se io. 
Nes te mo men to pode-se avis tar o for tim, as bar ra cas, os sol da dos, a
es tân cia de Ânge lo Nú nez, uma imen sa ex ten são de cam pos e o rio São
Mi guel, que des cre ve mil vol tas na pla ní cie.

Pelo que me dis se ram o ca pi tão das guer ri lhas e Ânge lo Núñez,
esse rio (ar ro io São Mi guel) nas ce no lago dos Oul maês, per to de Angus tu ra,
que cons ti tui os no vos li mi tes da ca pi ta nia. Atra ves sa, pri me i ro, ter re nos 
pan ta no sos, de se nha mil vol tas, for ma uma ilha, pas sa aqui e vai lan -
çar-se na la goa Mi rim, no Pon tal de São Mi guel, que fica à ex tre mi da de
des se lago, e onde po dem an co rar ia tes. De São Mi guel à la goa, con -
tam-se duas e meia lé guas em li nha reta. No in ver no, os ia tes che gam até 
aqui, mas no ve rão fi cam re ti dos à em bo ca du ra do rio, pe las are i as e
uma enor me quan ti da de de agua pé (Pon te di na). Pes cam-se, no rio São
Mi guel, vá ri as es pé ci es de pe i xes, tais como pin ta dos, jun diás e tra í ras.

De i xan do o mor ro da Vi gia, se gui mos o ca mi nho que vai de
São Mi guel à guar da de Ca nha da-Chi ca, onde es tão al guns ho mens.
Che ga dos à al tu ra da es tân cia de Ânge lo Núñez, re co me ça mos a atra -
ves sar os cam pos, e nos di ri gi mos para ela. Ânge lo Nú nez era, an tes da
guer ra, o pro pri e tá rio mais rico da re gião, mas ten do sido igual men te
mal tra ta do por es pa nhóis e por tu gue ses, está atu al men te qua se ar ru i na do. 
Sob o pre tex to de que to ma ra o par ti do dos seus com pa tri o tas, seus
vi zi nhos por tu gue ses ca í ram-lhe so bre as ter ras, pi lhan do re ses e até os
mó ve is de sua casa.

Uma das ma i o res in jus ti ças que co me te ram os por tu gue ses,
nes sa guer ra, foi a de te rem con si de ra do como cri me de re be lião a re sis -
tên cia dos es pa nhóis. Os por tu gue ses não agi am como ali a dos do rei de
Espa nha; apos sa vam-se por con ta pró pria do ter ri tó rio de seus vi zi nhos
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e, con se qüen te men te, era mu i to na tu ral que es tes se de fen des sem. Po di am
ser tra ta dos como ini mi gos, mas como re bel des nun ca.

De qual quer sor te, o Con de de Fi gue i ra veio ain da agra var a
si tu a ção do in fe liz Ânge lo Núñez apo de ran do-se, em nome do rei, do
ter re no onde es ta va si tu a da a es tân cia do es pa nhol. A in ten ção do con de
é a de fun dar, aí, uma al de ia, e não se lhe pode ne gar que, sob vá ri os
as pec tos, o lo cal foi bem es co lhi do. Os agri cul to res dos ar re do res da qui
es tão mu i to dis tan tes de Ca pi lha, para re cor re rem ao ca pe lão que aí re si de 
e, por con se guin te, se tor na ne ces sá rio cons tru ir ou tra igre ja na pe nín su la, 
se não se qui ser ver gran de par te da po pu la ção per der toda a no ção de
re li gião e mo ral. É igual men te bom por que, sem pre ci sar do rio Gran de,
po dem sor tir-se de mer ca do ri as que lhe são ne ces sá ri as, e en con trar
al guns tra ba lha do res na vi zi nhan ça.

Numa re gião onde há bas tan te di nhe i ro, é pre ci so, a bem do
co mér cio, pro por ci o nar aos ha bi tan tes o meio de gas tá-lo. O lu gar es co -
lhi do pelo con de para for mar uma al de ia ofe re ce apra zí vel pla ní cie, cer ca da
de co li nas. É pro te gi do pelo for tim; não dis ta mais do que meia lé gua do 
rio São Mi guel, onde os ia tes po dem che gar na es ta ção chu vo sa, nem
fica mais de duas lé guas e meia do pon tal de São Mi guel, onde se lan ça
este mes mo rio, que for ma a ex tre mi da de da la goa Mi rim. A al de ia fi ca ria
sem dú vi da me lhor, no pró prio pon tal, ou às mar gens do rio São Mi guel,
onde pas sei para che gar ao for tim, mas não pu de ram pen sar nes ses dois 
pon tos, por quan to no in ver no as águas plu vi a is ala gam os ter re nos. O
lo cal pre fe ri do pelo con de já apre sen ta va o in con ve ni en te da ex ces si va
umi da de, além de ou tros, tais como: as águas não são po tá ve is e na vi zi -
nhan ça não se en con tram ou tros bos ques se não os que mar ge i am o rio
São Mi guel, cuja ma de i ra não é apro ve i tá vel para cons tru ção; mas qual quer
que fos se o lu gar es co lhi do, de Ca pi lha até aqui, é in con tes tá vel, ca re ce ria
igual men te de ma de i ra.

Os mo ra do res da vi zi nhan ça di zem que esta re gião não é
bas tan te po vo a da para que a al de ia pos sa cons ti tu ir-se den tro de pou cos 
anos, e acres cen tam que as pes so as que já pro cu ra ram ter ras para aí
cons tru ir suas ca sas, sen do ex tre ma men te po bres, só po dem, re al men te,
ter in ten ção de re ven dê-las. Entre tan to, es tou con ven ci do de que, se for
cons tru í da uma igre ja nes se lu gar e se trou xe rem um pa dre, os es tan ci e i ros
dos ar re do res aí cons tru i rão, em bre ve, ha bi ta ções, para po de rem pas sar 
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os do min gos e os dias de fes ta e, por tan to, aí, se es ta be le ce rão, den tro
de pou co tem po, ta ver nas e, em se gui da, ope rá ri os e mer ca do res. Pre ten -
dem dar à nova al de ia o nome de Cas te lo Bran co, que é o so bre no me
do con de.

XUÍ, 3 de ou tu bro. – Após o al mo ço, des pe di-me do Ca pi tão
Ma nuel Jo a quim de Car va lho, de quem re ce bi gran des pro vas de gen ti le za,
e que me acom pa nhou, a ca va lo, até ao rio São Mi guel. Esse ho mem era 
ape nas um sim ples sol da do, mas fo ram tais seus pro dí gi os de va lor, que, 
numa re gião onde qua se só há bran cos, o pro mo ve ram, ape sar de sua
cor, ao pos to de ca pi tão. Em ge ral os ho mens des ta ca pi ta nia são ex tre -
ma men te co ra jo sos. Con tam-se de les mil fe i tos que de mons tram sua in tre -
pi dez. Estão sem pre dis pos tos para as mais ár du as lu tas; mas, ao mes mo 
tem po, é di fí cil su je i tá-los a uma dis ci pli na re gu lar. Para com ba ter, de i xam
sem pena al gu ma sua casa, fa mí lia, mas após a vi tó ria, pro cu ram vol tar
para ela. Nun ca de ser tam por co var dia; mas o fa zem cons tan te men te se
os de i xam ina ti vos. Qu an do, an tes da ba ta lha de Ta qua rem bó, o Con de
de Fi gue i ra con vo cou os ha bi tan tes da ca pi ta nia, fo ram os de ser to res
que em ma i o ria aten de ram ao ape lo; apre sen ta ram-se não so men te por ve -
rem seu país ame a ça do, mas tam bém por ha ver o con de pro me ti do aos
que se guis sem de i xá-los vol tar aos la res, após ven ci do o ini mi go.

Para vir de São Mi guel até aqui, fiz duas lé guas pe los cam pos
co ber tos de erva seca, e onde não se en con tra uma só ár vo re. O ar ro io
Xuí, do qual já fa lei, es ta be le cia, ou tro ra, o li mi te dos Cam pos Ne u tra is, e
aí ha via uma guar da es pa nho la, à mar gem di re i ta do ri a cho. De po is que
o Ge ne ral Le cor se apo de rou de Mon te vi déu, o Te nen te-Ge ne ral Ma nu el
Mar ques de Sou sa fi cou acan to na do du ran te mais de um ano nes sa mar -
gem, com cer ca de qui nhen tos ho mens. Essas tro pas fo ram, de po is,
trans fe ri das para San ta Te re sa, le van do con si go o ma te ri al das bar ra cas
que ti nham cons tru í do em Xuí: o te nen te-ge ne ral pas sou cer ca de oito
me ses em San ta Te re sa, mas nem lá nem no Xuí hou ve con fli to al gum
en tre ele e os es pa nhóis. O Ge ne ral Mar ques de pen dia do ca pi tão-ge ne ral
do Rio Gran de, ao pas so que a mar gem do Xuí era con si de ra da como
li mi te da ca pi ta nia e, so men te no cor rer da que le ano, a fron te i ra avan -
çou até Angus tu ra. 

Por um con vê nio di fí cil de com pre en der-se, Con de de Fi gue i ra 
e o ca bil do de Mon te vi déu en vi a ram cada um à sua fron te i ra um ofi ci al,
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para tra tar dos no vos li mi tes. Esses dois ho mens, após com bi na ções,
re cu a ram a li nha di vi só ria até Angus tu ra, que fica apro xi ma da men te a
tre ze lé guas ao sul do Xuí, e de ci di ram que ela pas sa ria pe los ba nha dos
de Ca nha da-Gran de e São Mi guel, que se gui ria o rio São Luís, até sua
em bo ca du ra na la goa Mi rim, con tor nan do, em se gui da, a mar gem oci -
den tal da la goa, a uma dis tân cia de dois ti ros de ca nhão; pas san do pela
em bo ca du ra do rio Sa bo i ati, su bin do pe las mar gens do rio Ja gua rão até
às ser ras de Ace guá, atra ves san do, fi nal men te, o rio Ne gro.

Des de que che guei à es tân cia do Xuí, te nho sido gen til men te
tra ta do. O dono da casa (Jo a quim Sil ve i ra) está au sen te, mas sua es po sa,
irmã do Sr. Del mont, de sem pe nhou per fe i ta men te as hon ras da casa.
To das as se nho ras que co nhe ci des de o Rio Gran de têm fa la do co mi go,
dis pen san do-me gen ti le zas, daí ha ver com pre en di do que em ge ral têm
me lhor bom sen so, tal vez mais que seus ma ri dos.
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Capítulo VI

SANTA TERESA – FORTALEZA – ALUGUEL DE UMA  CARROÇA –
EXCESSIVA CARESTIA DE TODAS AS COISAS – COLHEITA E
TRILHA DO TRIGO – ANGUSTURA – CASTILHOS – IMPOSTOS
SOBRE AS MERCADORIAS QUE VÃO DO RIO GRANDE PARA
MONTEVIDÉU – CAVALOS SELVAGENS – CASTILLOS
(CONTINUAÇÃO) – CHAFALOTE – D. CARLOS CONXAS – VILA
DE ROCHA – HERBORIZAÇÃO NO CERRO ÁSPERO – MARCAÇÃO 
DO GADO – ARROIO DE LAS PIEDRAS – A MISSA NO ROCHA –
PAIXÃO DO JOGO – ARROIO DO JOZE IGNACIO – GAÚCHOS OU 
GARUCHOS  – ESTÂNCIA DOS BRAGADOS – ORAÇÃO À NOITE,
AS GRAÇAS – VILA DE SAN CARLOS – MANTEIGA –  CERCAS
COM ABÓBORAS ESPINHOSAS.

SANTA TERESA, 4 de ou tu bro, sete lé guas. – Em Xuí ha via eu
man da do car ne ar uma vaca para meus cri a dos, po rém mi nha hos pe de i ra 
não me de i xou pagá-la, e ain da me obri gou a ace i tar o ca va lo que me ha -
via em pres ta do para ir a São Mi guel. Atri buo tal ex ces so de cor te sia aos
pe que nos ser vi ços que pres tei ao Sr. Del mont, à idéia que fa zem de mi -
nha im por tân cia e ao de se jo de pe di rem que me em pe nhe com o Ge ne ral
Le cor para con se guir a ba i xa de um ir mão que está na fron te i ra.

Ape sar da opi nião ge ral ser esta, não cre io que devo uni ca -
men te atri bu ir à pre sen ça de meus sol da dos e ao pos to de co ro nel tan tas 
fa ci li da des a mim pres ta das des de o Rio Gran de e a hos pi ta li da de de que 



te nho sido ob je to. Em toda a par te é cos tu me dar ali men to e em pres -
tar ca va los aos vi a jan tes. Antes de de i xar a es tân cia de Xuí, a dona da
casa mos trou-me te ci dos de li nho mu i to for tes, fe i tos em sua casa, ou tros 
de li nho e al go dão, sen do os de lã mais gros se i ros e des ti na dos às rou pas
dos ne gros.

Qu a se to dos os ha bi tan tes des ta re gião são pro ve ni en tes das
ilhas dos Aço res e seus an te pas sa dos trou xe ram de lá esse gê ne ro de
in dús tria. O li nho é aqui se me a do em ju nho e tra ta do exa ta men te como
o tri go, sen do co lhi do em de zem bro. Pa re ceu-me de qua li da de in fe ri or
ao que cres ce em Fran ça.

A re gião que hoje per cor ri está co ber ta de pas ta gens se cas e
sem ár vo res como as por que pas sei nos dias an te ri o res. Sem pre au sên cia
de flo res; o ter re no um pou co de si gual, prin ci pal men te nos ar re do res de 
San ta Te re sa. 

Ha via man da do, à fren te, um de meus sol da dos para pro cu rar-me 
alo ja men to. O co man dan te de San ta Te re sa veio ao meu en con tro, a
ca va lo, e ofe re ceu-me sua casa; dis se-me que ama nhã vi ria aqui uma car ro ça
que eu po de ria alu gar e, em con se qüên cia, de vol ve ria a do Ma jor Ma te us.
Ontem fui obri ga do a in ter rom per meu ar ti go so bre os no vos li mi tes
en tre a Ca pi ta nia de Mon te vi déu e a do Rio Gran de; hoje vou con ti -
nuá-lo.

Como o rei de Por tugal ainda não to mou pos se das terras situadas 
entre Xuí e o rio da Pra ta, su pôs-se que ele não po de ria im pu ne mente
ane xar, por sua pró pria con ta, uma par te des se ter ri tó rio à Capi ta nia
do Rio Gran de e foi por isso que fez in ter vir nes se as sun to o ca bil do de
Mon te vi déu. Mas em mo men to al gum o ca bil do, cu jas funções são to das
mu ni ci pa is, teve o me nor di re i to ou mes mo a me nor au to ri dade so bre as
ter ras vi zi nhas de San ta Te re sa e, por con se guin te, não po dia dar o que
não lhe per ten cia. Há mais ain da. Su pon do-se mes mo que ele ti ves se
di re i to de fa zer a do a ção, está cla ro que a sua su bor di na ção à au to ri da de 
su pe ri or bas ta ria para ti rar a esta do a ção toda a sua va li da de. O con sen -
ti men to do ca bil do não dá, por tan to, ne nhum di re i to a Por tu gal e va leu
tanto que o Rei, sem en trar em ex pli ca ção al gu ma, de cla rou, pura e
sim ples men te, que a au to ri da de do go ver na dor do Rio Gran de se
esten de ria até aos no vos li mi tes. Te ria sido me lhor, ain da, que se hou -
ves sem de i xa do fi car as co i sas como es ta vam até de fi ni ti va com bi na ção,
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por que não po dia ad vir para Por tu gal ne nhu ma van ta gem a nova de -
marcação, e tal com bi na ção po de rá aba lar a boa fé de seu go ver no.

SANTA TERESA, 5 de ou tu bro. – Hoje fui, em com pa nhia
de meu hos pe de i ro, vi si tar a for ta le za; está si tu a da à ex tre mi da de se ten -
tri o nal do cume de alon ga da co li na, que se es ten de de nor te a sul; em
par te cons tru í da so bre ro che do, pa re cen do um pen tá go no ir re gu lar, ten do
os ân gu los flan que a dos por bas tiões. Ou tro ra ha via, no in te ri or do for te, 
al gu mas ca ser nas, uma ca pe la, uma ofi ci na de ar me i ro e de pó si tos, mas
es sas cons tru ções fo ram em par te des tru í das e até a por ta do for te se
acha que bra da. Se gun do me in for ma ram, o for te de San ta Te re sa foi
co me ça do pe los por tu gue ses e ter mi na do pe los es pa nhóis que nele
des pen de ram so mas con si de rá ve is. Mas na guer ra de 1810 a 1812, es tes
pro cu ra ram des truí-lo para im pe dir que por tu gue ses dele se apro ve i tas sem, 
de i xan do-o no es ta do em que ain da hoje se en con tra. Entre tan to, como
as mu ra lhas não fo ram da ni fi ca das, po der-se-ia re cons truí-lo, sem gran des
des pe sas. A po si ção des se for te foi mu i to bem es co lhi da, pois nes ta
zona fron te i ri ça não se pode ir do nor te ao sul sem pas sar por suas mu -
ra lhas, por que, a les te, há ape nas um pe que no es pa ço en tre ele e o mar,
e a oes te es tão vas tos pan ta na is além dos qua is se acha a la goa dos Pal -
ma res, igual men te la de a da de pân ta nos do lado oci den tal. Aliás, nada se
igua la à tris te za des ta re gião. 

De um lado da co li na vêem-se, para além de um rel va do, are a is
es bran qui ça dos e o mar que ruge; do ou tro lado, ba nha dos co ber tos de
ci pe rá ce as e, ao lon ge, as águas do lago. Além do for te, no alto da co li na,
es tão duas fi le i ras de ca se bres, mu i to ba i xos, cons tru í dos de ter ra ou de
pa lha, e co ber tos de col mo, os qua is ser vi am de alo ja men to às tro pas.
Entre es tes ca se bres, al gu mas ta ver nas que pro va vel men te não per ma ne ce rão 
em pé por mu i to tem po, pois atu al men te não exis te aqui mais do que
meia dú zia de sol da dos.

SANTA TERESA, 6 de ou tu bro. – Her bo ri zei on tem e hoje
nos ar re do res de San ta Te re sa, mas achei pou cas plan tas. Vá ri as es pé ci es 
da Eu ro pa es tão acli ma ta das no lu gar, en tre ou tras a bou ra che, a vi pe ri na
co mum, o anet hum fo e ni cu lum, a vi o le ta, o si le no, fi nal men te, a mal va
co mum, que eu já en con tra ra abun dan te men te em qua se to das as ca sas
do Rio Gran de até aqui.
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SANTA TERESA, 7 de ou tu bro. – Por es tar o tem po hor rí vel,
não pude par tir para fa zer as 30 lé guas que há da qui a Mal do na do. Alu guei
uma car ro ça com qua tro jun tas de bois, por se ten ta pe sos. É pre ço exor -
bi tan te, em bo ra aqui não o con si de rem mu i to ele va do, pois tudo nes ta
re gião é ex ces si va men te caro; não se alu ga um peão por me nos de nove
a dez pe sos por mês; vi pa gar vin te e cin co fran cos por bor ze guins mu i to
mal fe i tos, e eu pró prio dei cin co pa ta cas por um con ser to numa es pin -
gar da, mu i to mal fe i to, e que em Mi nas te ria pago pa ta ca e meia. Não há
ma de i ra al gu ma em San ta Te re sa e, para co zi nhar-se, é ne ces sá rio man dar
bus cá-la na mar gem oci den tal da la goa de Pal ma res. Entre tan to uti li zam
tam bém um pe que no ar bus to mu i to es pi nho so, cha ma do es pi nho-da-cruz,
e que cres ce em São Mi guel nos ar re do res da qui, en tre as pe dras. Este
ar bus to que i ma bem, mes mo ver de. Dele fa rei des cri ção ou tro dia.

SANTA TERESA, 8 de ou tu bro. – Saí hoje a pas se ar com
meu hos pe de i ro a uma pas ta gem (po tre i ro) que a pró pria na tu re za teve
o cu i da do de cer car por meio de ex ten sos pan ta na is, me din do sete lé guas
de pe rí me tro. Como os tí tu los da pes soa que se di zia pro pri e tá rio não
pa re ces sem su fi ci en tes ao Con de de Fi gue i ra, este to mou pos se des sas
ter ras para pas tos dos ca va los e do gado per ten cen tes ao Rei.

Des de o Rio Gran de até aqui, ouço os agri cul to res se que i xa rem 
da fer ru gem. Faz-se co lhe i ta do tri go com gran des fo i ces mu i to es tre i tas,
do fe i tio de uma semi-elip se alon ga da e oblí qua. O ce i fa dor põe de de i ras
de pa lha na mão es quer da, e com essa mão pren de um pu nha do de pés
de col mos, aba i xo das es pi gas, e cor ta a pa lha sob a mão. De i xa-se o res -
to lho. Para ba ter o tri go fa zem-se dois cur ra is, ten do um de les uma for ma 
qual quer e o ou tro a for ma cir cu lar, em co mu ni ca ção com o pri me i ro.
Arran ca-se a erva des te úl ti mo cur ral, var ren do-o com cu i da do, e aí se
es pa lham as es pi gas. Re ú nem-se ju men tos sel va gens no pri me i ro cur ral.
Daí fa zem pas sá-los a ou tro cur ral cir cu lar e os fe cham ali. Ho mens a
ca va lo acos sam os ju men tos com for tes chi co ta das, e os for çam a cor rer 
à vol ta vá ri as ve zes, de bu lhan do as es pi gas com as pa tas. Este pro ces so
de ba ter o tri go é ex tre ma men te pre cá rio. Não so men te as es pi gas de i xam 
de es va zi ar-se com ple ta men te, como, não ha ven do cu i da do de ex plo rar
o cur ral, ain da mu i tos grãos se ocul tam sob a ter ra e fi cam per di dos. Eu
pró prio vi os cur ra is; e os ou tros por me no res que men ci o nei devo-os ao 
meu hos pe de i ro, Sr. José Fe li ci a no Be zer ra, cul ti va dor de tri go.
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ANGUSTURA, 9 de ou tu bro, seis lé guas. – Co li nas pou co
ele va das su ce dem àque las em que está cons tru í da San ta Te re sa; em
se gui da o ter re no se tor na ex tre ma men te pla no e co ber to por uma erva
res se qui da cu jos bro tos no vos mal po di am rom per. Pa re ce que nes ta
re gião, onde as pas ta gens cres cem mu i to, há o cos tu me das que i ma das.
Ontem atra ves sei cam pos onde esta ope ra ção ti nha sido fe i ta re cen te -
men te. Ne nhu ma ár vo re, ne nhu ma casa em todo o tre cho per cor ri do
até aqui. O ca mi nho pou co se dis tan cia do mar e do lado oci den tal não
se de i xa de avis tar a la goa dos Pal ma res, que se es ten de des de San ta Te re sa
até aqui. À ex tre mi da de da mar gem oci den tal do lago se es ten dem co li nas 
de as pec to bas tan te pi to res co, cha ma das cer ro da Ma tur ran ga, e que se
li gam ao cer ro de São Mi guel. Nes ta re gião dá-se o nome de cer ro às
ca de i as de co li nas ou tre chos de ca de i as.

O cer ro é para as pe que nas ele va ções o mes mo que as ser ras
para as al tas mon ta nhas. O cer ro da Ma tur ran ga é co ber to de pal me i ras
mu i to den sas, dan do ori gem ao nome do lago pró xi mo. 

Pa rei jun to à guar da de Angus tu ra, co lo ca da à ex tre mi da de da 
fron te i ra da Ca pi ta nia do Rio Gran de. Com põe-se, atu al men te, de vin te
ho mens co man da dos por um sub te nen te, mas acre di to que esse nú me ro 
não tar da rá a ser di mi nu í do. Uma chou pa na ser ve de alo ja men to para os 
mi li ta res, e atrás dela duas ou tras me no res que lhe ser vem de co zi nha. 

A pa i sa gem que se des cor ti na da guar da de Angus tu ra é bas tan te
agra dá vel. À di re i ta avis ta-se a ex tre mi da de do lago e di an te da casa se
es ten dem pas ta gens que a cer ta dis tân cia são pon ti lha das de pal me i ras,
para além das qua is se di vi sa o cer ro da Ma tur ran ga, igual men te co ber to
des sas ár vo res. Ontem, em San ta Te re sa, co nhe ci o te nen te que co man da
em Angus tu ra; ele to mou a di an te i ra para me re ce ber e, como que rem à
viva for ça que eu seja co ro nel, fui re ce bi do pelo des ta ca men to com
hon ras mi li ta res, e o te nen te quis dar-me uma guar da, o que re cu sei. 

Vi hoje, às mar gens da es tra da, um re ba nho de cer vos que
pas ta vam tran qüi la men te ao lado de aves tru zes; eles não fu gi ram à nos sa 
apro xi ma ção. Mos tra ram-me aqui vá ri os cãe zi nhos apa nha dos pe los sol -
da dos nos cam pos, per ten cen tes a ban dos sel va gens que er ram pe los
cam pos, de no mi na dos chi mar rões. Esses ani ma is, ori gi na ri a men te eva di -
dos das ha bi ta ções, nada pos su em que os dis tin ga de modo par ti cu lar.
To dos os que vi eram mes ti ços, mas uns ti nham tra ços do cão de fila,
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ou tros de gal go, etc. Os cães sel va gens co me çam a ra re ar, en tre Rio
Gran de e San ta Te re sa, por que os fa zen de i ros, cu jos re ba nhos eles de vo ram, 
os ex ter mi nam.

CASTILHOS, 10 de ou tu bro, seis lé guas. – Hoje o as pec to da 
re gião mu dou com ple ta men te. Não mais uma pla ní cie nua e per fe i ta -
men te uni for me; o ter re no é on du la do e nele es tão es pa lha dos bu tiás,
ora à gran de dis tân cia, ora bem pró xi mos, em gru pos. Essas ár vo res,
mais gros sas e mais al tas que os gua ru pa rus, atin gem per to de 15 pés, mas 
apre sen tam ri go ro sa men te os mes mos ca rac te res. Esta ma nhã, o te nen te 
da guar da de Angus tu ra me fez co mer cru o novo gomo de uma de suas 
pal me i ras; o gos to me fez lem brar o da cas ta nha crua, mas é in fi ni ta -
men te mais de li ca do.

A cer ca de qua tro lé guas de Angus tu ra, no lu gar cha ma do
Argue jo, en tra mos na casa de um ve lho, ou tro ra mu i to rico, mas que a
guer ra re du ziu à men di ci da de. Li vros la ti nos cons ti tu em sua le i tu ra ha bi tu al 
e su põe-se na re gião que ele seja um an ti go je su í ta; ca sa do com uma ín dia,
dela teve vá ri os fi lhos

Jun to à casa des se ho mem, vi à mi nha es quer da, vale di zer, do 
lado les te, um lago de no mi na do Cas ti lhos e que mede cer ca de duas lé guas
de com pri men to. Re ce be as águas de vá ri os ar ro i os e, quan do mu i to
che io, co mu ni ca-se com o mar por um es tre i to ca nal cha ma do Ba li zas.
Estan do o ca nal aber to, as águas do lago tor nam-se sal ga das. A es tra da
es ten de-se pa ra le la men te ao mar; pode-se mes mo per ce bê-lo jun to ao
Argue jo, e a es tân cia em que pa rei dis ta dele ape nas qua tro lé guas. O Se nhor
José Fe li ci a no Be zer ra, meu hos pe de i ro em San ta Te re sa, e o te nen te de
Angus tu ra acom pa nha ram-me a um lu gar dis tan te uma lé gua da qui,
cha ma do pe los por tu gue ses Casa do Mo li na, nome do pro pri e tá rio.
Ape sar de chou pa na, esta casa, como a dos por tu gue ses, é mais lim pa e
mais mo bi li a da. A sala em que fui re ce bi do é guar ne ci da de ban cos e
ca de i ras e num dos ân gu los há um gran de apa ra dor em for ma de ar má rio 
cu jos ba ten tes aber tos de i xam ver gran de quan ti da de de pra tos de lou ças
de fa i an ça. Esta sala é tam bém pou co es tu ca da como a dos por tu gue ses, 
mas o ma de i ra men to e as pa re des ca i a dos de bran co. Par te des ta casa é
uma ven da onde se acha vam em pi lha dos vá ri as sur rões de erva-mate,
vin dos da Ca pi ta nia do Rio Gran de, um gran de sur rão de pi men ta, al gu mas 
mer ca do ri as eu ro péi as e pon ches ra i a dos de vá ri as co res com pre do mi nân cia 
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do azul fe i tos em Cór do va. Pa rei em uma es tân cia per ten cen te à irmã de 
Ânge lo Núñez, e que se cons ti tui de vá ri as chou pa nas ba i xas, cons tru í das
em ter ra par da, avul tan do ape nas a casa do pro pri e tá rio. Na sala em que
fui re ce bi do, duas ar ma ções de cama, ou tro tan to de ca de i ras de pa lha
pin ta das de en car na do, me sas e so bre uma de las uma ca pe la por tá til, à
ma ne i ra por tu gue sa. As pa re des ca i a das de bran co, sem for ro nem as so a lho.
Ao en trar, en con trei os pro pri e tá ri os da casa e vá ri as jo vens de dez a
quin ze anos, de fi si o no mia ver da de i ra men te an gé li ca, pele fina, co ra das,
gran des olhos pre tos, boca pe que na, ca be los cas ta nho-es cu ros. Estas jo vens,
fi lhas do dono da casa, tra jam, como sua mãe, ves ti do de in di a na e um
fi chu de al go dão, tra zem os ca be los tran ça dos e al te a dos com um pen te. 
A mãe está de me i as e sa pa tos, o que não acon te ce às fi lhas.

Re ce be ram-me com ex tre ma fri e za, mas tal vez eu o devo me nos 
ao ca rá ter par ti cu lar de meus hos pe de i ros que ao da na ção. Como quer
que seja, são nove ho ras e até ago ra só me ofe re ce ram mate. 

Re cen te men te cri a ram al guns im pos tos so bre as prin ci pa is
mer ca do ri as que tran si tam da Ca pi ta nia do Rio Gran de para a de
Mon te vi déu. Tais im pos tos são co bra dos em San ta Te re sa em fa vor da
úl ti ma des sas ca pi ta ni as. A erva-mate paga 26% so bre o pre ço de com pra
que se su põe se jam 12 tos tões (25 sol dos). O gado va cum paga $240, os 
bur ros $400, os po tros $200, as éguas $100.

Co me cei a des cre ver o modo de ba ter o tri go; vou ter mi nar o
que te nho a di zer a res pe i to. Qu an do o grão sai das es pi gas, se pa ra-se
dele a pa lha com for qui lhas de três den tes, mu i to pró xi mos um do ou tro,
aca ban do-se de lim pá-lo pelo pro ces so de ar re mes sá-lo ao ar con tra o
ven to com pás. Para ven dê-lo e trans por tá-lo, põe-se em gran des sa cos
de cou ros crus e in te i ros. É as sim que ele che ga ao Rio de Ja ne i ro.

Encon tra mos hoje, a pou ca dis tân cia de Angus tu ra, tro pas de
éguas sel va gens que ca ra co la vam e ga lo pa vam nas pas ta gens. Ao nos
apro xi mar mos, uma se as sus tou, al gu mas pas sa ram à di re i ta da es tra da;
ou tras per ma ne ce ram do lado opos to. Vi mos ain da um bur ro cor rer
atrás da tro pa me nor e for çá-la a jun tar-se à ou tra.

Ou tro ra, os ca va los sel va gens eram ex tre ma men te co muns
nos cam pos ne u tra is, mas de po is que es tes cam pos fi ca ram po vo a dos,
tem-se ex ter mi na do gran de nú me ro des ses ani ma is para de les ti rar o
cou ro. 
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Nos cam pos em que pre do mi nam os ca va los sel va gens, são
eles mu i to te mi dos pe los que vi a jam com ca va los do ma dos. Eles se
apro xi mam des tes, in cor po ram-nos em seu ban do, fu gin do com eles pe los
cam pos. Na cam pa nha de 1810 a 1812, Dom Di o go ia em seu car ro
acom pa nha do de nu me ro sos ca va los de re ser va. Con ta-se que, cer ta vez, 
um ofi ci al veio di zer-lhe que se avis ta va ao lon ge uma tro pa con si de rá vel
de ca va los sel va gens (ba gua la da) e su ge riu-lhe man das se ati rar so bre essa
tro pa para es pan tá-la. Dom Di o go não fez caso do con se lho, mas de
ime di a to os ca va los sel va gens mis tu ra ram-se com os seus; os que es ta vam 
atre la dos ao car ro pu se ram-se a ga lo par no meio dos ou tros, e o ge ne ral 
cor reu ris co de vida.

Para ca çar ca va los sel va gens, faz-se com es ta cas um cer ca do
com pri do de for ma pa ra bó li ca, so men te aber to na ex tre mi da de mais lar ga.
Ho mens a ca va lo cor rem atrás de les, per se guem-nos e for çam-nos a en trar
no cer ca do onde são pre sos em uma rede. Vi hoje par ques (cur ra is) mu i to 
bo ni tos, for ma dos de bu ti a ze i ros plan ta dos em re dor, pró xi mos uns dos 
ou tros; a mis tu ra de sua fo lha gem pro duz efe i to mu i to agra dá vel. Estas
ár vo res se trans plan tam já gran des e tor nam a pe gar mu i to bem. Uti li za-se,
na re gião, o pe dí cu lo das fo lhas ve lhas dos bu ti a ze i ros para fa zer fogo.

CASTILHOS, 11 de ou tu bro. – Cho veu du ran te o dia todo
obri gan do-me a fi car aqui. Por ser cos tu me da casa, não me ad mi rei de
meus hos pe de i ros me ha ve rem ser vi do a ceia tão tar de, on tem à no i te.
Esta ma nhã trou xe ram a meu quar to pra tos gran des de mi lho co zi do no 
le i te. Uma hora de po is ser vi ram o jan tar na sala, con vi dan do-me a nele
to mar par te; com pu nha-se de três pra tos ser vi dos um após ou tro:
pri me i ro, cos te las de car ne de vaca as sa das; em se gui da, car ne co zi da; e
fi nal men te ma za mor ra can gi ca. Co meu-se pão e be beu-se vi nho de Cór do va.
Após o jan tar, o dono da casa me per gun tou se que ria fa zer a ses ta,
res pon di-lhe ne ga ti va men te; re ti rou-se para o quar to com a mu lher e os
fi lhos, só re a pa re cen do duas ou três ho ras mais tar de.

Qu an do se dor me as sim du ran te o dia, é fá cil de i tar-se à
meia-no i te. Após a ses ta, meus hos pe de i ros man da ram ser vir o mate,
que be bem sem açú car. Ao cair da no i te, abriu-se a ca pe li nha de que fa lei
e onde se en con tra va uma ima gem da Vir gem, di an te da qual acen de ram 
uma vela. Não devo es que cer que, ao fim do jan tar, to dos ren de ram gra ças
jun tan do as mãos como se faz en tre nós e, ao se le van ta rem da mesa,
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uma pre ta re ci tou, em voz alta, a ação de gra ças. Du ran te o jan tar quis
be ber à sa ú de dos do nos da casa, mas me ad ver ti ram que nes ta re gião
isto não é usa do.

“Entre nós – dis se-me meu hos pe de i ro – não fa ze mos ce ri -
mô ni as, des pre za mos a cor te sia afe ta da dos por tu gue ses.”

Os ho mens que en con trei por aqui usam um chi ri pá, pe da ço
de te ci do de lã do qual se faz um cin to e que co bre as co xas, des cen do
até os jo e lhos como um sa i o te. Ves tem cal ças lar gas de um te ci do de
al go dão fe i to em casa, e a ex tre mi da de de cada per na ter mi na em fran jas,
aci ma das qua is há mu i tas ve zes um pon to aber to (à jour). Ne nhu ma
pro por ção en tre a ma ne i ra de tra jar dos ho mens e as das mu lhe res; es tas 
se ves tem como da mas, os ho mens um pou co me lhor que nos sos cam po -
ne ses da Fran ça.

Aqui, põe-se fogo às pas ta gens, an tes da pri ma ve ra, nos me ses
de agos to e se tem bro.

CHAFALOTE, 12 de ou tu bro, cin co lé guas. – A re gião con ti nua
on du la da e co ber ta de pas ta gens. A pe que na ca de ia de co li nas que
co me ça em São Mi guel pro lon ga-se pa ra le la men te ao ca mi nho. Até esse
tre cho ra re i am os bu ti a ze i ros, mas tor nam-se mais co muns à vi zi nhan ça
des sa ha bi ta ção; a cer ca de meia lé gua da qui, vê-se uma casa, aliás a úni ca. 
As pas ta gens são cons ti tu í das de uma erva fina e de mu i to me lhor qua li -
da de do que an tes de San ta Te re sa; e tam bém o gado é mais bo ni to. A
chu va que caiu on tem tor nou o ca mi nho mu i to ruim; acu mu lou-se gran de
quan ti da de d’água e en con tra mos mu i tas di fi cul da des a ven cer.

Pa rei em casa des ses ho mens, para quem tra zia uma car ta de
re co men da ção, e cuja mo ra dia era cons ti tu í da de vá ri as ca sas co ber tas
de sapê, en tre elas, duas ou três cons tru í das de ti jo lo.

Qu an do che guei, mu i ta gen te es ta va ocu pa da a car re gar uma
car ro ça. Per gun tei ao que me pa re ceu o mais bem ves ti do se era o dono
da casa; nada me res pon deu, mas me le vou à casa prin ci pal e, em se gui da,
re ti rou-se. Lá en con trei três se nho ras bem ves ti das que me re ce be ram
mu i to cor re ta men te e pu se ram-se a con ver sar co mi go. À ex ce ção de
uma mu i to bo ni ta, as ou tras são en tra das em anos, mas gra ci o sas e
de sem ba ra ça das, cor te ses sem afe ta ção; numa pa la vra, têm qua se o por te
de nos sas cas te lãs bem edu ca das. Os ho mens, ao con trá rio, pou co fa la ram 
co mi go; têm ma ne i ras ru des, dis pen sa ram-me pou ca cor te sia e na apa rên cia
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não pas sam de cam po ne ses. Inva ri a vel men te usam chi ri pá e as cal ças de
que já fa lei; en tre tan to não é esta a ves ti men ta do dono da casa; tra jam
ca sa co cur to, e cal ças ge ral men te de te ci do de al go dão. Fa rei su ces si va -
men te al gu mas ob ser va ções so bre as di fe ren ças en tre os es pa nhóis e os
por tu gue ses, mas pelo que foi dito já se pode no tar uma di fe ren ça bem
acen tu a da. Entre os por tu gue ses, e só falo aqui dos da Ca pi ta nia do Rio
Gran de, são os ho mens que re ce bem os es tran ge i ros, dis pen san do-lhes
to das as aten ções. Hoje ex pe ri men tei exa ta men te o con trá rio e dis se ram-me
que en con tra ria es ses mes mos cos tu mes em casa de qua se to dos os
es pa nhóis. Ontem e hoje, meus hos pe de i ros mos tra ram gran de des pre zo
pe los por tu gue ses do in te ri or, quan do lhes con tei que na casa des tes as
mu lhe res nun ca apa re ci am. Meus hos pe de i ros não fa la ram com toda a
fran que za, mas é evi den te que de tes tam seus vi zi nhos.

O pro pri e tá rio de Cas ti lhos e o de Cha fa lo te per ma ne ce ram
pre sos vá ri os me ses nas pri sões de Por to Ale gre, por que, con for me se
di zia, ha vi am fa vo re ci do o par ti do dos in sur gen tes; se tal fato, como
mu i to bem as se ve ra o pro pri e tá rio de Cas ti lhos, fos se ver da de, é ao nos so 
rei que te ría mos ofen di do; não se ría mos, por tan to, res pon sá ve is de nos so
pro ce di men to para com os por tu gue ses e, prin ci pal men te, não agin do
em nome do rei da Espa nha, não ti nham eles o di re i to de nos pu nir. Os
ha bi tan tes des sa re gião en con tra ram-se em po si ção mu i to em ba ra ço sa.
Os in sur gen tes os obri ga vam a obe de cer ao seu par ti do, e os por tu gue ses
lhes in cri mi na vam por isso. A pro pri e tá ria des sa casa se re fu gi a ra no Rio 
Gran de para se sal var dos pa tri o tas, e foi nes sa oca sião que os por tu gue ses
ar ras ta ram para as pri sões de Por to Ale gre seu ir mão que per ma ne ce ra
aqui.

Ao che gar a essa casa, as se nho ras me per gun ta ram se já ha via 
jan ta do; res pon di-lhes que não; dis se ram-me elas, en tão, que iri am me
man dar ser vir uma pe que na me ren da e, ao cabo de um quar to de hora,
trou xe ram-me pão e um pra to de car ne que, em Fran ça, te ria sido su fi ci en te
para seis pes so as. À ceia ti ve mos exa ta men te o mes mo que em Cas ti lhos;
pri me i ro, um pra to de as sa do, de po is um pra to de car ne co zi da, na dan do
no cal do. O as sa do é de sa bor de li ci o so, mas de ex tre ma du re za. São
sem pre as pos tas mu i to gran des, de pou ca gros su ra que se le vam ao
fogo, pri me i ro, de um lado, de po is, de ou tro, en ter ran do-se, como dis se, 
o es pe to, ver ti cal men te. Em vá ri as ca sas este es pe to é de fer ro.
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VILA DE ROCHA, 13 de ou tu bro, sete lé guas. – De i xei mi nhas 
hos pe de i ras en can ta do com a cor re ção de seu pro ce di men to. A re gião
que per cor ri hoje apre sen ta ain da ex ce len tes pas ta gens; mas aí se vêem
pou cos ani ma is e o mes mo acon te ce nos cam pos que se es ten dem en tre 
Angus tu ra e Cas til los. Ou tro ra es ta vam co ber tas de inu me rá ve is re ba nhos,
mas di mi nu í ram sin gu lar men te du ran te a guer ra. Os bu ti a ze i ros são ra ros. 
O ter re no sem pre on du la do e à di re i ta con ti nua a pe que na ca de ia de
co li nas de que já fa lei. A duas lé guas de Cha fa lo te, no lu gar de no mi na do 
Dom Car los, atra ves sa-se um ar ro io guar ne ci do de bos ques de fi nha dos
e bre nho sos que se as se me lham às nos sas ma tas de cor te; to dos os que
vi des de o Rio Gran de são se me lhan tes a este.

Há um par de ca sas em Dom Car los, há ain da mais uma, no
lu gar cha ma do Con chas, mas são as úni cas.

Encon trei di ver sas car ro ças gran des que, pro va vel men te, ti nham 
ido le var cou ros a Mal do na do. Pa rei na Vila de Ro cha, da qual fa la rei
com mi nú ci as, quan do a ti ver per cor ri do. Alo jei-me aqui na casa de um
fran cês para o qual o Sr. Be zer ra me ha via dado uma car ta de re co men -
da ção e que está es ta be le ci do nes ta re gião há mu i tos anos. Aco lheu-me
mu i to bem e, como lhe ti ves se ma ni fes ta do o de se jo de ir her bo ri zar nas 
pe que nas mon ta nhas vi zi nhas da vila, con vi dou-me a pas sar em sua casa 
o dia de ama nhã.

VILA DE ROCHA, 14 de ou tu bro. – Acom pa nha do de Fir -
mi a no e de Ma te us, este o mais in te li gen te de meus dois sol da dos, fui
her bo ri zar hoje no Cer ro Áspe ro,1 pe que na mon ta nha que faz par te des ta 
ca de ia pou co ele va da, como dis se, que co me ça em São Mi guel e se
pro lon ga pa ra le la men te ao mar. Meu hos pe de i ro me ha via dado uma
car ta para um es tan ci e i ro que mora no ca mi nho, e a quem pe dia ser vir-me
de guia. Qu an do che guei à casa des se agri cul tor, acha va-se ele ocu pa do
em mar car seu gado; es ta vam re u ni das mu i tas pes so as; ga lo pa vam atrás
das re ses que de vi am ser mar ca das. Ati ra vam-lhes um laço nos chi fres, e 
ou tro nas per nas, fa zen do-as cair e apli ca vam um fer ro em bra sa so bre o 
pêlo. Re pa rei que, para es quen tar esse fer ro, que i ma vam-se com pe da ços
de ma de i ra as ca be ças e as per nas de va cas co ber tas de cou ro. Antes de
che gar à casa onde ob ser vei este tra ba lho, pas sei a um meio quar to de
lé gua da qui por um ar ro io cha ma do ar ro io de Ro cha. Nas ce, dis se ram-me,
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a cin co ou seis lé guas des ta ci da de em um lago de no mi na do la gu na de
Ro cha, que avis tei ao lon ge do lado do mar, quan do es ti ve em cer ro
Áspe ro. Esta pe que na mon ta nha é co ber ta de gros sos e gran des pe da ços
de ro chas amon to a das, en tre as qua is cres cem ar bus tos, prin ci pal men te
uma com pos ta de fo lhas mu i to fi nas com ra mos em ra ma lhe te, cu jas
flo res ain da não es tão de sen vol vi das (2160). Fi nal men te no tei ali al gu mas
pal me i ras. As er vas co muns nes sa mon ta nha são a óxa lis nº 2.080, a anê mo na 
nº 2.072, uma com pos ta; e do alto do cer ro Áspe ro, avis ta-se uma imen sa
ex ten são do lu gar onde o ter re no é on du la do e co ber to de pas ta gens,
ven do-se à dis tân cia, da par te les te, o lago de Ro cha. Per su a di ram-me
em Ro cha a to mar uma pre ca u ção, quan do per cor res se o cer ro Áspe ro,
por que, di zi am, as ro chas des sa mon ta nha ser vem de ca ver na aos ti gres.
Per cor ri-o em to das as di re ções e não vi ne nhum des ses ani ma is. É cer to
que ou tro ra eles eram mu i to co muns nes ta re gião, mas du ran te a guer ra
o mo vi men to das tro pas afu gen tou a ma i o ria de les. Con ver sei esta tar de
com meu hos pe de i ro a res pe i to do ca rá ter dos ha bi tan tes da qui, e tudo
quan to me dis se con fir ma o que li so bre os cos tu mes do Pa ra guai e o
que me foi re pe ti do por mu i tos por tu gue ses. Os vas tos cam pos que
per cor ri são ha bi ta dos em gran de par te por ín di os ci vi li za dos e mais
ain da por mes ti ços que nada pos su em; vão de uma a ou tra es tân cia,
mis tu ram-se sem ce ri mô nia aos mo ra do res da casa e com eles co mem
car ne à von ta de. De tem pos em tem pos, es ses ho mens aju dam os es tan -
ci e i ros em seus tra ba lhos e são re gi a men te pa gos, mas nun ca eco no mi zam
co i sa al gu ma. Qu an do pos su em um chi ri pá e um pon che, sua am bi ção
está sa tis fe i ta e gas tam o res to do di nhe i ro jo gan do e be ben do ca cha ça.
Dos ín di os e mes ti ços, es tes cos tu mes pas sa ram aos ho mens bran cos;
qua se nin guém eco no mi za; ga nha-se di nhe i ro com fa ci li da de, e gas ta-se
da mes ma ma ne i ra, e a pa i xão pelo jogo tor nou-se qua se ge ral. Um ho -
mem jul ga ter fe i to mu i to pe los fi lhos quan do lhes dá um par de cal ças e
uma ca mi sa. Com os bol sos che i os de pe sos, ele vai à pul pe ria e vol ta
para casa sem um ní quel se quer. Ima gi ne-se quan to um es tran ge i ro ati vo 
e eco nô mi co deve ter pros pe ra do nes sa ter ra.

Antes da guer ra, os eu ro pe us que vi nham se es ta be le cer aqui
fa zi am for tu na rá pi da; mu i tas ve zes eram vis tos pe din do es mo las e, ao
cabo de pou co tem po, pos su íam es cra vos, casa e mer ca do ri as. Fa zi am
en tão sen tir sua su pe ri o ri da de à gen te da ter ra; mos tra vam-lhe seu des pre zo
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e daí esse ódio que es tes con ce bi am con tra eles e as vin gan ças que exer -
ce ram. A guer ra em po bre ceu sin gu lar men te esta re gião; mas, se ela
con ti nu ar a go zar de paz, não tar da rá a re tor nar ao que era.

ARROIO DE LAS PIEDRAS, 15 de ou tu bro, três lé guas e
meia. – De i xei a ci da de de Ro cha bas tan te tar de, para an tes po der ir à
mis sa. A igre ja, bem di fe ren te da dos por tu gue ses, é mu i to ba i xa, com pri da,
ex tre ma men te es tre i ta, co ber ta de pa lha e cons tru í da de ti jo los. Não é
for ra da e tem um úni co al tar. Nela não se vê ne nhum or na men to, mas é 
mu i to lim pa. As mu lhe res co lo cam-se em duas fi las jun to ao san tuá rio e
per ma ne cem de jo e lhos como as por tu gue sas ou de có co ras. Os ho mens
mais dis tin tos as sen tam-se em dois ban cos dis pos tos um de fron te ao
ou tro no meio da igre ja, a al gu ma dis tân cia das pa re des; os de ma is fi cam 
aper ta dos uns con tra os ou tros en tre aque les ban cos e as por tas.

Há na igre ja de Ro cha um pe que no coro onde es ta vam dois
mú si cos, um com vi o li no, o ou tro com uma har pa. Eles can ta ram a mis sa 
acom pa nha dos de seus ins tru men tos, mas o povo não os acom pa nhou
e, como é de cos tu me en tre os por tu gue ses, nin guém ti nha li vro de ora ção.
Fa zia-se ato de pre sen ça, e pou cos pa re ci am re zar. As mu lhe res, mu i to
bem ves ti das, con tras ta vam com os ho mens.

Não vi aqui um só que ves tis se uma rou pa; à ex ce ção dois ou
três, com ca be los cor ta dos, os de ma is ti nham ata dos com uma fita. Os
mais bem ves ti dos tra ja vam ca po te e um cur to ja le co, os ou tros, um
pon che fe i to na re gião ou de te ci do de lã e seda sem for ro. Du ran te a
mis sa, bate-se no pe i to e fa zem-se si na is-da-cruz me nos fre qüen te men te 
que en tre os por tu gue ses, mas de po is de per sig nar-se, be i jam com gran de
cu i da do o po le gar. Como os por tu gue ses, nun ca se es que cem de fa zer o
si nal-da-cruz na boca quan do bo ce jam.

Per gun tei à es po sa de meu hos pe de i ro se ha via o há bi to de
mis sa can ta da to dos os do min gos; res pon deu-me ne ga ti va men te, mas
isso acon te cia com bas tan te fre qüên cia. A ci da de de Ro cha não se pa re ce
em nada com as ci da des e vi las por tu gue sas. Ela é li ge i ra men te qua dran -
gu lar, cons ti tu in do-se de apro xi ma da men te qua ren ta e cin co ca sas que
só têm an dar tér reo. Bas tan te al tas, a ma i or par te mu i to pe que nas, cons tru í -
das de ti jo los e co ber tas de pa lha; as mais im por tan tes são es tre i tas e
com pri das; as ou tras, qua se qua dra das. Não há re bo co nas pa re des a não 
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ser no ápi ce do te lha do; as ja ne las sem bas cu lan tes têm um pos ti go de
ma de i ra.

Em Ro cha en con tram-se vá ri as lo jas bas tan te sor ti das; os
co mer ci an tes man dam vir de Mon te vi déu e de Mal do na do, em car ro ças, 
os ob je tos de que têm ne ces si da de. A água que se bebe em Ro cha vem
do ar ro io de que já fa lei, mas não é mu i to boa; como tudo aqui se faz a
ca va lo, até os es cra vos dele se uti li zam para bus car água; para isso co lo ca-se 
o bar ril des ti na do a tal uso so bre uma es pé cie de tre nó, for ma do de três
pe da ços de ma de i ra dis pos tos em triân gu lo; a um de les ata-se uma cor re ia,
o ca va le i ro pren de a ou tra ex tre mi da de à sua sela, e o ca va lo, adi an tan do-se, 
puxa o triân gu lo e o bar ril. Trans por ta ram-se do mes mo modo os fe i xes 
de le nha que se vão bus car para o uso da co zi nha, co lo ca da à mar gem
do ar ro io.

Qu an do eu vi a ja va com o Con de de Fi gue i ra, seu car ro era
pu xa do por seis ca va los e, além dis so, dois ca va le i ros aju da vam a em pur rá-lo
por meio de uma cor da de cou ro que, de um lado, es ta va pre sa ao car ro, 
e de ou tro, à sua sela. Ao de i xar Ro cha, agra de ci vi va men te ao meu
hos pe de i ro, Se nhor Juan Bar bo te, e sua mu lher, que me tes te mu nha ram
mu i tas gen ti le zas. Ia par tir quan do uma se nho ra ido sa se apre sen tou a
mim di zen do que um dos ca va los que eu com pra ra em San ta Te re sa lhe
per ten cia. Exi biu-me al gu mas pro vas quan do vim a sa ber que o ca va lo
ti nha sido to ma do du ran te a guer ra e, por con se qüên cia, não me jul guei
obri ga do a res ti tuí-lo. Não obs tan te, per gun tei ao Sr. Bar bo te se esta
mu lher es ta va ne ces si ta da, por que, nes se caso, lhe da ria al gu mas pi as tras;
mas como ele me ga ran tiu que nada lhe fal ta va, não lhe dei meu pre sen te.

A re gião per cor ri da até aqui é on du la da, ofe re cen do ain da
ex ce len tes pas ta gens. A oes te, con ti nua pe que na ca de ia de co li nas de
que fa lei an te ri or men te; a les te, o lago de Ro cha que, se gun do me dis se ram, 
é se pa ra do do mar por uma es tre i ta fa i xa de ter ra. Estan do mu i to che io,
suas águas, ha bi tu al men te sal ga das, abrem uma pas sa gem; co mu ni can do-se
com o mar.

Pa rei numa es tân cia cu jos edi fí ci os se com põem de duas tris tes 
pa lho ças: uma, ha bi ta da pelo pro pri e tá rio e onde há uma pul pe ria; a ou tra,
que ser ve de co zi nha. Esta não tem por ta, e de no i te, quan do faz frio,
fe cha-se a en tra da com um cou ro. Em ge ral, des de o Rio Gran de até
aqui, é as sim que se fe cham as ca sas dos ne gros e as co zi nhas; nes tas,
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ge ral men te com duas aber tu ras, co lo ca-se o cou ro do lado onde so pra o 
ven to. Já não exis te es tân cia ao re dor da qual não se ve jam ca be ças de
va cas, os sa das de gado, re ta lhos de cou ro e mu i tas ve zes in tes ti nos e
pe da ços de car ne. Ao che gar, só ha via duas cri an ças en car re ga das de
cu i dar de um cam po de tri go que não está cer ca do de fos sos; mas fo ram 
pro cu rar o dono da casa, que em se gui da apa re ceu.

Este me con fir mou tudo o que seu cu nha do Juan Bar bo te me 
con ta ra so bre os cos tu mes da re gião. As cri an ças apren dem a jo gar car tas
logo que sa bem mon tar a ca va lo; é a bem di zer logo que co me çam a an dar; 
cedo, igual men te, se acos tu mam a be ber ca cha ça, só aban do nan do es tas
duas pa i xões no ins tan te em que de i xam de exis tir. “Eu de ve ria – dis se-me
meu hos pe de i ro – ser tão rico como meu cu nha do, mas nes ta re gião
ape nas os es tran ge i ros eco no mi zam; quan to a nós, gas ta mos nos so
di nhe i ro tão logo o ga nha mos e vi ve mos sem pre mal. Meu cu nha do
co me çou com três on ças [mo e das an ti gas es pa nho las] to ma das de em prés -
ti mo e hoje pos sui dez ne gros, vá ri as ne gras, a me lhor casa de Ro cha,
uma loja bem sor ti da, uma ola ria, uma pa da ria, uma ofi ci na de ser ra lhe ria, 
uma car ro ça, gado etc.” Mas este amor ao tra ba lho, este es pí ri to de or dem
e de eco no mia que os eu ro pe us tra zem para cá, eles ja ma is os co mu ni cam 
a seus fi lhos. Estes, cri a dos en tre nós, as si mi lam to dos os nos sos de fe i tos, 
le vam a vida como nós e di la pi dam mu i tas ve zes a for tu na do pai.

ARROIO DE JOZE IGNACIO, 16 de ou tu bro, cin co lé guas. 
– Ter re no de si gual, sem pre pas ta gens ex ce len tes, nem ves tí gi os de mata, 
a não ser à mar gem de al guns ar ro i os; umas ca sas, de lon ge em lon ge. A
oes te, con ti nu a ção da mes ma ca de ia de co li nas. Pa rei num lu gar de no -
mi na do Gar zón, onde há uma pul pe ria; per to daí, um ar ro io mar ge a do
de bos ques ra quí ti cos e que re ce be aflu en tes, indo lan çar-se na la gu na
del Gar zón; esta se es ten de pa ra le la men te ao mar, ao nor te do lago de
Ro cha. As águas sal ga das des se lago, quan do al tas, abrem pas sa gem atra vés
de uma fa i xa de ter ra es tre i ta que os se pa ra do mar.

No lu gar em que pa rei, há tam bém um ar ro io, mar ge a do de
ar vo re do, onde de sá guam ou tros que eu ha via atra ves sa do du ran te a
vi a gem, e que, por sua vez, se lan ça num ter ce i ro lago cha ma do la gu na
de Joze Igna cio.

Como os dois pre ce den tes, este úl ti mo ora se co mu ni ca com
o mar, ora é fe cha do. De tudo isto, vê-se que, des de Angus tu ra até aqui,
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do mi na uma ca de ia de la gos que co me ça no de Cas til los e se es ten de
pa ra le la men te ao mar e a pou ca dis tân cia dele. Nos ar re do res de Ro cha,
as sim como em toda a re gião per cor ri da on tem e hoje, não se cul ti va tri go
ou cul ti va-se pou co, não se ob ser van do em re dor das ca sas qual quer
es pé cie de plan ta ção. So men te se ocu pam da cri a ção de gado. Anti ga -
men te en chi am os cam pos, mas após a guer ra o nú me ro di mi nu iu mu i to.
Os por tu gue ses rou ba ram par te de les, e os in sur gen tes não têm con tri -
bu í do me nos para sua des tru i ção.

Estes ho mens sem re li gião e sem mo ral, a ma i or par te ín di os
ou mes ti ços, que os por tu gue ses de sig na vam sob o nome de Gar ru chos
ou Ga ú chos, e cu jos cos tu mes já des cre vi, não tar da ram a se re u nir a
Arti gas e a seus che fes, quan do es tes des fral da ram a ban de i ra da re vol ta. 
O bra do de “Viva la Pa tria!” não era para eles se não o si nal de pi lha gem; 
al gu mas ve zes apo de ra vam-se do gado para ven dê-lo e jo gar com o
di nhe i ro que por ele re ce bi am. Ma ta vam-no sem ne ces si da de e nem lhe
ti ra vam o cou ro. Cada co man dan te não pas sa va de um che fe de fa cí no ras
que, na ma i or par te do tem po, agia por con ta pró pria, não obe de cen do
às or dens de nin guém. O amor da pi lha gem e da li cen ci o si da de era a
mo ti va ção do sol da do, o amor do co man do, o es tí mu lo do che fe. Estes
ho mens, en tre tan to, ti nham sem pre na boca a pa la vra pá tria, e as pes so as
es ta vam tão acos tu ma das a ouvi-la re pe tir que o tem po em que o go ver -
na vam os in sur gen tes é co nhe ci do na re gião como o tem po da Pá tria.

Hos pe dei-me numa casa de ta i pa, si nal de in di gên cia, mas cu jos
ha bi tan tes se ves tem com as se io. Vá ri os ho mens tra zem, so bre as cal ças
com fran jas, que já des cre vi, ou tras cal ças de ve lu do de al go dão. Con vi -
da ram-me a cear e ace i tei. A mesa foi pos ta so bre uma to a lha em mu i to
mau es ta do; só eu re ce bi uma co lher, um pra to e um gar fo, os de ma is
con vi vas co me ram da tra ves sa com pe da ços de chi fres ta lha dos em for ma 
de bote ou cal ça de i ra num dos la dos e pon tu do no ou tro. A ceia con sis tia 
em gui sa do de fran go e um pra to de as sa do. Ten tei em vão co mer des te
úl ti mo pra to; a car ne es ta va tão dura, que me era im pos sí vel se pa rar as
me no res fi bras dos pe da ços que pu nha na boca; não há den te hu ma no
ca paz de tri tu rar co i sa tão co riá cea. Em ge ral, es tou con ven ci do de que
as pes so as des ta re gião en go lem qua se sem pre a car ne sem mas ti gá-la.

ESTÂNCIA DE LOS BRAGADOS, 17 de ou tu bro, três lé guas 
(es pa nho las). – Sem pre lin dos cam pos co ber tos de ex ce len tes pas ta gens. 
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O ter re no sem pre on du la do, pro lon gan do-se à di re i ta a mes ma ca de ia
de co li nas. Ne nhum bos que des de o ar ro io de Joze Igna cio até aqui. As
ca sas tor nam-se mais co muns. Per to des sa es tân cia cor re um ar ro io, mas 
não se nota em suas mar gens um só ar bus to. Este ar ro io – dis se-me
meu hos pe de i ro – é aflu en te do San Car los, re u nin do suas águas às de
Mal do na do.

Aqui se re co me ça a cul ti var o tri go, e os cer ca dos são tão bem 
fe i tos, como en tre os por tu gue ses. Cul ti va-se tam bém o mi lho, cuja fa ri nha
é às ve zes mis tu ra da à do tri go para fa zer pão. Pa re ce que, na re gião, to dos
os es tan ci e i ros usam des te ali men to, mas em pe que na quan ti da de.

Ao che gar aqui, es ta vam ocu pa dos a aque cer o for no para
nele co zer-se o pão, uti li zan do para isso os sos de gado mis tu ra dos com
um pou co de le nha; comi ain da com meus hos pe de i ros que se re fe rem
com medo ao tem po da pá tria. Os sol da dos en tra vam nas ca sas dos
es tan ci e i ros, to ma vam o que lhes con vi nha, so bre tu do as ar mas, ma ta vam 
ani ma is, le va vam os ca va los e ain da era pre ci so apa ren tar sa tis fa ção; mu i tas
ve zes, um ne gro, um mu la to, um ín dio se fa zia, ele pró prio, de ofi ci al e
ia com seu ban do rou bar os es tan ci e i ros. Fala-se prin ci pal men te com
hor ror de um cer to...; pelo con trá rio, fa lam bem do Fru tu o so Ri ve ra,
que aca ba de se en tre gar ao Ge ne ral Le cor e se en con tra atu al men te em
Mon te vi déu.

À boca da no i te, abriu-se a ca pe li nha e co lo ca ram uma vela
ace sa; de po is da re fe i ção, de ram gra ças de mãos pos tas; em se gui da, o
dono da casa to mou um pe da ço de pão que es ta va so bre a mesa e be i jou-o, 
pro nun ci an do es tas pa la vras: Pan de Dios.

Nos cam pos que se es ten dem en tre Rio Gran de e San ta Te re sa,
são os char que a do res que vão às es tân ci as com prar o gado dos pro pri e -
tá ri os. Des de que es tou nas pos ses sões es pa nho las, en con tro em gran de
abun dân cia, em re dor de to das as es tân ci as, o car du us ma ri a nus, o si le no
nº 1.861 , a bur sa pas to ris, o poa an nua e um me di ca go, já mu i to co nhe ci do
em to dos os rel va dos des de Rio Gran de até San ta Te re sa. O eri se mum of -
fi ci na le não é raro tam pou co des de San ta Te re sa até aqui. Ontem e hoje
ain da vi usa rem do pe que no tre nó que já des cre vi, para bus car-se água.

VILA DE SAN CARLOS, 18 de ou tu bro, duas lé guas (es pa -
nho las). – Antes de mi nha par ti da da es tân cia dos Bra ga dos, meus
hos pe de i ros fi ze ram-me sa bo re ar sua ex ce len te man te i ga. Aqui se faz
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mu i to mais man te i ga do que en tre os por tu gue ses. O le i te é tão cre mo so 
nes ta par te da Amé ri ca como no Bra sil. As va cas de i xam de dar le i te
quan do não têm mais be zer ro.

A ci da de de San Car los, onde pa rei, está si tu a da na pla ní cie,
per to de um ar ro io de mes mo nome. Este ar ro io cor re ser pen te an do e
de cada lado é mar ge a do por uma orla de ar bus tos, en tre os qua is se vê
fre qüen te men te um ber be ris. As pas ta gens dos ar re do res são de um ver de 
ad mi rá vel.

A oes te, pro lon ga-se a mes ma ca de ia de co li nas que, ao lon ge, 
des cre ve um se mi cír cu lo to man do a di re ção do mar. A su do es te, avis ta-se
no ho ri zon te a tor re de Mal do na do. San Car los re gu la ser duas ve zes tão 
gran de como Ro cha e é igual men te qua dran gu lar. As ruas bas tan tes lar gas,
mas sem cal ça men to e, quan do cho ve, há mu i ta lama. As ca sas, em ge ral,
são afas ta das umas das ou tras, por cer ca dos, cons tru í das de ti jo los sem
re bo co e ma i o res que as de Ro cha. As mais ri cas pos su em teto à moda
ita li a na, o que não ti nha ain da vis to em par te al gu ma, des de que es tou
na Amé ri ca. As de ma is são sim ples men te co ber tas de pa lha.

Aqui, como em Ro cha, não se uti li za, para cons tru ir, cal nem
ci men to: em pre ga-se o bar ro do lu gar, uma ar gi la de um cin zen to es cu ro
que, sen do ba ti da, for ma uma ar ga mas sa te naz e du rá vel. Du ran te a
guer ra, mu i tos mo ra do res de i xa ram esta ci da de; vêem-se ali ca sas de ser tas 
e ou tras que não fo ram ter mi na das. A cada casa cor res pon de um pe que no
ter re no qua se sem pre cul ti va do e ro de a do de abó bo ras es pi nho sas,
for man do uma cer ca im pe ne trá vel. A imo bi li da de des se ve ge tal, o ver de 
car re ga do de seu talo e a cor ver me lha das ca sas co mu ni cam à ci da de
um ar de tris te za que con tras ta, de ma ne i ra sin gu lar, com a ale gria dos
cam pos cir cun vi zi nhos.

No meio da ci da de, uma gran de pra ça qua dran gu lar, co ber ta
de rel va, cujo lado oci den tal é ocu pa do pela igre ja. Há tem pos não via
uma igre ja tão gran de, cons tru í da de ti jo los, com duas tor res ele va das e
um pe que no por tal. Ain da não vi si tei o seu in te ri or. Os ha bi tan tes de
San Car los, co mer ci an tes e agri cul to res, ali só com pa re cem aos do min gos.
A ci da de tem um al ca i de e é sede de uma pa ró quia que co me ça em San ta
Te re sa e se se pa ra da de Mal do na do pelo ar ro io de que já fa lei.
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Ca pí tu lo VII

MALDONADO – UM JOVEM CIRURGIÃO FRANCÊS ESTABELECIDO
EM MALDONADO – EXCELENTES QUALIDADES DAS TERRAS –
O ALMIRANTE JURIEN – SR. EBERT, NEGOCIANTE FRANCÊS –
OS OFICIAIS DAS EMBARCAÇÕES COLOSSE E GALATHÉE – ILHA 
DOS LOBOS – LOBOS-MARINHOS – ARROIO DEL SAUCE – PAN
D’AZUCAR – ÓDIO DOS ESPANHÓIS CONTRA OS PORTUGUESES
– A ÉGUA MADRINHA – ARROIO DE SOLIS GRANDE – NADA DE
PRATOS – AO AR LIVRE, ARROIO DE SOLIS CHICO – ZORRILHO,
ANIMAL DE LÍQUIDO FÉTIDO – ARROIO DOS MEIRELES –
SERPENTES.

MALDONADO, 19 de ou tu bro. – Ontem, à tar de,
re ce bi a vi si ta de um jo vem ci rur gião fran cês, es ta be le ci do na re gião,
que me con vi dou, ama vel men te, a ir pas se ar hoje, em Mal do na do. Esta
ma nhã me veio bus car, indo eu mon ta do a ca va lo, le van do co mi go
Fir mi a no e Ma ti as. Atra ves sa mos ame na pla ní cie, onde o rio São Car los
cor re ser pen te an do, li mi ta da, a oes te, pela pe que na ca de ia que acom pa nho
des de São Mi guel. Aqui che ga do, fui à re si dên cia do ci rur gião, mu i to
pe que na, mas ar ru ma da com gos to e ele gân cia, exi gên ci as que para nós
se tor na ram cos tu me, ne ces si da de a que os mo ra do res des sas re giões
têm tão pou ca idéia. Após ves tir-me com es me ro, fi quei, a con vi te de
Ânge lo Núñez, hos pe da do em sua casa; de lá fui vi si tar o co ro nel por tu guês
que co man da a re gião. Mos trei-lhe a por ta ria do Con de de Fi gue i ra, e



ele me re ce beu mu i to bem. Como re si diu mu i to tem po em Vila-Boa,
con ver sa mos lon ga men te so bre essa ci da de e seus ha bi tan tes. Ain da não 
for mei idéia su fi ci en te de Mal do na do para dela fa zer uma des cri ção
por me no ri za da; no en tan to, vou já re la tar o que vi.

Esta ci da de está si tu a da cer ca de um quar to de lé gua do mar,
di an te de uma en se a da com ex ce len te an co ra dou ro para a ma i or par te
das em bar ca ções. O ter re no que se es ten de da ci da de ao mar é bem are -
no so. De fron te ao por to, na ex tre mi da de da ci da de, uma tor re qua dran -
gu lar ser ve de vi gia. As ruas de Mal do na do, bem ali nha das e bas tan te
lar gas, não pos su em cal ça men to; mas como a ter ra é ali ex tre ma men te
are no sa, nun ca há lama. As ca sas ge ral men te afas ta das umas das ou tras;
al gu mas cons tru í das de cal e are ia, como as de Ro cha e de São Car los.
Só têm um pa vi men to, mas bas tan te al tas. Co ber tas de pa lha as me nos
im por tan tes; as ou tras, de teto pla no, es con di do pelo pro lon ga men to
das pa re des, que me dem cer ca de três pal mos de al tu ra, e sob o qual há
uma cor ni ja. No cen tro da ci da de, uma gran de pra ça qua dran gu lar.
Num dos la dos, vê-se uma igre ja ina ca ba da que co me çou a cons tru ir-se
an tes da guer ra. A par te edi fi ca da é de cal e ti jo los. As pa re des lar gas, e
o por tal, já ul ti ma do, ma jes to so.

Ape sar de bo ni tos, os quar téis fo ram mu i to da ni fi ca dos pe los
in gle ses, quan do aqui des ce ram. A casa do ca bil do e da al fân de ga so men te
se pres ta ri am para ser vir de ha bi ta ção a par ti cu la res ri cos.

Mal do na do é ha bi ta do por ne go ci an tes ou agri cul to res. Nas
vi zi nhan ças des sa ci da de cul ti va-se mu i to tri go. As ter ras de tão boas
dis pen sam adu bo, po den do ne las se me ar tri go qua tro anos se gui dos,
sem de i xá-las des can sar. Exce len tes as pas ta gens dos ar re do res, e o gado 
ali bem mais vis to so que en tre Rio Gran de e San ta Te re sa; mas seu nú me ro
di mi nu iu con si de ra vel men te du ran te a guer ra, e o Ge ne ral Le cor viu-se
até obri ga do a de fen der as char que a das para que o gado pu des se re pro -
du zir-se. Assim, essa re gião, ou tro ra ex por ta do ra de gran de quan ti da de
de cou ro, sebo, car ne-seca, li mi ta-se atu al men te a ex por tar cou ros do
gado con su mi do na pra ça.

MALDONADO, 20 de ou tu bro. – Nes te mo men to, há no
por to de Mal do na do um na vio de guer ra fran cês e uma fra ga ta sob as
or dens do Con tra-Almi ran te Ju ri en. Fui hoje fa zer-lhe uma vi si ta, sen do
por ele mu i to bem re ce bi do. O Se nhor Ju ri en é ho mem ale gre, cor tês,
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sem ne nhu ma afe ta ção e de ex tre ma bon da de. To dos os ma ri nhe i ros,
sob as suas or dens, te cem-lhe os ma i o res elo gi os e lhe pa re cem ex tre -
ma men te afe i ço a dos. Dis se-me que es ta rá no Rio de Ja ne i ro no pró xi mo 
mês de maio e ofe re ceu-me vol tar com ele para a Fran ça. De se ja ria ar -
den te men te po der apro ve i tar esse con vi te. Os ofi ci a is que co nhe ci não
são me nos cor te ses que o al mi ran te, prin ci pal men te o ma jor-ci rur gião e
um ofi ci al de en ge nha ria in cor po ra do na ex pe di ção. Estes se nho res ti ve ram 
a bon da de de mos trar-me a nau Le Co los se. Sen ti gran de sa tis fa ção ao
en con trar-me en tre tan tos fran ce ses.

Nas ca sas de Mal do na do, a sala de re cep ção é gran de, ca i a da e 
qua se sem mo bí lia, ten do em vis ta o ta ma nho. As mu lhe res apre sen tam-se
me lhor que os ho mens. Entre es tes, ne nhum com fra que; qua se to dos
só têm uma vés tia re don da. Os es pa nhóis são de cor te sia mu i to me nos
ce ri mo ni o sa que os por tu gue ses, pa re cen do ha ver en tre eles mais fran que za
e ca ma ra da gem.

MALDONADO, 21 de ou tu bro. – O ho mem mais rico de
Mal do na do é um ne go ci an te fran cês cha ma do Ebert. Ao che gar aqui,
apre sen tei-me em sua casa. Re ce beu-me com toda cor te sia, con vi dan do-me 
a jan tar hoje com os ofi ci a is dos na vi os Co los se e Ga lat hée. No jan tar só
fran ce ses e, após a par ti da do Du que de Lu xem bur go, eu não es ti ve ra
ain da re u ni do a tan tos com pa tri o tas.

Hoje to mei uma car ro ça para ir a Mon te vi déu; cus tar-me-á
três pi as tras por dia, e mais duas por toda a vi a gem. Essa re gião já não é 
rica, mas o pre ço das diá ri as e da mão-de-obra per ma ne ceu tal qual era
ao tem po de seu es plen dor. À tar de, vi um ho mem em an dra jos que se
re cu sa va ir a ca va lo da qui a Mon te vi déu por ses sen ta fran cos, o que
pode fa zer fa cil men te em dois dias.

Di an te da en se a da que for ma o por to de Mal do na do, a ilha de 
Gor ri te, onde, se gun do me in for ma ram, se en con tra água. Ao tem po do 
rei de Espa nha, ha via uma guar da nes sa ilha1 e, des de que os por tu gue ses
se tor na ram se nho res do país, ali re pu se ram uma de sua na ção. Per to da
ilha de Gor ri te en con tra-se a ilha dos Lo bos, nome que lhe de ram por
ser vir de re fú gio aos lo bos-ma ri nhos, co muns nes tas pa ra gens. No ve rão,
gran de nú me ro des ses ani ma is vêm para a pra ia. Como sua com ple i ção
os obri ga a an dar len ta men te, as pes so as os ata cam, ma tan do a pa u la das, 
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an tes que te nham tem po de vol tar à água. Sua pele for ne ce um for ro
apre ci a do e de sua car ne ex trai-se aze i te. A caça do lobo-ma ri nho é, atu al -
men te, ar ren da da por con ta de Por tu gal.

ARROIO DEL SAUCE, 22 de ou tu bro, três lé guas (es pa nho las). 
– De i xei hoje Mal do na do; vol tei a São Car los, man dei car re gar mi nha
car ro ça nova e par ti de po is de ha ver jan ta do em casa de um ci rur gião do 
lu gar, que fez seus es tu dos em Bu e nos Ai res, e pa re ce mu i to amá vel.

A re gião per cor ri da é de si gual, e ro che dos à flor da ter ra apa re -
cem so bre a co li na como na pe que na ca de ia da qual te nho fa la do mu i tas 
ve zes. As pas ta gens são ex ce len tes, mas mu i to pou cos ani ma is. Vá ri as
chou pa nas na cam pa nha. Ao pas sar di an te de cam pos de tri go que não
es ta vam cer ca dos, fi quei sur pre so por não ha ve rem sido co mi dos pelo
gado. Eis o que me in for ma ram a res pe i to. As pes so as po bres, sem
es cra vos, não ca vam fos sos em re dor de seus cam pos, o que os obri ga a
fa zer ron da, dia e no i te, para afas ta rem os ani ma is, e des se modo sal vam 
suas co lhe i tas. Pa re ce-me que se ria me nos pe no so abri rem fos sos, pou co
a pou co.

A pe que na dis tân cia da qui, ob ser vei, à es quer da, a la gu na da
Bar ra, que se co mu ni ca com o mar. Pa rei numa es tân cia cu jas cons tru ções
fo ram que i ma das e onde só exis te uma mi se rá vel chou pa na. De ba i xo
des sa ha bi ta ção cor re um pe que no cur so de água de no mi na do ar ro io del 
Sa u ce, por ser efe ti va men te ro de a do de sal gue i ros da es pé cie nº 2.132, sex to. 
Este ar ro io de sá gua no lago da Bar ra.

PAN D’AZUCAR, 23 de ou tu bro, qua tro lé guas (es pa nho las). 
– De to dos os la dos, pe que nas mon ta nhas, ou mu i tas ve zes ro che dos
apa re cem qua se à flor da ter ra. Sem pre na pa i sa gem a mon ta nha mais
ele va da, que se de no mi na Pan d’Azucar. As pas ta gens são ex ce len tes,
mas há mu i to não te nho vis to se não pou co gado. Meu car ro ce i ro e o
se nhor em cuja casa devo per no i tar es cla re ce ram-me que ele fora con -
su mi do pe las tro pas da pá tria.

Ou tro ra era o país mu i to rico; uma mul ti dão de ho mens, a
ma i o ria de les mu la tos ou ín di os, ali vi vi am sem pos su ir co i sa al gu ma e
sem nada fa zer. Iam de uma es tân cia para ou tra e, como uma vaca cus tas se 
ape nas uma pi as tra, pou co in co mo da va ter-se em casa uma pes soa a
mais para sus ten tar. Mu i ta gen te vi nha do Pa ra guai e do Chi le para pas sar
as sim a vida na oci o si da de, far tan do-se de car ne e po der ao mes mo tem po
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ga nhar mu i to di nhe i ro, quan do por aca so lhes dava von ta de de tra ba lhar.
De cla ra da a in sur re i ção, es tes ho mens, que nada ti nham a per der, jun ta -
ram-se a Arti gas ou aos seus ca pi tães e co me ça ram a rou bar os pa cí fi cos 
agri cul to res. Mu i tas ve zes ma ta vam uma rês uni ca men te para ti rar-lhe a
lín gua ou uma cor re ia de seu cou ro; é as sim que, sem ne ces si da de e pro ve i -
to para eles, ex ter mi na ram gran de quan ti da de de ani ma is.

Atu al men te não exis te qua se ne nhum des ses ho mens. Mu i tos
fo ram mor tos, ou tros fe i tos pri si o ne i ros, os res tan tes acom pa nha ram
Arti gas e, ago ra, quan do uma vaca cus ta até cin qüen ta fran cos e os
es tan ci e i ros são mu i to me nos ri cos, já não su por ta ri am tão fa cil men te
em suas ca sas gen te que vi ves se às suas cus tas, sem ne nhu ma uti li da de.

Do Rio Gran de até San ta Te re sa, vi cam pos de tri go jun to a
qua se to das as es tân ci as. Os agri cul to res, ho mens tra ba lha do res, tam bém
cri am ani ma is. Se gun do me in for mou meu hos pe de i ro, isto não ocor re
nes sa re gião. Os es tan ci e i ros li mi tam-se, em ge ral, a cri ar gado. Os que
cul ti vam a ter ra são me nos ri cos e pos su em so men te al gu mas va cas para 
lhes ti rar o le i te.  Suas re si dên ci as não se de no mi nam es tân ci as; dá-se-lhes
o nome de chá ca ra.

O ho mem em cuja casa pa rei tem, como os de ma is ha bi tan tes 
da re gião, pou ca sim pa tia para com os por tu gue ses, e con vém no tar que
tal ati tu de se jus ti fi ca, por que, quan do o Ge ne ral Sil ve i ra (Ber nar do da
Sil ve i ra Pin to) pas sou por esse lu gar, ar re ba tou-lhe o gado, pro me ten do-lhe 
pa gar, mas até ago ra não cum priu a pa la vra.

Meu hos pe de i ro as se gu ra-me que os es pa nhóis des ses rin -
cões de tes tam os pa tri o tas, no mí ni mo tan to quan to os por tu gue ses, e
só o que de se jam é tor nar a obe de cer ao rei da Espa nha; mas o tes te mu -
nho des se ho mem é um pou co sus pe i to, por que nas ceu na Eu ro pa.
Como to dos os seus com pa tri o tas, aca len ta a es pe ran ça de ver che gar, em
bre ve, uma es qua dra es pa nho la. É, em ge ral, a qui me ra dos eu ro pe us;
aguar dam a es qua dra como os le ga lis tas fran ce ses es pe ra vam o exér ci -
to que de via li vrá-los do jugo dos re vo lu ci o ná ri os.

PAN D’AZUCAR,∗ 24 de ou tu bro. – Por ser o Pan d’Azucar
a mon ta nha mais alta da re gião, fi quei hoje dis pos to a re ser var o tem po
para o es ca lar, na es pe ran ça de aí achar mais plan tas que nou tro lu gar,
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sa in do de casa, pelo ar ro io del Po tre ro del Pan d’Azucar, e que de sá gua
no lago da Bar ra. Após per cor rer cer ca de um quar to de lé gua, atra vés
de ex ce len tes pas ta gens, che guei ao pé da mon ta nha. De pe que na ele va ção,
fal ta-lhe mu i to tam bém para ser es car pa da; en tre tan to só pude es ca lar
com di fi cul da de, por ser co ber ta de ro chas, cres cen do en tre elas plan tas
es pi nho sas, prin ci pal men te o es pi nho-da-cruz e a mi mo sa nº 2.144.

Che ga do ao cume da mon ta nha, ve ri fi quei que ela es ta va
pró xi ma do mar e, do lado opos to, des co bri imen sa ex ten são de ter ra
bas tan te mon ta nho sa, onde os ro che dos se vêem à sim ples vis ta, so bre
o cimo das co li nas. Vol tei à casa, após uma co le ta bas tan te ex pres si va.
As plan tas mais co muns no Pan d’Azucar, afo ra o es pi nho-da-cruz e a
mi mo sa nº 2.144, men ci o na da por mim a cada mo men to, são o cór tex, a
com pos ta nº 2.160, fron do sa na base e cu jos ra mos er gui dos e mu i to
nu me ro sos for mam uma es pé cie de bola. No cume, em abun dân cia, a
com pos ta nº 2.149 e a la bi a ti flo ra nº 2.082, com flo res de um per fu me de li -
ci o so.

PAN D’AZUCAR, 25 de ou tu bro. – De via exa mi nar gran de
nú me ro de plan tas; en tre tan to, como o sol nas ce mu i to cedo, fi quei
pron to para par tir an tes das 10 ho ras.

Acor dei an tes de ama nhe cer, por que meus hos pe de i ros, afe i tos a 
lon ga ses ta, es tão de pé des de o can tar do galo. Mal a car ro ça ini ci a ra a
an dar, a  mula, que ser ve de guia (ma dri nha) à mi nha pe que na tro pa de
mu a res de i tou-se e vi-me for ça do a re tor nar aqui. Qu an do se vi a ja com
ca va los de re ser va, a me lhor ma ne i ra de im pe dir que se afas tem das pas -
ta gens e se per cam é le var uma égua ma dri nha.

Apro ve i tei hoje a pa ra da for ça da para her bo ri zar nas mon ta nhas 
que fi cam de fron te do Pan d’Azucar, de no mi na das cer ro de las Áni mas. A
es tra da que, des de o ar ro io del Sa u ce, se di ri ge qua se sem pre para o oes -
te, pas sa en tre as duas mon ta nhas cer ca de uma lé gua (es pa nho la) do
cer ro de las Áni mas e um quar to de lé gua do Pan d’Azucar.

Esta úl ti ma mon ta nha é iso la da, mas o cer ro de las Áni mas
faz par te de uma ca de ia que deve, pro va vel men te, li gar-se à que me
pa re ceu co me çar em São Mi guel. Se ria le va do pela apa rên cia a acre di tar
que o cer ro de las Áni mas é mais alto que o Pan d’Azucar, vis to não ser
iso la do como este. Mu i to me nos pe dre go so, qua se co ber to de pas ta gens, as 
qua is me ad mi rei de en con trar qua se se cas. As en cos tas do cer ro de las
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Áni mas são pou co es car pa das; no en tan to, em al guns lu ga res cus tou-me 
su bir por ca u sa dos es pi nhos-da-cruz que, de to dos os la dos, em ba ra ça vam 
meus pas sos. Além des se ar bus to, en con tra-se, ain da, em abun dân cia,
ou tra com pos ta nº 2.160, cu jos ra mi nhos, nu me ro sos e aper ta dos, for mam 
uma copa ar re don da da. Igual men te bas tan te co mum nes sas mon ta nhas
é uma com pos ta, cu jas flo res são pur pu ri nas e os ra mos pou co nu me ro sos. 
O su bar bus to nº 2.161 está co ber to de lin das flo res afu ni la das, de um
bran co azu la do, apre sen tan do no fun do de suas co pas es tri as bri lhan tes, 
al ter na ti va men te, ama re las e azu is. Tam bém mu i to abun dan te nes sas
mon ta nhas, a irí dea nº 2.136, re pu ta dís si ma em toda a re gião como re fri -
ge ran te can cha ha yac. Nos fun dos, es pa ços con si de rá ve is, co ber tos uni ca -
men te do lath yrus nº 2.166, que atin ge uma al tu ra de apro xi ma da men te
qua tro pés, for man do es pes sos ta pe tes de um lin do azul. Do alto do
cer ro de las Áni mas, des fru tei ain da de uma ex ten sa pa i sa gem, abran -
gen do o mar e os cam pos mais ba i xos que o cer ro.

ARROIO DE SOLIS GRANDE, 26 de ou tu bro, cin co lé guas.
– A pou ca dis tân cia do Pan d’Azucar avis ta mos o mar, mas em se gui da,
per de mo-lo de vis ta. Sem pre pas ta gens ex ce len tes e, à di re i ta, a con ti nu a ção
do cer ro de las Áni mas. Ro che dos por qua se toda par te, à flor da ter ra
nas pe que nas mon ta nhas que com põem essa ca de ia. Algu mas ca sas de
lon ge em lon ge. Como me pre ve ni ram que en tre o ar ro io de So lis e
Mon te vi déu já não en con tra ria gado, e a car ne co me ça va a fal tar-me,
de ti ve-me na es tân cia de Vi e i ra e aí com prei um boi por qua tro pi as tras,
sem o cou ro e o sebo, o que é ex ces si va men te caro, em re la ção aos pre ços
an ti gos. Ati ra ram um laço nos chi fres do ani mal e ou tro nas per nas; der ru -
ba ram-no, cor ta ram-lhe os jar re tes, de go la ram-no com uma faca e o re -
ta lha ram. Toda essa ope ra ção se re a li za com mu i ta pres te za. Os ha bi tan tes
da Ca pi ta nia do Rio Gran de do Sul e os des ta re gião sa bem ma tar e
re ta lhar o gado. Pode-se, com jus ta ra zão, cha má-los um povo car ni ce i ro.

Pa rei numa pe que na chou pa na si tu a da per to do ar ro io de So lis
Gran de. Este pa re cia um bra ço de mar, por que as águas, aqui, são sal ga das, 
em bo ra se es te ja a duas lé guas do mar. Fui bem aco lhi do por duas
mu lhe res que mo ra vam nes sa chou pa na e, à hora da ceia, con vi da ram-me a 
nela to mar par te. Des de Cas til los, no tei que em casa de ne nhum agri cul tor
se usa pra to. Esten de-se so bre a mesa uma to a lha gros se i ra qua se sem pre
mu i to suja, e nela se co lo cam as tra ves sas de co mi da que se ser ve com
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co lhe res e gar fos; cada um tira da tra ves sa sua car ne e come-a como
pode. Em Mi nas, ao con trá rio, as pes so as, mes mo as mais po bres, têm
ta lhe res, e a re fe i ção é sem pre ser vi da so bre to a lha de li nho lim pa.

Essas mu lhe res fa la ram mu i to mal dos por tu gue ses, mas só
após te rem cer te za de que eu não per ten cia a essa na ção. “Que de se jam, 
pois?” dis se-lhes eu; “que rem re tor nar à obe diên cia do rei da Espa nha
ou ser in de pen den tes?” Não con se gui ob ter uma res pos ta ca te gó ri ca,
mas de ram a en ten der que não gos ta vam dos eu ro pe us por ca u sa do
des pre zo com que tra ta vam os na ti vos.

ARROIO DE SOLIS CHICO, ao ar li vre, 27 de ou tu bro, sete 
lé guas. – Esta ma nhã, meus hos pe de i ros me pre ve ni ram que sol da dos
es pa nhóis, da Gu ar da de Mos qui to, onde eu de via pa rar, ti nham mu i to
má re pu ta ção no lu gar, e que se lhes atri bu íam rou bos e mes mo as sas si -
na tos co me ti dos na vi zi nhan ça. So bre isso ad ver ti Ma te us que pa re ce o
mais sen sa to de meus sol da dos, mas ve ri fi quei que ele já sa bia de tudo e
es ta va mu i to as sus ta do. Mon ta mos a ca va lo e con ti nu a mos a se guir a
gran de es tra da que se di ri ge ain da para o oes te.

A pou ca dis tân cia de So lis Gran de, per de mos de vis ta a ca de ia
do cer ro de las Áni mas, que toma di re ção nor te. A re gião que atra ves sa mos
é de ex ce len tes pas ta gens, on du la da, mas já não apre sen ta co li nas pe dre -
go sas. Em mu i tas di re ções mar ge i am a es tra da duas fi le i ras de flo res de
um azul pur pú reo, as do echi um nº 2.173, que co me cei a ver em San ta
Te re sa, pro va vel men te, o nos so echi um vul ga re.

Como re i nas se mau tem po, de i xei meu ca va lo; subi na car ro ça 
e nela dor mi pro fun da men te. Ao des per tar, o car ro ce i ro pa rou os bois e 
me dis se que tí nha mos che ga do ao lu gar onde de ve ría mos fi car. Admi -
rei-me por não ver nes sa pa ra gem ne nhu ma casa e per ce bi que, en quan to
eu dor mia, ha vía mos per cor ri do uma lé gua mais lon ge do que a Gu ar da
de Mos qui to. Está cla ro que meu pes so al, as sus ta do pelo que se lhes ha via
con ta do a res pe i to des sa guar da, se apro ve i ta ra de meu sono para fa zer
avan çar meu car ro ce i ro. Como se achas se pri va do por isso de pe que nas
co mo di da des de que ne ces si to para tra ba lhar, não de i xei de ma ni fes tar
des con ten ta men to a um de meus sol da dos que lá se acha va e de lhe di zer
que es ta va sur pre so de que mi li ta res fos sem aces sí ve is a tais te mo res.
Res pon deu-me mu i to mal e, quan do che gou seu ca ma ra da, foi com este
ate ar fogo bem lon ge da que le que meu pes so al ti nha fe i to e ins ta la ram
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sua co zi nha à par te. Estes ho mens vão de ma nhã pro cu rar os ca va los
nas pas ta gens e à tar di nha os tra zem de novo para lá; aliás, não me são
de ne nhu ma uti li da de, não pres tam ab so lu ta men te para nada; é cla ro
que es tão des con ten tes, mas não pos so adi vi nhar a ca u sa dis so. Sem dú vi da,
te rão sido pre ve ni dos por José Ma ri a no, ou mes mo por Fir mi a no, que
eu, ao mes mo tem po que os cen su ro, re di ja fal sos re la tó ri os para de les
me vin gar. De sua par te, José Ma ri a no re pe te aos qua tro ven tos que me
aban do na rá. Meu hos pe de i ro do Pan d’Azucar me ad ver tiu que ele pa re cia
ho mem mau, e não se en ga na va.

Acho di fe ren ças mu i to sen sí ve is en tre a fi si o no mia dos es pa nhóis 
e a dos bra si le i ros. Uns e ou tros são, em ge ral, de ca be ça alon ga da; mas
os pri me i ros a têm mais gros sa e mais lar ga, sua tez é mais for te men te
co lo ri da, os olhos, ma i o res, o na riz, mais com pri do; tal vez de fi si o no mia 
mais bela, po rém me nos ex pres si va.

Os zor ri lhos são co muns nes ses cam pos; sen ti mos mu i tas ve zes
seu odor fé ti do, mas foi hoje que vi um de les pela pri me i ra vez e con fes so
que o re ce io de ser atin gi do pelo lí qui do que lan ça so bre o ini mi go me
im pe diu de lhe che gar mais pró xi mo. Pa re ceu-me do ta ma nho de uma
fu i nha; sua ca u da, co ber ta de lon go pêlo, es ta va tor ci da so bre o dor so e
ele fu gia, sal tan do. Um cão que me se gue des de Rio Gran de foi ata cá-lo, 
quan do um jato de lí qui do fé ti do o obri gou de ime di a to a ba ter em re ti ra da.
O po bre cão pôs-se a ro lar no pó, es fre gar-se na erva; e, além de tudo
isso, acre di ta-se que ele exa la rá mau che i ro ain da du ran te mu i to tem po.

ARROIO DE MEIRELES, 28 de ou tu bro, sete lé guas. – A
es tra da con ti nua a se di ri gir para o oes te; as pas ta gens se man têm ex ce -
len tes; o gado ra re an do; o ter re no, on du la do. Entre Cas ti llos e São Car los,
an da mos sem pre a três ou qua tro lé guas do mar; de po is, mais pró xi mo,
e hoje nos afas ta mos dele. Atrás de nós, des co bri mos o Pan d’Azucar, e
adi an te, ao lon ge, Mon te vi déu.

No lu gar cha ma do Pan do, pas sa mos um ar ro io bas tan te lar go, 
la de a do de ar bus tos como o de So lis Chi co. Lá no cam po ca sas di ver sas. 
A re gião en can ta do ra, a erva da pas ta gem com seu ver dor fas ci nan te
se me a da de flo res, ve ge tan do en tre elas com opu lên cia o echi um nº 2.173, 
a com pos ta la bi a ti flo ra nº 2.002, e a sil enea nº 1.861 bis, es tas duas úl ti mas
vi ce jam a par tir de San ta Te re sa. Des de São Car los, es pa ços bas tan tes
con si de rá ve is, co ber tos de uma cí na ra, que se as se me lha sin gu lar men te à 
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nos sa al ca cho fra por suas gran des fo lhas es pi nho sas, pe na tí fi das e es bran -
qui ça das, con tras tan do com suas pe que nís si mas flo res. O gos to das fo lhas
do in vó lu cro e do re cep tá cu lo é o mes mo que o da nos sa al ca cho fra, e
as has tes não o têm me nos agra dá vel. Os es pa nhóis cor tam essa plan ta e 
dão aos ca va los, ou en tão fa zem-na se car para que i má-la como le nha.

Pa rei numa lin da casa per ten cen te a um bo ti cá rio de Mon te vi déu, 
de quem re ce bi mu i to bom aco lhi men to. O ar dis cre to de meu hos pe de i ro
e de sua mu lher não de nun ci a va cer ta men te in ten ções hos tis; en tre tan to, 
meus sol da dos es tão ain da to ma dos de es pan to, indo alo jar-se a meio
quar to de lé gua da casa, o que é mu i to in cô mo do, por que Fir mi a no os
acom pa nhou, de i xan do a car ro ça des guar ne ci da. Apre sen tei mi nhas
re cla ma ções a es ses ho mens, mas sem êxi to al gum. Qu an do os ca va los
se sol tam nas pas ta gens, só cu i dam de co mer e não au xi li am em nada;
es tou qua se re sol vi do a de vol vê-los, quan do es ti ver em Mon te vi déu. 

Des de o Rio Gran de até San ta Te re sa, te mos vis to mu i to
pou cos pás sa ros per ten cen tes a re du zi do nú me ro de es pé ci es di fe ren tes. 
Em com pen sa ção, as ser pen tes são mu i to co muns; não se pas sa o dia
sem que José Ma ria te nha pre pa ra do al gu mas de las e con ti nu a men te as
en con tra mos à be i ra da es tra da.
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Ca pí tu lo VIII 

MONTEVIDÉU – PADRE GOMES – CAVALEIRO DEL HOST –
CERTA NOITE, O AUTOR PERDE-SE NA PERIFERIA – GENERAL
LECOR – BOA ADMINISTRAÇÃO – DANÇAS DE NEGROS –
VICE-ALMIRANTE JOSÉ RODRIGO FERREIRA LOBO – CORONEL
FLANGINI – SR. CAVAILLER – MONS. LARRAÑAGA,∗ PÁROCO DE
MONTEVIDÉU – SEU HERBÁRIO – RÁPIDA INVASÃO DE PLANTAS
EUROPÉIAS – BAILE E ESPETÁCULO EM CASA DO GENERAL
LECOR – HERBORIZAÇÃO NO CERRO DE MONTEVIDÉU –
REDAÇÃO DE UMA TERCEIRA MEMÓRIA SOBRE AS PLANTAS
CUJA PLACENTA SE LIBERTA APÓS A FECUNDAÇÃO – GÊNERO
PELLETIERA – M. PUYRREDÓN,∗ ANTIGO GOVERNADOR DE
BUENOS AIRES – D. MIGUEL BARRERO∗ – COMENTÁRIOS SOBRE
ESTE PAÍS – CEMITÉRIO – SR. MORE – BIBLIOTECA PÚBLICA –
HOSPITAL – NEGOCIAÇÕES DO DUQUE DE RICHELIEU COM
BUENOS AIRES PARA DAR O GOVERNO AO DUQUE DE
ORLÉANS – NEGOCIAÇÃO CONTINUADA PELO SR. DECAZES EM
PROVEITO DO PRÍNCIPE DE LUCQUES. 

MONTEVIDÉU, 29 de ou tu bro. – Sem pre as me lho -
res pas ta gens co brin do pla ní ci es ma ra vi lho sas. A cer ta dis tân cia de
Mon te vi déu, sur gem as ca sas e, à me di da que se apro xi ma da ci da de,
tor nam-se mais fre qüen tes. Antes da guer ra, este país flo res cia, mas hoje 
as ha bi ta ções pró xi mas da ci da de es tão se mi des tru í das e in te i ra men te
aban do na das. Fo ram ar ra sa das pe las tro pas dos re vol to sos du ran te os
vin te e dois me ses que fi ca ram acam pa dos em tor no da pra ça. Antes de
che gar a Mon te vi déu, per ce bem-se, à  dis tân cia, as tor res da igre ja pa ro qui al
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e o Mor ne, cer ro gran de e pou co ele va do, em fren te à ci da de, do ou tro
lado da baía, e so bre cujo pico se si tua a for ta le za.

Hoje é do min go; e ha via tan to mo vi men to nos su búr bi os de
Mon te vi déu como nas nos sas gran des ci da des da pro vín cia. A todo
ins tan te, eu en con tra va gru pos de ho mens e mu lhe res que pas se a vam a
ca va lo. Mu i tas cri an ças sol ta vam pan dor gas, brin que do to tal men te
des co nhe ci do no Bra sil; ou tros jo ga vam bola, o que tam bém não se vê
no Bra sil. Os ca va los aguar dam, tran qüi la men te, di an te das pul pe ri as, os
seus pa trões sa tis fe i tos ou em bri a ga dos.

Le vei Ma te us co mi go e en tra mos jun tos na ci da de, per gun -
tan do pelo  Pa dre Go mes. Para che gar lá, atra ves sa mos ruas não mu i to
lar gas, mas ali nha das a cor dão. Di an te das ca sas, enor mes pe dras que
ser vem de cal ça da, se pa ra das do res to da rua por pe da ços de ma de i ra.
As ca sas de ti jo los, um  an dar e te lha do pla no. A imen sa pra ça tem for ma
qua dran gu lar. Eu me es pan tei da imun dí cie ex tre ma das ruas e da pra ça
pú bli ca.

Qu an do che guei à casa do Pa dre Go mes, apre sen tei-lhe as
car tas que  tra zia para ele; dis se-me que re ce be ra a que eu ti nha es cri to
em Mal do na do, mas que não pôde en con trar-me uma casa. Essa no tí cia, 
dada com tan ta fri e za, sa cu diu-me o âni mo, e fui ter com ou tro ne go ci an te
a quem fui re co men da do, e em cu jas mãos con fi ei o va lor de mi nha
car ro ça. Ele foi mu i to aten ci o so, mas, como o Pa dre Go mes, não en con -
trou ne nhu ma casa que me pu des se abri gar. Entre tan to, vol tei à casa
des se úl ti mo, onde ti nha de i xa do Ma te us, e ele deu-me uma car ta para
um pa dre ami go seu, mo ra dor fora da ci da de. Pedi a Ma te us di zer ao
car re i ro que pa ras se no lu gar onde ele o re en con tra ria, indo eu so zi nho
para a casa do pa dre. Este, ape sar do ca lor ex ces si vo, per cor reu to dos os 
ar re do res co mi go para achar uma casa, mas nos sas bus cas fo ram inú te is. 
Qu an do vol ta mos à casa dele, eu mor ria de fome, ar ra sa do pelo ca lor e
can sa ço, fran ca men te de ses pe ra do por não sa ber o que fa zer de mim, de 
meus ca va los e de mi nha ba ga gem. O jan tar do bon do so pa dre en co ra -
jou-me um pou co; sua casa é mu i to pe que na para me abri gar, mas
pedi-lhe per mis são a fim de tra zer mi nha car ro ça para as pro xi mi da des.
Fui, en tão, bus cá-la e ins ta lei-me na casa do pa dre. Entre men tes, che gou 
o Pa dre Go mes e lem brou-se de um ho mem, dono de uma pa da ria fora
da ci da de, que ali pos su ía um quar to de re ser va. Fo mos até lá e, efe ti va men te, 
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ele me ce deu dois quar ti nhos, um para mim e ou tro para meu pes so al.
Nes se ín te rim, os sol da dos vol ta ram à ci da de a ca va lo e, só à no i te, pude 
me ins ta lar na nova mo ra dia.

MONTEVIDÉU, 30 de ou tu bro. – Mal me ha via pre pa ra do
para ir até a ci da de, quan do en con trei o ca va le i ro del Host, aju dan -
te-de-or dens do Ge ne ral Le cor, que eu co nhe ce ra no Rio de Ja ne i ro.
Aco lheu-me com mu i ta dis tin ção e con ver sa mos mu i to so bre nos sos
ami gos do Rio de Ja ne i ro, prin ci pal men te o Con de de Flem ming e o Sr.
Dal bor ga. Este ca va le i ro del Host dis se-me que nas ceu na Tos câ nia; de i xou 
sua pá tria quan do in va di da pe los fran ce ses, indo ofe re cer seus prés ti mos 
ao im pe ra dor da Ale ma nha e, quan do este se ali ou a Bo na par te, ele veio
ser vir a Por tu gal. Acom pa nha do pelo ca va le i ro, fui até a casa do ge ne ral;
mas, por es tar ocu pa do, não me re ce beu, di zen do ao ca va le i ro que me
aten de ria às 7 ho ras. Sem pre acom pa nha do pelo ca va le i ro, en con trei-me 
com o Sr. Her re ra, as ses sor do ge ne ral, con si de ra do fa mo so ju ris con sul to. 
O Sr. Her re ra∗ pro me teu le var-me ama nhã até a casa do pá ro co da ci da -
de, Mons. Lar ra ña ga. Dele se elo gi am os co nhe ci men tos em His tó ria
Na tu ral. O ca va le i ro ain da me le vou à casa das se nho ras Ou ri vas, onde
ele pas sou a me ta de de sua vida, e que se con ta en tre as prin ci pa is pes -
so as da ci da de. A casa é gran de e mu i to bo ni ta, com pe ças lim pas e bem 
mo bi li a das. Qu an do en trei, uma des sas se nho ras to ca va pi a no e as ou -
tras cos tu ra vam. Achei-as mu i to edu ca das, de ma ne i ras ele gan tes, mas
mu i to fri as. Mu i tos ho mens tam bém se en con tra vam lá re u ni dos, mas
pa re ce ram-me mais fri os e mais gra ves que as mu lhe res.

Após o jan tar, fui à casa do Pa dre Go mes, que se mos trou
mais afe tu o so que na pri me i ra vez. Con tou-me que en con tra ra uma
co che i ra para co lo car meus ca va los du ran te a no i te e que, du ran te o dia,
eu po de ria pô-los a pas tar sob a vi gi lân cia de meus sol da dos. Vol tei à
casa para co mu ni car-lhes tal de ci são e, para mi nha sur pre sa, não me
fi ze ram ne nhu ma ob je ção. De lá, vol tei à ci da de, indo à pre sen ça do
ge ne ral com o ca va le i ro. Encon trei-o à so bre me sa. Apre sen tei-lhe o
des pa cho do Con de de Fi gue i ra; ele o leu, fez-me sen tar ao seu lado e
ofe re ceu-me um copo de vi nho. O Ge ne ral Le cor é um ho mem de cin -
qüen ta anos, alto, ma gro, ca be los lou ros, ros to mo re no e olhos ne gros,

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 185

∗ No tex to fran cês He ne ra.



fi si o no mia fria, mas que tra duz bon da de. For mu lou-me duas ou três
per gun tas bem va gas, com bas tan te in di fe ren ça, li mi tan do-se a isso o
nos so diá lo go. Por oca sião de mi nha des pe di da, dis se-me, im pas si vel -
men te, que es ta va pron to a pres tar-me o au xí lio de que pre ci sas se. Ha bi tu a do 
às boas ma ne i ras do Con de Fi gue i ra e do Sr. João Car los d’Oyenhausen, 
eu me re ti rei, con fes so, pou co li son je a do com tal re cep ção.

Ao sair, o ca va le i ro ce deu-me o sol da do que lhe ser ve de em pre -
ga do para acom pa nhar-me até a mi nha casa; mas, à por ta da ci da de, o
ofi ci al da guar da dis se a este ho mem que, se ele sa ís se, já não po de ria
vol tar. Então, des pe di-me dele, de ci din do-me ir só. Mas a no i te es ta va
tão es cu ra, que, ao dar ape nas al guns pas sos, já não via o si nal da es tra da.
O ter re no, bas tan te ex ten so, que se es ten de en tre a ci da de e as pri me i ras 
ca sas dos ar re do res, era to tal men te ir re gu lar; em al guns lu ga res, ha via
es ca va ções mais ou me nos pro fun das; em ou tros, ro che dos. Ao lon ge,
avis tei uma luz e logo ru mei em di re ção a ela; mas a todo ins tan te, eu
caía em al gum bu ra co, en fi an do-me num mon te de es pi nho. Aca bei por
já não en xer gar a luz e pa rei num ca se bre, onde o ter re no era mais aci -
den ta do ain da do que o que eu vi nha per cor ren do. O ven to so pra va mu i to
for te, de vez em quan do cho via e, ven do que cada vez mais era di fí cil
pros se guir, de ci di vol tar, di ri gin do-me à ci da de onde se avis ta vam lu zes.
Ao che gar à por ta, bati bem for te. O guar da, ou vin do o ba ru lho, veio e
per gun tou-me o que eu que ria. Dis se-lhe que de se ja va fa lar com o ofi ci al
da guar da e, em se gui da, este se apre sen tou do ou tro lado da por ta.
Lem brei-o de que eu ti nha fa la do há uma meia hora, quan do pas sa ra
acom pa nha do do sol da do do ca va le i ro del Host; per gun ta ra-lhe se não
ha via um meio de vol tar à ci da de. Ele res pon deu-me que aca ba ra de en vi ar
as cha ves ao go ver na dor, mas que não po de ria per mi tir nada mais do
que eu tre pas se pela por ta. Embo ra esta não seja mu i to alta, du vi do que
eu me ar ris cas se a tal aven tu ra de dia; ima gi nem, ain da, à no i te.

Sen do de todo im pos sí vel dor mir na ci da de, pedi ao ofi ci al
que me in di cas se al gu ma pis ta para achar uma casa. Ele me dis se que, se 
eu pros se guis se sem pre à mar gem da baía, sem me afas tar das are i as,
en con tra ria in fa li vel men te uma casa em pou cos mi nu tos. Di ri gi-me para 
lá en tran do n’água até os jo e lhos, ima gi nan do ca mi nhar so bre a are ia. A
maré, alta, che ga va até os ro che dos. Arris can do que brar a ca be ça a qual quer
mo men to, eu su bia nas pe dras, des cia, atra ves sa va re ga tos, mas, afi nal,
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uma es cu ri dão ain da ma i or me anun ci ou a pro xi mi da de de uma ha bi ta ção.
Um ban do de ca chor ros, que de fen dia a en tra da, co me çou a la drar en fu -
re ci dos. Eu os ame a cei com o meu bas tão e, com a ou tra mão, bati à
ja ne la. Uma voz de ho mem, mu i to for te, res pon deu-me que aqui lo não
era hora de al guém ba ter, e que eu po dia pros se guir meu ca mi nho, im plo -
rei, pelo amor de Deus, que não de i xas sem um po bre vi a jan te per di do
pas sar a no i te ex pos to ao frio e à chu va. Ti ve ram pi e da de de mim, a
por ta se abriu e me aco lhe ram. Po rém, como eu de ves se dor mir no
chão e sen tis se frio, por es tar mo lha do, su pli quei-lhes que me le vas sem
até mi nha casa; mas, du ran te mu i to tem po, não me qui se ram aten der.
Até que, fi nal men te, o dono da casa se le van tou sem di zer nada, pôs
umas cal ças e bo tas e ofe re ceu-me um ca va lo. Eu lhe dis se que pre fe ria
ir a pé, e par ti mos. A toda hora ele me re pe tia: “Não ima gi no como um
ho mem pos sa an dar a pé por es tes ca mi nhos numa no i te tão es cu ra. Eu
mes mo, que co nhe ço tão bem es tes lu ga res, cer ta men te não se ria ca paz
de vir até aqui a ca va lo, se o seu pe di do não me ti ves se co mo vi do.”
Enfim, che guei são e sal vo e des pe di meu guia, após gra ti fi cá-lo.

MONTEVIDÉU, 31 de ou tu bro. – É di fí cil sa ber qual será o
des ti no des se país; mas se ele deve con ti nu ar com Por tu gal, não se
po de ria ne gar que o Ge ne ral Le cor em pe nhou-se em in cen ti var o ódio
dos es pa nhóis con tra os por tu gue ses e fazê-los amar seu novo so be ra no. 
Enquan to os es pa nhóis da mar gem oci den tal do rio da Pra ta de vo ram-se
en tre si, Mon te vi déu goza de pro fun da paz. Não mu da ram as for mas de 
ad mi nis tra ção; nem au men ta ram os im pos tos, e a re ce i ta é apli ca da às
ne ces si da des do país e ao pa ga men to dos fun ci o ná ri os es pa nhóis. O
ge ne ral es cu ta e faz jus ti ça a to dos, fa vo re ce, o quan to pode, os ha bi tan -
tes da re gião, man ten do uma dis ci pli na se ve ra en tre as tro pas. É o
go ver no por tu guês que paga as des pe sas de suas tro pas; o ge ne ral tira,
to dos os me ses, cin qüen ta con tos de réis do Ban co do Rio de Ja ne i ro
para su prir às ne ces si da des e, como a tro pa é com pos ta de por tu gue ses,
esta soma é ti ra da das ren das de Por tu gal e não so bre as do Bra sil.

Hoje al mo cei em casa do Pa dre Go mes, mu i to de li ca do e
bon do so. No tei que os con vi da dos, to dos por tu gue ses, es ta be le ci dos
aqui há mu i to tem po mis tu ra vam bas tan te o es pa nhol em sua lin gua gem.
Os idi o mas es pa nhol e por tu guês as se me lham-se tan to que, quan do se
sabe uma des sas lín guas, com pre en de-se a ou tra fa cil men te. Des de o
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ins tan te que ouvi os es pa nhóis, sem pre os com pre en di quan do me di ri gem
a pa la vra, e eles igual men te me en ten di am, em bo ra eu só fale por tu guês. 
Entre tan to, per co mu i ta co i sa na con ver sa ção ge ral, so bre tu do, quan do
se tra ta de mu lhe res, pois fa lam mu i to mais de pres sa que os ho mens.

MONTEVIDÉU, 1º de no vem bro. – Almo cei ain da com o
Pa dre Go mes, que está ain da pre o cu pa do em pro por ci o nar-me um meio 
de trans por te para pros se guir. Hoje é dia de fes ta; pas se an do na ci da de,
che guei a uma pe que na pra ça, onde dan ça vam vá ri os gru pos de ne gros.
Mo vi men tos vi o len tos, pos tu ras ig nó be is, con tor ções hor ro ro sas cons ti -
tu em as dan ças des ses afri ca nos, mas eles são apa i xo na dos por es ses
exer cí ci os, de di can do-se a eles com fu ror. Qu an do dan çam, es que cem
tudo, até a es cra vi dão; es que cem o mun do, não pen sam em mais nada,
es tão to tal men te em bri a ga dos pelo pra zer. O bran co, ator men ta do por
sua in te li gên cia, não se ria ca paz des sa vo lú pia sem mis tu ra. Uma por ção 
de idéi as es tra nhas apre sen tam-se-lhe à ima gi na ção no meio des ses
pra ze res, di mi nu in do-lhes a vi va ci da de. O ho mem bran co não po de rá
ja ma is, como o ne gro e o ín dio, de sas so ci ar-se in te i ra men te da idéia do
fu tu ro e do pas sa do; no mes mo ins tan te em que a vo lú pia o inun da, ele
ain da não está ple na men te sa tis fe i to, pois sua ima gi na ção sem pre as pi ra
mais; aban do na seus so nhos e cons trói já no vas es pe ran ças.

MONTEVIDÉU, 2 de no vem bro. – Há mu i to tem po, José
Ma ri a no vem re pe tin do que me de i xa ria ao che gar a Mon te vi déu, e eu es pe -
ra va to dos os dias que ele me pe dis se suas con tas. Foi on tem que ele me 
re ve lou não ir mais adi an te. “O que o Sr. me dá – dis se-me ele – não
bas ta. Vou par tir para o Rio de Ja ne i ro, se o Sr. não me der o que ves tir
e cal çar.” – “Fa rei hoje mes mo suas con tas” – res pon di-lhe, “e você pode
ir quan do qui ser.” De fato, esta ma nhã, apre sen tei-lhe as con tas, di zen do-lhe
que pa ga ria na ci da de. Acom pa nha do dele fui à pre sen ça do ca va le i ro
del Host, e con tei a este toda a his tó ria. Ele me exor tou a ter pa ciên cia,
e o de se jo de com ple tar a  mi nha co le ção de pás sa ros for çou-me a con ser -
var ain da este ho mem, que já se me afi gu ra va in su por tá vel. Ofe re ci-lhe,
en tão, o do bro. E, me di an te este au men to, ele con cor dou em fi car, mas
es ti pu la mos que esse do bro se ria des con ta do do seu or de na do, se ele
me de i xar an tes de mi nha vol ta a Por to Ale gre.

Hoje, o ca va le i ro del Host le vou-me à casa do Vice-Almi ran te
José Ro dri go Fer re i ra Lobo, à do Te nen te-Co ro nel Gur jão, as sis ten te do 
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mes tre-ge ral, e à do Co ro nel Flan gi ni. Só en con trei o almi ran te e o co ro nel,
sen do por am bos ama vel men te re ce bi do. O Sr. Flan gi ni, ho mem ins tru í do
e ta len to so, fa la va mu i to bem o fran cês.

MONTEVIDÉU, 3 de no vem bro. – Há aqui um rico ne go ci an te
fran cês, cha ma do Ca va il ler, e em cuja casa se hos pe da va o Almi ran te Ju ri en.
Fui ver este úl ti mo logo que che guei e, ao mes mo tem po, vi si tei o meu
an fi trião. De po is da par ti da do con tra-al mi ran te, vol tei à casa do Sr.
Ca va il ler, que hoje me con vi dou a jan tar. O as sun to gi rou em tor no das
mi nhas vi a gens, tema que de via me in te res sar; en tre tan to fui, quan to
pos sí vel, bem re ser va do, pois não que ro ha bi tu ar-me a con tar cons tan -
te men te mi nhas aven tu ras. O Sr. Cha pre, cu nha do do Sr. Ca va il ler, que
aqui exer ce a me di ci na, apre sen tou-me, esta tar de, ao Pa dre Lar ra ña ga,
pá ro co de Mon te vi déu, de quem me fez o elo gio des de Por to Ale gre e
do qual já me ha vi am dito ser exí mio pes qui sa dor de His tó ria Na tu ral.
Achei-me di an te de um ho mem de cer ca de cin qüen ta anos, ros to lon go 
mas che io, na riz com pri do, agra dá vel sor ri so e olhos gran des de nun ci a -
do res de es pí ri to e vi va ci da de. Re ce beu-me de li ca da men te e logo tra ta mos
de bo tâ ni ca. Tive, hoje, um pra zer imen so que há mu i to não ex pe ri men ta va 
des de o Rio de Ja ne i ro: o de fa lar da ciên cia a que me de di co, sem ces sar,
com um ho mem que a ela tam bém se apli ca com su ces so. Sem o au xí lio
de um her bá rio, sem nun ca se co mu ni car com um bo tâ ni co, o Pe. Lar ra ña ga, 
so men te com li vros, che gou a de ter mi nar per fe i ta men te bom nú me ro
de es pé ci es di fí ce is. Re di giu um ca tá lo go de se te cen tas plan tas re co lhi das
per to de Mon te vi déu, e ob ser vei que a ma i o ria per ten ce aos gê ne ros da
flo ra eu ro péia; isto pro va a ana lo gia dos dois cli mas, con fir ma da pela
fa ci li da de com que as plan tas da Eu ro pa cres cem nes te país.

O Pe. Lar ra ña ga viu, pela pri me i ra vez, há dez anos, um pé de 
mya grum nº 2.217; e hoje, co bre, só com ele, qua se todo o es pa ço que se
es ten de en tre a ci da de e os ar re do res. As plan tas eu ro péi as são aqui ti ra nos
que to mam con ta de ex ten sos ter re nos e ex pul sam as es pé ci es in dí ge nas.
As que na sua ter ra na tal se en con tram iso la das, tais como a echi um nº 2.173, 
ape gam-se, por as sim di zer, aos pas sos do ho mem, aos ar re do res de sua
ha bi ta ção, bor dam os ca mi nhos por onde eles pas sam e re co brem as
pas ta gens, cres cen do aqui em har mo nia com ou tras. Além das es pé ci es
que eu já ci tei, pode-se men ci o nar ain da o ery ci num, a cí na ra, o ân te mis, o 
beta, que eu não pos so de i xar de con si de rá-los como per ten cen do à
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Eu ro pa. A si le nea nº 1.861 bis mis tu ra-se com to das es sas plan tas, en con -
tran do-se ain da nos lu ga res mais afas ta dos.

MONTEVIDÉU, 4 de no vem bro. – Era hoje o ani ver sá rio do 
Ge ne ral Le cor. O ca bil do ofe re ceu um ba i le em sua hon ra. O ge ne ral
ti nha-me fe i to o con vi te on tem por meio do ca va le i ro del Host, e hoje
fui ao seu pa lá cio à hora mar ca da. Encon trei os prin ci pa is ofi ci a is do
es ta do-ma i or e, en tre ou tros, os que me fo ram apre sen ta dos an te on tem, 
re u ni dos numa gran de sala.

O ca va le i ro apre sen tou-me aos que eu ain da não co nhe cia,
den tre eles o Co ro nel Ma nuel Mar ques, fi lho do te nen te-ge ne ral que vi
em Rio Gran de. O ge ne ral en trou e des fez-se em aten ções para co mi go. 
Em se gui da, fez sen tar-me ao seu lado num sofá, e fa la mos mu i to so bre
mi nhas vi a gens. Pas sa mos à sala de jan tar, onde me co lo cou à sua di re i ta,
des fa zen do-se em ama bi li da des du ran te todo o jan tar, oca sião em que
me pro me teu dar um guia para acom pa nhar-me no res to de mi nha vi a gem.

Após o jan tar, per gun tou-me se que ria ir ao es pe tá cu lo. Ace i tei
e co lo cou-me a seu lado no ca ma ro te, con tí guo ao pal co. A sala, bas tan te
gran de, teto não es tu ca do, des pro vi da de or na men to, apre sen ta so men te 
três fi las de ca ma ro tes, con tan do as dos an da res su pe ri o res. Os ho mens
sen tam-se em ban cos na pla téia; o te a tro é pe que no e as de co ra ções, fe i as. 
Re pre sen ta ram duas pe ças, uma tra gé dia e uma pe que na co mé dia. Não
se po dia di zer que os ato res, pelo me nos os prin ci pa is, se jam pés si mos,
mas não pas sam de me dío cres. Na tra gé dia, onde o he rói era Vi ri a to, to dos
os ar tis tas ves ti am a an ti ga rou pa es pa nho la. Não pude com pre en der a
peça, por que meus vi zi nhos fa la vam con ti nu a men te co mi go. Acom pa nhei
me lhor a co mé dia, cujo en re do é o se guin te: um ho mem ti nha a ma nia
de pro cu rar te sou ros, e um de seus ami gos quis ver se o cu ra va. Pe ne tra-lhe
no ín ti mo e lhe faz crer que ele é má gi co, que tem co mér cio com os
de mô ni os e que o te sou ro tão de se ja do pode ser des co ber to por es tes
me i os. Faz-se pas sar o he rói por uma sé rie de mis ti fi ca ções; ao fim da
úl ti ma, seu ma ri do e sua mu lher apa re cem numa nu vem e lhe di zem que 
uma boa mu lher e um ami go sin ce ro são o úni co te sou ro dig no de in ve ja. 
Vê-se em tudo isso que não há nada de in tri ga, nem cô mi co, nem es pi ri -
tu o so. Du ran te todo o es pe tá cu lo, os as sis ten tes não ma ni fes ta ram o
mí ni mo si nal de apro va ção e, se gun do me di zem eles, fi cam sem pre
apá ti cos.

190 Au gus te de Sa int-Hilaire



De po is do es pe tá cu lo, fo mos ao ba i le re a li za do numa gran de
sala da Casa do Ca bil do, paço da Câ ma ra Mu ni ci pal. Não ti nha o mí ni mo
or na men to, mas sur pre en di-me de ver, numa das ex tre mi da des, o re tra to 
do rei de Por tu gal, aba i xo do qual se acha vam ce tros cru za dos so bre
uma al mo fa da de ve lu do. Os ho mens es ta vam de pé e as mu lhe res, sen ta das
em ban que tes. Estas mu i to bem ves ti das e, en tre elas, gran de nú me ro de 
mo ças mu i to bo ni tas, de boas ma ne i ras e de li ca das, que não pude de i xar 
de ad mi rar. Não cre io que na Fran ça, numa ci da de de po pu la ção se me -
lhan te, pu des se re a li zar-se uma re u nião de se nho ras tão dis tin tas. As de
Mon te vi déu não têm, evi den te men te, a gra ça e a vi va ci da de das fran ce sas, 
po rém tal vez mais ele gan tes em suas ma ne i ras. Qu an to aos ho mens,
re pi to o que já dis se so bre sua apa tia.

To das as qua li da des de re fri ge ran tes eram ofe re ci das pron ta -
men te a quem os so li ci tas se. Mas, se no Rio Gran de ha via, em to dos os
ba res, uma mesa ser vi da com pro fu são exa ge ra da, po de mos con vir que
a mesa aqui do ba i le do ca bil do de Mon te vi déu fa zia pou ca hon ra à sua
ge ne ro si da de. Po der-se-ia pen sar que se des ti nas se a uma meia dú zia de
me ni nos. De po is de ter pas sa do al gu mas ho ras nes ta re u nião, saí e fui
dor mir em casa do Sr. Ca va il ler.

MONTEVIDÉU,  5 de no vem bro. – Fui pas se ar hoje no cer ro
de Mon te vi déu, mor ro si tu a do em fren te da ci da de, do ou tro lado da
baía. Saí a ca va lo com Jo a quim, que le va va mi nha car te i ra e logo se gui mos
às mar gens da baía. Encon tra mos um ri be i ro cha ma do rio Seco, e a
maré ba i xa per mi tiu-nos atra ves sá-lo a pé.

Um se gun do ar ro io, o rio de Mi gue li to, ofe re ceu-nos mais
di fi cul da des; me nos ex ten so que o ou tro, porém mais pro fun do, lo do so, 
suas mar gens bar ren tas ser vem de mo ra dia a uma mul ti dão de ca ran gue jos. 
Não pu de mos trans pô-lo como o ou tro, o que nos obri gou a se guir suas 
mar gens du ran te mu i to tem po, an tes de en con trar lu gar raso. Essas
mar gens, a pe que na dis tân cia, são co ber tas de erva fres ca e abun dan te,
no meio da qual vi nu me ro sas plan tas que ain da des co nhe cia. Pros se -
guin do o ca mi nho atra vés de cam pos mag ní fi cos, co ber tos de ex ce len tes 
pas ta gens, che ga mos ao pé da mon ta nha. Iso la da, com pou ca ele va ção,
apre sen ta, como dis se, a for ma de um cone, cuja ares ta é bem oblí qua.
No cume, cons tru iu-se um for te que do mi na a en tra da da baía e, des se
lo cal, des cor ti nei uma vis ta ma ra vi lho sa; de um lado, imen sas pas ta gens,
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do ou tro, o rio de la Pla ta, a baía, a ci da de de Mon te vi déu e seu por to,
co ber to de em bar ca ções.

A baía, de for ma to oval, aden tra nas ter ras de nor te a sul. À
sua en tra da, uma fa i xa de ter ra a se pa ra des sa par te da em bo ca du ra do
rio, que se po de ria qua se con si de rar como per ten cen do ao mar, es ten -
den do-se na di re ção nor des te-su do es te. Mon te vi déu está cons tru í da na
ex tre mi da de des se ist mo. A ve ge ta ção do cer ro de Mon te vi déu é qua se
ar ti fi ci al e se com põe prin ci pal men te de echi um nº 2.173, de um mi a grum e 
da si le nea nº 1.861 bis. Isto con fir ma o que já dis se: es tas plan tas se ape -
gam aos pés dos eu ro pe us, com os qua is fo ram in tro du zi das nes te
país. A gen te as en con tra ao re dor do cer ro, e elas co brem a mon ta -
nha onde cons tru í ram um for te, per cor ri do con ti nu a men te pe los sol -
da dos.

MONTEVIDÉU, 10 de no vem bro. – Qu an do ia ao cer ro, vi
as mar gens do rio de Mi gue li to co ber to de erva mu i to fres ca, en tre me a da
de nu me ro sas flo res. Nes tes úl ti mos dias, fez um ca lor imen so acom pa -
nha do de um ven to mu i to for te; vol tei hoje às mar gens do ar ro io e fi -
quei ad mi ra do de ver como, em tão pou co tem po, a erva per deu sua
fres cu ra e as flo res mur cha ram. Se de po is de co lher uma flor, eu não a
ti ves se pos to sob a pren sa ime di a ta men te, suas fo lhas en ro lar-se-iam e
as flo res fi ca ri am logo mur chas. Na zona tór ri da, dá-se o con trá rio; mu i tas
ve zes, man ti ve, bas tan te tem po, plan tas ex pos tas ao sol e não mur cha ram.
Tudo isso con fir ma o que já dis se: a quan ti da de de par tí cu las aquo sas
con ti das nas plan tas não está exa ta men te na ra zão in ver sa da in ten si da de 
do ca lor, pois, se as sim fos se, uma flor des ta ca da de sua has te não de ve -
ria mur char aqui mais do que nos tró pi cos.

MONTEVIDÉU, 14 de no vem bro. – Pas sei vá ri os dias sem
po der es cre ver este diá rio, por es tar ar ran jan do mi nhas co le ções, fa zen do
com pras e vi si tas. Tam bém re di gi um ter ce i ro re la tó rio so bre as plan tas
cuja pla cen ta cen tral se li ber ta após a fe cun da ção e en vi ei a Mal do na do,
onde deve ser re me ti do ao co man dan te do Ariè ge, na vio de guer ra fran cês,
que veio tra zer man ti men tos ao Co los se e que logo vol ta para a Eu ro pa.
Incluí este re la tó rio numa car ta aos ad mi nis tra do res do Mu seu; além
dis so, tam bém es cre vi, na mes ma oca sião, ao Sr. De le u ze, à mi nha mãe,
ao Sr. Fran chet, ao Sr. Pel le ti er, di zen do a este úl ti mo, que lhe de di quei,
no meu re la tó rio, um novo gê ne ro com o nome de Pel le ti e ra.
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Infe liz men te per co mu i to tem po por es tar bem afas ta do da
ci da de. Sou obri ga do a dor mir na ci da de e, por isso, te nho uma cama
em casa do Sr. Ca va il ler, que con ti nua dis pen san do-me to das as aten ções.
São igual men te de li ca dos seu cu nha do e cu nha da, Sr. e Sra. Cha pre, e
tam bém o Sr. More, fran cês que mora com eles. Acom pa nha do do Sr.
More, fiz uma vi si ta ao Sr. Puyr re don, que deu a hon ra de vir me ver,
mas não me en con trou.

O Sr. Puyr re don é fi lho de fran cês; foi à Eu ro pa, é mu i to
aten ci o so e fala mu i to bem nos sa lín gua, além de ex tre ma men te ho nes to.
Sabe-se que du ran te lon go tem po es te ve na che fia da Re pú bli ca de Bu e nos
Ai res; nin guém go ver nou tão bem quan to ele. Entre tan to, não con ver sa mos
so bre po lí ti ca; só fa la mos a res pe i to do Bra sil, cujo li to ral o Sr. Puyr re don
já per cor reu. Em toda a con ver sa, de mons trou es pí ri to e bom-sen so.

Dei a en ten der a Dom A. Núñez meu de se jo de ob ter al gu mas
in for ma ções so bre a his tó ria des se país. Pro me teu-me al guns apon ta -
men tos, e não deu; mas seu ir mão me pre sen te ou, ul ti ma men te em casa
de D. Mi guel Bar re ro, que se diz mu i to bem in for ma do do que se pas sou
aqui des de a re vo lu ção. Qu an do vi pela pri me i ra vez D. Mi guel, fi quei
com ele só al guns ins tan tes, mas hoje pas sei al gu mas ho ras. D. Mi guel é
um ho mem de es ta tu ra ba i xa, mu i to ma gro, cer ca de trin ta e cin co anos, 
ca be los pre tos e cer ra dos, na tu ral men te cres pos, fi si o no mia del ga da e
fina, tez ex tre ma men te pá li da, olhos ne gros e ar den tes, pro fun da men te
en cra va dos; ele se ex pres sa com bri lho e vi va ci da de de mons tran do ser
ins tru í do e in te li gen te.

De iní cio, fa la mos da Eu ro pa, mas aos pou cos a con ver sa
en ve re dou so bre este país. O que me dis se D. Mi guel con fir ma o que eu
já pen sa va: um dos ma i o res obs tá cu los à in de pen dên cia e à tran qüi li da de
des te país é a pou ca união en tre seus ha bi tan tes. Não so men te que rem
ser li vres, mas cada ci da de, cada can tão, cada al de ia as pi ra a uma in de -
pen dên cia par ti cu lar, não se en ten den do com as al de i as vi zi nhas, mes mo
so bre in te res ses co muns. Sub sis te, des de há mu i to tem po, uma gran de
ri va li da de en tre a ci da de de Mon te vi déu e a de Bu e nos Ai res, in ve jo sa
das van ta gens que um por to ex ce len te acar re ta à sua vi zi nha. Mon te vi déu,
por seu lado, pro cu ra pri var Mal do na do des sas mes mas van ta gens e
vê-se tam bém Bu e nos Ai res fa zer guer ra a San ta Fé, etc.
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Os cos tu mes da ma i o ria dos cam po ne ses são ain da um obs tá -
cu lo à in de pen dên cia do país. Esses ho mens, cujo ca rá ter se plas ma na
du re za, in di fe ren ça e ego ís mo, alhe i os a qual quer sen ti men to de re li gião
e hu ma ni da de, de mons tram tam bém pou ca pre vi dên cia para com os
seus ín di os, dos qua is mu i tos de vem a sua ori gem. Estes ho mens, re pi to, 
con fun di rão sem pre li cen ci o si da de com li ber da de e es ta rão ap tos a se guir o 
pri me i ro che fe que fa vo re ça suas in cli na ções para a de sor dem e a pi lha gem. 
Sem dú vi da, os ha bi tan tes das ci da des são bem su pe ri o res aos cam po ne ses; 
na ma i o ria, igual men te sem mo ral, sem boa-fé.

Ima gi na va-se, na Eu ro pa, que se re en con tra ri am os an glo-ame ri -
ca nos nos es pa nhóis da Amé ri ca; mas não se pen sa ria que es ses, des cen -
den tes de vis aven tu re i ros, não ti ves sem ne nhum des ses no bres sen ti -
men tos que só po dem con du zir à li ber da de, en quan to a Amé ri ca in gle sa 
é, em gran de par te, po vo a da de sec tá ri os exal ta dos e vir tu o sos. A gen te
des te país não ma ni fes ta seus sen ti men tos po lí ti cos. Embo ra o go ver no
por tu guês te nha sem pre mos tra do gran de to le rân cia, cada um se fe cha
em sua re ser va; al gu mas pes so as de i xam trans pa re cer o que pen sam,
mas não fa lam com fran que za como nós. “Tais são meus sen ti men tos e
eu de les me hon ro.”

Os re a lis tas, tra ta dos pe los por tu gue ses me nos fa vo ra vel men te
que os in sur re tos, são ain da os que se ex pri mem com me nos pre ca u ção.
Este par ti do se com põe qua se uni ca men te de es pa nhóis nas ci dos na Eu ro pa, 
e que es pe ram uma es qua dra da Espa nha com a mes ma con fi an ça com
que os re a lis tas fran ce ses es pe ra vam, no iní cio de nos sa re vo lu ção, os
exér ci tos do im pe ra dor ou do rei da Prús sia.

Qu an to aos ame ri ca nos, eles con cor dam num pon to: o seu
ódio para com seus com pa tri o tas, a quem não per do am as hu mi lha ções
a que fo ram sub me ti dos. Aliás, se que rem ser in de pen den tes, pou co
sa bem a ma ne i ra de o re a li zar. Os ho mens mais lú ci dos con fes sam que
há, nes te país, mu i to pou ca vir tu de para fa zer-lhes crer que um go ver no
re pu bli ca no lhes pos sa con vir, e pe dem um so be ra no com uma Cons ti -
tu i ção li be ral. Uns têm os olhos vol ta dos para San Martín, ou tros de se -
ja ri am um es tran ge i ro, etc.

MONTEVIDÉU, 16 de no vem bro. – Te nho dor mi do to dos
es tes dias na ci da de. Gos ta ria ain da de ob ter al gu mas in for ma ções exa tas
so bre o que se pas sou no país des de a re vo lu ção, mas vejo que não as
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con se gui rei de nin guém e, in fe liz men te, de di quei a isso mu i to tem po
que se ria me lhor apro ve i ta do se o em pre gas se para re co lher e ob ser var
plan tas.

Encon trei em Mon te vi déu um so bre car ga ham bur guês, cha ma do
Ben ke, que tem a ma nia de in se tos. Este ho mem, en quan to es ta va em
ter ra, to mou como aju dan te um de seus ma ri nhe i ros, jo vem de ca rá ter
mu i to su a ve, de mons tran do gran de de se jo de se ins tru ir e mu i to ze lo so
na or ga ni za ção de co le ções.

Um fran cês cha ma do Jour dan dis se-me, há al guns dias, que o
Sr. Ben ke ofe re cia cer ta men te seu jo vem em pre ga do para me acom pa nhar.
Fui ver o Sr. Ben ke, mas ele nada me adi an tou. Ontem, en tre tan to, de ci di
fa lar-lhe a esse res pe i to, mas sou be que aca ba va de par tir para Bu e nos
Ai res, onde fi ca rá uns quin ze dias. Con ver sei com o jo vem que me pa re ceu
bem en tu si as ma do em me acom pa nhar. Na cer te za de con tar com ele,
es cre vi, por duas em bar ca ções di fe ren tes, ao Sr. Ben ke, pe din do-lhe que 
me ce des se seu em pre ga do e dis se-lhe de me fa zer che gar sua res pos ta
por in ter mé dio do Sr. Jour dan. Esse pe que no acor do não me im pe di rá,
en tre tan to, de par tir. Se o Sr. Ben ke ace der ao meu pe di do, o ca va le i ro
del Host me en vi a rá o jo vem à Co lô nia de San to Sa cra men to, e des pe di rei 
José Ma ri a no. So fro tan to com esse ho mem de vi do ao seu mau ca rá ter,
sem pre tão per ver so e obs ti na do, que só de se jo que o Sr. Ben ke con cor de 
com o que lhe es tou pro pon do. Encon trei em Mon te vi déu o bom pi lo to 
que co nhe ci em Pa ra na guá e me pres tou ser vi ços; le vou-me à sua casa,
onde fui apre sen ta do à es po sa dele. To das as mu lhe res des sa re gião têm
ma ne i ras ho nes tas e de co ro sas, mes mo per ten cen tes a uma clas se in fe ri or.

MONTEVIDÉU, 18 de no vem bro. – Aqui não se en ter ra na
igre ja, como é o cos tu me en tre os por tu gue ses. O ce mi té rio fica fora da
ci da de, um pou co dis tan te das mu ra lhas; mas é mu i to pe que no, des pro -
por ci o nal com o nú me ro de ha bi tan tes, e não ca vam fos sas com mais de 
um pé e meio de pro fun di da de. Na ma i o ria dos tú mu los, co lo ca-se uma
pe que na cruz pre ta, no meio da qual há uma ta bu le ta pin ta da de bran co, 
onde es tão ins cri tos o nome e a ida de da pes soa fa le ci da. Vê-se, nes se
ce mi té rio, so men te um mo nu men to que nos cha ma um pou co mais a
aten ção; é o que Dom Mi guel Bar re ro cons tru iu à me mó ria de sua mãe,
quan do go ver na va Mon te vi déu, na qua li da de de de le ga do de Arti gas.
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Vi, hor ro ri za do, no ce mi té rio de Mon te vi déu, um ne gri nho,
com ple ta men te nu, es ten di do so bre a ter ra, sem se pul tu ra e, se gun do
me dis se o Sr. More, que me acom pa nha va, é co mum, esse es pe tá cu lo
re vol tan te, quan do se pas se ia nes ses lu ga res tris tes. O Sr. More con tou-me
que, um dia, es tan do com um in glês numa pe que na em bar ca ção, que
es ta va numa ex tre mi da de do ce mi té rio e onde amon to am os sos, eles se
as sus ta ram com um ba ru lho que ou vi ram. Ha via sido ca u sa do por uma
ne gra que aca ba va de pu lar os mu ros. Ela se di ri giu, com um ar tris to nho, 
para o cor po de um ne gro, com ple ta men te nu, es ten di do no chão, como 
aque le que eu mes mo vi; ela o co briu com flo res e fo lha gens, re ti ran do-se
ime di a ta men te.

MONTEVIDÉU, 19 de no vem bro. – Já ha via no ta do vá ri as
ve zes que os me ni nos bra si le i ros não ti nham gos to nem vi va ci da de; não
os via brin car e, mu i tas ve zes, pas sa vam dias in te i ros qua se sem se mo ver
e sem sor rir. Não acon te ce o mes mo aos des te país. Eles se agi tam, sal tam
e cor rem; atu al men te, o di ver ti men to da pan dor ga os ocu pa, mas, se gun do o 
que me di zem, há ou tros que su ce de rão a este, nas di fe ren tes es ta ções
do ano. É im pos sí vel des co nhe cer aqui as in fluên ci as cli má ti cas.

De acor do com o que ouço, os ho mens da qui são mu i to me nos
pre gui ço sos que os bra si le i ros; mas, como já tive oca sião de ob ser var,
em par te al gu ma se de di cam com pra zer ao tra ba lho, a me nos que te nham
sido ha bi tu a dos des de cedo. A não ser as sim, tra ba lham so men te me di an te
al gum in te res se mais for te. São pre gui ço sos, por que ga nham mu i to
di nhe i ro sem mu i ta di fi cul da de; en tre tan to, não de nun ci am tam bém
aque le olhar lân gui do e efe mi na do que têm os bra si le i ros. Eles não são
len tos em seus mo vi men tos; numa pa la vra, se não são ati vos, têm na tu -
ral men te mais dis po sição à ati vi da de. A ma i o ria dos fran ce ses ri cos
tra ba lham tão pou co quan to os bra si le i ros, mas de mons tram em seu
ócio uma vi va ci da de que aque les ja ma is pos su em, mes mo nos seus mais
im por tan tes ne gó ci os.

Espe ro fa zer aqui duas ca i xas, onde fe cha rei um pa co te de
plan tas e to dos os pás sa ros que José Ma ri a no ma tou des de Rio Gran de;
de i xa rei as ca i xas com o Sr. Ca va il ler, para que ele as des pa che ao Mu seu 
pelo na vio fran cês, Le Ba yon na is, sob a guar da do Ca pi tão Che va li er, que
deve par tir em bre ve para o Ha vre. Já es cre vi a Ma ler a este res pe i to, ao Sr.
De le u ze, ao Sr. Le Chan te ur, ao Sr. Mon tag nac, di re tor dos im pos tos no
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Ha vre e di re tor da al fân de ga da mes ma ci da de, e aos Srs. Lefè vre-Rous sac 
e La banè gue, aos qua is deve ser re me ti da a de cla ra ção das mer ca do ri as.
Rogo ao Sr. De le u ze so li ci tar ao mi nis tro uma per mis são para que as
ca i xas se jam re vis ta das so men te em Pa ris. Digo-lhe que é meu de se jo se jam 
en tre gues à mi nha fa mí lia e su gi ro en ten de rem-se a esse res pe i to com a
Sra. Le Chan te ur. Peço a esta re ce bê-las em sua casa, a me nos que ache
mais con ve ni en te en viá-las a Orléans. So li ci to ao di re tor da al fân de ga do 
Ha vre adi ar sua vi si ta até que a or dem do mi nis tro che gue de Pa ris; en fim,
pedi ao Sr. Mon tag nac in ter ce der por mim jun to ao di re tor. De i xei to das 
as mi nhas car tas com o Sr. Ca va il ler.

Hoje jan tei com o Sr. Puyr re don, e já não tra ta mos de po lí ti ca 
como na mi nha pri me i ra vi si ta. O Sr. Puyr re don con ta qua ren ta e três
anos. Ape sar dos ca be los gri sa lhos, apre sen ta um ar de se re ni da de e no bre za
na fi si o no mia. Edu ca do, dis tin to em suas ma ne i ras, de con ver sa agra dá vel,
fala com fa ci li da de o fran cês e apa ren ta bom-sen so e bom dis cer ni men to.

Che gou hoje a Mon te vi déu um bri gue es pa nhol com três
de pu ta dos das Cor tes en car re ga dos de apre sen tar pro po si ções à Re pú -
bli ca de Bu e nos Ai res. Diz-se que, an tes de en trar nes ta ci da de, pre ten dem
es cre ver ao Go ver no para sa ber como se rão re ce bi dos. To dos são unâ ni -
mes em afir mar que eles não se rão ou vi dos.

MONTEVIDÉU, 23 de no vem bro. – Dor mi esta no i te na
ci da de e co me cei o dia indo vi si tar o Co ro nel Flan gi ni,∗ que me ti nha
pro me ti do con se guir a pól vo ra. O ge ne ral pro i biu que a ven des sem, e
eu a te ria pro cu ra do inu til men te du ran te quin ze dias. O Sr. Flan gi ni, que 
sem pre de mons trou mu i ta aten ção para co mi go, e per ten ce ao es ta do-ma i or, 
é um ho mem gen til e ins tru í do, fa lan do bem o fran cês; agra dá vel na
pa les tra, jul ga com se gu ran ça, fir me za de es pí ri to, mas um pou co in cli -
na do à sá ti ra.

De lá, fui à casa de Pe. Lar ra ña ga, onde te nho pas sa do to das
as no i tes, quan do dur mo na ci da de. Ele me pro me teu le var à bi bli o te ca
pú bli ca e ao hos pi tal ci vil e, efe ti va men te, vi si ta mos es tes dois es ta be le -
ci men tos. A bi bli o te ca, si tu a da numa das sa las de um edi fí cio, qua se no
cen tro da ci da de, se cha ma Fu er te del Go ber na dor. Esse edi fí cio ha via sido
co me ça do, quan do Mon te vi déu es ta va sob o do mí nio es pa nhol e fora
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des ti na do para o go ver na dor da ci da de; for ma va os qua tro la dos de um
pá tio qua dran gu lar e de via ter o pa vi men to tér reo e o pri me i ro an dar,
mas apre sen ta so men te pe que na par te aca ba da. Ain da hoje é o Fu er te del
Go ber na dor re si dên cia do go ver na dor da pra ça, e lá tam bém es tão as ca i xas
pú bli cas e o Tri bu nal de Ape la ção cri a do pelo go ver no por tu guês, des de 
que se as se nho re ou des sa re gião.

A sala que en cer ra a bi bli o te ca é pe que na, mas ar ru ma da com 
gos to. O nú me ro dos li vros não ul tra pas sa dois mil; e de mu i tas obras
es tão fal tan do vo lu mes que fo ram rou ba dos em épo cas di fe ren tes,
du ran te as re vol tas ocor ri das no país. A bi bli o te ca só foi cons ti tu í da
após a re vo lu ção, e os ven ci men tos do bi bli o te cá rio fo ram as se gu ra dos
por le ga dos. No mo men to está fe cha da, mas em bre ve será aber ta ao
pú bli co.

O hos pi tal não tem nada no ex te ri or que cha me a aten ção; ele 
pode abri gar uns cem do en tes, mas até ago ra está equi pa do so men te
para uns cin qüen ta. É aten di do por en fer me i ros pa gos. As sa las são ba i xas,
mal are ja das e, ape sar de mu i to lim pas, exa lam mau che i ro. Para cada
do en te um le i to se pa ra do, que se com põe de dois pe que nos ca va le tes de 
pau e de um qua dra do de cou ro, so bre o qual se es ten de um col chão pou co
gros so.

Des de que os por tu gue ses es tão em Mon te vi déu, abri ram no
hos pi tal um es ta be le ci men to para as cri an ças aban do na das. Como em
to das as ca sas des se gê ne ro, elas são ex pos tas em uma roda, aon de pas sam
para o in te ri or da casa; em se gui da, con fi a das às amas; des tas, al gu mas
as ama men tam em casa e ou tras no pró prio hos pi tal. Há três anos que
este es ta be le ci men to exis te. No pri me i ro ano, fo ram tra zi das qua ren ta
cri an ças, mas de po is, as ex po si ções di mi nu í ram. A sala que abri ga as
cri an ças é se pa ra da por dois pe que nos pá ti os da sala onde es tão os
do en tes. Entre tan to, pa re ce-me que as cri an ças ain da se acham mu i to
per to des tes, para que não seja in fec ta do o ar de mi as mas.

Há ain da, no hos pi tal, uma sala par ti cu lar para os ve né re os,
ou tra para os do en tes e ce las para os lou cos. O es ta be le ci men to pos sui
bens e su pre o que fal ta de ren di men to pela apli ca ção de al guns im pos tos 
par ti cu la res.

A igre ja do asi lo, tam bém cha ma da igre ja da Mi se ri cór dia,
os ten ta uma fa cha da pri mo ro sa; re gu lar, mas pe que na, pou co or na men -
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ta da, não apre sen ta nada de es pe ci al, a não ser duas enor mes con chas
do gê ne ro da que ser ve de pia de água ben ta.

Ao sair do hos pi tal, fui pas se ar com o Pe. Lar ra ña ga na mar gem
da baía, atrás dos mu ros que cer cam a ci da de. O es tre i to es pa ço que se
es ten de en tre eles e a baía é co ber to, em gran de par te, de ro che dos
en tre me a dos de are ia e po ços d’água. Aí en con trei mu i tas plan tas in te -
res san tes, como te tra gô nia, dois atrí plex, dois che no po di um, dos qua is um
é o mu ra le nº 2.254, o hi dro col te nº 2.447, as com pos tas nº 2.237 bis e nº 2.237
qua ter.

Jan tei em casa do Pe. Go mes, onde sou be que mi nha car ro ça
es ta va pron ta e, en tão, mar quei mi nha par ti da para se gun da-fe i ra de ma nhã. 
Re ce bi uma car ta do Sr. Ben ke em que se re cu sa a me ce der o seu
em pre ga do; fui par ti ci pá-lo da de ci são de seu pa trão; ele já ti nha sido
dela in for ma do por ou tra car ta e me pa re ceu bas tan te abor re ci do por
não po der acom pa nhar-me. O Sr. Ben ke lhe me teu medo, di zen do-lhe
que ele não me co nhe ce, e o ca pi tão do na vio lhe fez mu i tas ame a ças.
Estas eram com ple ta men te inú te is, pois eu não se ria ca paz de le var esse
jo vem sem o con sen ti men to da que les dos qua is de pen de, e ele mes mo
me afir mou que se ria in ca paz de de i xar seu pa trão na au sên cia dele.

A ho nes ti da de des se jo vem, sua ama bi li da de e o gos to que ele 
de mons tra pela His tó ria Na tu ral ca u sam-me bas tan te má goa por não
levá-lo. Vou ain da mais uma vez me su je i tar à mal da de de José Ma ri a no,
à gros se ria dos meus sol da dos e ao hu mor de Fir mi a no. À no i te fui me
des pe dir de al gu mas pes so as, en tre ou tras o Sr. Puyr re don, que teve a
de li ca de za de en vi ar-me uma car ta de re co men da ção para um de seus
ami gos em Bu e nos Ai res.

Pela pri me i ra vez fa la mos em po lí ti ca, gi ran do a con ver sa em
tor no dos de pu ta dos das Cor tes. O Sr. Puyr re don acha que es ses de pu ta -
dos fo ram en vi a dos uni ca men te para que se pos sa di zer à na ção es pa nho la
que não se quer a guer ra con tra a Amé ri ca; “Ve jas o que se fez para apro xi -
mar os ame ri ca nos da mãe-pá tria, to das as ne go ci a ções que se foi pos sí -
vel ten tar; mas nos sos en vi a dos fo ram tra ta dos com ig no mí nia. É nos so
de ver vin gar nos sa hon ra ul tra ja da.” “Mas em bo ra di vi di dos en tre eles
sob a for ma de go ver no que lhes con vêm” – ajun ta va o Sr. Puyr re don –,
“os ame ri ca nos sa be rão re u nir-se con tra os es pa nhóis. Os ha bi tan tes de
Bu e nos Ai res aban do na rão sua ci da de; se for pre ci so, eles se re ti ra rão
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para o cam po, cor ta rão os ví ve res aos seus ini mi gos, os ator men ta rão
sem ces sar e não lhes da rão des can so.” – “Nós po de re mos nos sub me ter
à Ingla ter ra, a Por tu gal, ou à Fran ça, di zia-me, ou tro dia, um ame ri ca no,
mas nun ca aos es pa nhóis. Este país flo res cia sob o go ver no do rei da
Espa nha, era rico e ti nha um co mér cio flo res cen te, pa ga va pou cos
im pos tos e a ad mi nis tra ção par ti cu lar das ci da des era con fi a da a ame ri -
ca nos, mas os pos tos mi li ta res e o Go ver no eram sem pre dos es pa nhóis; 
eles tra ta vam os ame ri ca nos com des pre zo e não per do a mos as hu mi lha ções 
a que nos sub me te ram. É qua se sem pre o amor-pró prio ofen di do que
ca u sa as re vo lu ções.”

Os es pa nhóis-ame ri ca nos e os eu ro pe us nas ce ram do mes mo
san gue, têm a mes ma re li gião, os mes mos cos tu mes, fa lam a mes ma lín gua, 
mas se de tes tam com mais fu ror que duas na ções di fe ren tes e ri va is,
por que os ódi os dos fi lhos con tra seus pais são sem pre mais en ve ne na dos.

O Sr. Puyr re don, an ti go go ver na dor de Bu e nos Ai res, deu-me 
to dos os por me no res da in tri ga que ser viu de pre tex to para sua ex pul são.
Qu an do es ta va na che fia do go ver no de Bu e nos Ai res, um co ro nel fran cês
veio ter com ele, en vi a do pelo Du que de Ri che li eu, en tão mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res da Fran ça; ele apre sen tou-lhe um pla no que con sis tia
em dar um go ver no mo nár qui co cons ti tu ci o nal à Amé ri ca do Sul es pa -
nho la e ele var ao tro no o Du que de Orléans. Por ou tro lado, o mi nis té rio
fran cês com pro me tia-se a fa zer com que a Espa nha e ou tras po tên ci as
re co nhe ces sem a in de pen dên cia da Amé ri ca e apla i na ria al gu mas di fi cul -
da des que po de ri am ad vir de par te da Ingla ter ra. O Sr. Puyr re don
res pon deu ao co ro nel fran cês que não de pen dia so men te dele ace i tar as
pro po si ções do mi nis té rio fran cês, mas que ele par ti ci pa ria aos ou tros
mem bros do Go ver no. Tais pro po si ções pa re ce ram a es tes, como a ele
pró prio, bem con for me aos ver da de i ros in te res ses de sua pá tria, e to dos
con cor da ram em en vi ar um de pu ta do a Pa ris para lá tra tar se cre ta men te
des te as sun to. Nes se ín te rim, mu dou o mi nis té rio da Fran ça, e o de pu ta do
de Bu e nos Ai res en con trou o Sr. De ca zes na che fia do Con se lho. Ele
lhe foi apre sen ta do, mas o mi nis tro lhe de cla rou que, não es tan do a par
des sa ne go ci a ção, iria re fe ri-la ao Rei. Numa con fe rên cia, ele res pon -
deu-lhe que o con jun to do pla no ti nha a apro va ção de seu so be ra no,
mas que no lu gar do Du que de Orléans, que não po dia re nun ci ar a seus
even tu a is di re i tos à co roa da Fran ça, ele pro pôs o Prín ci pe de Luc ques,
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que per ten cia à Casa da Espa nha e, sen do sol te i ro, po de ria ca sar com
uma prin ce sa por tu gue sa, con ci li an do mais in te res ses. Essa ne go ci a ção
foi to man do pro por ções cada vez ma i o res, mas o Sr. Puyr re don foi afas -
ta do do Go ver no, en quan to o pla no pros se guia de Bu e nos Ai res. Seu
su ces sor pu bli cou tudo o que se re fe ria à ne go ci a ção, e pa re ce que o
de pu ta do que fora en vi a do a Pa ris já es ta va para vol tar.

O Sr. Puyr re don pen sa que não há na sua pá tria bas tan te
vir tu de e união para que um go ver no re pu bli ca no lhe pos sa con vir;
acres cen ta, ao mes mo tem po, que não se en con tra ria um ho mem de
au tên ti ca li de ran ça e su pe ri o ri da de bas tan te ace i tas em ge ral para que se
pos sa fazê-lo rei. Ele con clui que Bu e nos Ai res pre ci sa ria de um prín ci pe
es tran ge i ro apo i a do por al gu ma gran de po tên cia, acres cen tan do que esta 
é a opi nião de to dos aque les que não de po si tam suas es pe ran ças de for tu na 
so bre a ru í na de seu país.

O Sr. Puyr re don me afir mou que, no cur so das con ver sa ções
man ti das com o co ro nel fran cês, de que fa lei, este lhe ha via pro me ti do
fazê-lo su bir ao tro no; tal vez essa pro pos ta não pas sas se de uma son da gem,
mas, mes mo que não fos se, o Sr. Puyr re don a re cu sou, ale gan do ter mu i to
pou ca su pe ri o ri da de, em face dos seus com pa tri o tas, para me re cer tal
hon ra e po der sus ten tá-la.
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Ca pí tu lo IX

PARROQUIA DE LAS PIEDRAS – POVO DE CANELONES –
NOTAS SOBRE A CIDADE DE MONTEVIDÉU – CORONEL
MANUEL MARQUES DE SOUSA – POVO DE SANTA LUCÍA –
ESTÂNCIA DE SUÁREZ – POVO DE SAN JOSÉ – CORRIDAS DE
CAVALO – RANCHO DEL PAVÓN – CULTURA DE TRIGO – ÀS
MARGENS DE UM ARROIO PERTO DA ESTÂNCIA DURÁN, AO
AR LIVRE – A ALDEIA DEL COLLA – AO AR LIVRE, ÀS
MARGENS DO ARROIO DEL SAUCE – RIACHUELO.

PARROQUIA DE LAS PIEDRAS, 28 de no vem bro,  qua tro lé guas. 
– Foi com pe sar que de i xei a bela ci da de de Mon te vi déu, onde uma
mul ti dão de pes so as me deu pro vas de in te res se e de aco lhi men to. Devo 
sa li en tar o ex ce len te Pa dre Go mes, o ca va le i ro del Host, o Sr. Ca va il ler, o
Sr. Mor se, o Sr. Puyr re don e o Co ro nel Fran gi ni.

Des de as aten ções que me dis pen sou o ge ne ral, no dia em
que jan tei com ele, os seus fa vo res li mi ta ram-se a um pas sa por te bem
in sig ni fi can te. Par ti com uma car ro ça nova, cons tru í da com mu i ta so li dez, 
po rém ex tre ma men te pe sa da. Os bois que com prei, mu i to vis to sos, não
es ta vam acos tu ma dos a pu xar; ape nas ga nha mos a es tra da, que brou-se
um jugo, re men dou-se como foi pos sí vel, mas, em se gui da, os bois re cu -
sa ram-se a an dar e es ta ría mos ain da no ca mi nho, se um bom ho mem
que ia adi an te em sua car ro ça não ti ves se vin do em nos so au xí lio. Ele



che gou mes mo à com pla cên cia de me dar uma ou tra jun ta de bois, não
ace i tan do ne nhu ma re tri bu i ção.

A re gião per cor ri da para vir até cá, re la ti va men te aci den ta da,
ofe re ce óti mas pas ta gens; de vez em quan do, avis tam-se al gu mas ca sas
abri ga das por um bus (Phyto la ca – di o i ca), ár vo re que fre qüen te men te se
plan ta ao re dor das ha bi ta ções, por que ela cres ce ra pi da men te, tor nan do-se 
mu i to fron do sa. Aliás, não se nota ne nhum ras tro de cul tu ra, e os ani ma is,
nu me ro sos an tes da guer ra, hoje são bas tan te ra ros. No meio do ca mi nho,
man dei de sa tre lar os bois para de i xá-los pas tar por al gu mas ho ras. É
esse o cos tu me dos ha bi tan tes do país quan do vi a jam e tam bém o que
ado to.

Par ti rei o mais bre ve pos sí vel; já não se tro ca rão as plan tas.
De ma nhã, elas se rão mu da das para a car ro ça, en quan to os bois des can sam;
e apro ve i ta rei o tem po para her bo ri zar. Pa rei num lu ga re jo, o prin ci pal
de uma pa ró quia, que se com põe de uma ca pe la e de al gu mas ca sas.

Um fran cês es ta be le ci do aqui com um cur tu me, en con tran do-se 
no mo men to em Mon te vi déu, deu-me uma car ta para sua mu lher, que é
es pa nho la. Eu lha apre sen tei; dis se-lhe que par ti ria bem cedo da ci da de
e, en tre tan to, já eram 9 ho ras, quan do me ser vi ram o jan tar so bre uma
es te i ra, que cer ta men te re a pa re cia di a ri a men te, há seis me ses; con sis tia
num as sa do mu i to duro, de um pra to de fa vas-do-bre jo e um pra to de
mo ran gos.

Antes de me de i tar, La ru ot te en trou no meu quar to para
di zer-me boa no i te. Pa re cia tris te e, pou co tem po de po is, brus co e abor -
re ci do, en co le ri zan do-se por tudo e com ma nia de per se gui ção. Esta no i te,
pa re ceu-me ain da mais afli to do que de cos tu me. Pres si o nan do-o para
que me dis ses se o mo ti vo, ele de sa tou a cho rar; con fes sou-me que esta
vi a gem era in su por tá vel para ele, pois não via a hora de che gar ao Rio
de Ja ne i ro. Pro cu rei ani má-lo, mas, não con se guin do, aca bei por di zer-lhe
que, se lhe cus ta va mu i to, tal vez fos se me lhor que me de i xas se ago ra,
pois ain da es ta va per to de Mon te vi déu e eu po dia vol tar to man do no vas 
me di das para o pros se gui men to de mi nha vi a gem. Como nada me
res pon des se, eu o man dei dor mir.

POVO DE CANELONES, 29 de no vem bro, cin co lé guas. –
Esta ma nhã La ru ot te con ti nu ou ca la do; du ran te o ca mi nho, pro cu rei
ale grá-lo con ver san do com ele, re cor dan do nos sas vi a gens, as pes so as
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que me lhor nos aco lhe ram e os lo ca is onde me nos nos abor re ce mos. A
re gião con ti nua le ve men te on du la da e co ber ta das me lho res pas ta gens
que já vi, des de que es tou na Amé ri ca. A ve ge ta ção é ao mes mo tem po
ma cia, es pes sa e bas tan te alta; mas nun ca se vêem ani ma is. Entre Las
Pi e dras e Ca ne lo nes avis tei, ape nas, duas ca sas e ne nhu ma cul tu ra.

Ao che gar a Ca ne lo nes, hos pe dei-me na casa do pá ro co que
atu al men te está em Mon te vi déu, e en tre guei a car ta a um de seus pa ren tes 
que ele de i xa ra em sua casa. Este ho mem me ce deu o quar to do pá ro co, 
mas só às nove ho ras me ofe re ceu algo para co mer e, como es ta va em
je jum des de as seis ho ras da ma nhã, cer ta men te te ria des fa le ci do se não
hou ves se co mi do al gu ma co i sa no in ter va lo. O pa ren te do pa dre me viu
co mer, e não dis se nada a res pe i to, pa re cen do achar mu i to na tu ral. À
tar de, fui vi si tar o co ro nel que co man da as tro pas da Ca pi ta nia do Rio
Gran de, mas não o en con trei.

O rio da Pra ta, após cor rer na di re ção nor des te-su des te, alar -
ga-se brus ca men te a oes te, além da Pun ta de las Pi e dras, a les te, além da 
Pun ta-bra va, ter mi nan do por uma ex ten sa baía semi-elíp ti ca, que mede
qua ren ta lé guas de lar gu ra, des de o cabo Santa Ma ria até o cabo San to
Antô nio. Logo aba i xo da Pun ta-bra va, um ist mo se es ten de de nor des te
a su des te, en tre a par te do rio, que se po de ria con si de rar per ten cen te ao
mar, e uma baía oval que avan ça pe las ter ras cer ca de três lé guas, na di re ção
nor te-sul. Na ex tre mi da de do ist mo, se lo ca li za a ci da de de Mon te vi déu, 
cuja for ma é ir re gu lar, mas se apro xi ma de um lon go qua dra do.

A ci da de é toda cer ca da de mu ra lhas flan que a das, do lado da
ter ra, por uma ci da de la; e do lado do rio, pro te gi das, na par te pou co ele va da, 
por ba te ri as. Essas for ti fi ca ções se acham em mau es ta do e são in sig ni fi -
can tes em si mes mas. A ci da de está di vi di da em qua dra dos si mé tri cos
por lar gas ruas tra ça das ri go ro sa men te, em sen ti do lon gi tu di nal e ou tras
trans ver sal men te.

Uma úni ca edi fi ca ção pre ju di ca a re gu la ri da de des se con jun to, 
é o cha ma do Fu er te de Go ber na dor, cons tru í do por um ex cên tri co go ver na dor,
na di re ção dos qua tro pon tos car de a is.

As ruas de Mon te vi déu fo ram pa vi men ta das des de a ocu pa ção
dos por tu gue ses; as cal ça das pou co al tas e se pa ra das no meio da rua por 
mar cos de ma de i ra que, em al guns lo ca is, fo ram subs ti tu í dos por ve lhos
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pe da ços de ca nhão. Bar ro não se nota nas ruas, por que o ter re no é are -
no so; ape sar dis so, apre sen tam-se mu i to su jas, pois nun ca são var ri das.

Ge ral men te as ca sas de Mon te vi déu são cons tru í das de ti jo los 
e ca i a das na fren te. To das com te lha do pla no e, mu i tas ve zes, com dois
an da res. Vêem-se al gu mas, gran des, de mons tran do ri que za. As ja ne las
são en vi dra ça das, as do rés-do-chão co mu men te guar ne ci das de bar ras
de fer ro, as ou tras, de sa ca das. Os apo sen tos mal apa re lha dos, as pa re des,
ca i a das, sim ples men te, sem ne nhum co lo ri do, pou cos mó ve is sem pre
numa de si gual da de cho can te; as sim mes mo, em meio a tan tas co i sas fe i as, 
pa re des nuas e ca mas sem cor ti na dos, vêem-se uma es cri va ni nha e me sas
em ma de i ra de aca ju, além de lin dos va sos de flo res sob fras cos de cris tal. 
As ca sas sem jar dim, mas to das com par re i ras no seu pá tio, ro se i ras e
ou tros ar bus tos. De re gra, as pes so as da qui, apre ci a do ras das flo res, gos -
tam de cul ti vá-las em po tes ou em ca i xa so bre o te lha do de suas ca sas.

Ape sar de es pa ço sa e qua dra da, a pra ça pú bli ca não é cal ça da, 
e as ca sas que a ro de i am, to tal men te ir re gu la res.

Numa das ex tre mi da des de um dos la dos, a igre ja pa ro qui al, e 
bem de fron te des ta, a Casa do Ca bil do. A pra ça se ria mu i to bo ni ta se es ses
dois mo nu men tos ocu pas sem o cen tro dos dois la dos opos tos. Aliás, a
igre ja é de li nhas har mô ni cas, am pla e cons tru í da de ti jo los; duas tor res
ser vem de cam pa ná rio, como par te de sua fa cha da. Com suas na ves la te ra is,
se pa ra das da nave por pi la res de es ti lo dó ri co, é as so a lha da de már mo re, 
ilu mi na da por uma cú pu la bem ele gan te; con tei se ten ta e cin co pas sos
do san tuá rio até a por ta. Qu a se sem or na men to, mas o su fi ci en te para
sua en can ta do ra sim pli ci da de. O san tuá rio, como em nos sas igre jas, é
con tí guo à nave, o que con vém mais à ma jes ta de des ses edi fí ci os do que 
à cons tru ção por tu gue sa. Além da igre ja, há duas ou tras em Mon te vi déu 
per ten cen tes a es ta be le ci men tos pú bli cos: a do con ven to dos fran cis ca nos e 
a do hos pi tal. A Casa do Ca bil do, onde se re a li zam as ses sões do cor po
mu ni ci pal e tam bém as pri sões, é um edi fí cio de um an dar com fa cha da
mu i to bo ni ta, ain da por aca bar.

A baía ser ve de por to, pois não há um cais pro pri a men te dito. 
O es pa ço que se es ten de en tre os mu ros do por to e as pri me i ras ca sas
são de uma to tal su je i ra, po den do-se con si de rá-las como as mais fe i as da 
ci da de. No iní cio do por to, um mo lhe tri an gu lar onde se des car re gam as 
mer ca do ri as, mas não há ar ma zém para re ce bê-las. De um lado des se
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pe que no que bra-mar, um edi fí cio onde fi cam os ofi ci a is da al fân de ga e,
em fren te dele, um gran de cor po da guar da.

A ex tre mi da de do por to é de fen di da por uma pe que na for ta -
le za. Os mu ros que cir cun dam o por to, pou co al tos, per mi tem a vis ta da 
baía co a lha da de na vi os, os cam pos cir cun dan tes e o cer ro, que se ele va
à sua en tra da, do lado opos to. O con ven to dos fran cis ca nos não tem
nada que cha me aten ção. A igre ja que dele de pen de é pe que na e ba i xa;
além do al tar-mor, guar ne ci do de dou ra dos, vêem-se os de ma is en cos ta dos
uns aos ou tros, dos dois la dos. Fi quei mu i to sur pre en di do, con fes so, ao
ver as se guin tes pa la vras es cri tas nas pa re des des sa igre ja: “To das las ve zes que 
se be sa se el ha bi to a los re li gi o sos de N.P.S.F., se ga nan 5 años y 5 cu a ren te nas de
per don por con ce si on de N.S.P. Juan XXII.”∗

A po pu la ção de Mon te vi déu, pelo cen so do ano pas sa do, é de 
cer ca de quin ze mil al mas, re gis tran do-se pou cos ne gros e me nos ain da
mu la tos. À ex ce ção do Rio de Ja ne i ro, Mon te vi déu é a ci da de mais ati va
das que co nhe ci em mi nha es ta da na Amé ri ca.

Ne go ci an tes cons ti tu em a ma i or par te de seus ha bi tan tes,
ven do-se nu me ro sas lo jas mu i to bem equi pa das; os ví ve res, ao con trá rio 
da mão-de-obra, não são ca ros. To das as ma nhãs, há mer ca do de le gu mes e 
flo res di an te da ci da de la, e os bran cos fa zem suas pro vi sões sem es crú -
pu los. Como não exis te le nha nos ar re do res de Mon te vi déu, man da-se
bus cá-la para o con su mo a cer ca de 10 lé guas de dis tân cia e que i mam-se 
tam bém os ga lhos se cos da cyna ra car don cel lus, plan ta que, con for me já
re fe ri, co bre área con si de rá vel nas ime di a ções da ci da de de Mon te vi déu.

Às ve zes acon te ce que, du ran te as che i as, a água da baía en con -
tra-se po tá vel, mas, em ge ral, sal ga da; e a água que se bebe vem da chu va,
ar ma ze na da em cis ter nas. Há, em to das as ca sas, essa es pé cie de poço,
mas quem não tem é obri ga do a com prar água, vin da dos ar re do res em
pe que nas car ro ças.

O le i te é ven di do de ma ne i ra mu i to es pe ci al. Alguns me ni nos, 
a ca va lo, ven dem-no pe las ruas da ci da de, em gar ra fas de bar ro amar ra das
às duas ex tre mi da des de um cou ro, apo i a do so bre sua sela, e anun ci am
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aos com pra do res exa ta men te no mes mo tom que nos sos lim pa do res de
cha mi nés ofe re cem ao pú bli co seus ser vi ços.

A pre sen ça da di vi são por tu gue sa em Mon te vi déu ani ma aí
even tu al men te o co mér cio; mas des de a des tru i ção dos ani ma is que
re sul tou da guer ra, as ex por ta ções, en tão con si de rá ve is, di mi nu í ram
sen si vel men te. A ad mi nis tra ção por tu gue sa to mou a sá bia de ter mi na ção 
de pro i bir a fa bri ca ção de car ne-seca, a fim de dar tem po aos ani ma is de 
se mul ti pli ca rem, en quan to ou tro ra en tra vam anu al men te na ci da de para 
se rem, em se gui da, ex por ta das um mi lhão, cen to e cin qüen ta mil pe les
de cou ro sem fa lar na que las que pas sa vam em con tra ban do; hoje não
en tram mais do que de zo i to a vin te e cin co mil, con su mi das no país.

Anti ga men te, os ha bi tan tes de Mon te vi déu vi vi am no
bem-es tar e, ain da hoje, ra re i am os po bres. Essa clas se in fe liz e avil ta da,
que en tre nós se de no mi na po pu la ção, não exis te. Aba i xo dos ar te sãos,
que ga nham mu i to di nhe i ro e vi vem na abun dân cia, só há es cra vos.
Estes ge ral men te me lhor tra ta dos, mais bem nu tri dos e me lhor ves ti dos
que os do Bra sil, mos tram igual men te um ar de li ber da de e con ten ta -
men to que não de mons tram os bra si le i ros.

Os ho mens de Mon te vi déu são na ma i o ria bem apre sen ta dos, 
gra ves, me nos afe tu o sos que os do Bra sil e de ma ne i ras mais fri as;
en tre tan to, seu modo par ti cu lar de ser tem algo de mais no bre e dis tin to. 
As mu lhe res não se fe cham no in te ri or de suas ca sas, re ce bem vi si tas,
ves tem-se com gos to e as se io, saem à rua e com pram nas lo jas. Têm,
ge ral men te, a pele fina, be los olhos, tra ços de li ca dos e mu i to bran cas. O 
seu pri me i ro con ta to é de to tal in di fe ren ça, não se le van tam para ir re ce ber
os ho mens, li mi tan do-se a lhes fa zer uma leve in cli na ção de ca be ça; não
pa re cem mu i to vi vas, mas têm uma ex ce len te con du ta, fa lam com bas tan te
agra do, apa ren tam gos tar de se rem agra dá ve is, mas sem afe ta ção. Re ú nem-se 
em di ver sas ca sas para con ver sar e dan çar. Pou cas mu si cis tas, mas qua se 
to das sa bem to car ao pi a no val sas e con tra dan ças, não se fa zen do de
ro ga das. Não se ob ser va, en tre as mu lhe res das va ri a das clas ses, essa dis -
tân cia que exis te en tre nós. As mu lhe res de to dos os ní ve is so ci a is re ve lam
gra ça e de li ca de za. Há, em Mon te vi déu, mu i tas mun da nas, mas não se
ofe re cem aos tran se un tes como acon te ce nas gran des ci da des eu ro péi as.
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Os mo ra do res da ci da de de mons tram des pre zo aos bra si le i -
ros, por ca u sa de um ví cio que com jus ti ça lhe re pro vam e efe ti va men te
pa re ce bem raro nes te país.

Antes da guer ra, ha via, nos ar re do res de Mon te vi déu, qua se
tan tos ha bi tan tes quan to na ci da de, mas to das as ca sas fo ram des tru í das
pe los in sur re tos; es tes que i ma ram as es tru tu ras e de i xa ram so men te os
mu ros. Essas ca sas, cons tru í das de ti jo los, como as da ci da de, são afas ta das
umas das ou tras, e cada uma pos su ía um jar dim cer ca do de cac tos ou
aga ves. As cer cas ain da hoje exis tem, mas en cer ram so men te ter re nos
in cul tos com abun dân cia de cac tos. Algu mas ca sas fo ram re cons tru í das.
Embo ra o su búr bio apre sen te só ru í nas, o as pec to é ain da atra en te.
Estas ca sas, ro de a das de cer cas e pas ta gens; a vis ta da baía e dos na vi os
que a ocul tam; à das lin das cam pa nhas que a con tor nam e a vis ta do
cer ro que se ele va à sua en tra da, en fim, o pa no ra ma da ci da de, do mi na da
pela cú pu la e as tor res da igre ja pa ro qui al, tudo isso com põe um con jun to 
en can ta dor.

POVO DE CANELONES, 30 de no vem bro. – Avi sa ram-me
hoje de ma nhã que os bois não ti nham sido re co lhi dos ao cur ral on tem
à tar de e que es ca pa ram para o cam po. Esta ne gli gên cia dos meus sol da dos 
de so lou-me; ve ri fi co que não pos so con tar com es ses ho mens; es tão
sem pre des con ten tes, não obe de cem e vi vem bri ga dos en tre si. Encon -
tra mos os bois lá pelo meio-dia, mas no in ter va lo fui con vi da do a al mo çar
com o Co ro nel Ma nuel Mar ques de Sousa, co man dan te aqui, o que me
im pe diu de par tir.

Comi em casa do co ro nel com mu i tos ofi ci a is de São Pa u lo e
fa la mos mu i to de seu país. O al mo ço es ta va ad mi rá vel e bem ser vi do,
fa zen do-me es que cer to dos os abor re ci men tos des te dia do qual é inú til
nar rar os por me no res, que me de i xa ram numa tal fal ta de co ra gem, há
mu i to não ex pe ri men ta da.

POVO DE SANTA LUCÍA, 1º de de zem bro, duas lé guas. –
Ma te us, um de meus sol da dos, dis se-me on tem que era im pos sí vel
con du zir so zi nho a car ro ça e os bois; que Jo a quim Ne ves, o ou tro
sol da do, ten do-se fe ri do em Mon te vi déu, já não po dia aju dá-lo e por
isso pe dia que eu re qui si tas se ao Co ro nel Mar ques um de seus ami gos,
que ele en con trou aqui. Des de on tem, efe ti va men te, fa lei ao co ro nel,
que me pro me teu fa zer por mim tudo o que es ti ves se a seu al can ce,
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mas, ao mes mo tem po, não ti nha per mis são de en vi ar ne nhum de seus
sol da dos fora da co lô nia; de res to, que não me pre o cu pas se, pois o co man -
dan te da co lô nia não te ria ne nhu ma di fi cul da de em me ce der um ou tro
ho mem.

Esta ma nhã, vol tei ao co ro nel para lhe fa lar no va men te so bre
o meu caso, di zen do-lhe que pre fe ria, se pos sí vel, ter um peão ho nes to e 
se gu ro a um sol da do. Qu an do es ti ve em Mon te vi déu, já so li ci ta ra ao Pa dre
Go mes que me ar ran jas se um peão, na es pe ran ça de que eu fos se mais
obe de ci do por um ho mem, a quem eu pa gas se, do que por sol da dos.
Estes, além de me cus ta rem mu i to caro, fa zem pou co caso das mi nhas
or dens, só co nhe cen do a dis ci pli na mi li tar. O Pa dre Go mes e os pró pri os
es pa nhóis as se gu ra ram-me que era em vão a pro cu ra de um ho mem, tal
como eu pre ci sa va, por que a guer ra ha via ti ra do a mo ral à gen te do
cam po, ca paz de ma tar um ho mem para apro pri ar-se da mí ni ma ba ga te la. 
O Co ro nel Mar ques re pe tiu-me qua se o mes mo e acres cen tou que, para
en con trar um peão para mim, pre ci sa ria di ri gir-se ao pre fe i to e que este
pre ci sa ria to mar me di das que le va ri am tem po. Ace i tei, en tão, um sol da do; 
e vol tei à casa; man dei cha mar Jo a quim, dei-lhe o sol do, fa zen do-lhe ver 
que já não ne ces si ta va de seus ser vi ços. Entre tan to no tei que fi cou afli to 
e tive a fra que za de ce der, di zen do-lhe que ele po dia, en tão, con ti nu ar a
meu ser vi ço, mas co me ti a to li ce de de i xá-lo com o sol do, com o que
apro ve i ta va para se em bri a gar.

A pe que na ci da de de Ca ne lo nes, sede de uma pa ró quia, é
ad mi nis tra da por um ca bil do. Cons tru í da em meio de uma vas ta pla ní cie 
so bre ter re no um pou co in cli na do, tem for ma li ge i ra men te qua dra da,
com cer ca de tre zen tas ca sas, en tre as qua is há mu i to pou cas cons tru í das
com ti jo los e ter ra ço pla no; a ma i o ria são ca ba nas bem ba i xas, as sen ta das
no chão e que re ve lam a mais ex tre ma po bre za. Qu a se to das as ha bi ta ções
pos su em quin tal sem cul ti vo, com cer cas pou co ele va das, dis tan tes umas 
das ou tras, ex ce to nas pro xi mi da des da igre ja. O con jun to é agra dá vel à
vis ta, apre sen tan do as pec to pi to res co. As ruas es pa ço sas e re tas, mas
sem cal ça da. A pra ça pú bli ca, onde cons tru í ram ago ra uma igre ja nova,
bas tan te gran de.

Nes ta ci da de há dois gra ves in con ve ni en tes: a es cas sez de
ma de i ra e a fal ta d’água. A ma de i ra vem de San ta Lu cía e, quan do não se 
quer be ber a água de cis ter na, pre ci sa-se pro cu rá-la mu i to lon ge.
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Ulti ma men te, a ci da de de Ca ne lo nes au men tou de ma ne i ra
con si de rá vel. As pla ní ci es que per cor ri nes tes úl ti mos dias eram an ti ga -
men te mu i to po vo a das, mas, du ran te a guer ra, os ho mens da cam pa nha
aban do na ram suas ca sas cons tru í das de bar ro; atu al men te de las não res ta
o mí ni mo ves tí gio, e vi e ram es ta be le cer-se aqui. Os mo ra do res de Ca ne -
lo nes vi vem mi se ra vel men te e na vi zi nhan ça re pro va-se a in cli na ção de les
ao pra zer e à oci o si da de.

Para che gar a esta ci da de, ain da atra ves sei uma re gião li ge i ra -
men te on du la da, com pe que nas ele va ções co ber tas de ex ce len tes pas ta gens. 
Pas sei por dois ar ro i os, um dos qua is se cha ma Ca ne lón-Chi co, e ou tro,
Ca ne lón-Gran de. Enquan to a ve ge ta ção da pla ní cie já co me ça a ama re -
le cer, a das mar gens des ses ar ro i os ain da está bem ver de, ha ven do en tre
elas ar bus tos na ma i or par te che i os de es pi nhos. A ci da de de Ca ne lo nes
deve seu nome a es ses ar ro i os. Ao che gar a San ta Lu cía, apre sen tei ao
pá ro co uma es pé cie de car ta-cir cu lar apos tó li ca que o Pa dre Lar ra ña ga
me deu para to dos os da pro vín cia. Nela me elo gia, pe din do-lhes hos pi -
ta li da de para mim. Fui mu i to bem re ce bi do pelo cura de San ta Lu cía.
Tra zia eu, tam bém, uma car ta do Co ro nel Mar ques para um al fe res,
co man dan te de um des ta ca men to de tro pas do Rio Gran de se di a do aqui, 
e ele me dis pen sou to das as aten ções, ofe re cen do-me os seus prés ti mos.

ESTÂNCIA DE SUÁREZ, 2 de de zem bro, qua tro lé guas. –
San ta Lu cía é me nor que Ca ne lo nes, mas numa si tu a ção ain da mais
agra dá vel. Como esta al de ia é cons tru í da so bre uma pla ní cie, des cor ti na-se,
de qual quer pon to da vila, gran de ex ten são de pas ta gens, ven do-se, de
um lado, uma orla bas tan te lar ga de bos ques de um ma tiz ver de su a ve,
de se nhan do as si nu o si da des de um arr ro io. San ta Lu cía, ape sar de sua
pe que na ex ten são, é a sede de uma pa ró quia ad mi nis tra da por um ca bil do.

As ca sas, ca ba nas como as de Ca ne lo nes, são tam bém afas ta das 
umas das ou tras, po rém me nos ba i xas e me no res. Os seus quin ta is não
es tão in te i ra men te ina pro ve i ta dos; vêem-se ne les ár vo res fru tí fe ras e
prin ci pal men te fi gue i ras, no tá ve is por sua gran de za. Mais ou me nos no
cen tro da al de ia há uma gran de pra ça, onde está cons tru í da a igre ja, que
é bem pe que na. San ta Lu cía im pres si o nou-me no seu con jun to pela
se me lhan ça com cer tas al de i as da Fran ça.

Os ha bi tan tes do lu gar são ge ral men te con si de ra dos por se rem
me nos pre gui ço sos que seus vi zi nhos. Cul ti vam um pou co de tri go, e as
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ma tas que cres cem às mar gens do rio, das qua is fa lei, fa zem par te de
co mér cio mu i to im por tan te. Empi lham a le nha que vão ven der em
Mon te vi déu ou Ca ne lo nes. Fa zem car vão à ma ne i ra eu ro péia e tam bém
ven dem em Mon te vi déu. Enfim, ou tros ha bi tan tes de San ta Lu cía re co lhem
cou ros na cam pa nha e os trans por tam à ca pi tal da pro vín cia. Esta ma nhã,
an tes de par tir, her bo ri zei às mar gens do ar ro io San ta Lu cía, que cor re
apro xi ma da men te meio quar to de lé gua da al de ia.

De Mon te vi déu até cá, não en con trei ne nhum ar bus to na
cam pa nha nem mes mo um ra mi nho, mas, en tre a al de ia e os bos ques
que cir cun dam o ar ro io, as pas ta gens são sal pi ca das de pe que nas sar ças
for ma das por uma mi mo sa es pi nho sa, com fo lhas ver des car re ga das e
lus tro sas. As ma tas que cres cem às mar gens do ar ro io não têm a al tu ra
de nos sas tí li as de doze anos. Entre tan to, o sa u lo nº 2.132 bis, que faz
par te de las, é mu i to mais alto. Aqui não se no tam os ver des som bri os
das flo res tas da zona tór ri da; mas sim um ver de mais fres co e tal vez
mais agra dá vel à vis ta do que o dos nos sos bos ques, quan do a pri ma ve ra 
ves te tudo de fo lha gem nova. A ve ge ta ção cres ci da sob o ar vo re do é de
uma in crí vel fres cu ra; aí en con trei mu i to mais plan tas in te res san tes que
a ma i o ria das que já achei, per ten cen te aos gê ne ros da flo ra eu ro péia. É
a ve rô ni ca nº 2.287, o cé ra is te nº 2.289, a cá rex nº 2.290 ter, o phle um nº 2.288 ,
o calltryche nº 2.286 bis.

Ao de i xar San ta Lu cía, ain da en con trei o ar ro io e, adi an te
dele, cam pos ex ten sos, sem pre co ber tos de ex ce len tes pas ta gens. Pa rei
numa es tân cia com pos ta de vá ri as ca ba nas dis pos tas de sor de na da men te
à som bra de um bus∗ e cons tru í das em ter re no bem ade qua do, fe cha do
por um va la do seco. Esse con jun to não evi den cia mu i ta ri que za, mas há
algo de fres co e cam pes tre que agra da à vis ta. Atrás da es tân cia, um vas to
po mar, onde es tão plan tadas, sem ne nhu ma si me tria, ár vo res fru tí fe ras,
ori gi ná ri as da Eu ro pa: pe re i ras, mar me le i ros, fi gue i ras ma ra vi lho sas, pes se -
gue i ros.

Fui re ce bi do na ma i or das ca ba nas. O quar to que me de ram
para dor mir, qua se sem mó ve is, era ilu mi na do ape nas por uma ja ne la
es tre i ta. Enquan to tra ba lho, a dona da casa, sen ta da num ban co, cata,
su ces si va men te, a ca be ça de to dos os fi lhos, e um jo vem de quin ze a
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de zes se is anos tam bém veio sub me ter-se à mes ma ope ra ção. Aqui não
me ofe re ce ram a mí ni ma co i sa se quer.

POVO DE SAN JOSÉ, 3 de de zem bro, três lé guas. – Indo
para a es tân cia de Su árez, afas ta mo-nos um pou co do ca mi nho. Para po der 
re en con trá-lo, fo mos obri ga dos a atra ves sar um ar ro io, de car ro ça, onde 
ela ato lou. Com isso, le va mos mu i tas ho ras tra ba lhan do para fazê-la an dar
no va men te. Um de meus sol da dos teve de pe dir bois em pres ta dos na
vi zi nhan ça; es tes fo ram tra zi dos por um ga ú cho que os aju dou a atre lar,
e nos deu con se lhos mu i to úte is. Qu an do já tí nha mos sa í do da di fi cul -
da de, quis re com pen sá-lo, mas, en quan to eu pro cu ra va uma mo e da, o
ho mem de sa pa re ceu com os seus bois. Entre nós, numa cir cuns tân cia
como essa, um ho mem de clas se in fe ri or fi ca ria es pe ran do que lhe des sem
uma re tri bu i ção, e ele a te ria pe di do, se hou ves se de mo ra em ofe re cê-la.

A re gião que per cor ri tem pe que nas ele va ções com ex ten sas
pas ta gens, mas mu i to pou co gado. Os ca va los e ju men tos são aí mu i to
me nos ca ros. Sem pre há au sên cia de cul tu ra. Cer ca de meia lé gua da al de ia
de San José, cor re um ar ro io que lhe dá o nome. Suas mar gens são
como as do rio de San ta Lu cía, de se nha do por uma orla de bos ques
onde pre do mi na o sa u lo nº 2.132 bis, ár vo re me dío cre, com fo lha gem
ten ra e ver de, mas de por te mu i to ele gan te e pi to res co. As pas ta gens
pró xi mas à orla do bos que con ser vam uma erva ex tre ma men te fres ca.

Antes de che gar a San José, vi, na es tra da, uma mul ti dão de
ho mens a ca va lo que pa re ci am es tar à es pe ra de al gu ma co i sa. Per gun tei
o que era, e eles me res pon de ram que ia ha ver uma cor ri da de ca va los,
mu i to apre ci a da aqui e no Rio Gran de. A cor ri da con sis te em sa ber qual 
dos ca va los é o pri me i ro a atin gir a meta pro pos ta, e a des tre za de les é
ob je to de apos tas mu i tas ve zes bem ca ras.

Antes de che gar a San José en car re guei o meu novo sol da do
de le var ao pá ro co a car ta do Pa dre Lar ra ña ga, mas ele veio logo me di zer
que o pa dre ti nha sa í do e não en con tra ra nin guém em casa. Fui com o
sol da do. Per gun tei aos vi zi nhos onde es ta va o seu pas tor e, como nin guém
pu des se me in di car, re sol vi apre sen tar-me com uma car ta do Co ro nel
Mar ques, em casa do ma jor que co man da as tro pas por tu gue sas aqui
acan to na das. Re ce beu-me mu i to bem, ofe re cen do-me um quar to na
casa que ocu pa. Um pou co an tes da no i te, fui pas se ar na al de ia com
dois jo vens ofi ci a is que mo ram com o ma jor.

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 213



San José é ma i or que San ta Lu cía, po rém me nor que Ca ne lo nes.
Vêem-se aí al gu mas ca sas de ti jo los com o teto pla no, mas pre do mi nam
ca ba nas. Bem se pa ra das umas das ou tras, to das com cer ca, às ve zes se cas
ou che i as de plan tas es pi nho sas. As ruas bem lar gas, mas sem cal ça men to.
A pra ça pú bli ca, bas tan te am pla; a igre ja que de sem bo ca na pra ça,
pe que na e sem or na men tos.

Os ofi ci a is que me acom pa nha ram em meu pas se io aos ar re -
do res de San José afir ma ram-me que a ma i o ria dos ha bi tan tes des sa
al de ia vi via na in di gên cia e va ga bun da gem. Sua pró pria vida não se pode 
ex pli car sem os rou bos de ca va los e bes tas, que co me tem nos cam pos e
em se gui da ven dem em Mon te vi déu e ou tros lu ga res. Os ha bi tan tes de
Mon te vi déu vão a pé à ci da de e às ve zes re a li zam pas se i os a pé pe los
cam pos; o mes mo não acon te ce com os das al de i as que aca bo de per cor rer.
Estes an dam sem pre a ca va lo; vão a ca va lo à ta ber na; é a ca va lo que vão
fa zer suas com pras, bus car a car ne ou a água. Vão até mes mo à mis sa
mon ta dos a ca va lo. Encon trei nas ruas de San José se nho ras ves ti das
com rou pas de seda e, se gun do o tes te mu nho de al guns ofi ci a is, são em
ge ral de li ca das, con tras tan do com os ho mens, nor mal men te gros se i ros,
sem edu ca ção; vêem-se, às ve zes, nos ba i les, ho mens e mu lhe res com o
chi ri pá.

RANCHO DEL PAVÓN, 4 de de zem bro, três lé guas. – Des de 
Mon te vi déu até aqui, a re gião apre sen ta uma pla ní cie imen sa, com
pe que nas ele va ções e pas ta gens a per der de vis ta. Elas não são ma ti za das
de flo res como nos sos cam pos e não se vê ne nhum ar bus to, nem mes mo
um su bar bus to. A erva atin ge aí a mes ma di men são que a dos nos sos
pra dos da Fran ça; mu i to fina, com põe-se prin ci pal men te de gra mí ne as,
en tre as qua is as de nº 3.403 e 2.206, onde, em ge ral, vi ce jam os es ti pes.
Sem dú vi da, as me lho res pas ta gens que vi na Amé ri ca.

Os ani ma is, mu i to vis to sos, mas, de po is da guer ra, tor na ram-se
ra ros; os ca va los e prin ci pal men te os ju men tos são me nos nu me ro sos.
Mato só se vê nas mar gens dos ar ro i os e as sim mes mo de ba i xa al tu ra.
A ár vo re mais co mum é o sal gue i ro nº 2.132 sex to. E é de se no tar que se
acha só nas mar gens dos ma i o res ar ro i os: o do Ca ne lón-Chi co, Ca ne -
lón-Gran de, San ta Lu cía, San José e fi nal men te o Pa vón.

Não há ár vo res nas mar gens dos ar ro i os me no res, mas a erva
é mu i to fres ca. Atu al men te, as pas ta gens têm a mes ma cor ama re la da
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que em nos sos pra dos pou co tem po an tes da ce i fa, mas, em toda a par te,
onde há umi da de, a ve ge ta ção é de um ver de mais ten ro e acham-se aí
nu me ro sas plan tas flo ri das.

Embo ra não se veja no cam po ne nhu ma cul tu ra e pou quís si mas 
ca sas, ele, en tre tan to, de i xa trans pa re cer um ar de ale gria, que sem dú vi da
se deve, em par te, às co res do céu, cujo azul é tão agra dá vel quan to o da 
Eu ro pa cen tral.

Nos ar re do res das ca sas e vi las, há sem pre gran des áre as
co ber tas de ci na ra car don cel lus e de car du us ma ri a nus. São os ca mi nhos, em
ge ral, or la dos por alas azu is, for ma das pe las flo res de echi um; a ave na sa ti va
nº 2.207 é de tal for ma co mum nas pas ta gens, que se re mos ten ta dos a
con si de rá-la in dí ge na.

Pa rei numa po bre chou pa na, pe que na, ex tre ma men te ba i xa,
sem mó ve is e ha bi ta da por pes so as que pa re ci am es tar na ex tre ma mi sé ria.
O dono da casa e sua mu lher se apre sen ta vam an dra jo sos, mas a fi lha se 
ves tia como uma fi dal ga. Em ne nhu ma par te da Eu ro pa en con tra mos
tal des com pas so en tre a ha bi ta ção e o to a le te das pes so as. Meu hos pe -
de i ro, que cul ti va o tri go, me dis se que as se me a du ras se de ram de po is
do mês de maio ao mês de agos to, e que as co lhe i tas co me ça vam nes te
mês. Não de i xam ja ma is des can sar a ter ra e, con tu do, não a adu bam
mas, ime di a ta men te após a ce i fa, pas sam o ara do so bre o ter re no; des sa
for ma en ter ram a pa lha e, esta apo dre cen do, age como es ter co.

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DE UM ARROIO, PERTO 
DA ESTÂNCIA DE DURÁN, 5 de de zem bro, qua tro lé guas. – Re gião
se me lhan te àque la já per cor ri da nos dias an te ri o res, ou seja, li ge i ra men te 
on du la da, ofe re cen do ex ce len tes pas tos. Além dis so, ob ser vei que es tes
di fe rem de nos sos pra dos, por que se com põem ex clu si va men te de
gra mí ne as, não se ven do ne les além de um pe que no nú me ro de flo res.
Mes mo pou co va ri a do, o as pec to do cam po não can sa como aque les
imen sos de ser tos de Go iás e de Mi nas.

O ar de ale gria re i nan te em todo este país re tra ta, tal vez em
par te, a idéia de ri que za e abun dân cia que dão, tam bém, ex ce len tes pas tos,
mas é, além dis so, de vi do à cor do céu azul, ex tre ma men te su a ve e agra -
dá vel à vis ta, e a luz que, sem ofus car como nos tró pi cos, tem por toda a 
par te uma vi va ci da de e um bri lho des co nhe ci dos no nor te da Eu ro pa.
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Meu novo sol da do foi adi an te para ir re co nhe cer a casa onde
eu de se ja va pa rar e me veio di zer que ela ofe re cia ain da me nos co mo di -
da de que aque la em que pas sei a úl ti ma no i te; en tão re sol vi es ta ci o nar
em ple na cam pa nha, per to de um ar ro io. Ele é mar ge a do por uma aléia
de ár vo res de um ver de tão su a ve e ale gre que po de mos ape nas com pa rá-lo
aos nos sos pe que nos bos ques, logo que se re ves tem de fo lhas no vas.
Estas ár vo res per ten cem a um pe que no nú me ro de es pé ci es. As mais
co muns são o nº 2.330 e o sal gue i ro nº 2.132 sex to, que se ele va a ses sen ta
pés, com fo lha gem mu i to bo ni ta, ra mos tor tu o sos que, em pe que no
nú me ro, ca u sam um efe i to en can ta dor. Aba i xo des ses bos ques, cres cem
gra mí ne as es pes sas de um ver de fas ci nan te. Eu me sen tei so bre essa
ve ge ta ção, para tra ba lhar, à som bra de uma ár vo re co pa da nº 2.330; as
suas flo res de pou ca apa rên cia em bal sa mam o ar com seu per fu me. O
car de al re per cu te o seu gor je io pe los ares. Não ven do o ar ro io, es cu to
seu mur mú rio por en tre as ár vo res. Estes pe que nos lu ga res ma ra vi lho sos
lem bram os re can tos mais de li ci o sos da Eu ro pa.

EL COLLA, 6 de de zem bro, seis lé guas. – Sem pre com pe que nas 
on du la ções e ex ce len tes pas ta gens, sem ca sas e sem cul tu ra. De vez em
quan do, uma tro pa de ca va los e ju men tos, mas au sên cia de va cas. Pela
pri me i ra vez, des de Mon te vi déu, vi su bar bus tos em al gu mas pas ta gens
pe que nos e úmi dos; não es ta vam flo ri dos mas pa re ceu-me per ten ce rem
à fa mí lia das com pos tas.

Fiz des can sar os bois à mar gem de um ri be i ro que tem, se gun do
me dis se ram, o nome de ar ro io del Ro sa rio, e em cu jas mar gens há tam -
bém uma orla de mata que, pela fres cu ra, po dem ri va li zar com as do
ri be i ro de on tem, apre sen tan do as mes mas es pé ci es. Vi ro che dos so bre
uma cos ta a pou ca dis tân cia do rio. Re a li zei uma her bo ri za ção e vol tei
mu i to con ten te des se meu pas se io. Nos pa í ses de cli ma tem pe ra do,
como este e a Eu ro pa, onde a ve ge ta ção fica in ter rom pi da du ran te mu i tos
me ses, as plan tas flo res cem qua se to das si mul ta ne a men te, ou a pou ca
di fe ren ça umas das ou tras; en tre os tró pi cos, ao con trá rio, elas têm todo 
o vi gor para flo res cer e, ain da que as es pé ci es se jam pou co nu me ro sas,
não se en con tra tal quan ti da de de es pé ci es que flo res çam ao mes mo
tem po.

Fiz uma pa ra da na Aldea del Col la, si tu a da numa es pé cie de
pla ta for ma, e que se com põe de al gu mas ca ba nas mi se rá ve is, em pés si mo
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es ta do, dis tan tes umas das ou tras. A igre ja é bem pe que na e co ber ta de
col mo, igual às ca sas par ti cu la res. Os mais po bres da qui cul ti vam a ter ra
e se me i am o tri go, mas só para o seu gas to. Pa rei na casa do cura, ve lhi nho
qua se ca du co, mo ra dor numa po bre ca ba na onde ha via lu gar ape nas
para nós dois, em bo ra eu des car re gas se só duas ma las. Em sua com pa nhia,
fui ain da vi si tar o al ca i de que não es ta va mu i to mais bem ins ta la do que ele.

AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ARROIO DEL SAUCE, 7
de de zem bro, qua tro lé guas. – A re gião é me nos aci den ta da, mas sem pre 
com imen sas pas ta gens. Não há ca sas, nem cul ti vo, nem ani ma is; po rém 
al gu mas tro pas de ca va los e ju men tos. À dis tân cia apro xi ma da de três
lé guas de Col la, en con tra mos o ar ro io del Mi nu a no, cu jas mar gens são
en tre la ça das de ro che dos e ar bus tos. Aque le, mais per to don de acam pei, 
cor re num le i to pe dre go so en tre duas alas de pou ca ele va ção, onde
pre do mi nam o sal gue i ro nº 2.132 sex to e o nº 2.330. Aí cres ce uma erva de
um ver de be lís si mo; o car de al sal ti ta de ga lho em ga lho, exi bin do seus
tri na dos; a man sa ca pi va ra vem pas tar aos pés dos vi a jan tes. Nos sos
cam pos não são mais vi vos e pi to res cos nem pos su em mais fres cu ra que 
es ses da qui. No meio do ca mi nho os bois sen ti ram-se tão can sa dos, que 
con sen ti que meus sol da dos fos sem pe gar dois que es ta vam pas tan do
no cam po; mas, ao che gar, re co men dei bem que os en xo tas sem para
onde ti nham vin do. Ao ano i te cer, meus sol da dos vi e ram me di zer que
fal ta vam dois dos meus. Pa re ce que fo ram rou ba dos.

RIACHUELO, 8 de de zem bro, cin co lé guas. – Hoje, bem
cedo, to dos os meus em pre ga dos fo ram em di re ção ao cam po para ver
se en con tra vam meus bois; acha ram um amar ra do numa ár vo re jun to a
uma ca ba na. Acre di ta-se que fora rou ba do por um dos ho mens que
mo ram ali. O ou tro boi não foi en con tra do. Esta aven tu ra bem de sa gra -
dá vel para mim deu mar gem ao meu pes so al de in ves tir ain da con tra os
es pa nhóis. Nada igual ao ódio que eles con ser vam ao povo do Rio
Gran de e ao que os es pa nhóis têm em ge ral con tra os por tu gue ses. Pre -
ten der que este ter ri tó rio faça par te das pos ses sões por tu gue sas é que rer 
unir dois ele men tos con trá ri os. Os por tu gue ses eu ro pe us da di vi são do
Ge ne ral Le cor não com par ti lham des sa ani mo si da de; mas, caso de i xas sem
agir os ha bi tan tes do Rio Gran de e os pa u lis tas, este país te ria sido o te a tro
de uma guer ra de ex ter mí nio. Para es ca par des se pe ri go, os es pa nhóis se 
uni ri am e, pro va vel men te, ha ve ria ain da der ra ma men to de san gue.
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Como não es ta vam ain da dis per sos os bois que me ser vi ram
on tem, de ci di usá-los ain da hoje, mas com a in ten ção de avi sar o al ca i de de 
Col la so bre os fa tos que ocor re ram. A re gião que per cor ri para aqui
che gar é aci den ta da e co ber ta de pas ta gens a per der de vis ta. Au sên cia
de ca sas, de gado e de cul tu ras. Des de Mon te vi déu vejo al guns agri cul to res
a ca va lo pelo cam po, mas en con trei so men te uma car ro ça de vi a jan tes.
Igual men te aos úl ti mos dias, fez hoje um ca lor ex ces si vo, mas aqui se
trans pi ra como na Eu ro pa, e o ca lor não ir ri ta tan to os ner vos como na
zona tór ri da.

Pa rei numa es tân cia e pedi li cen ça para per no i tar; fui aco lhi do 
de bom gra do, mas a casa era tão suja e com tal mau che i ro, que não tive 
co ra gem de fa zer ali mi nha cama. Na Ca pi ta nia de Mi nas, a mais po bre
ca ba na é lim pa e sem che i ro; no Rio Gran de, já se en con tram ca sas bas tan te
su jas; aqui, as do cam po são na ma i o ria re pug nan tes, res pi ran do-se um
odor de gra xa e sebo que re vol ve o es tô ma go. Os ha bi tan tes de Mon te -
vi déu são tal vez su pe ri o res aos de Rio Gran de e de Por to Ale gre, mas
os cam po ne ses des ta par te da Amé ri ca es tão se gu ra men te in fe ri o ri za dos 
em re la ção aos da Ca pi ta nia do Rio Gran de, se bem que os cos tu mes de 
am bos não di fi ram mu i to. A di fe ren ça re si de, em meu pon to de vis ta,
em que, na Ca pi ta nia do Rio Gran de, os ha bi tan tes da cam pa nha, fi lhos
e ne tos dos aço ri a nos, são bran cos de raça pura, en quan to os cam po ne ses
es pa nhóis, em gran de par te, mes ti ços de es pa nhóis e ín di os; e aque les
nos qua is não há mis tu ra de san gue ado ta ram, por imi ta ção, os cos tu mes
da ma i o ria.

Qu an do não pas so a no i te numa casa, tra ba lho na car ro ça e
faço ar ru mar aí a mi nha cama, mas o pou co es pa ço de que dis po nho
por ca u sa da mi nha ba ga gem tor na mu i to in cô mo da essa mo ra dia. Nas
ou tras vi a gens, o meu ali men to res trin ge-se ao ar roz e fe i jão; e as pes so as
que me ser vem não co mem ou tra co i sa. Como ini ci ei an tes de les, es ta va
cer to de po der co mer, mas isso não acon te ceu hoje; cada um faz a sua
co mi da e se sa cia de car ne. Qu an do peço qual quer co i sa, pa re ce que es tou
co me ten do um rou bo. Assim que che ga mos, Fir mi a no se apres sou em
en cher a bar ri ga, não pen san do em mim; e o pou co que me pre pa rou
não era di ge rí vel. Aca bo de pas sar dia e meio só a chá e cho co la te.
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Ca pí tu lo X

COLÔNIA DE SACRAMENTO – DOM ANTÔNIO DE SOUSA,
ADMINISTRADOR DA ALFÂNDEGA∗ – HERBORIZAÇÃO NO
RIO DE LA PLATA – DESCRIÇÃO DA COLÔNIA – SAN PEDRO – 
SAN JUAN – CERRO DE SAN JUAN – PORCOS SELVAGENS –
O TIGRE UNCUS PINTADUS – ÀS MARGENS DO ARROIO DE
LAS TUNAS, AO AR LIVRE. ANTIGA ESTÂNCIA DOS JESUÍTAS
– RINCÃO – ARROIO DE LAS VACCAS – ESTÂNCIA PERTO DA
ALDEIA DE LAS VÍBORAS – CARDOS – POVO DE LAS VÍBORAS – 
ESTÂNCIA DE DOM GREGÓRIO – DESCRIÇÃO DE LAS VÍBORAS 
– TABERNAS – ESPINILLO – ARENAL CHICO – O ROSÁRIO E
AS GRAÇAS – POVO DE SAN SALVADOR – DOM ISIDORO
MENTRASTE – ARROIO DE BIZCOCHO – SAN DOMINGO
SORIANO – GRADAGEM COM UM RAMO DE ÁRVORE –
VAQUEANO – O RIO NEGRO – CHARRUAS – PILHAGEM DE
SORIANO – DESCRIÇÃO – LEGIÃO DE SÃO PAULO – FALTA
DE PADRES.

COLÔNIA DE SACRAMENTO, 9 de de zem bro, três lé guas. 
– Sem pre as pas ta gens imen sas com pos tas de ex ce len tes ve ge ta ções. O
ter re no fica cada vez mais uni for me à me di da que se apro xi ma da Co lo nia
del San to Sa cra men to. Che guei aí com o sol da do que me ti nham dado
em Ca ne lo nes, to man do com ele a di an te i ra. É mu i to tris te a che ga da à
Col ônia. Pas sa-se di an te de pe que nas ca sas, ao re dor das qua is há al gu mas
hor tas. Des te lu gar, avis ta-se o rio de la Pla ta, do qual se pode ver a ou tra
mar gem e que se pa re ce com o mar; à ex tre mi da de de uma fa i xa de ter ra 
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bem ba i xa, di vi sa-se uma ci da de que se com põe de pe que no nú me ro de
ca sas agru pa das, cons tru í das de pe dras.

Fui logo à casa do Sr. Antô nio Fran cis co de Sousa, ad mi nis -
tra dor da al fân de ga, e para quem eu tra zia uma car ta de re co men da ção
mu i to ur gen te do Pa dre Go mes. Após os cum pri men tos, dis se-lhe que
de se ja va ir a Bu e nos Ai res e lhe per gun tei se ha via al gu ma em bar ca ção
para me con du zir; e ele me in for mou que nes ses pró xi mos vin te dias
não te ria pro va vel men te ne nhu ma, e por isso tive de re nun ci ar ao pro je to
de pas sar dois ou três dias na ou tra mar gem do rio da Pra ta. Assim eu
ti nha es ta do a dez lé guas de uma das ci da des mais cé le bres da Amé ri ca
me ri di o nal e vol ta va à Eu ro pa sem tê-la vis to. O Sr. Sou sa com pro me -
teu-me a fa zer uma vi si ta ao ad mi nis tra dor da al fân de ga e dis se-me que
nes se en tre tem po me pro cu ra ria uma casa.

O ad mi nis tra dor não es ta va na ci da de; fui vê-lo na cam pa nha. 
Era o en tão Co ro nel Ma nu el Jor ge Ro dri gues, de po is ge ne ral e Ba rão de 
Ta qua ri. Mos trei-lhe o pas sa por te do Con de de Fi gue i ra, mu i to mais
ho no rí fi co que o do Ge ne ral Le cor; re ce beu-me mu i to bem e con vi dou
para o jan tar. Nes te in ter va lo, che gou a car ro ça, e D. Antô nio de Sousa
ins ta lou-me em uma casa per to do rio a cer ca de 1/4 de lé gua da ci da de, 
onde mora um sar gen to por tu guês que lhe cul ti va o jar dim.

O jan tar que o ad mi nis tra dor me ofe re ceu foi mu i to bem ser vi do, 
e fui alvo de mu i tas de li ca de zas da par te dos con vi da dos. O ad mi nis tra dor
con gra tu la-se com a do ci li da de dos ha bi tan tes do país e so men te o que
lhes re pro va é a in cli na ção para rou bar gado. For mou um re gi men to de
ca va la ria mi li tar que vai bem, mas em todo o re gi men to, ape nas três ofi ci a is
sa bem es cre ver.

Du ran te o jan tar, co men tou-se mu i to a con du ta do Ba rão de
La gu na, e o ad mi nis tra dor dis se que, com jus ta ra zão, ele era de ma i or
uti li da de à ca u sa dos por tu gue ses que não fi ze ram uma guer ra im pe tu o sa.

Os es pa nhóis, que os por tu gue ses de i xa vam tran qüi los, con ti -
nu a vam a lu tar en tre si, mas aca ba ram por se can sar des se es ta do de co i sas
e, se du zi dos pela se re ni da de da ad mi nis tra ção por tu gue sa, ren de ram-se
gra da ti va men te ao Ge ne ral Le cor. Um de seus che fes afir ma va re pe ti das 
ve zes que era a mo de ra ção des se ge ne ral que per dia os es pa nhóis.

COLONIA DEL SANTO SACRAMENTO, 10 de de zem bro.
– Esta ma nhã bem cedo, fui her bo ri zar nas mar gens do rio de la Pla ta.
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Ape sar do ter re no mu i to are no so, en con trei gran de va ri e da de de plan tas: a
de nº 2.350, a le gu mi no sa nº 2.347, a nº 2.349, etc. são bas tan te co muns nos 
lu ga res se cos; a ci pe rá cea nº 2.359 nos lu ga res úmi dos; em al guns lu ga res,
a lo bé lia nº 2.556 bis e a cam pâ nu la nº 2.360 bis for mam lin dos ta pe tes
co ber tos de flo res bran cas e cor de car ne. O ven to so pra va vi o len to e o
rio, do qual não se avis ta va a ou tra mar gem, por ca u sa da sua lar gu ra,
con fun dia-se com o mar.

COLONIA DEL SANTO SACRAMENTO, 11 de de zem bro.
– Jan tei hoje em casa do Sr. Antô nio Fran cis co de Sousa, ar gu to ob ser -
va dor, que pa re cia co nhe cer bem os ho mens. Ele me afi an çou que, em
suas ne go ci a ções com a Fran ça, os ha bi tan tes de Bu e nos Ai res não es ta vam
de boa fé, pois pa re ci am ace der às pro po si ções do mi nis té rio fran cês
para fa zer re co nhe cer sua in de pen dên cia, mas que, na re a li da de, não
que ri am um so be ra no es tran ge i ro e, me nos ain da, um da casa de Bour bon.

Ele acres cen ta va que o povo de Bu e nos Ai res não obe de ce
aos seus ma gis tra dos, por que não dis põem de ne nhu ma for ça que os
ga ran ta, achan do que só as tro pas es tran ge i ras po de rão con ter este povo 
acos tu ma do atu al men te à li cen ci o si da de e ao des pre zo da au to ri da de.
Con tu do, acre di ta va, ao mes mo tem po, que a re pú bli ca nas cen te re je i ta ria
cons tan te men te este re mé dio, acre di tan do que ela se des ti ne ain da a per -
cor rer mais um sé cu lo de re vo lu ções que a en fra que ce rão cada vez mais.

Um de sem bar que de es pa nhóis po de ria só acal mar a re vol ta, e 
o Sr. Sousa pen sa, como to dos os co nhe ce do res do país, que se ocor res se 
um de sem bar que, não te ria o mí ni mo su ces so. Os es pa nhóis po de ri am,
é ver da de, apo de rar-se de Bu e nos Ai res; mas se ri am re cha ça dos pela po pu -
la ção lo cal e obri ga dos a ob ter to dos os seus ví ve res no es tran ge i ro.

O Sr. Sousa nas ceu em Por tu gal, po rém mora aqui há mu i to
tem po, e ele me ga ran tiu que a al ti vez com que os es pa nhóis tra ta vam os 
ame ri ca nos jus ti fi ca va o ódio des tes. Não so men te os ame ri ca nos eram
ex clu í dos dos car gos pelo Go ver no, mas ain da des pre za dos pe los eu ro pe us 
es pa nhóis que vi nham en ri que cer-se no país e eram qua se sem pre ho mens
do povo.

Os ne go ci an tes, to dos eu ro pe us, re cu sa vam cons tan te men te a 
to mar os ame ri ca nos por só ci os, e es tes fi ca vam alhe i os a qual quer es pé cie
de ne gó ci os.
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Estas as afir ma ções do Sr. Sousa; ele me re ce con fi an ça de ma is
para que eu o po nha em dú vi da; mas, ao mes mo tem po, é im pos sí vel
que eu atri bua a re cu sa dos eu ro pe us es pa nhóis em em pre gar ame ri ca nos
uni ca men te pelo pre ju í zo da re cu sa. Não en con tran do ne les a mes ma
ati vi da de que os im pul si o nou à bus ca da ri que za, é ób vio que pre fe ris sem
seus com pa tri o tas, nos qua is po di am es pe rar a mes ma sor te.

COLONIA DEL SANTO SACRAMENTO, 12 de de zem bro.
– A si tu a ção da Co lo nia se as se me lha mu i to com a de Mon te vi déu; é
igual men te cons tru í da à ex tre mi da de de uma pe nín su la que aden tra o rio 
de la Pla ta. O lado se ten tri o nal des sa pe nín su la é igual men te con tor na do
por uma baía que cons ti tui um ex ce len te por to; en tre tan to, não se pre ci -
sa ria pro cu rar aqui ou tra co i sa se não uma re pre sen ta ção em mi ni a tu ra
da ca pi tal da pro vín cia. A baía da Co lo nia é mu i to me nor que a de
Mon te vi déu. A pe nín su la que se es ten de de les te a oes te é es tre i ta e mu i to 
ba i xa; en fim, a ci da de, de for ma qua se qua dra da, não pos sui mais que
cem ca sas. Ela é pro te gi da, da par te da ter ra, por uma mu ra lha em mal
es ta do e, do lado do mar, por ba te ri as. Entra-se por uma úni ca por ta; o
ter re no é ir re gu lar; as ruas es tre i tas, mal cal ça das ou sem ne nhum cal ça -
men to, de uma su je i ra ex tre ma e ro de a das, em par te, por pe dras bem
pe que nas. As ca sas se cons tro em com pe dras bem pe que nas, pos su in do
a ma i or par te de las te lha do. Di an te da en tra da da ci da de há uma pra ça
ir re gu lar, so bre a qual foi cons tru í do o hos pi tal mi li tar, pe que na cons -
tru ção re gu lar, mas mu i to feia. A casa do go ver na dor atrai a aten ção,
por que é ma i or que as de ma is; além dis so ela nada apre sen ta que me re ça 
des ta que. A igre ja pa ro qui al tem duas tor res que ser vem de cam pa ná rio; 
pe que na, bem bo ni ta e, como em Mon te vi déu, o al tar-mor con ti nua
com a nave.

De tudo que re la tei, fá cil é con clu ir que a vis ta que se des cor -
ti na do por to de Co lo nia deve guar dar bas tan te se me lhan ça com a de
Mon te vi déu, po rém não tan to agra dá vel, por que as cam pa nhas que or lam a 
baía são mu i to pla nas, não en con tran do os olhos pon to al gum onde
pos sam re pou sar.

Mal po vo a da a Co lo nia, e qua se to dos os ha bi tan tes são ne go -
ci an tes que ven dem aos mo ra do res da cam pa nha. Se a re gião não fos se
tão de ser ta, esta ci da de, bem si tu a da para o co mér cio, não po de ria de i xar
de ad qui rir im por tân cia; mas não tem ne nhu ma, por que o con su mo é
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mu i to fra co e suas ex por ta ções qua se nu las. Ou tro ra, quan do os por tu -
gue ses de ti nham a pos se da ci da de, con fi na dos pe los es pa nhóis em li mi tes
es tre i tos, apro ve i ta ram até o mí ni mo pe da ço de ter ra, exis tin do ain da
gran des ár vo res fru tí fe ras plan ta das por eles e que es ca pa ram aos de sas tres
da úl ti ma guer ra. Os es pa nhóis, trans for ma dos em ver da de i ros do nos
do país, ne gli gen ci am as plan ta ções dos por tu gue ses. Mas de po is que
en tra ram aqui as tro pas des ta na ção, os sol da dos, to dos eu ro pe us, pu se -
ram-se a cul ti var a ter ra nos ar re do res da ci da de, ven do-se uma quan ti -
da de de jar dins plan ta dos de hor ta li ças. O go ver na dor pos sui um mu i to
gran de, onde re co lhe to das as pro du ções do sul da Eu ro pa. Qu a se to dos
os ofi ci a is têm um jar dim, e cada com pa nhia o seu.

SAN PEDRO, 12 de de zem bro, qua tro lé guas. – De i xei hoje a 
Co lo nia, onde re ce bi mu i tas gen ti le zas do go ver na dor e do Sr. Antô nio
Fran cis co de Sousa. Para vir aqui, atra ves sei uma re gião pou co aci den ta da,
qua se to tal men te co ber ta de cyna ra car don cel lus. Não ha via gado, mas mu i tas
tro pas de ca va los sel va gens. Exis te hoje um gran de nú me ro de ani ma is
do ma dos que es ca pa ram, indo jun tar-se aos ca va los sel va gens, por que,
du ran te a guer ra, os fa zen de i ros não po di am dis pen sar o mes mo cu i da do
às suas pro pri e da des. Par ti mos mu i to cedo e de vía mos de i xar os bois
re pou sar à mar gem de um ar ro io e em se gui da nos pôr a ca mi nho para
ir até San Juan. Ape nas tí nha mos che ga do à mar gem do ar ro io, cada um 
foi pro cu ran do fa zer seu fe i xe de ra mos de car dos para fa zer fogo. José
Ma ri a no achou que não se acen dia mu i to de pres sa e re sol veu abrir uma
cáp su la de pól vo ra que es ta va pen du ra da no seu pes co ço, es pa lhan do-a
so bre os car vões ace sos. Ime di a ta men te, a cha ma es pa lhou-se pela
cáp su la, sal tan do ao ar com for te de to na ção; o im pru den te que i mou o
ros to, o pes co ço, o pe i to e as mãos, e Fir mi a no, que es ta va ao seu lado,
tam bém foi mu i to atin gi do. Tra tei as que i ma du ras com óleo. Atre la mos
os bois à car ro ça e nos di ri gi mos a uma pe que na ha bi ta ção vi zi nha do
lo cal onde ocor reu o aci den te. José Ma ri a no pro va vel men te não po de rá,
por al gum tem po, fa zer nada com as mãos; ele jura que nun ca mais em
sua vida to ca rá num fu zil e fala de vol tar para Mon te vi déu. Ama nhã ve rei
que de ci são se deve to mar.

A ha bi ta ção onde vi e mos pa rar com põe-se de três ca ba nas,
to das ba i xas, pe que nas e su jas: uma está qua se em ru í nas, ser ve de co zi nha; 
uma ou tra, onde mora o pro pri e tá rio; e na ter ce i ra, eu me ins ta lei. Esta
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pos sui duas en tra das, mas só uma pode-se fe char e, ain da as sim, por
meio de um cou ro; uma ca be ça de vaca e al guns pe da ços de ma de i ra
mal ta lha dos ser vem de ban cos; a cama, en fim, é um qua dra do fe cha do
gros se i ra men te com cou ro cru e co lo ca do so bre sa cos che i os de tri go.
Ape nas tí nha mos co lo ca do as ma las nes sa casa mi se rá vel, co me ça mos a
ou vir os tro vões. Já há al guns dias, fa zia um ca lor ex ces si vo. De sen ca de ou-se
logo uma tem pes ta de, cho ven do tor ren ci al men te. So pra va um ven to
im pe tu o so den tro da ca ba na que logo se en cheu de água, e tudo o que
não es ta va den tro das ma las fi cou mo lha do. Eu vi, no Bra sil, ca se bres
bem po bres, mas não tão mi se rá ve is como os des de Mon te vi déu até
aqui. Entre San ta Te re sa e Mon te vi déu, os agri cul to res es pa nhóis es tão
me lhor alo ja dos e por isso mais lim pos. Aqui não há bi chos-de-pé, mas
as ca sas es tão in fes ta das de pul gas, e es ses in se tos mu i tas ve zes me
pri va ram do sono.

To das as fru tas e hor ta li ças da Eu ro pa con se guem cres cer
per fe i ta men te em Mon te vi déu e nes ta re gião. Comi na Co lo nia ex ce len tes
aze i to nas co lhi das nos ar re do res. Tam bém comi gin jas mu i to boas, mas
de uma es pé cie mu i to pe que na.

SAN JUAN, 14 de de zem bro, duas lé guas. –  Re gião um pou co 
on du la da, qua se sem pre in te i ra men te co ber ta de cyna ra car don cel lus. Esta
plan ta, ou tro ra, era mais rara, por que os ani ma is ru mi na vam as has tes
quan do ain da no vas; mas hoje já não há gado nas pas ta gens, e os car dos
mul ti pli cam-se em ple na li ber da de. Não se pode atra ves sar, a pé ou a
ca va lo, os cam pos de que to ma ram con ta, o que é mu i to in cô mo do para 
os agri cul to res que con ti nu a men te de vem cor rer atrás dos ca va los e do
gado. Entre tan to vê-se bem que este ve ge tal não é inú til; os ca va los e os
bois gos tam dos bro tos, co mem tam bém suas flo res com pra zer, en fim,
como já dis se vá ri as ve zes, suas has tes se cas subs ti tu em a le nha para
que i mar, pro pi ci an do um pe que no co mér cio, mes mo em Mon te vi déu. 

Pa ra mos numa es tân cia de mu i tas lé guas de ex ten são, mas
onde os ani ma is fo ram ex ter mi na dos, aliás, como em toda par te. O
dono da casa ti nha a fala de um cam po nês e es ta va com rou pas ras ga das;
sua mu lher, pelo con trá rio, apre sen ta va-se como uma se nho ra bem as se a da. 
As pe ças da casa con sis tem numa ca ba na mi se rá vel, mo ra dia dos pro pri e tá -
ri os, e numa ou tra que ser ve de co zi nha, de um for no para co zer o pão
e de um gal pão onde se cam a car ne. Vi mos nos sos hos pe de i ros co me rem;
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e como os de on tem usa vam con chas como co lhe res e os gar fos eram
seus de dos. Mas a faca nun ca fal ta; eles a le vam à cin tu ra. Con ta ram-me
que ha via aqui, nos ar re do res, uma co li na de no mi na da cer ro de San
Juan. Eu me di ri gi para lá com um guia ofe re ci do pelo go ver no da Co lo nia
para con du zir-me até a Aldea de las Ví bo ras, e sem o qual nos te ría mos
per di do inú me ras ve zes nes ta cam pa nha imen sa, onde não se vê nin -
guém, onde há tão pou cas ca sas, en tre me a das de uma in fi ni da de de
ca mi nhos. Inte gra o cer ro de San Juan uma sé rie de co li nas, mas, sen do
a re gião mu i to pla na, sua al ti tu de é ra zoá vel, per mi tin do des cor ti nar-se,
do seu pico, gran de ex ten são de ter ra. As co li nas que com põem o cer ro
são mu i to pe dre go sas; ao re dor, imen sas pas ta gens le ve men te on du la das;
fa i xas es tre i tas de mata in di cam al guns rios e, ao lon ge, avis ta-se o rio da 
Pra ta, que dis ta ape nas uma lé gua. Alguns ju men tos pe los cam pos, mas
ne nhum gado. Ao vol tar mos, pa ra mos numa ca ba na mi se rá vel onde
es ta va amon to a da uma fa mí lia nu me ro sa. Ofe re ce ram-me o chi mar rão∗

que eu to mei sem des cer do ca va lo. Os ha bi tan tes des sa ca ba na, con for me
dis se-me meu guia, não pos su em ani ma is; mas vi vem da car ne de por cos
sel va gens que apa nham com o laço. Esses ani ma is são os por cos do més -
ti cos que es ca pa ram para os cam pos e aí se re pro du zem pro di gi o sa men te.
Têm a mes ma ori gem que os ca chor ros e os ju men tos sel va gens.

Ao en tar de cer, Ma te us veio di zer-me que, mu i to per to da
casa, um ti gre co mia o po tro da mi nha ju men ta; ele cha mou o ca chor ro
para ver o que fa ria, mas o po bre ani mal nem mes mo se apro xi mou para 
ver. Qu an do o fez, tra tou logo de fu gir. Estes ti gres (un cus pin ta dus) eram 
mu i to co muns na cam pa nha, mas a re du ção do gado e o tu mul to da
guer ra tor na ram-nos bem mais ra ros.

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ARROIO DE LAS
TUNAS, 15 de de zem bro, seis lé guas. – Para che gar aqui, se gui pri me i ro 
o ca mi nho pelo qual ti nha pas sa do para ir ao cer ro. A al guns pas sos da
es tân cia San Juan, atra ves sei o ar ro io do mes mo nome, cer ca do de am bos
os la dos por uma fa i xa de mato bem se me lhan te às que já des cre vi. De
to dos os que já atra ves sei des de Mon te vi déu, este é o úl ti mo que de sem -
bo ca no rio de la Pla ta. A pou ca dis tân cia dali, pas sei por ou tro, igual -
men te cer ca do de mato, o ar ro io del Mi gue li to, que re ú ne suas águas
com o de San Juan. Des de o ar ro io del Mi gue li to e ain da um pou co adi an te,
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o ter re no se apre sen ta mon ta nho so, mas logo fica ape nas on du la do.
Mais além do ar ro io San Juan, co me çam as ter ras de uma es tân cia que
per ten cia aos je su í tas e que, após sua des tru i ção, foi dada à Casa das
Órfãs de Bu e nos Ai res. Esta fa zen da, que se es ten de até o ar ro io de las
Vac cas, for ma um rin cão de qua tor ze lé guas, com ex ce len tes pas ta gens,
mas aí, como em toda a par te, o gado tam bém não foi pou pa do. O
nome do rin cão, que sig ni fi ca pro pri a men te um can to, apli ca-se a toda
ex ten são de ter ra se pa ra da por rios ou por ou tras bar re i ras na tu ra is,
im pe din do os ani ma is de atra ves sar. Um rin cão é uma es pé cie de re can to
for ma do pela na tu re za, e a gen te per ce be, por tan to, como es ses ter re nos 
são pre ci o sos para os seus pro pri e tá ri os.

Às mar gens do ar ro io de las Tu nas, fi ca va an ti ga men te um
ran cho que de pen dia da es tân cia das ór fãs, mas du ran te a guer ra foi des -
tru í do, de i xan do-nos ao re len to.

A mi no sa ár vo re nº 2.389 ser viu-nos de abri go. José Ma ri a no
so fre mu i to com suas que i ma du ras, e Fir mi a no teve fe bre alta esta no i te. 
Em am bos, faço os cu ra ti vos com óleo (bál sa mo).

UMA ESTÂNCIA PERTO DA ALDEA DE LAS
VÍBORAS, 16 de de zem bro, cin co lé guas. – Fi ze mos uma pa ra da para
os bois des can sa rem às mar gens do ar ro io de las Vac cas e que de sem bo ca
no Uru guai.

Até lá, uma re gião de pas ta gens, on du la da como as que até
ago ra per cor ri. A erva sem pre mu i to fina, mu i tos es pa ços co ber tos de
car dos e, em ou tros lu ga res, a ave na sa ti va nº 2.207 tam bém é co mum. Os 
ca mi nhos con ti nu am sal pi ca dos de echi un, e o lol li un nº 2.290 tam bém se
en con tra com fre qüên cia.

O ca lor hoje foi ex ces si vo, e eu tra ba lhei na mi nha car ro ça
du ran te todo o tem po de pou sa da. O ter mô me tro re gis tra va 32 na es ca la
Réa u mur, e suei mu i to. Fir mi a no e José Ma ri a no so frem mu i to, e o sol
os mo les tou mais ain da.

O as pec to da re gião muda um pou co de po is do ar ro io de las
Vac cas. O ter re no fica mais ir re gu lar, e as flo res tas são mais ra ras das
que ve mos des de Mon te vi déu. Avis ta-se an tes de tudo, às mar gens do
ar ro io de las Vac cas, uma orla bas tan te ex ten sa que se es pra ia mais ao
lon ge na cam pa nha; à di re i ta, per ce bem-se ou tros bos ques, no meio dos 
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qua is cor re o ar ro io de las Ví bo ras, que deve me dir cer ca de um meio
quar to de lé gua de lar gu ra.

De po is do ar ro io de las Vac cas, atra ves sa mos imen sos cam pos
de car dos mu i to cer ra dos que di fi cul ta ram mu i to nos sa ca mi nha da. O
ca lor can sou os bois; eles já não po dem an dar e é no i te. De ci di pa rar mos a
car ro ça di an te de uma ca ba na si tu a da a 1/4 de lé gua da Aldea de las
Ví bo ras. Fui mu i to bem re ce bi do pelo pro pri e tá rio e sua es po sa, que é
ín dia. Esta ca ba na é bem mais lim pa do que as ou tras em que pa ra mos
de po is da Co lo nia del San to Sa cra men to.

Ofe re ce ram-nos jan tar. A re fe i ção con sis tiu de ra ba da, car ne
co zi da e cal do api men ta do, mis tu ra que não tem nada de de sa gra dá vel.

POVO DE LAS VÍBORAS, 17 de de zem bro, 1/4 de lé gua. –
Já on tem à no i te, en vi ei o va que a no à al de ia com a cir cu lar do Pa dre
Lar ra ña ga. O cura está em Bu e nos Ai res, mas um do mi ni ca no que o
subs ti tui dis se-me que se ria mu i to bem re ce bi do. Che gan do aqui, ins ta -
la ram-me na casa do pá ro co, uma po bre re si dên cia mu i to es cu ra, qua se
sem mó ve is; logo re ce bi a vi si ta do do mi ni ca no, mu i to cor di al, bem
como a do al ca i de. Este se que i xou mu i to da di zi ma ção dos ani ma is, do
pre ço alto da car ne e da mi sé ria que se se guiu às per tur ba ções po lí ti cas.
Mal as mi nhas ba ga gens ti nham sido des car re ga das, ou viu-se o tro vão, a 
chu va co me çou a cair, con ti nu an do o dia in te i ro. No ve rão, o tem po é
ex ce len te nes sa re gião como na Ca pi ta nia do Rio Gran de; mas du ran te o 
in ver no as chu vas são fre qüen tes.

Assim ocor re nes tas ter ras, ab so lu ta men te o con trá rio do que
ha via na Ca pi ta nia de Mi nas e na de Go iás. O tem po de ma i or seca nas
pro vín ci as de lá cor res pon de ao tem po das chu vas, e a es ta ção em que
mais cho ve em Mi nas e Go iás é a do tem po aqui ma ra vi lho so.

POVO DE LAS VÍBORAS, 18 de de zem bro. – Esta ma nhã o 
tem po es ta va mu i to car re ga do, he si tei so bre que par ti do to mar, quan do o
al ca i de me dis se que, con for me as or dens que re ce be ra do go ver na dor
da Co lo nia, ti nha pro cu ra do um va que a no para mim, ten do en con tra do
um mu i to bom que me acon se lha va de pôr-me a ca mi nho o mais rá pi do 
pos sí vel, por que o rio pro va vel men te não tar da ria a su bir. Apre sen tei
al gu mas ob je ções, mas ele in sis tiu com ve e mên cia e eu me de ci di a par tir.
Cha mei os meus em pre ga dos e lhes or de nei que pre pa ras sem a car ro ça,
po rém Ma te us as se gu rou-me que, ao le var os bois para o pas to, ob ser vou o 
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lo cal por onde pas sa o rio, cons ta tan do que o ter re no es ta va mu i to
es cor re ga dio, e os bois iri am ato lar. Fui en tão pro cu rar o al ca i de; pa re -
ceu-me de mu i to mau hu mor, por que eu me re cu sa va a par tir, e me
res pon deu, gros se i ra men te, que eu ti nha con fi an ça de ma is em mi nha
gen te. Eu lhe de cla rei que, para não me en ga nar, iria eu mes mo ve ri fi car
o ca mi nho, para, em se gui da, me de ci dir. Con du zi do por um jo vem com 
que Ma te us pa re cia dar-se mu i to bem, fui até o rio e cons ta tei eu pró prio
que a pas sa gem que me mos tra ram era re al men te im pra ti cá vel. Vol tei à
al de ia e dis se ao al ca i de que ia per ma ne cer. Ele se mos trou mu i to
con tra ri a do, res pon den do-me que não me ti nham le va do ao lo cal onde
as car ro ças pas sa vam ha bi tu al men te, com o in tu i to de en ga nar-me. Co -
me cei a crer que ele ti nha cer ta ra zão, por que Ma te us pe diu-me di nhe i ro e
pas sou o dia todo a dan çar com as ín di as. À no i te, veio me di zer que
pro va ria o quan to ti nha fun da men to a mi nha des con fi an ça dos es pa nhóis;
que nove en tre eles ti nham fe i to o pla no de as sas si ná-lo para rou bar-lhe
o pon che e a pis to la, mas que ele ti nha sido avi sa do em tem po pelo
dono de uma ta ber na, re cen te men te es ta be le ci do na al de ia; que ele ti nha 
pas sa do no meio dos as sas si nos com a pis to la na mão e nin guém ou sou
ata cá-lo. Não acre di tei, ab so lu ta men te, nes sa his tó ria, acon se lhan do Ma te us 
de vi ver bem com os es pa nhóis, pois esta era a von ta de dos su pe ri o res.
Seja como for, não sei por que o al ca i de de se ja, com in sis tên cia, mi nha
par ti da, uma vez que não moro em sua casa e não lhe dou o mí ni mo
tra ba lho. Des de que es tou aqui, sem pre o que comi me foi en vi a do pela
vi ú va de um por tu guês, que cu i da a casa do pa dre.

ESTÂNCIA DE DOM GREGÓRIO, 19 de de zem bro, duas
lé guas. – A Aldea de las Ví bo ras com põe-se das chou pa nas mais mi se rá ve is 
que te nho vis to, mas sua po si ção é en can ta do ra, cons tru í da no de cli ve
de uma en cos ta. Aba i xo da al de ia, uma lar ga fi le i ra de bos ques, com
ár vo res e ar bus tos mu i to bo ni tos e meio es par sos, for man do na ma i o ria
sar ças es pi nho sas. O pe que no rio de las Ví bo ras cor re ao fun do do vale
e, do ou tro lado, ele va-se um cer ro, cujo pro lon ga men to é co ber to de
mato, e o ápi ce, co ro a do por pas ta gens.

As chou pa nas da al de ia, ba i xas e mu i to pe que nas, se pa ra das
umas das ou tras, são na ma i o ria ali nha das em vol ta de uma pra ça co ber ta
de rel va, de for ma re tan gu lar. A igre ja, pe que na e ca i a da como as ca sas,
ocu pa a par te mais alta da pra ça. Não há jar dim pro pri a men te dito nas
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ca sas, mas um re cin to fe cha do de va ras se cas onde co mu men te se plan -
tam pes se gue i ros.

Qu a se to dos os ha bi tan tes da Aldea de las Ví bo ras vi vem na
in di gên cia. A ma i o ria são ín di os ou mes ti ços ori un dos do Pa ra guai, das
Mis sões, de Entre-Rios e que, pro va vel men te, vi e ram fi xar-se nes sa
re gião quan do nela ha via mu i to gado, ga nhan do as sim mu i to di nhe i ro
sem tra ba lhar. Estes ho mens se ocu pam hoje em cor tar o mato na mar gem 
do rio, con du zin do-o em car ro ça até o por to de las Vac cas, dis tan te três
lé guas da Aldea de las Ví bo ras, e don de a ma de i ra é em bar ca da para
Bu e nos Ai res e Mon te vi déu. Mu i tos pro pri e tá ri os se me i am o tri go, mas
em pe que na quan ti da de; en tre tan to, como o ex ter mí nio dos ani ma is,
tor na rá, por mu i to tem po, di fí ce is os me i os de sub sis tên cia, co me ça-se a 
sen tir a ne ces si da de de de sen vol ver a agri cul tu ra.

Numa al de ia de po pu la ção se me lhan te com a de las Ví bo ras,
ha ve ria na Fran ça ape nas uma ta ber na, mas aqui há pelo me nos uma
meia dú zia. É aí que os ín di os e os mes ti ços pas sam boa par te de sua
vida de i xan do a me ta de do di nhe i ro que ga nham. Em toda a re gião, as
ta ber nas são to tal men te pa re ci das com as do Bra sil. Gar ra fas de ca cha ça,
co mes tí ve is, pon ches, fa zen das, um pou co de mer ce a ria e quin qui lha ri as 
são aí ex pos tas so bre pran chas. Um gran de bal cão es ten di do de um ou tro
muro pa ra le lo à por ta for ma uma bar re i ra en tre o co mer ci an te e as
mer ca do ri as de um lado, e os com pra do res e be be do res do ou tro. Estes
fi cam de pé e mu i tas ve zes se de i tam so bre o bal cão, fa lan do com tris te za, 
brin can do ou can tan do suas lân gui das can ti gas, en quan to o ca va lo os
aguar da pa ci en te men te à por ta.

Esta ma nhã mu i to cedo, o al ca i de en vi ou-me um va que a no;
ele pró prio teve a de li ca de za de acom pa nhar-me até o vau que não é
re al men te aque le a que me con du zi ram os meus sol da dos e, por tan to, é
evi den te que es ses se nho res me fi ze ram per ma ne cer mais um dia na
Aldea de las Ví bo ras. Aliás, eu não te nho mu i to a las ti mar, pois fiz uma
ex ce len te her bo ri za ção nas matas que cir cun dam o rio. A ár vo re mais
co mum nes te mato é a mi mo sa nº 2.389. O ar bus to es pi nho so nº 2.402
cres ce tam bém aí com abun dân cia.

Após ter mos fe i to 1/4 de lé gua nes ta mata, che ga mos ao vau. 
A car ro ça an dou com água até pelo meio, en tre tan to pas sa mos qua se
sem di fi cul da des. A pou ca dis tân cia das ma tas que con tor nam o rio, as
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pas ta gens são se me a das, como nos ar re do res de San ta Lu cía, de uma
mi mo sa que for ma pe que nas ca po e i ras de es pi nhos. O ter re no con ti nua 
bem ir re gu lar; as pas ta gens sem pre mu i to bo ni tas, mas a ve ge ta ção
co me ça a se car.

Pa ra mos na es tân cia de um ho mem, ou tro ra rico, mas que
per deu mu i to com a guer ra. Não es ta va quan do che guei; mas fui mu i to
bem re ce bi do por sua mu lher e cu nha da que nos ofe re ce ram um ex ce -
len te jan tar. A car ne es ta va mu i to ten ra, por ter sido guar da da, pro va
que, se às ve zes tão dura, é so men te por que a co zem mal ou a co mem
em se gui da à mor te do ani mal. Mi nha hos pe de i ra e sua irmã pa re ci am
bem edu ca das; con ver sa vam de li ca da men te e mos tra vam-se apres sa das
em ser vir; esse de se jo de agra dar não tem mis tu ra de afe ta ção, que no tei 
so men te nas his pa no-ame ri ca nas. Ao in for má-las de que as tro pas da
Inde pen dên cia, sob, as or dens de San Martín, ti nham sido bem-su ce di das
no Peru, dei-lhes um gran de pra zer, pois têm um ir mão co ro nel, que
co man da nes sa for ça.

À tar di nha, che gou Dom Gre gó rio e, ape sar de bas tan te frio
como o são os es pa nhóis, ele se mos trou tão amá vel e hos pi ta le i ro
quan to sua es po sa e sua cu nha da. Con tou-me que, du ran te a guer ra, fora 
su ces si va men te ví ti ma de to dos os par ti dos; que os es pa nhóis eu ro pe us, as
tro pas de Bu e nos Ai res e as de Arti gas o ti nham igual men te mal tra ta do,
ma tan do seus ani ma is, pi lhan do sua casa e obri gan do-o a re fu gi ar-se em 
Bu e nos Ai res, don de saiu com a in ten ção de vir para cá so men te de po is
que os por tu gue ses to mas sem pos se da re gião.

A casa de Dom Gre gó rio se apre sen ta mu i to mais ar ru ma da e 
lim pa do que as que vi na cam pa nha, des de Mon te vi déu; en tre tan to é
tam bém ca i a da e com põe-se igual men te de duas pe ças: uma que dá para 
fora, onde se re ce bem os hós pe des, e ou tra que se co mu ni ca com a pri -
me i ra, onde dor mem os do nos da casa. A co zi nha é, como de cos tu me,
numa chou pa na se pa ra da.

ESPINILLO, 20 de de zem bro, cin co lé guas. – Como os bois
que com prei em Mon te vi déu já es tão mu i to can sa dos, fui obri ga do a
ad qui rir dois ou tros de Dom Gre gó rio, bem in fe ri o res e que cus ta ram
vin te e uma pi as tras; es tou mu i to fe liz por ter en con tra do esta oca sião,
pois, atu al men te, es tes ani ma is são ra ros e nin guém quer se des fa zer dos 
que pos sui.

230 Au gus te de Sa int-Hilaire



Re gião aci den ta da, sem pre com pas ta gens, até aqui; nem ca sas 
nem mato, ne nhu ma cul tu ra e ne nhum vi a jan te, a cam pa nha seca a
olhos vis tos. A ve ge ta ção está qua se toda tão ama re la quan to nos sos
cam pos de tri go, à épo ca da co lhe i ta. Des de San ta Te re sa, vi o car du us
ma ri a nus ao re dor de to das as ha bi ta ções; hoje atra ves sei imen sas ex ten sões
de cam pos to tal men te co ber tos. Em ge ral, a ve ge ta ção da qui é qua se
to tal men te ar ti fi ci al. O va que a no, para abre vi ar a vi a gem, nos fez pas sar
lon ge do ca mi nho e por toda a par te, onde não ha via car do, a ter ra es ta va 
co ber ta de echi um nº 2.173 e de lo li um nº 2.292, plan tas que pro va vel men te
não são in dí ge nas. Para vir até cá, atra ves sa mos al guns ar ro i os, mas,
como são mu i to es tre i tos, não cre io que haja ár vo res nas suas mar gens.
Fi ze mos os bois des can sar no lu gar cha ma do Are nal-Chi co, mas ali não
acha mos nem gra ve tos se cos de car dos para fa zer fogo. Foi pre ci so nos
con ten tar mos em co mer pão e que i jo. Ne nhum gado nos cam pos, mas,
em con tra par ti da, cru za mos com imen sas tro pas de ju men tos sel va gens. 
Os ca va los mais ra ros, mu i to pro cu ra dos, ao pas so que se des pre zam as
éguas. Há tam bém mu i tos ca chor ros de cor cas ta nha, e Ma te us pe gou
um bem pe que no, que es pe ro cri ar. Os por cos cas ta nhos tam bém mu i to 
nu me ro sos nes tes cam pos; meu pes so al pe gou qua tro: um ma cho, uma
fê mea, dois fi lho tes, mas, como nes te país se tem o cos tu me de des pre zar 
as me lho res co i sas, eles só guar da ram os dois fi lho tes e as par tes da fê mea
que lhes pa re ce ram as mais de li ca das.

No lu gar onde pa ra mos, al gu mas ca sas es pa lha das nos cam pos. 
To mei a di an te i ra com o va que a no para ir ver a mais pró xi ma do ca mi nho
e en con trei uma chou pa na mi se rá vel, aban do na da, de ex tre ma su je i ra,
api nha da de cri an ças e mu lhe res. Tive qua se a ten ta ção de pa rar so bre o
pró xi mo ar ro io; en tre tan to, a no i te que pas sei na mi nha car ro ça foi tão
má que pre fe ri dor mir nes ta casa, ape sar da su je i ra e da re pug nân cia que 
me ins pi ra.

Ape nas ape ei do ca va lo, a dona de casa já me ofe re cia uma
me ren da; ace i tei; ela me man dou pôr uma me zi nha, fora, so bre a qual
co lo ca ram um gran de pra to che io de car ne e de cal do. Como es ta va
com fome, co me cei a co mer a car ne se gun do o cos tu me des se povo,
sem faca, sem gar fo, sem fa ri nha e sem pão. Ofe re ce ram-me o jan tar,
mas não con se gui ace i tar duas re fe i ções em se gui da, do mes mo modo.
Após o jan tar, a dona da casa se ajo e lhou, com os bra ços es ten di dos em
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cruz e re ci tou o ro sá rio. O res to da fa mí lia per ma ne ceu sen ta do. Em to das
as ca sas, o es cra vo ou o em pre ga do que ser ve a mesa re ci ta a ação de
gra ças em voz alta. Cada um faz o si nal-da-cruz, e nin guém es que ce de
be i jar o po le gar como se fos se um uso co mum, ao per sig nar-se.

POVO DE SAN SALVADOR, 21 de de zem bro, três lé guas.
– A erva dos cam pos to tal men te seca, e só se en con tram plan tas e flo res 
às mar gens do rio. O car du us ma ri a nus subs ti tui a cyna ra car don cel lus e co bre
ex ten sões de ter ra con si de rá ve is. Os ani ma is co mem ten ros bro tos
como os do ou tro car do, mas suas has tes são que i ma das de ma is para
ser vir de com bus tí vel. Até aqui, a re gião ain da se apre sen ta on du la da e
co ber ta de pas ta gens.

A Aldea de San Sal va dor, si tu a da so bre um ter re no pla no,
com põe-se de ca ba nas pe que nas, ba i xas, se pa ra das umas das ou tras, mas 
em me lhor es ta do que as da Aldea de las Ví bo ras. Elas tam bém são de
ter ra, e o teto pro lon ga-se além das mu ra lhas para dar som bra ao re dor
da casa. A igre ja pa ro qui al é es tre i ta, ex tre ma men te ba i xa e ca i a da. Há
ain da na al de ia um bom nú me ro de pul pe ri as, das qua is uma, mu i to bem 
guar ne ci da, per ten ce a um ge no vês.

A um meio-quar to de lé gua de San Sal va dor cor re o rio do
mes mo nome, que de po is de umas trin ta lé guas de cur so se lan ça no
Uru guai, cer ca de seis lé guas da al de ia. Embar ca ções com até qua tor ze
pal mos de água po dem su bir até cá, po rém mais ao lon ge, o rio de i xa de 
ser na ve gá vel. As bar cas vêm de Bu e nos Ai res a San Sal va dor para pe gar 
le nha, pois este é, a bem di zer, o úni co co mér cio da re gião, de po is que
di zi ma ram as tro pas. Fui co nhe cer o rio, pa re cen do-me qua se da mes ma 
lar gu ra que o bra ço do Mon teés.1 Ele ser pen te ia na cam pa nha e, como
to dos os rios pou co ca u da lo sos, é cer ca do de ár vo res não mu i to al tas.
Uma lan cha pe que na re cém-che ga da de Bu e nos Ai res aguar da seu car re -
ga men to de le nha.

Fui re co men da do aqui ao re ce be dor de im pos tos que me le vou 
à sua casa si tu a da a uma meia lé gua da al de ia. É tam bém uma chou pa na
com di vi sões in ter nas como to das da re gião, mas mu i to bem ar ru ma da e 
de uma ex tre ma lim pe za. Isto não me ca u sou mu i ta ad mi ra ção, quan do
sou be que o dono era fi lho de um ita li a no que ti nha mo ra do mu i to tem po
na Ca pi ta nia do Rio Gran de; sua mu lher, amá vel e bem ves ti da. À re fe i ção,
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de ram-me um pra to; mas os do nos da casa co mi am no mes mo pra to, o
que pro va como é ge ne ra li za do este cos tu me na cam pa nha, pois meus
hos pe de i ros con tam en tre as prin ci pa is pes so as do país.

Dom Isi do ro Men tras te pos sui um re ba nho de car ne i ros
bas tan te ra zoá vel; fi cou mu i to fe liz por lhe te rem pou pa do du ran te a
guer ra; pelo me nos tem o que co mer, en quan to seus vi zi nhos mor rem
de fome, ou para sub sis tir aca bam por ma tar os ani ma is que ain da lhes
so bram. Per gun tei a Dom Isi do ro o que ele fa zia da lã dos seus car ne i ros, e 
per ce bi que ele a des tru iu toda. “Mas não po de ria apro ve i tá-la em te ci dos
como fa zem em Rio Gran de, Tu cu mã e em ou tros lu ga res? – Isto é ver da de, 
mas aqui nin guém co nhe ce esta in dús tria. – O se nhor de ve ria, ao me nos,
en vi ar sua lã para Mon te vi déu e lá eu te nho cer te za de que a ven de ria
com fa ci li da de e com van ta gem; além dis so, seus car ne i ros tos qui a dos
su por ta ri am me lhor o ca lor e en gor da ri am mu i to mais. – Eu tam bém
pen so como o se nhor, mas se ria pre ci so que, no pri me i ro ano, eu
per des se meu tra ba lho, por que a lã que meus car ne i ros têm atu al men te
não ser vi ria pro va vel men te, por que nun ca foi cor ta da.” Este ho mem
que me está dan do esta res pos ta é um dos mais es cla re ci dos do país; ele
tem um bom sen so e es pí ri to de jul ga men to. Que se deve en tão es pe rar
dos ou tros? Não se ria per doá vel o des pre zo que os es pa nhóis nu trem
pe los ha bi tan tes des ses pa í ses, quan do se cons ta ta até a que grau de
inér cia eles che ga ram?

O ca lor hoje foi ex ces si vo, às 5 ho ras da tar de, o ter mô me tro
de Réa u mur in di ca va 25°, im pos si bi li tan do-me de her bo ri zar an tes da
no i te, pois me sen tia fra co e aca bru nha do. De San ta Te re sa para cá, em
ge ral, se cos tu ma fa zer a ses ta. Logo que se aca ba de al mo çar, de i ta-se,
le van tan do-se ali pe las 4 ou 5 ho ras. O sono de um ho mem du ran te a
ses ta é sa gra do; mo ti vo para acor dá-lo du ran te esse pe río do pre ci sa ser
mu i to im por tan te, como para nós, aí, acor dar al guém en tre uma hora da 
ma dru ga da. Pés si mo cos tu me para mim, que não dur mo du ran te o dia.
Os mo ra do res da re gião co mem e dor mem mu i to tar de, le van tam-se
mu i to cedo de i xan do-me re pou sar ape nas qua tro ou cin co ho ras, o que
me can sa mu i to.

SAN DOMINGOS SORIANO, 22 de de zem bro, qua tro lé guas.
– Para ir de San Sal va dor a San Do min gos So ri a no atra ves sa-se o rio um 
pou co aba i xo da al de ia, onde já per mi te a pas sa gem a pé e, em se gui da,
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anda-se pela cos ta a cer ta dis tân cia. Ele é, como dis se, cir cun da do de
duas fi las de ár vo res; o car du us ma ri a nuns co bre qua se todo o ter re no que 
atra ves sa mos até o ar ro io de Biz co cho e, en tre as suas has tes, so men te
uma erva ama re la e res se qui da. A ma tu ri da de des ses car dos co in ci de
sem pre na re gião com a do tri go, e ago ra es ta mos no tem po da co lhe i ta.

Para re pou sar os bois, pa rei numa es tân cia si tu a da per to do
ar ro io de Biz co cho. Embo ra a casa seja um pou co mais lim pa do que
são ge ral men te as dos es pa nhóis, ela trans pa re ce cer ta in di gên cia, e as
ma ne i ras do pro pri e tá rio, nas ci do em Tu cu mã, são as de um cam po nês
bem sim ples. Con tu do, este ho mem me re ce beu com mu i ta de li ca de za.
Arru mou meu quar to de modo que eu pos sa tra ba lhar co mo da men te;
ele nos deu car ne e le i te e não ace i tou di nhe i ro. Qu e i xou-se de ser ví ti ma
de fre qüen tes rou bos de ca va los e de gado. Dom Isi do ro já me ha via
dito que tais rou bos eram cons tan tes nos ar re do res de San Sal va dor e
me con fes sou que al gu mas pes so as ti nham no rou bo o úni co meio de
sub sis tên cia.

As pes so as do cam po, a ma i or par te ín di os e mes ti ços, le vam
vida to tal men te sel va gem, alhe ia a qual quer sen ti men to mo ral e re li gi o so.
Os pa dres es pa nhóis são em ge ral mu i to mais re gu la res que os pa dres
bra si le i ros, mas não se ocu pam ab so lu ta men te da ins tru ção dos fiéis,
não se de di cam nun ca às cri an ças e não há um só ca te quis ta nas al de i as.

De Biz co cho até cá, de pa ra mos ape nas com car dos e erva
res se qui da. Entre tan to, mais pró xi mo à al de ia, o ter re no fica mais úmi do
e muda de as pec to. Des de Mon te vi déu, ele era ex ce len te e de um cin za
es cu ro; aqui ele se apre sen ta mis tu ra do com are ia, pe da ços de con chas
com ve ge ta is acin zen ta dos.

Antes de che gar à al de ia, man dei meu va que a no à casa do
pá ro co com a car ta do aba de Lar ra ña ga. Vol tou com uma car ta do cura
na qual este me di zia ha ver es ta do ul ti ma men te em Mon te vi déu, sen do
lá avi sa do so bre mi nha che ga da pelo pró prio aba de Lar ra ña ga, e que
está pron to a me re ce ber da me lhor ma ne i ra pos sí vel. Efe ti va men te, ele
me re ce beu mu i to bem, mas in fe liz men te não apro ve i tei qua se nada de
sua com pa nhia, por que pas sei a no i te toda com uma dor de den te cru el.
À no i te, es ti ve em casa do ma jor por tu guês, co man dan te des ta re gião,
mas não o en con trei.

234 Au gus te de Sa int-Hilaire



Pas se an do on tem nos ar re do res de San Sal va dor, vi um ho mem
que gra de a va a ter ra com um gran de ramo de ár vo re, com ra mi nhos e
fo lhas ar ras ta do por bois. Dom Isi do ro me dis se que não co nhe cia ou tro
an ci nho na re gião.

Fa lei mais de uma vez de meu va que a no, sem dar ex pli ca ção
so bre o sig ni fi ca do des se ter mo. Um ho mem que é va que a no de uma
re gião é aque le que a co nhe ce per fe i ta men te bem. Um bom va que a no
só pode ser um bom guia, ra zão por que es tas duas ex pres sões se tor na ram 
si nô ni mas. Eu pre su mo que va que a no vem de vaca. O va que a no de via
ser aque le co nhe ce dor dos ca mi nhos que as va cas se guem ha bi tu al men te
e que sa bem en con trá-las quan do se per dem.

O sol da do que o Co ro nel Ma nuel Mar ques de Sousa me ofe re ceu 
ser viu-me de va que a no até a Co lo nia. Lá, o go ver na dor da al de ia me
deu um va que a no para acom pa nhar-me até Ví bo ras e, de al de ia em al de ia,
eu sem pre peço um ao al ca i de. Vi a jan do com uma car ro ça mu i to pe sa da 
e bois can sa dos, não pos so pas sar in di fe ren te men te por qual quer ca mi nho;
a pas sa gem pe los rios exi ge mu i tas pre ca u ções, e por isso me é im pres -
cin dí vel um guia se gu ro.

SAN DOMINGOS SORIANO, 23 de de zem bro. – Pas sei
um dia hor rí vel com mu i ta dor de ca be ça e de den tes. Ape sar dis so, ain da 
saí a pas se ar na vila e nas mar gens do rio Ne gro.

A Aldea de San Do min gos foi ori gi na ri a men te fun da da por
uma tri bo de char ru as, como diz Aza ra;∗ mas si tu a va-se um pou co dis -
tan te do lo cal onde se en con tra atu al men te. Os char ru as se mis tu ra ram
aos es pa nhóis e a ou tros ín di os; não exis tem mais ra ças pu ras, e ape nas
al guns ve lhos sa bem ain da al gu mas pa la vras da lín gua de seus pais. So ri a no
so freu mu i to du ran te as úl ti mas re vol tas que agi ta ram esta par te da
Amé ri ca. No iní cio da guer ra, uma flo ti lha es pa nho la su biu o rio Ne gro, 
e as tro pas que es ta vam a bor do abri ram fogo con tra a al de ia.

Um ca pi tão de Bu e nos Ai res, cha ma do Sol ler, co man da va nos 
ar re do res um cor po de tro pas ame ri ca nas. E fo ram di zer-lhe que os
es pa nhóis pi lha ram San Do min gos. “Então tam bém vai ser pi lha do por
nós”, res pon deu o ca pi tão; e re al men te, ele or de nou às suas tro pas e o
ata que du rou cin co dias.
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So ri a no está cons tru í da às mar gens do rio Ne gro, so bre um
ter re no mu i to pla no, ba i xo e úmi do, for ma do de uma mis tu ra de hú mus, 
are ia e res tos de con chas. Esta a al de ia mais im por tan te, den tre to das
que já atra ves sei des de a Co lo nia; suas ruas são bas tan te lar gas; à ex ce ção
de mu i to pou cas ca sas, cons tru í das de ti jo los, teto pla no, as ou tras são
de ter ra ba ti da e co ber tas de col mo, mas ain da em bom es ta do. Elas são
afas ta das umas das ou tras e cer ca das por um re cin to qua se sem pre sem
ser cul ti va do, for ma do de cí ri os ou de ta pu me se cos. A igre ja é fe i ta de
ti jo los.

O rio Ne gro deve ter aqui qua se a mes ma lar gu ra que o Sena
aci ma de Pa ris; suas mar gens, mu i to pla nas co ber tas de pas ta gens e
bos ques, são ex tre ma men te apra zí ve is. Cor ve tas e ber gan tins po dem vir
até cá e, ago ra mes mo, a pa i sa gem do rio está en ri que ci da com a pre sen ça
de pe que nos na vi os de guer ra por tu gue ses e de al guns na vi os mer can tes. 
So ri a no, como San Sal va dor, for ne ce para Bu e nos Ai res a le nha que se
cor ta nas mar gens do rio Ne gro, e ain da o cou ro e o sebo dos ani ma is
que ma tam nes ta re gião. O rio Ne gro lan ça-se no Uru guai, a cer ca de
uma lé gua de San Do min gos e há mu i tas em bo ca du ras, sen do a mais
pro fun da e a ma i or a do Ja gua ri, pas sa gem das em bar ca ções que so bem
o rio.

Do que já re la tei, vós po de is con clu ir que, se es tas bo ni tas
cam pa nhas go zam al guns anos de paz, e se os ani ma is se tor nam cada
vez mais ra ros e o co mér cio ain da é flo res cen te aqui, San Do min gos So ri a no 
está si tu a da de ma ne i ra a ad qui rir em bre ve uma gran de im por tân cia.

Vol tei esta no i te à casa do ma jor co man dan te da re gião, e ele
me re ce beu com mu i ta cor te sia, pro me ten do-me um va que a no para me
con du zir à Ca pil la de Mer ce des.

O des ta ca men to por ele co man da do per ten ce à Le gião de São 
Pa u lo. Qu a se to dos são ca sa dos os ho mens des ta le gião, ape sar de o ma jor
lhes pro me ter que não fi ca ri am afas ta dos de suas ca sas se não por dois
anos, já vão para qua tro, fora do seu país. Mal ali men ta dos, seu sol do
tem um atra so de 27 me ses, des de a sua par ti da, épo ca em que os ves ti ram, 
dan do-lhes tão-so men te um ca sa co, umas cal ças e um poncho. Mu i to
des con ten tes, de ser tam qua se di a ri a men te, para vol tar aos seus la res. Até 
mes mo por tu gue ses da Eu ro pa que, não ten do asi lo nem pa ren tes e
apo io no Bra sil, de ser tam qua se sem pre para se re u nir com os ini mi gos
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de sua pá tria. Di zem que há mu i tos de les nas tro pas sob as or dens de
Ram írez, em Entre-Rios. Bu e nos Ai res está há tem pos sem bis po, por
isso não se re a li zam mais or de na ções nes se país, fi can do uma quan ti da de
de pa ró qui as sem pas to res. Meu hos pe de i ro di zia-me hoje que mes mo
que con vo cas sem to dos os re li gi o sos dos con ven tos para lhes con fi ar
uma pa ró quia, ain da res ta ri am al gu mas va can tes. O go ver no de Bu e nos
Ai res en vi ou um cô ne go a Roma para tra tar dos ne gó ci os da Igre ja nes te
país; sabe-se que ele foi bem re ce bi do, mas que sua ne go ci a ção até ago ra 
não ob te ve re sul ta do, sen do pro vá vel que ain da per du re esta di fi cul da de, 
pois é evi den te que a Cú ria Ro ma na não seja a pri me i ra a re co nhe cer a
in de pen dên cia de Bu e nos Ai res. E como tra tar com o seu go ver no, sem
re co nhe cê-la?
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Ca pí tu lo XI

ESTÂNCIA DE BRITO – TRINTA ANOS DE TRIGO NO MESMO
CAMPO – CAPILLA DE MERCEDES∗ – DESCRIÇÃO – AO AR
LIVRE, MARGEM DIREITA DO RIO NEGRO, DEFRONTE DA
CAPILLA DE MERCEDES – ACAMPAMENTO DEL RINCÓN DE
LAS GALLINAS∗ – BRIGADEIRO JOÃO CARLOS SALDANHA DE
OLIVEIRA E DAUN – DESCRIÇÃO, O URUGUAI – DOIS TIGRES E 
DOIS AVESTRUZES PARA O MUSEU – RAMÍREZ – NOTAS SOBRE 
OS ÍNDIOS CHARRUAS – SANGA HONDA∗ – ROMÁN CHICO.

ESTÂNCIA DE BRITO, 24 de de zem bro, três lé guas. –
A re gião per cor ri da para até aqui che gar é tam bém on du la da e co ber ta
de ci na ra car don cel lus, cu jas has tes bas tan te cer ra das, como em ou tros
lu ga res, ve dam a pe ne tra ção de ca va los e gado. Sob di ver sos as pec tos,
esta plan ta, ape sar da sua uti li da de, ca u sa ex tre mo pre ju í zo, mas é
evi den te que já não po de rá mais ser des tru í da. Ela re pre sen ta rá um tris te 
si nal das dis cór di as ci vis que aba la ram esta re gião.

Pa rei numa es tân cia que, como to das as ou tras, se cons ti tui de 
vá ri as chou pa nas es par sas. Aque la onde mora o mes tre com põe-se, ain da,
de gran de sala mo bi li a da com ca de i ras pin ta das e de quar to de dor mir.
A sala se man tém mu i to lim pa, o que não é co mum. Os do nos da casa

∗ No ori gi nal, Ca pe la de Mer ce des; Encam pe men to del Rin cón de las Ga li nhas; San ga una
da Fun da.



me con vi da ram para fa zer as re fe i ções, mas seus fi lhos, al guns dos qua is 
ca sa dos, não par ti ci pa ram da mesa. Co me mos me ta de em pra tos, me ta de
em ga me las. As se nho ras sem pre em tra jes fe mi ni nos, e os ho mens,
como cam po ne ses, com o chi ri pá, cal ças de fran jas, bo tas de pele de
per na de no vi lho. Meu hos pe de i ro me le vou a um ex ce len te cam po de
tri go, ga ran tin do-me que, há mais de trin ta anos, co lhia tri go nes te mes mo
cam po sem de i xá-lo re pou sar, ja ma is adu ban do-o de ou tro modo, a não
ser aran do a ter ra, en ter ran do nela a pa lha do ano pre ce den te. Em toda
a co lô nia, per gun tei a vá ri os agri cul to res so bre o pro du to do tri go, e de
suas res pos tas con cluí que, em mé dia, este grão ren de 20 por 1 nas boas 
ter ras. Nas ter ras no vas, co lhe-se até 50 por 1. Con for me a na tu re za do
solo, pre pa ra-se o cam po para duas, três ou qua tro la vou ras.

Por onde pas so, ouço dos ha bi tan tes des te país, no ta da men te
dos pa u lis tas, elo gi os à dis ci pli na das tro pas por tu gue ses e do ca rá ter
dos seus sol da dos. Em ge ral, des de Mon te vi déu até San ta Te re sa, já não
en con tro nos cam po ne ses es pa nhóis este ódio aos por tu gue ses. Ain da
as sim re je i ta ri am, como ab sur do, a idéia de per ten ce rem de fi ni ti va men te 
aos por tu gue ses, mas nun ca fa lam de les com de sa pre ço ou ran cor. Tal
di fe ren ça de cor re de que en tra ram aqui, quan do o país, can sa do e ar ru i -
na do pe las tro pas da pá tria, as pi ra va de po is à paz; não os hos ti li za ram e
fo ram até seus li ber ta do res. Ao con trá rio dos cam po ne ses de Ro cha e
Mal do na do, que ti ve ram de su por tar a pas sa gem da di vi são por tu gue sa,
quan do os sol da dos, re cém-che ga dos da Eu ro pa, ain da or gu lho sos dos
su ces sos ob ti dos, tra ta vam os ame ri ca nos com des pre zo. Mas o que,
so bre tu do, ex ci tou sua ani mo si da de foi que, du ran te a guer ra, ti ve ram de 
lu tar prin ci pal men te com as tro pas e com a ad mi nis tra ção do Rio Gran de,
que os per se gui am sem ces sar, le van do-os fa tal men te a uma ri va li da de
na ci o nal.

CAPILLA DE MERCEDES, 25 de de zem bro, qua tro lé guas.
– Esta ma nhã, vi e ram di zer-me que os bois ti nham de sa pa re ci do on tem
à tar de, e eu não po dia par tir; en quan to os sol da dos os vi gi a vam às mar -
gens do rio, pró xi mo da es tân cia do Bri to, os ani ma is se afas ta ram. Meu
ex ce len te hos pe de i ro en vi ou dois ne gros à sua pro cu ra e, per to do
meio-dia, fo ram en con tra dos.

Dos meus dois sol da dos, Ma ti as mos tra-se che io de zelo, mas
o ou tro só pen sa em co mer e dor mir; an te on tem Ma ti as me fez mu i tas
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que i xas de seu com pa nhe i ro, e qua se pro me ti dar-lhe um ou tro, pelo
Bri ga de i ro João Car los Sal da nha, co man dan te das tro pas es ta ci o na das a
al gu mas lé guas da qui, no Rin cón de las Gal li nas.

Des de mi nha che ga da a Mon te vi déu até ago ra, tes te mu nhei a
to dos o meu de se jo de alu gar um peão do lo cal para con du zir mi nha
car ro ça. Mas me ga ran ti ram ser im pos sí vel en con trar um ho mem de
con fi an ça; isso bas tou para pro var até que pon to os cam po ne ses de uma 
clas se in fe ri or es tão des mo ra li za dos.

Sem pre car dos e pas ta gens ama re la das. Pa ra mos a um quar to
de lé gua de Mer ce des, à mar gem de um ar ro io, sem sa ber que es tá va mos 
tão per to de uma al de ia, e os bois, que ti nham ca mi nha do sob in ten so
ca lor do dia, ne ces si ta vam de ab so lu to re pou so. Um pou co an tes de
che gar a Mer ce des, goza-se, de re pen te, de uma vis ta en can ta do ra.
Des co bre-se toda a vila, es ten di da so bre o de cli ve de uma en cos ta, ao
pé da qual cor re o rio Ne gro. Este rio, tal vez da mes ma lar gu ra que o
Lo i ret di an te de Plis sai, foge na cam pa nha ser pen te a do en tre duas or las
de bos ques bas tan te es pes sas. Ele va-se do meio das águas uma ilha
igual men te co ber ta de bos ques, que con tri bui para em be le zar a pa i sa gem.

Lo ca li za-se a ma i or par te das ca sas da Vila de Mer ce des à vol ta
de uma lar ga pra ça re gu lar, em for ma de um gran de qua dra do. A igre ja,
no meio da pra ça e iso la da como as da ma i o ria das al de i as por tu gue sas,
é cons tru í da de pe dra, mas, por sin gu la ri da de bas tan te es tra nha, de ram à 
sua fa cha da o fe i tio de triân gu lo. O ce mi té rio fica ao lado da igre ja, que
é co mum em to dos os lu ga res em que já não se en ter ra no in te ri or dos
tem plos. Vê-se, em Mer ce des, um ma i or nú me ro de ca sas de ti jo los e
teto liso, do que em to das as al de i as que per cor ri des de a Co lo nia; e
mul ti pli cam-se aí pul pe ri as, bem guar ne ci das. Qu an to ao co mér cio,
Mer ce des não está me lhor si tu a da que So ri a no, mas a vi zi nhan ça da
di vi são por tu gue sa, es ta ci o na da há mu i to tem po, a duas lé guas da qui, deve
ne ces sa ri a men te es ti mu lar o co mér cio da vila, atra in do di nhe i ro para cá.

Antes de che gar a Mer ce des, man dei meu va que a no com
mi nhas por ta ri as a um ca pi tão por tu guês, co man dan te de um des ta ca -
men to. Ele me alo jou numa casa cujo pro pri e tá rio pos sui uma ta ber na.
Ape sar de au sen te quan do che guei, fui mu i to bem re ce bi do por seu
em pre ga do.
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Logo que co me cei o tra ba lho, este ho mem con sul tou-me lon -
ga men te so bre sua sa ú de e, por bem ou mal, foi pre ci so que me pro mo -
ves se a mé di co e fi zes se pres cri ções. Entre tan to, o do en te de hoje não
se mos trou tão re co nhe ci do como o boê mio de Uru çan ga por que, após
con su mir todo o meu tem po, me obri gou a pa gar um copo de vi nho
que to ma ra na sua bo de ga. E não foi tudo: por vol ta de meia-no i te, seu
pa trão che gou; gran de ba ru lho na casa, um va i vém, abrem-se e fe cham-se
por tas; e, ha ven do um quar to ao lado do meu, foi jus ta men te este que o
em pre ga do es co lheu para ser vir o jan tar ao pa trão, es ta be le cen do-se aí,
en tre eles, aca lo ra da dis cus são. Extre ma men te can sa do, dor mi em se gui da;
mas uma fra se pro fe ri da em voz alta logo me acor dou. A pa ciên cia
es go tou-se; le van tei-me, cha mei La ru ot te e lhe pedi que me aju das se a
trans por tar mi nha cama para o pá tio e, en quan to La ru ot te se ves tia,
des tra tei o em pre ga do. Mas era, de fato, ao pa trão a quem eu vi sa va.
Ape sar de todo meu ser mão, este úl ti mo se man te ve im per tur bá vel no
seu san gue-frio, fu man do ci gar ro tran qüi la men te, sem pro nun ci ar uma
pa la vra se quer. Aca bei rin do, fa zen do o pa pel de ob ser va dor. Meu hos -
pe de i ro ter mi nou de fu mar, ar ru mou a mesa onde ti nha co mi do e
pre pa rou-se com todo cu i da do e si su dez que se pos sa ima gi nar, fez-me
uma bar re ta da, de se jan do-me boa no i te, e foi se de i tar.

AO AR LIVRE, À MARGEM DIREITA DO RIO NEGRO, 
EM FRENTE À CAPILLA DE MERCEDES, 26 de de zem bro. –
Eram 5 ho ras da ma nhã, quan do co me ça mos a tra ves sia do rio e, às três 
da tar de, ain da não tí nha mos aca ba do: os ca va los e, par ti cu lar men te, os
bois de ram mu i to tra ba lho e, mais ain da, a car ro ça. Ini ci a mos por
fazê-la atra ves sar, apo i an do o leme so bre a bar ca que ha bi tu al men te re a -
li za esse trans por te; mas, como prin ci pi as se a afun dar, foi pre ci so re cor rer -
mos ao ca pi tão, co man dan te da vila, e lhe pe dir que re qui si tas se uma das 
bar cas do co mér cio. O ar ra is por tu guês en car re ga do da na ve ga ção do
rio es co lheu, ele mes mo, a bar ca que lhe pa re ceu me lhor; co lo ca ram
nela o ti mão da car ro ça, amar ra ram às suas ro das dois gran des to néis
va zi os, des fral da ram a vela da em bar ca ção, e com o au xí lio a um tem po
de re mos e va ras com pri das, de po is de uma lon ga de mo ra, a vi a tu ra
che gou a seu des ti no.

O ser vi ço de pas sa gem do rio é fe i to por sol da dos pa u lis tas
sob as or dens do ar ra is, a que já me re fe ri. Re ve zam-se cada três me ses e 
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ga nham três pi as tras como re mu ne ra ção; não se obri ga nin guém, mas
sem pre se apre sen tam mu i tos ho mens que fi cam bem con ten tes em
re ce ber este di nhe i ro.

ACAMPAMENTO DEL RINCÓN DE LAS GALLINAS,
27 de de zem bro, duas lé guas. – A re gião que atra ves sa mos é ata pe ta da
de pas ta gens, mas a vi zi nhan ça do rio pro por ci o nou uma at mos fe ra
apra zí vel, bem di ver sa da que ex pe ri men ta mos nos dias pre ce den tes. O
rio de se nha mil si nu o si da des en tre duas or las de bos ques. A pa i sa gem
da cam pa nha é en can ta do ra. Nos ar re do res do cam po, de i xei a car ro ça
e, acom pa nha do de Ma ti as, fui à casa do Bri ga de i ro João Car los Sal da nha
de Oli ve i ra e Daun, co man dan te da guar ni ção das tro pas por tu gue sas,
en car re ga das da de fe sa do Uru guai. Apre sen tei-lhe pas sa por te do Con de
de Fi gue i ra e uma car ta de re co men da ção do ca va le i ro del Host. Re ce -
beu-me mu i to bem, fez-me to mar o café da ma nhã e con vi dou-me para
as re fe i ções em sua casa, du ran te todo o tem po em que eu per ma ne cer
aqui. E sua gen ti le za não se li mi tou só a isso: ofe re ceu-me alo ja men to,
en vi ou car ne a to dos os meus acom pa nhan tes, di zen do que fos sem,
di a ri a men te, ali men tar-se em sua casa. Enfim, con fi ou a seu ca pa taz o
cu i da do dos meus ca va los e bois.

O rio Ne gro, após ser pen te ar li ge i ra men te na di re ção les te-oes te
até cer ca de uma lé gua do Uru guai, di ri ge-se brus ca men te para o sul,
mas logo des cre ve nova cur va e re en via suas águas à do rio. Des sas tor -
tu o si da des re sul ta uma pe nín su la de cer ca de de zo i to lé guas qua dra das,
de for ma qua se tri an gu lar, en tre o Uru guai e o rio Ne gro, co mu ni can do-se
com a ter ra fir me por um ist mo de ape nas uma lé gua. Esta pe nín su la se
de no mi na Rin cón de las Gal li nas. Antes da guer ra, per ten cia à fa mí lia
Ha e do,∗ uma das mais ri cas da re gião, e cons ti tu ía par te de seus vas tos
do mí ni os.

O Rin cón pode ser con si de ra do como a cha ve da Pro vín cia
de Entre-Rios e, ao mes mo tem po, é im pos sí vel en con trar pon to tão fá cil
para de fe sa. Os por tu gue ses sen ti ram, de pron to, a van ta gem des sa po si ção,
e o Rin cón de las Gal li nas ce le bri zou-se pela lon ga es ta da que lá fi ze ram 
as tro pas de São Pa u lo e de Rio Gran de, sob as or dens do Te nen te-Ge ne ral
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Cu ra do. Hoje são eu ro pe us que es tão aí acan to na dos, e não mu i to
nu me ro sas.

O cam po, de no mi na do Real Bra gan ça, está si tu a do mu i to
agra da vel men te em lu gar bas tan te ele va do, qua se à mar gem de uma es pé cie 
de alça for ma da pelo rio Ne gro. Por te mer que as águas des se bra ço
fi cas sem es tag na das, ame a çan do a sa ú de dos sol da dos, abriu-se um ca nal
para a co mu ni ca ção com o le i to do rio, e o ter re no opos to ao cam po, do 
ou tro lado da água, trans for mou-se numa ilha. O rio si nu o so e os bos ques
cer ra dos que or lam suas mar gens pro pi ci am vis ta en can ta do ra do lo cal.
As bar ra cas que aí se en con tram, cons tru í das de ter ra ba ti da e de paus
cru za dos e co ber tos de col mo, não se apre sen tam com mu i ta re gu la ri da de.
As dos ofi ci a is, um pou co ma i o res que as dos sol da dos, mas fe i tas de
modo idên ti co. To dos os ofi ci a is pos su em hor ta, onde man dam cul ti var
le gu mes eu ro pe us, e igual men te cada com pa nhia de sol da dos. A casa do
ge ne ral não pas sa de uma chou pa na como as ou tras, po rém o seu in te ri or é 
con for tá vel e mu i to as se a do.

A pre sen ça das tro pas por tu gue sas atra iu ao Rin cón nu me ro sos
co mer ci an tes e pre su me-se que, mes mo após a re ti ra da das tro pas,
per ma ne ça ain da aqui uma es pé cie de al de ia.

ACAMPAMENTO DO RINCÓN DE LAS GALLINAS, 28
de de zem bro. – Esta ma nhã, bem cedo, her bo ri zei às mar gens do rio
Ne gro e fi quei mu i to sa tis fe i to com o pas se io. De po is do al mo ço, o
ge ne ral, que me cu mu la de gen ti le zas, con vi dou-me para ir ver com ele
as mar gens do Uru guai; ace i tei o con vi te e su bi mos na di li gên cia. Eu
dis se que o Rin cón es ta va li ga do à ter ra por uma es tre i ta fa i xa de uma
lé gua de com pri men to. Os por tu gue ses as ses ta ram as ba te ri as a in ter va los,
guar ne cen do os es pa ços com ra ma gens, es pé cie de for ti fi ca ção que bas ta ria
para de fen der a pe nín su la de um ini mi go que não sou bes se ata car se não 
a ca va lo e pra ti ca men te sem ar ti lha ria, ou que dela ti ves se pe ças mu i to
mal con ser va das.

Nes se tre cho, o Uru guai é um rio ma jes to so; jul guei ter ele ao 
me nos a mes ma lar gu ra que o Lo i re di an te de Orléans. Esses dois rios
são pla nos e or la dos de bos ques mu i to ele va dos, onde se en con tram
ár vo res pró pri as para cons tru ção e car pin ta ria.
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Des de al gum tem po, os por tu gue ses re u ni ram no Rin cón vin te
mil ca be ças de gado, des ti na das à ali men ta ção de suas tro pas e es pe ram
au men tar esse nú me ro para trin ta mil.

A re gião que se es ten de ao nor te do rio Ne gro foi bem me nos
mal tra ta da du ran te a guer ra do que os cam pos que aca bo de per cor rer; e 
aqui se en con tra ain da gran de nú me ro de ca be ças de gado bo vi no, mas,
como a ma i o ria dos es tan ci e i ros aban do nou suas ca sas à épo ca do le van te,
de i xa ram de pra ti car ro de i os, o gado não mais foi mar ca do, tor nan do-se 
sel va gem (al ça do). Apro ve i tan do tal cir cuns tân cia, os por tu gue ses re a li za ram
ba ti das com seus sol da dos; es tes ca çam na fren te de les todo o gado que
en con tram e fa zem as sim pre sas con si de rá ve is. Nin guém, de fato, pode
afir mar que uma vaca e um boi não mar ca dos lhe per ten cem; en tre tan to 
de ve mos re co nhe cer, ao que pa re ce, que o ani mal en con tra do num ter re no 
é do pro pri e tá rio des te, as sim como a caça, du ran te o tem po em que aí
per ma ne cer. De acor do com tal sis te ma, não há dú vi da que a ma ne i ra
ado ta da pe los por tu gue ses, para as se gu rar seu gado, é con trá ria à jus ti ça, 
pois que, por ali, al gu mas es tân ci as são pou pa das, en quan to ou tras in te i -
ra men te des po ja das. As tro pas por tu gue sas pro te gem a re gião, res ti tu in do, 
as sim, a tran qüi li da de de que, há mu i to, es ta va pri va da; é, por tan to, de
toda jus ti ça que os ha bi tan tes do lu gar lhes con ce dam os me i os de
sub sis tên cia, mas a to ta li da de dos ani ma is ar re ba nha dos de ve ria ser
re par ti da en tre to dos, se gun do o modo de cada um e, con se qüen te men te, 
pa re ce ria que, em vez de fa zer a ca ça da, se ria mais jus to obri gar cada
es tan ci e i ro a for ne cer cer ta quan ti da de de gado em vir tu de do que se
pre su me exis tir em sua pro pri e da de. Entre tan to, deve-se con vir, tam bém,
que as sim ca u sa ria sé ri as di fi cul da des, por ca u sa do es ta do sel va gem do
gado.

Seja como for, tive a sa tis fa ção de ver no Rin cón uma ima gem
dos cam pos que aca bo de per cor rer, tais como de vi am ser, con for me se
re la ta, an tes que a guer ra de so las se es sas re giões. Os bois, ajun ta dos,
per cor rem os pas tos; en quan to uns pas tam, ou tros ru mi nam, ou fi cam
es ten di dos so bre a rel va, e esse qua dro vivo va ria a cada mo men to.

ACAMPAMENTO DO RINCÓN DE LAS GALLINAS, 29
de de zem bro. – Os sol da dos aqui acam pa dos re ce bem di a ri a men te,
como ra ção, duas li bras de car ne e, al ter na da men te, pão, bis co i to e fa ri nha.
Há vin te e sete me ses que seu sol do está atra sa do, o Ge ne ral Sal da nha,
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so bri nho-neto de Pom bal, é tão dis tin to por seu ber ço ilus tre quan to
por mé ri to pes so al. Tem apa rên cia de no bre, bo ni tos olhos e su a vi da de
na fi si o no mia. Con si de ram-no ex ce len te mi li tar e, pela gra du a ção atin gi da,
não apa ren tan do mais de trin ta e cin co anos, es pe ram dele uma be lís si ma
car re i ra. Sabe fran cês, in glês e es pa nhol, é edu ca do sem afe ta ção e mu i to
dis tin to em suas ma ne i ras. Sua ama bi li da de, seu es pí ri to con ci li a dor e
sua se re ni da de con tri bu í ram para fazê-lo ído lo dos sol da dos e das pes so as
do lu gar. Sua mesa é fran que a da a to dos os ofi ci a is, e ele os tra ta como
igua is.

Ha via, em sua casa, dois aves tru zes e dois ti gres, com os qua is 
teve a gen ti le za de me pre sen te ar; ace i tei-os, mas lhe pedi per mis são
para ofe re cê-los, como pre sen te seu, ao nos so Mu seu.

Esses ani ma is se rão en vi a dos da qui ao ca va le i ro del Host, a
quem já es cre vi, e ele fará o fa vor de en viá-los ao Sr. Mül ler, no Rio de
Ja ne i ro, com o qual tam bém já me cor res pon di. São os dois aves tru zes
tão do mes ti ca dos, que iam cor rer de dia ao cam po, mas vi nham dor mir
na casa do seu dono. Os ti gres, duas fê me as, per ten cem a es pé ci es di fe -
ren tes; uma é cin za-ruço, aque la que os es pa nhóis cha mam in de vi da -
men te de leão; e a ou tra, que se de no mi na pro pri a men te ti gre e, no in te ri or 
do Bra sil, onça-pin ta da. Esses ani ma is são tam bém do mes ti ca dos, o
quan to sua na tu re za per mi te. A onça-pin ta da, de ape nas três me ses, foi
cri a da por uma me ni na de doze anos, acos tu man do-se a dor mir em sua
com pa nhia. Como a me ni na se au sen tou há pou co tem po, con fi a ram a
onça a um sol da do; e este a se gu ra, abra ça e aca ri cia; en tre tan to, às ve zes, a
fera ruge as sus ta do ra men te, mos tra-lhe os den tes, de mons tran do que
não se pres ta, se não com re bel dia, às ca rí ci as de seu guar da.

As tro pas de Arti gas já não exis tem, e to dos afir mam que os
ha bi tan tes do Pa ra guai o re têm como pri si o ne i ro. Atu al men te, Ra mí rez
co man da Entre-Rios. Este ho mem co me çou por ser um dos ca pi tães de 
Arti gas e aca bou por fa zer-lhe guer ra. É te mi do e de tes ta do pe los sú di tos
e, di a ri a men te, ofi ci a is e sol da dos de ser to res de suas tro pas vêm pro cu rar
asi lo en tre os por tu gue ses. Uns pe dem para ser vir nas tro pas por tu gue sas,
ou tros para se es ta be le cer no país.

Ra mí rez vive em paz com os por tu gue ses, sem, con tu do,
ha ver en tre eles qual quer acor do. Escre veu, ul ti ma men te, ao Ge ne ral
Sal da nha para re cla mar-lhe seus de ser to res, mas este se re cu sou a en tre gá-los. 
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Entre os que de i xa ram Ra mí rez, a fim de se ren der aos por tu gue ses, se
in clu em os char ru as, uma das tri bos in dí ge nas mais cé le bres nes ta re gião 
da Amé ri ca. O Ge ne ral Sal da nha teve um en con tro com eles e ob ser vou 
al gu mas par ti cu la ri da des de seus cos tu mes. Eis aí um epi só dio que me
re la tou: quan do um ín dio co bi ça a mu lher do ou tro, vai a este di re ta -
men te pe dir; se o ma ri do não a qui ser ce der, lu tam até que um de les
mor ra, e a mu lher é o prê mio do ven ce dor. Cons tro em suas pa lho ças
com es ta cas en vol vi das por es te i ras, so bre as qua is co lo cam ou tras que
ser vem de te lha do. Os ho mens ca val gam, bo le i am ca va los ou aves tru zes 
e não têm ou tra ati vi da de. Cabe às mu lhe res ocu par-se da co zi nha, ar ru mar 
as chou pa nas, tran çar as es te i ras, cu i dar das cri an ças e fa zer os ca i pis,
es pé cie de man tô, a úni ca rou pa dos ho mens. O Sr. Sal da nha tes te mu nhou
um che fe que obri ga va sua mu lher a se gu rar a cuia de mate, en quan to
ele be bia de bra ços cru za dos.

O ca i pi, a que me re fe ri, é uma tira de cou ro de mula bas tan te 
lon ga, com cer ca de três pés de lar gu ra. Exte ri or men te, con ser va o pêlo
e de ba i xo é pin ta do re gu lar men te com li nhas re tas ou cur vas, de di ver sas
co res. Vi um des ses man tôs em casa do ge ne ral; quis me cer ti fi car da
fi xi dez de suas co res, e me con ven ci de que não ti nham ne nhu ma.

Os char ru as for mam um gru po nô ma de. O Ge ne ral Le cor
dera or dem a Sal da nha de pro cu rar re u ni-los em al de i as, mas eles se
re cu sa ram. E apre sen ta ram uma boa jus ti fi ca ti va: são eles tão su jos que,
ao cabo de al guns dias, nin guém con se gui ria per ma ne cer no cam po de les,
de vi do ao for te che i ro na u se a bun do que exa lam.1

SANGA HONDA,∗ 30 de de zem bro, qua tro lé guas. – De i xei
hoje o Rin cón che io de re co nhe ci men to pe las aten ções do ge ne ral. Os
ofi ci a is sob suas or dens tam bém fo ram de ex tre ma so li ci tu de para co mi go.
Em ge ral, são edu ca dos e aco lhe do res. Mu i tos de les sa bem fran cês, qua se
to dos es ti ve ram na Fran ça du ran te a guer ra; e fa lam des te país com os
ma i o res elo gi os. Infe liz men te, pa re ce que as idéi as ul tra li be ra is en con tram
eco en tre eles; fa lam tam bém, com en tu si as mo, de Bo na par te, la men -
tan do-lhe o des ti no. Tive pe que na dis cus são com um de les pro cu ran do
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pro var-lhe que, se a es ta da do rei no Bra sil trou xe sé ri os in con ve ni en tes
para os por tu gue se da Eu ro pa, es tes de ve ri am re sig nar-se, por que tais
con tra tem pos pro vi nham de ma les ain da ma i o res. Na re a li da de, a vol ta
do so be ra no a Lis boa acar re ta ria a re vol ta dos bra si le i ros, e que, sem o
Bra sil, Por tu gal per de ria mu i to. Com essa des ven tu ra, os por tu gue ses da 
Eu ro pa te ri am ain da de se trans por tar para a Amé ri ca e com ba ter seus
ir mãos. Se, por ou tro lado, Por tu gal se re vol tas se con tra a Casa de
Bra gan ça en quan to ela es ti ves se na Amé ri ca, per de ri am eles as van ta gens
do co mér cio do Bra sil, ain da con si de rá ve is para a na ção por tu gue sa que, 
em bre ve, se tor na ria pre sa de al gu mas das gran des po tên ci as eu ro péi as.

Qu an do vi e ram bus car meus bois, o ca pa taz, a cuja guar da
ti nham sido con fi a dos, dis se a meu pes so al que ele os en tre ga ria ao
por ta dor de uma or dem as si na da pelo ge ne ral. Este quis, pes so al men te,
ti rar a lim po a ques tão; mon tou a ca va lo e foi in ter pe lar o ca pa taz, con -
clu in do que este sim ples men te de i xa ra es ca par os bois. O ge ne ral veio
tran qüi li zar-me, por que nin guém po dia sair do Rin cón sem sua li cen ça;
iria en vi ar ho mens à cam pa nha para en con trá-los; mas, en quan to es pe ra va,
ofe re ceu-me qua tro jun tas de bois e seis ca va los de pro pri e da de real e
mais dois ou tros ca va los que lhe per ten ci am. Por oca sião de mi nha
par ti da, deu-me um va que a no, além de car tas de re co men da ção para os
co man dan tes por tu gue ses dos lu ga res por onde eu de ve ria pas sar até
Be lém.

De i xei Jo a quim no Rin cón, para que vi es se ter co mi go quan do
en con tras se os bois, e pus-me a ca mi nho. Ao che gar à cer ca que im pe de 
a en tra da do Rin cón, e no meio da qual só de i xa ram uma es tre i ta aber tu ra
vi gi a da por um des ta ca men to, apre sen tei-me a um ofi ci al de guar da, por 
si nal mu i to cor re to, que me de i xou pas sar sem ne nhu ma di fi cul da de.

Os cam pos que atra ves sei para che gar aqui, após ter sa í do do
Rin cón, já não apre sen tam pas ta gens tão cres ci das, por que a ter ra é de
má qua li da de. Pa ra mos às mar gens de uma es pé cie de bar ran co, onde as 
águas plu vi a is se acu mu lam, sem es co a men to. Como a seca foi mu i to
gran de este ano, a água qua se se es go tou e não ti ve mos ou tra be bi da se não
um lodo es cu ro. Ma ti as e o va que a no fo ram pre pa rar os bois, e vol ta ram 
com os me lho res na cos de uma no vi lha que ti nham la ça do, ma ta do,
de i xan do a ma i or par te dela. Fi quei mu i to con tra ri a do por eles se te rem
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per mi ti do este rou bo, ad ver tin do-os de que nun ca mais isto acon te ces se, 
pois sa bia que tal pro ce di men to con tra ri a va as in ten ções do ge ne ral.

ROMÁN CHICO, 31 de de zem bro, qua tro lé guas. – Re gião
aci den ta da, ter re no pou co are no so, pas ta gem qua se rala. À di re i ta, avis -
ta mos qua se sem pre o Uru guai. A cer ca de três lé guas de San ga Hon da,
en con trei Jo a quim com meus bois. Enquan to ajus ta vam qual quer peça
na car ro ça, en trei numa chou pa na e en trei a con ver sar com a dona da
casa. Sa bia que es ta va em ter ras de um pro pri e tá rio mu i to rico, cha ma do 
D. Be ne di to Cha im, par ti dá rio dos re a lis tas que o Ge ne ral Le cor en vi ou
ano an te ri or, ao Rio de Ja ne i ro, para pro nun ci ar-se de viva voz, con tra
os por tu gue ses, quan do se tra tas se da ques tão da che ga da de uma es qua dra 
es pa nho la. “Mi nha chou pa na”, dis se-me a mu lher com quem fa la va, “foi 
que i ma da há pou co tem po, mas sei mu i to bem quem a in cen di ou.”

– Quem po de ria ter co me ti do ação tão cru el? – Res pon deu-me:
– “O ho mem do caso de ma tur ran go. Não vê o se nhor que ele que ria nos 
obri gar a sair da qui; mas é jus to que os ma tur ran gos pos su am to das as
ter ras, e que os po bres, como nós, não te nham onde re pou sar a ca be ça?
Du ran te a guer ra, per mi ti ram que nos es ta be le cês se mos aqui e es ta mos
es pe ran ço sos de que o ge ne ral por tu guês nos ga ran ti rá a nos sa per ma -
nên cia.” Eis a ex pli ca ção de tudo isto: quan do Arti gas go ver na va esta
pro vín cia, mu i ta gen te lhe pe dia ter ras per ten cen tes ao Rei, à dos emi gra dos,
à dos re a lis tas, à dos eu ro pe us; ele con ce deu tudo o que so li ci ta ram. O
Ge ne ral Le cor não con fir mou es sas do a ções, mas fiel a seu sis te ma de
fa vo re cer o par ti do dos re vol to sos, por ser mais nu me ro so, con sen tiu
que os ho mens es ta be le ci dos nas ter ras ocu pa das aí per ma ne ces sem até
se gun da or dem.

Qu an to ao vo cá bu lo ma tur ran go, eis o seu sig ni fi ca do: al cu nha
in ju ri o sa dada aos que mon tam mal a ca va lo e, em ge ral, aos eu ro pe us.
Nes sas cam pa nhas, onde nada se va lo ri za, se não a ca pa ci da de que se
tem de mon tar a ca va lo, a ofen sa ma i or que se pos sa fa zer é cha mar o
mau mon ta dor de ma tur ran go. A pa la vra ma tur ran go, por con se guin te,
deve-se apli car aos ho mens mais de tes ta dos, aos re a lis tas, aos emi gra dos,
àque les que se con si de ra vam como os ini mi gos do país. Po der-se-ia na
ver da de su por que tais ho mens sou bes sem mon tar a ca va lo!

Pa rei numa es pé cie de ca ba na cons tru í da de cou ros e que, en tre -
tan to, é uma pul pe ria. Ha via tão pou co es pa ço nes ta mo ra da hor ro ro sa,
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que fui obri ga do a tra ba lhar na mi nha car ro ça sob um ca lor ter rí vel. Por 
ou tro lado, ape sar de meu hos pe de i ro se ter alo ja do com mu i to des con -
for to, per mi tiu aos meus em pre ga dos co me rem car ne à sa ci e da de e não
ace i tou ne nhum pa ga men to.

Pa re ce-me que os meus acom pa nhan tes gos ta ram do gê ne ro
de rou bo, cuja apren di za gem fi ze ram on tem. À ex ce ção de La ru ot te, fo ram 
os ou tros guar dar os bois e os ca va los às mar gens de um ar ro io vi zi nho
e não trou xe ram con si go se não fa ri nha e sal. La ru ot te, que saiu pou co
tem po de po is, en con trou uma no vi lha amar ra da a pou ca dis tân cia de les. 
É cla ro que ha via sido pre sa por eles e de ve ria ter a mes ma sor te que a
de on tem à no i te. Sei mu i to bem que o gado é aqui in fi ni ta men te mais
abun dan te que o da ou tra mar gem do rio Ne gro, mas isso não é ra zão
para rou bo. Às 5 ho ras, o ter mô me tro mar ca va 29 gra us.

250 Au gus te de Sa int-Hilaire



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo XII

ESTÂNCIA DE BELLACO∗ – ESTÂNCIA DE (...) – PAISANDU – AO
AR LIVRE, ÀS MARGENS DO QUÉGUAY – ESTÂNCIA DO
TENENTE JACINTO – MARGENS DO RIO SÃO JOSÉ – CORONEL
GALVÃO – BOA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTUGUESES – SUA
SITUAÇÃO POLÍTICA SOBRE A MARGEM DO URUGUAI –
ESTÂNCIA DE GUABIJU – TENENTE-CORONEL INÁCIO JOSÉ
VICENTE DA FONSECA – AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO
ARROIO CHAPICUÍ – MARGENS DO ARROIO DAIMÁN –
PREGUIÇA DOS MESTIÇOS – INCONVENIENTES DA MISCIGENAÇÃO
DOS ÍNDIOS COM OS BRANCOS – CAMPO DO SALTO – AVERSÃO 
DOS SOLDADOS DO RIO GRANDE PARA COM OS SOLDADOS
PAULISTAS – COMERCIANTES – ÍNDIOS E ÍNDIAS – DOENÇAS
VENÉREAS – PORMENORES SOBRE ENTRE-RIOS – PILHAGENS
DE RAMÍREZ – ÍNDIAS BAICURUS.

ESTÂNCIA DE BELLACO, 1º de ja ne i ro de 1821, qua tro
lé guas. – Des de Mon te vi déu, eu não per cor re ra ain da pa i sa gem tão rasa
como a de on tem e de an te on tem. Hoje, o ter re no es ta va me lhor, e a
rel va ti nha ad qui ri do seu cres ci men to ha bi tu al. Os cam pos, mais se cos
que nun ca, não apre sen tam se quer um fio de ca pim ver de. Com mu i ta
di fi cul da de, atra ves sa mos o ar ro io que cor re ao lon go da es tân cia que
lhe dá o nome; foi pre ci so des car re gar a car ro ça; com o ca lor es ta fan te,
to dos es ta vam de mau hu mor.
∗ No ori gi nal, Ve lha ro. (N.T.)



Eu trou xe uma car ta do Ge ne ral Sal da nha para o pro pri e tá rio
des ta fa zen da, um dos mem bros da fa mí lia Ha e do,1 que pos sui imen sa
ex ten são de ter ra aqui nos ar re do res. Os Srs. Ha e do de i xa ram suas
pro pri e da des du ran te a guer ra e só vol ta ram há qua tro me ses. Por isso,
não me ad mi rei de en con trar tão mal mo bi li a da esta casa; mas quan do
sou be que os pro pri e tá ri os mo ra vam aqui an tes da guer ra, con fes so que me 
sur pre en di, pois é uma ca ba na po bre, sem as so a lho e sem for ro no teto.

De res to fui bem re ce bi do e ain da en con trei nas se nho ras um
tom aco lhe dor. O Rin cão das Ga li nhas per ten ce aos Srs. Ha e do; ti nham, 
an tes da guer ra, qua ren ta mil re ses e re cu sa ram cen to e vin te mil pi as tras
por esse ter re no quan do co me ça ram as re vol tas. Pa ci fi ca da a pro vín cia,
pe di ram ao Ge ne ral Le cor que re co nhe ces se o di re i to de pro pri e da de
de les, o que este fez sem ne nhu ma di fi cul da de. Pen sa ram, as sim, que
po de ri am res ta be le cer a es tân cia que pos su íam no Rin cão e, por isso,
com pra ram es cra vos e re a li za ram des pe sas ini ci a is que lhes pa re ci am
ne ces sá ri as. Iam re to mar a pos se de sua fa zen da, quan do o ge ne ral lhes
deu a en ten der que o Rin cão, ofe re cen do po si ção mais van ta jo sa para o
exér ci to, de via per ma ne cer pro pri e da de real. Os Ha e do par ti ram, en tão,
para Mon te vi déu, com in tu i to de fa zer va ler seus di re i tos que o pró prio
ge ne ral an te ri or men te re co nhe ce ra por es cri to. Pro pu se ram-lhe a ven da
do Rin cão, mas ele sem pre se re cu sa va a re ce bê-los, con ten tan do-se em
pro por-lhes, por meio de ter ce i ros, uma ren da per pé tua de três mil pi as tras. 
Os Ha e do não ace i ta ram a ofer ta, por que a soma era mu i to aquém do
va lor do ter re no, mas, so bre tu do, por que nada lhes pa re cia ga ran tir o
pa ga men to. Ape nas o di nhe i ro à vis ta os con ten ta ria; mas, como os
por tu gue ses es tão aqui pro vi so ri a men te, é evi den te que não pos sam
sa tis fa zer o pre ço por um ter re no que tal vez de i xa rão em bre ve. Foi
mais jus to e mais con for me as re gras da jus ti ça o que ado tou a ad mi nis -
tra ção por tu gue sa, re co nhe cen do, o mais au ten ti ca men te pos sí vel, os di -
re i tos da fa mí lia Ha e do e en co ra jan do os seus mem bros a te rem pa -
ciên cia até que as cir cuns tân ci as per mi tam não só re in te grá-los em sua
pro pri e da de, mas tam bém pa gar-lhes o real va lor.

ESTÂNCIA DE ....., 2 de ja ne i ro, três lé guas. – Du ran te o
per cur so de três dias, o ter re no se mos tra on du la do. Não en con tro vi a jan te
al gum, e as ca sas onde me devo hos pe dar são as úni cas na cam pa nha.
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A não ser nas mar gens dos ar ro i os, a pas ta gem está com ple ta men te res se -
qui da. Sem pre as imen sas ex ten sões de ter ra co ber tas de car du us ma ri a nus 
e cyna ra car don cel lus.

Pa rei numa fa zen da de um ho mem, re si den te em Mon te vi déu, 
mas que tem aqui um ca pa taz para cu i dar dos seus ne gó ci os. Este se nhor
me re ce beu gen til men te, ofe re cen do-me car ne em abun dân cia. Mas sua
casa es ta va em tão mal es ta do de con ser va ção e ven ta va tan to, que pre fe ri
tra ba lhar na mi nha car ro ça.

Com re la ção às re ses que meus em pre ga dos ma ta ram no
cam po es tes úl ti mos dias, sin to-me in te i ra men te tran qüi lo. Como dis se,
há mu i tos ani ma is ain da nes ta mar gem do rio Ne gro; mas eles não se
su je i tam aos ro de i os. To tal men te sel va gens, nem mar ca pos su em. É,
por tan to, mu i to nor mal apre en dê-los nos cam pos e matá-los para co mer.
Um ne gro, que me ser viu de guia, apa nhou uma vaca nas pas ta gens vi zi nhas. 
Os meus acom pa nhan tes fi ze ram o mes mo e, fi nal men te, ou tros ho mens,
vin dos de po is de mim, tam bém fo ram ma tar sua rês; no en tan to, meu
hos pe de i ro guar da ra no gal pão uma quan ti da de apre ciá vel de car ne que, 
de boa von ta de, ofe re ceu a to dos. Assim, para o jan tar de meia dú zia de
pes so as, ma ta ram umas três va cas.

Como as ter ras que per cor ri me pa re ce ram óti mas para o
cul ti vo do tri go, per gun tei ao meu hos pe de i ro se não se me a va na re gião. 
Res pon deu-me que não ti nha quem la vras se a ter ra, mas que mu i tos tra zi am
a fa ri nha de Mon te vi déu para fa zer pão. Ha ven do ain da ani ma is na re gião,
cada um se abas te ce de car ne, ou tra ba lha só o ne ces sá rio para se ves tir,
com prar ci gar ro e mate, pas san do a ma i or par te da vida na oci o si da de.

Alguns ho mens che ga ram aqui ao mes mo tem po que eu; sen -
ta ram-se di an te da por ta da casa, so bre as ca be ças das va cas; as sa ram a
car ne e a co me ram sem sal e sem pão, pas san do, as sim, o dia na oci o si -
da de, qua se mu dos, en quan to seus ca va los, en ci lha dos, os aguar da vam
pa ci en te men te amar ra dos.

PAISANDU,2 3 de ja ne i ro, qua tro lé guas. – O ter re no con ti nua
on du la do, sem pre car dos e gra ma seca por ca u sa do sol ca us ti can te.
Para che gar à al de ia de San du, fui adi an te com o va que a no. Le va va uma
car ta de re co men da ção do ge ne ral para o ma jor que co man da o des ta -
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ca men to de pa u lis tas se di a do aqui, mas este ofi ci al não es ta va, e eu me
apre sen tei ao seu subs ti tu to, para con se guir uma casa. Após mu i ta di fi -
cul da de e gran de per da de tem po, aco mo da ram-me numa pa da ria, onde
me sen ti tão mal que re sol vi dor mir na mi nha car ro ça. Para mim foi
tam bém mu i to di fí cil ar ran jar um va que a no, en con trar um cur ral onde
pu des se pren der meus bois du ran te a no i te e ob ter um pou co de car ne
para o dia se guin te. Pas sei o dia todo em an dan ças can sa ti vas por ca u sa
do ca lor ex ces si vo. Até às 11 ho ras da no i te, eu ain da es ta va à pro cu ra
de tem po para es cre ver meu diá rio, e ir até o rio Uru guai, que cor re no
alto des sa al de ia.

San du era, de iní cio, ape nas uma fa zen da de pen den te de Ia pe ju,
al de ia lo ca li za da na ou tra mar gem do Uru guai, uma des tas que os je su í tas
fun da ram para os ín di os. Os es pa nhóis, atra í dos pela si tu a ção agra dá vel
do lu gar, vi e ram aos pou cos nele se fi xar, for man do um vi la re jo. Este,
du ran te a guer ra, foi to tal men te aban do na do, mas de po is que o país
go za va das de lí ci as da paz, os ho mens das cam pa nhas vi zi nhas de Bu e nos 
Ai res e Entre-Rios se es ta be le ce ram aí. Os prin ci pa is ha bi tan tes exer cem o
co mér cio, e pos su em ta ber nas; os ou tros alu gam-se aos co mer ci an tes
como car re i ros, ou como peões nas es tân ci as.

San du é cons tru í da no de cli ve de uma en cos ta so bre a qual há 
um ter re no pla no de pou ca lar gu ra, que se es ten de até o rio Uru guai;
mas, em bo ra esta al de ia não es te ja si tu a da bem à be i ra d’água, des cor ti na-se 
vis ta do rio, que cor re ma jes to sa men te en tre duas ala me das de bos que.

À ex ce ção de duas ou três ca sas cons tru í das de ti jo los e com
teto pla no, as de ma is são ca ba nas po bres, afas ta das umas das ou tras,
pos su in do cada uma pe que no ter re no bal dio cer ca do de ta pu mes se cos.
A igre ja é mu i to pe que na e co ber ta de pa lha. Sen do o Uru guai ain da
na ve gá vel até aqui e mu i to mais adi an te, nota-se fa cil men te que San du
des fru ta uma si tu a ção pri vi le gi a da para o co mér cio, po den do com o
tem po tor nar-se um cen tro im por tan te.

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO QUEGUAY, 4 de ja ne i ro, 
cin co lé guas. – Ter re nos aci den ta dos, pas ta gens sem pre se cas, ca lor
ex ces si vo. Pa ra mos per to de um rio mar ge a do de bos ques, mas as plan tas
flo ri das eram tão ra ras como no cam po. Esta vi a gem se tor na mu i to
can sa ti va e pou co pro ve i to sa. Já não en con tro plan tas; La ru ot te, in te i ra -
men te ocu pa do com os ar ran jos da car ro ça, não pro cu ra in se tos; e José
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Ma ri a no, para não se dar ao tra ba lho de ca çar, diz sem pre que não há
pás sa ros. Nes ta re gião onde não se que i mam as la vou ras, a não ser por
im pru dên cia dos fu man tes que lan çam pon tas de ci gar ros ain da ace sas,
e nes ta épo ca do ano, de chu vas es cas sas, a erva de mo ra bas tan te a nas cer
de novo, quan do já foi con su mi da. Tam bém, os es tan ci e i ros mu i to re ce i am
os in cên di os das pas ta gens. Ontem vi mos imen sa ex ten são de ter ra
que i ma da e hoje ain da per cor re mos boa par te dela co ber ta so men te de
cin za ene gre ci da.

Era qua se no i te quan do che ga mos às mar gens do ar ro io
Qu e guay, que pode ter, no pon to onde atra ves sa mos, a mes ma lar gu ra
do es tuá rio do Mon tées di an te da so li dão de Plis say; o rio cor re so bre
um le i to de pe dras es cor re ga di as; atu al men te tem pou ca pro fun di da de,
mas de po is de chu vas mais ou me nos de mo ra das, pode ser trans pos to
so men te a nado. Pa re ce ex tre ma men te pis co so, pois em pou cos mi nu tos 
Ma te us apa nhou quan ti da de con si de rá vel de pe i xes.

Meus acom pa nhan tes pes cam com an zol nas mar gens de to dos
os rios onde pa ra mos, e os vejo sem pre con ten tes. Os mo ra do res da re gião 
que rem co mer ape nas car ne de boi e vaca; por isso não é de ad mi rar
que a caça e a pes ca se jam far tas.

ESTÂNCIA DO TENENTE JACINTO, 5 de ja ne i ro, três
lé guas. – Não foi pos sí vel para mim dor mir esta no i te, nem as pre ce den tes
por ca u sa das pul gas, pois des de Mon te vi déu até cá são tal vez mais
abun dan tes do que em qual quer ou tra par te do mun do. Assim que se
en tra numa casa, fica-se li te ral men te co ber to de pul gas; elas in va di ram
tam bém mi nha car ro ça. A pri va ção do sono e o ca lor ex ces si vo me can sam 
de ma is. Logo que co me ço a an dar a ca va lo, o sono toma con ta de mim
e, para não su cum bir, pre ci sei on tem fa zer a pé gran de par te do ca mi nho.
A re gião que per cor ri con ti nua on du la da, com pas ta gens ex ce len tes, mas 
qua se in te i ra men te res se qui das. Pa ra mos numa casa em com ple to aban -
do no e in fes ta da de mor ce gos. Ca lor in su por tá vel du ran te qua se todo o
dia; às 5 ho ras, o ter mô me tro na es ca la Réa u mur ain da mar ca va 29 gra us 
à som bra.

MARGENS DO RIO SÃO JOSÉ, 6 de ja ne i ro, qua tro lé guas. 
– Está va mos dis tan te ape nas qua tro a cin co lé guas do Cam po de São
José. Mas como o va que a no não sa bia o ca mi nho para lá, an da mos er ra dio
du ran te 11 ho ras, e a no i te caía; fo mos obri ga dos a pa rar à be i ra do

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 255



ar ro io Malo, aflu en te do Uru guai, um pou co aba i xo do cam po. No
ca mi nho, ain da fi ze mos uma pa ra da às mar gens do ou tro ar ro io re ple to
de ár vo res, cha ma do Qu e bra cho, aflu en te do Qu e guay.

Pou co adi an te do Qu e bra cho, atra ves sa mos o ar ro io de São
José, aflu en te do Uru guai. Uni ca men te em suas mar gens en con tro al gu mas
plan tas. As pas ta gens es tão ama re le ci das e se cas. Des de o rio Ne gro, a
ve ge ta ção di fe re da eu ro péia. As mir tas, as mal vá ce as e as mi mo sas são
mais co muns. Achei uma cás sia na Co lo nia, às mar gens do rio da Pra ta;
re co lhi uma se gun da per to de So ri a no; fi nal men te, hoje, dei com uma
ter ce i ra. Há al guns dias, as ve nô ni as são tam bém abun dan tes e não
de pa rei ne nhu ma nos ar re do res de Mon te vi déu. Pela pri me i ra vez, des de a
es tân cia de Bo av is ta, hoje uma me las to má cea nº 2.524 bis. No mais, é bem
pos sí vel que a di ver gên cia de es ta ção te nha tan ta in fluên cia quan to à
la ti tu de na di fe ren ça da ve ge ta ção. O sal gue i ro nº 2.132 sex to é sem pre a
ár vo re mais co mum nas mar gens dos rios.

Des de a al de ia de Ví bo ras, não cho via; hoje de sa bou uma
tem pes ta de; cho veu um pou co e, à tar de, o ca lor era in ten so.

CAMPO DE SÃO JOSÉ, 7 de ja ne i ro, uma lé gua. – Che ga mos
cedo ao Cam po de São José. Ti nha to ma do a di an te i ra com Ma ti as,
le van do uma car ta do Ge ne ral Sal da nha ao Co ro nel Gal vão, co man dan te
da le gião de São Pa u lo, aqui se di a da; re ce beu-me mu i to bem; pro me teu-me
ca va los e bois e me ofe re ceu uma casa. Logo que me ins ta lei, fui le var
uma car ta de re co men da ção do Sr. Iná cio Vi cen te da Fon se ca, te nen -
te-co ro nel da ar ti lha ria de São Pa u lo, fi lho do Co ro nel João Vi cen te,
es cri vão da Jun ta da mes ma ci da de. Re ce beu-me ama vel men te, pres tan do-me 
tam bém toda sor te de ser vi ço. Pela tar de, um ma jor, cha ma do Su plí cio,
me vi si tou, di zen do que eu lhe ha via sido re co men da do. Man dou bus car 
mi nhas rou pas su jas para la var e me deu um bom pre sen te de bis co i tos.
Em ge ral, re ce bi as hon ras de to dos os ofi ci a is a quem tive oca sião de
co nhe cer. To mei café e al mo cei em casa do co ro nel e, à no i ti nha, pas se a mos
pelo acam pa men to, ins ta la do ape nas há um ano mais ou me nos, e eis o
mo ti vo: no tem po das en chen tes, o Qu e guay de i xa de ser va deá vel e, por 
con se guin te, não se po de ria fa zer tran si tar as tro pas do Rin cão, nes ta par te
da pro vín cia. Jul ga ram por isso, com ra zão, ser ne ces sá rio man ter, des se
lado do Qu e guay, um cor po de tro pas per ma nen te e ins ta la ram o acam -
pa men to. Era im pos sí vel es co lher-se lo cal mais agra dá vel. De mar cou-se
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o acam pa men to à mar gem do Uru guai, so bre ter re no de pe que na ele va ção. 
Este rio, aqui um pou co me nos lar go que o Lo i re di an te de Orléans,
cor re ma jes to sa men te en tre duas alas es tre i tas de ár vo res al tas e co pa das,
co brin do mais adi an te a mar gem di re i ta do rio.

De fron te do acam pa men to, es pes sas pal me i ras en tre as pas ta gens. 
As bar ra cas dos sol da dos, to tal men te de pa lha, se ali nham com si me tria, 
cons ti tu in do ala me das bem tra ça das. Os ofi ci a is pos su em pe que nas ca sas,
cons tru í das de bar ro e co ber tas de pa lha. Em cada ex tre mi da de do
acam pa men to, uma fi le i ra de lo jas e ta ber nas; vê-se até mes mo um bi lhar.
Na par te mais pró xi ma do rio, de ram a for ma de uma pra ça bem alon -
ga da, no cen tro da qual se acha uma pe que na ca pe la.

O Ge ne ral Sal da nha deve bre ve men te de i xar o Rin cón vin do
para cá, onde lhe cons tru í ram uma casa mu i to bo ni ta às mar gens do rio, 
a pou ca dis tân cia do acam pa men to. Esta casa é co ber ta de sapé, mas
cô mo da e bem am pla. Do mi na a orla do bos que que cir cun da o rio e
nela, com pou ca des pe sa, po der-se-ia fa zer um lin do jar dim in glês.
Di an te da casa, um cer ca do mu i to gran de, di vi di do em qua dra dos pe las
ala me das que con ver gem para um cen tro co mum, de pal me i ras, ála mos,
la ran je i ras e pe re i ras. To dos se per gun tam qual será o des ti no des ta pro -
vín cia e é re al men te bem di fí cil dar-se uma res pos ta a tal in da ga ção.

Arti gas era um che fe de ban di dos que cer ta men te tra ria a
guer ra à Ca pi ta nia do Rio Gran de, ar ra san do-a se os por tu gue ses não
ti ves sem co me ça do a se as se nho re ar da re gião. Por esse meio, as se gu ra ram
a tran qüi li da de da mar gem ori en tal do rio da Pra ta. A ad mi nis tra ção que 
es ta be le ce ram ofe re ce mo de lo de pru dên cia e paz. Cul ti va ram tan to a
mo de ra ção, que, ex ce to a car ne, a re gião não for ne ce ab so lu ta men te
nada às tro pas por tu gue sas que a pro te gem. Por con se guin te, as pro vín ci as
da mar gem ori en tal, em lu gar de al gu ma uti li da de para Por tu gal, lhe
cus ta ram, e cus tam ain da, so mas imen sas. Po dem eles ser in de ni za dos
pela pos se de fi ni ti va des sas pro vín ci as? Cus tar-me-ia crer. Com efe i to, o
mais du ra dou ro tra ta do não sa be ria trans for mar os es pa nhóis-ame ri ca nos 
em por tu gue ses, e é in con tes tá vel que de mo men to, pelo me nos, se rão
aban do na dos a si mes mos, ou se agru pa rão, na cam pa nha, no vos ban dos
que, gri tan do “viva la patria”, vão as sal tan do os es tan ci e i ros e aca ba rão
por ma tar o res to do gado que ain da lhes res ta. Se ria ne ces sá rio que, por 
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mu i to tem po, Por tu gal man ti ves se aqui tro pas, e a pos se de fi ni ti va não
one ra ria tan to um do mí nio tão po bre as sim.

Dir-se-ia que, se a mar gem ori en tal fos se de fi ni ti va men te ane xa da 
ao Bra sil, se po de ria en tão obri gar os ha bi tan tes da pro vín cia a ar car
com as des pe sas das tro pas por tu gue sas. Não se ria igual men te an ti po lí ti co 
e in con se qüen te tra tar os es pa nhóis tor na dos sú di tos, pior do que não
fo ram tra ta dos quan do eram con si de ra dos ha bi tan tes de um país
con quis ta do? Mas mes mo esta su po si ção que aca bo de ex por não tem
qual quer fun da men to. De fato, que tra ta do pode ga ran tir a Por tu gal a
pos se de fi ni ti va des sa re gião? Se ti ves se sido fe i to pelo rei da Espa nha,
nada va le ria para os es pa nhóis la ti no-ame ri ca nos e tor na ri am odi o sos os 
por tu gue ses. Se ria mais ra zoá vel, sem dú vi da, de ter mi nar se cre ta men te
aos ca bil dos, al ca i des e prin ci pa is ha bi tan tes ofe re cer ao rei de Por tu gal
a so be ra nia de fi ni ti va da re gião. Entre tan to, é evi den te que ace i tar se me -
lhan tes ofer tas se ria de cla rar guer ra à Espa nha, que po de ria fa cil men te
vin gar-se de Por tu gal. É de se crer, por tan to, que as co i sas per ma ne ce rão
ain da por mu i to tem po na si tu a ção atu al, por que é ex tre ma men te di fí cil
dar-lhes so lu ção. Por tu gal sal vou es tas pro vín ci as, que es ta ri am per di das
se as aban do nas se; ele não po de ria, en tão, re ti rar as suas tro pas sem que
isso fos se ver go nho so; mas se a hon ra o per mi tis se, ser-lhe-ia fá cil, cre io,
es ta be le cer um cor dão de tro pas nas fron te i ras do Rio Gran de.

Os la ti no-ame ri ca nos es pa nhóis es tão bas tan te en fra que ci dos
por ou sar, de mu i to, ata car os por tu gue ses em seu ter ri tó rio. Por tu gal
pou pa ria para si enor mes des pe sas das qua is não pode es pe rar, du ran te
mu i to tem po, re ti rar al gum pro ve i to; e as três ca pi ta ni as, que se exa u ri ram 
para sus ten tar esta guer ra, po de ri am re flo res cer.

CAMPO DE SÃO JOSÉ, 8 de ja ne i ro. – Esta ma nhã, bem
cedo, es ti ve a her bo ri zar às mar gens do Uru guai. Esta orla es tre i ta,
re ves ti da de bos que, se com põe, so bre tu do, de mar me le i ro bra vo nº 2.500, 
ár vo re em pre ga da na cons tru ção e na car pin ta ria, e do sal gue i ro nº 2.132
sex to, cu jas fo lhas se con ser vam tão ver des como no iní cio da pri ma ve ra. 
O es pa ço de ser to de mata está qua se ao ní vel das águas, e por elas é
ba nha do, ex ce to no ve rão; des se modo, acre di ta-se que, sob as ár vo res,
há so men te al gu mas her bá ce as. Dis se ram-me que era as sim não só nos
bos ques vi zi nhos ao acam pa men to, como em qua se to das as mar gens
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do Uru guai. Mais além, o cam po só de pas ta gens se ele va por uma ram -
pa su a ve.

A le gião de São Pa u lo está acan to na da aqui; os sol da dos que a 
in te gram dis tin guem-se por sua boa con du ta, obe diên cia e tran qüi li da de. 
Te nho mu i to pra zer em con ver sar com es ses ho mens so bre sua pá tria e
seus co nhe ci men tos. Às 4 ho ras o ter mô me tro mar ca 25 gra us.

ESTÂNCIA DE GUABIJU, 9 de ja ne i ro, três lé guas. – Esta
ma nhã, o Te nen te-Co ro nel Iná cio José Vi cen te da Fon se ca veio me
con vi dar para um pas se io, às mar gens do Uru guai. Fez seus es tu dos em
Co im bra e não des co nhe ce a His tó ria Na tu ral. Sua com pa nhia pro por ci o -
nou-me um giro mu i to agra dá vel. Como ti ves se pou co a per cor rer hoje,
par ti so men te às duas ho ras. Antes de me pôr a ca mi nho, o co ro nel me
deu duas can gas, 10 bois e cin co ca va los da pro pri e da de do Rei; ofe re -
ceu-me di nhe i ro e sol da dos para me acom pa nhar. Em suma, tudo que
eu pre ci sa va. De modo ge ral, eu não po de ria de mons trar ex ces so de
re co nhe ci men to para com os se nho res ofi ci a is do exér ci to por tu guês.
Cu mu la ram-me de aten ções e pro vas de con si de ra ção. Ao sa ir mos do
acam pa men to, ti ve mos ini ci al men te de atra ves sar es pa ços con si de rá ve is
co ber tos de cyna ra car don cel lus, em se gui da des ce mos um pe que no vale
jun ca do de pal me i ras, que me pa re ce ram per ten cer à mes ma es pé cie dos 
bu tiás, de San ta Ca ta ri na e do Rio Gran de do Sul, e aos qua is se dá
igual men te o mes mo nome na re gião. O vale é to tal men te em be le za do
por um ri a cho, cu jas si nu o si da des são de fi ni das por uma orla de ár vo res
cer ra das e um bos que ver de jan te. Este ri a cho, de no mi na do ar ro io
Nha cu ru tu, de sá gua no Uru guai.

Pa rei na es tân cia do Co ro nel Fal cão, onde ele pos sui, há al gum
tem po, mu i tos ani ma is sel va gens, apre en di dos nos cam pos. Nes ta fa zen da
não exis tem ou tras cons tru ções, se não al gu mas ca ba nas de pa lha em
que mo ram os peões.

Há uma mul ti dão de ofi ci a is por tu gue ses que, como o Co ro nel
Gal vão, se tor na ram pro pri e tá ri os de es tân ci as nes ta pro vín cia, po vo an do-as
de gado. O go ver na dor deve ter vis to com agra do a for ma ção des ses
es ta be le ci men tos aí, por que seus do nos te rão, atu al men te, um in te res se
pes so al em con ser var as ter ras para seus so be ra nos. Entre tan to, o es ta do
atu al é tão pre cá rio que um por tu guês não pode, pa re ce-me, sem te me ri -
da de, vir a ser pro pri e tá rio na re gião.

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 259



Mas per gun tar-se-á por que os por tu gue ses, que se tor na ram
os le gí ti mos pos su i do res de ter re no nes te lu gar, se ri am per tur ba dos em
suas pro pri e da des, no caso mes mo de se re ti rar o exér ci to por tu guês? O 
ódio não co nhe ce re gra nem jus ti ça, mas, em bo ra os es pa nhóis re co nhe -
ces sem, como de ve ria ser, a le gi ti mi da de das aqui si ções fe i tas pe los
por tu gue ses, ad mi ti ri am eles como le gí ti ma a pos se do gado que, na
re a li da de, se tor nou sel va gem, mas que foi cap tu ra do nas ter ras onde os
por tu gue ses não ti nham di re i to al gum?

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ARROIO CHAPICUÍ, 
10 de ja ne i ro, três lé guas. – Ontem e hoje, o ter re no mu i to mais aci den ta do 
do que an tes de São José e, so bre tu do, an tes do rio Ne gro. As pas ta gens 
me nos se cas e de ex ce len te qua li da de.

Pou co de po is de sa ir mos da es tân cia de Gu a bi ju, atra ves sa mos o 
ar ro io do mes mo nome, aflu en te do Uru guai, rio do qual nos afas ta mos
li ge i ra men te e que hoje o avis ta mos às ve zes. Gu a bi ju é a de no mi na ção
de uma ár vo re co mum, de que se come o fru to. Não che guei a vê-la
mas, se gun do me dis se ram, cre io que per ten ce à fa mí lia das mir tá ce as;
quan to ao ter mo Nha cu ru tu, que de sig na o ar ro io de que fa lei on tem, é
nes ta re gião, o nome dado aos pás sa ros no tur nos. A cam pa nha não é
tão des co ber ta; a re gião on tem per cor ri da era toda, como dis se, che ia de 
bu tiás, a que pal mi lhei hoje re ple ta de mi mo sas nº 2.389, for man do ár vo res
mé di as e co pa das. Pa ra mos às mar gens do ar ro io Cha pi cuí; aflu en te do
Uru guai é, como os ou tros, or la do de ár vo res fron do sas e pou co al tas.
Ven ta va mu i to, obri gan do-me a tra ba lhar den tro da car ro ça, onde me
mo les tou bas tan te o ca lor imen so que fa zia.

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ARROIO DAIMÁN,
cin co lé guas. – A re gião con ti nua bem aci den ta da com pas ta gens ex ce -
len tes, um pou co me nos res se qui das.

Vi al guns pés de car dos es pa lha dos aqui e aco lá, mas esta
plan ta não co bre, so zi nha, ex ten sões mu i to gran des. Mais ou me nos a
uma lé gua do Cha pi cuí-Chi co, atra ves sa mos ou tro ar ro io, o Cha pi cuí-Gran de, 
aflu en te igual men te do Uru guai. Do ou tro lado des se ri a cho, o ca mi nho
se bi fur ca: o en tron ca men to da di re i ta é ape nas a con ti nu a ção do ca mi nho
do Sal to, o da es quer da con duz a Pu ri fi ca ção, ci da de zi nha que Arti gas
cons tru iu às mar gens do Uru guai, mas que foi in te i ra men te re du zi da a
cin zas; uns di zem que o pró prio Arti gas a in cen di ou quan do obri ga do a
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pas sar para a ou tra mar gem do Uru guai; ou tros afir mam que o fogo,
ten do pas sa do aci den tal men te das pas ta gens vi zi nhas, alas trou-se até a
ci da de, con su min do-a. A pou ca dis tân cia do Cha pi cuí-Gran de, al gu mas
co li nas pe dre go sas, don de se des cor ti na gran de ex ten são de ter ra re ves -
ti da de pas ta gens.

Ao meio-dia, pa ra mos às mar gens do ar ro io del Her vi de ro,
atu al men te qua se seco. Tra ba lhei aí sob es pes sas ár vo res, mas pou co al tas,
que me pro por ci o na ram bas tan te som bra. Ao cabo de al gu mas ho ras,
pu se mo-nos a ca mi nho e pa ra mos à mar gem do ar ro io Daimán. Mais
con si de rá vel que to dos os que atra ves sa mos de po is do Qu e guay, aque le
cor re como este so bre um le i to de pe dras, e por ora tem pou ca pro fun -
di da de. Li ge i ra men te me nos lar go que os bra ços do Mon tées an tes de
Plis say,3 ser pen te ia en tre duas be i ras de ár vo res não mu i to al tas, mas
fron do sas, que con ser vam a fres cu ra do co me ço da pri ma ve ra.

Nes tes úl ti mos dias, te mos sido mo les ta dos por um in se to
áp te ro, de um ver me lho vivo que, ape sar de sua ex tre ma pe que nez, ca u sa
uma co mi chão mu i to de sa gra dá vel. Estes se res, qua se in vi sí ve is, têm seu 
ha bi tat ge ral men te na rel va, es pa lhan do-se pelo cor po in te i ro das pes so as 
que nela se de i tam.

Esque ci-me de di zer que aba i xo de São José, da ou tra mar gem
do rio, viam-se fi le i ras de pe dras cal cá rias. Ha via lá um for no de cal, que 
foi des tru í do du ran te a guer ra. Fa zi am-se tam bém ou tros for nos de cal
com pe dra cal cá ria que ti ve ram a mes ma sor te. Pode-se ci tar, en tre ou tros,
o da Estân cia das Órfãs, per to do ar ro io de São José.

A par tir da es tân cia de Gu a bi ju, nem si nal de casa, e des de
San du ape nas um cam po de mi lho plan ta do pe los ín di os, como úni co
ves tí gio de cul tu ra. A pro pó si to des se cam po, es tes ín di os, no di zer do
meu va que a no, um mes ti ço es pa nhol, são gran des tra ba lha do res. Se, a
seu modo de ver, es tes ín di os são ex cep ci o na is tra ba lha do res, qual não
deve ser a pre gui ça dos que ape nas va lem a me ta de!

Con si de ro os mes ti ços de ín di os com bran cos in fe ri o res aos
pró pri os ín di os, se não quan to à in te li gên cia, pelo me nos, quan to à ati vi -
da de.
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Te nho mu i tas pro vas da Ca pi ta nia de São Pa u lo, e o que vejo
nes ta re gião aca ba de con fir mar a mi nha opi nião. O go ver no por tu guês
de ve ria, pois, evi tar que as duas ra ças se mis tu ras sem, e os je su í tas pres -
ta vam um ver da de i ro ser vi ço ao Esta do, não per mi tin do que os seus
ín di os se co mu ni cas sem com os bran cos. O ha bi tan tes da Ca pi ta nia do
Rio Gran de de vem sua su pe ri o ri da de so bre os de ma is da re gião pelo
fato de, até ago ra, qua se não se mis tu ra rem com o san gue ín dio. Mas é
de te mer que o Rio Gran de ve nha a per der van ta gem, se, como di zem,
for per mi ti do aos ín di os e às ín di as das Mis sões sa í rem de suas al de i as e
se es pa lha rem na ca pi ta nia.

CAMPO DO SALTO, 11 de ja ne i ro, três lé guas. – Às 4 ho ras, 
o ter mô me tro mar ca 29 gra us. O ter re no ir re gu lar, as pas ta gens ex ce len tes
e me nos res se qui das. Ca mi nha mos sem pre a pou ca dis tân cia do Uru guai,
do qual nos afas ta mos bas tan te para atin gir o Da imán.

To mei a di an te i ra com Ma ti as e, che gan do ao acam pa men to,
apre sen tei ao co ro nel, co man dan te aqui dos dra gões do Rio Gran de, as
car tas de re co men da ção que tra zia para ele; uma, do Ge ne ral Sal da nha, a 
ou tra do Te nen te-Co ro nel Iná cio José Vi cen te da Fon se ca. Fui mu i to
bem re ce bi do. O co ro nel me ofe re ceu uma casa, man dou que cu i das sem
de meus bois e ca va los, or de nan do que ma tas sem uma vaca para o meu
pes so al. Em sua casa fiz as re fe i ções com ele e di ver sos ofi ci a is, en tre
ou tros, o Ca pi tão José Ro dri gues, que eu já co nhe ce ra em casa do Ge ne ral
Sal da nha.

O acam pa men to de Sal to se for mou à mar gem do Uru guai,
so bre um ter re no bas tan te ele va do, mas sua lo ca li za ção é mu i to me nos
apra zí vel que a de São José. Lá nada mas ca ra a pa i sa gem, e de to dos os
pon tos se des cor ti na o rio que cor re ma jes to sa men te; aqui, ao re vés,
es con di do pe los ma tos cir cun dan tes, só é per ce bi do à di re i ta, des cre ven do
na cam pa nha si nu o si da des ex ten sas e gra ci o sas en tre duas fi le i ras de
bos ques fron do sos. As bar ra cas dos sol da dos são de pa lha e dis pos tas
com si me tria; mas sua si tu a ção apraz mu i to me nos à vis ta que a de São
José. As ca sas dos ofi ci a is, e par ti cu lar men te a do co ro nel, ofe re cem
uma di fe ren ça sen sí vel. E isto se ex pli ca pelo fato de o acam pa men to
São José ter sido cons tru í do por pa u lis tas e, como os ho mens da Ca pi ta nia
de São Pa u lo apren dem to dos os ofí ci os, cer ta men te ha via en tre eles
mar ce ne i ros e car pin te i ros que vi e ram para as mar gens do Uru guai.
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Os ha bi tan tes da Ca pi ta nia do Rio Gran de, ao con trá rio, não apren dem
ofí cio al gum, sa bem ape nas mon tar a ca va lo.

No Rin cão das Ga li nhas, onde há so men te eu ro pe us, mu i tas
hor tas bem tra ta das; em São José pou cas, e aqui ne nhu ma. Em São José
fui cum pri men ta do por to dos os sol da dos que me en con tra vam e mu i tos
me abor da vam com ex tre ma cor te sia, fa zen do-me inú me ras per gun tas.
Aqui os sol da dos não me sa ú dam, nem fa lam co mi go, nem com meu
pes so al. Os ho mens da Ca pi ta nia do Rio Gran de têm a apa rên cia mais
va ro nil que os das ou tras ca pi ta ni as; são mais mi li ta res, po rém, me nos
cor te ses, me nos sim pá ti cos; há mais ru de za em suas ma ne i ras. Infi ni ta -
men te su pe ri o res aos es pa nhóis, por que a ma i or par te de les é bran ca de
raça pura; mas como o país de les se pa re ce com o dos es pa nhóis, de vem 
guar dar mu i ta se me lhan ça com es tes em seus há bi tos. Se de i xa rem os
ha bi tan tes do Rio Gran de en trar em con ta to com os ín di os, e se ne gli -
gen ci a rem a edu ca ção mo ral e re li gi o sa de les, em bre ve não pas sa rão de
ga ú chos.

O co ro nel me dis se que seus sol da dos pou co sim pa ti za vam
com os pa u lis tas e que, em bo ra em São José hou ves se um hos pi tal mu i to
bom e aqui ne nhum, os do en tes pre fe ri am per ma ne cer nes te lu gar,
mal tra ta dos, a se de i xa rem trans por tar para lá en tre os pa u lis tas, onde
se ri am me lhor aten di dos.

A dis tân cia dos ha bi tan tes das duas ca pi ta ni as e o afas ta men to
en tre eles não é para es tra nhar, dada a di fe ren ça to tal de cos tu mes.
Como em São José, há um gran de nú me ro de co mer ci an tes no Cam po
do Sal to; vêem-se aí lo jas mu i to bem equi pa das, com mer ca do ri as ba ra tas. 
Além do acam pa men to, mu i tas ca si nhas ha bi ta das por ín di os de to das
as re giões, os qua is, na ma i o ria, vi e ram de Entre-Rios para se re fu gi ar
aqui.

Estes ho mens vi vem na oci o si da de, en quan to suas mu lhe res e 
fi lhas pros ti tu em-se com os sol da dos. Estas mu lhe res lhes trans mi tem
do en ças ve né re as, das qua is eles não cu ram, pela fal ta de re mé di os.
Além dis so, sabe-se que tais do en ças, co mu ni ca das ao bran co pela ín dia, 
são mu i to mais pe ri go sas do que o con tá gio com uma ne gra ou bran ca.

Assim que che guei, o co ro nel man dou cha mar, para con ver sar
co mi go, um jo vem fran cês, em pre ga do aqui na loja. Este jo vem, so bri nho
de um rico ne go ci an te de Bu e nos Ai res, fi ze ra vir do Pa ra guai um car re -
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ga men to de er vas, com o qual es pe ra va ga nhar um bom di nhe i ro. Ra mí rez, 
que ren do o pri vi lé gio ex clu si vo des se co mér cio, con fis cou-lhe a car ga e
a to dos os co mer ci an tes que se en tre ga ram à mes ma es pe cu la ção.
Sub me teu-o a ou tros ve xa mes, e este jo vem veio se re fu gi ar en tre os
por tu gue ses que lhe con ce de ram pro te ção.

Como os por me no res re la ta dos por ele a res pe i to de
Entre-Rios me fo ram con fir ma dos por mu i tas pes so as, vou trans cre vê-los
aqui. Esta pro vín cia vive atu al men te na mais ter rí vel anar quia; todo ho mem 
que exer ce qual quer tipo de in fluên cia so bre seus vi zi nhos in ti tu la-se
ca pi tão, pra ti can do toda sor te de atos pre po ten tes. Ra mí rez é con si de ra do 
o mais au da ci o so des ses ban di dos. De tes tam-no e te mem-no. Ele, no
en tan to, é obe de ci do onde se en con tra; por toda par te pres ta-se obe -
diên cia àque le que de iní cio se mos tre o mais for te. Re i na a ma i or de su nião 
en tre os ha bi tan tes des te lu gar des gra ça do; não sa bem o que que rem e,
se al guns ho mens têm uma idéia ra zoá vel, não ou sam co mu ni cá-la aos
ou tros, te me ro sos de que isso lhes re sul te em cri me. Os mo ra do res da
re gião, cujo ca rá ter sem pre foi de tes tá vel, atin gi ram o úl ti mo grau de
des mo ra li za ção. O as sas sí nio é co mum e co me te-se a san gue-frio, o que, 
aliás, não se pode mais con si de rar cri me. Mata-se a um ho mem para lhe
ti rar co i sas sem va lor e nin guém se es tar re ce. Em meio a ta ma nha de sor -
dem, ma ta ram os ani ma is das es tân ci as, e atu al men te os mo ra do res se
obri gam a co mer ca va los e to dos os qua drú pe des que apa nham. Os
ho mens mais sen sa tos de se jam no ín ti mo que os por tu gue ses to mem
pos se da re gião, mas nin guém ousa ma ni fes tar tal de se jo, te me ro so de
ser con si de ra do tra i dor.

CAMPO DO SALTO, 12 de ja ne i ro. – Às 4 ho ras, o ter mô -
me tro mar ca va 29°. Esta ma nhã, mu i to cedo, fui pas se ar às mar gens do
Uru guai; aqui, como em São José, co ber tas de uma fi le i ra de bos ques,
sen do as ár vo res fron do sas, mais cer ra das, mu i to al tas, cons ti tu in do
flo res ta im pe ne trá vel.

Se guin do as mar gens do rio, ao lado da em bo ca du ra, che guei
a Sal to, após an dar qua se um quar to de lé gua. Far-se-ia uma idéia er ra da
de Sal to, caso se pen sas se ha ver aí uma cas ca ta, como o nome pa re ce
in di car. Não se vê ou tra co i sa, se não duas fi le i ras de ro che dos, pou co
dis tan ci a dos uns dos ou tros, atra ves san do o rio em toda sua lar gu ra. A
mais ba i xa fica qua se reta; a ou tra, oblí qua. Em cer tos lu ga res, eles se
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aba i xam brus ca men te, e a água se pre ci pi ta igual men te de dois a três
pés; em ou tros, se ele vam ape nas a al gu mas po le ga das; a água de seu
rá pi do cur so ver gas ta nos ro che dos, sal ta es pu me jan te, co bre-os, es ten -
den do-se para lon ge. E so men te até lá o Uru guai é na ve gá vel, mas o
Ge ne ral Sal da nha me dis se que o Go ver no pro je ta ra cons tru ir la te ral -
men te um ca nal para as tro pas se di a das na re gião.

Mes mo que Por tu gal não fi cas se com esta pro vín cia, esse ca nal
ain da tra ria para eles mu i tas van ta gens, pois os mo ra do res das Mis sões
po de ri am trans por tar, por via flu vi al, os pro du tos de suas ter ras até
Bu e nos Ai res.

CAMPO DO SALTO, 13 de ja ne i ro. – À uma hora o ter mô -
me tro mar ca va 28°,5. Hoje não saí; ar ru mei as plan tas, os in se tos e, após 
mu i to tra ba lho, in te i rei-me do que se pas sa va.

Esta ma nhã o co ro nel man dou me cha mar para ver al gu mas
ín di as gua i cu rus,∗ que re cen te men te atra ves sa ram o Uru guai para es ca par
da fome. A na ção des sas ín di as ha via to ma do o par ti do de Arti gas, apo i an -
do-o por mu i to tem po.

Os gua i cu rus são cris tãos, ou me lhor, ba ti za dos, e ao que
pa re ce não me nos ci vi li za dos que os gua ra nis. As mu lhe res, pés des cal ços
e ca be ça des co ber ta, usam um gran de xale so bre os om bros; ca mi sa de
al go dão em lu gar de saia, um pe da ço de lã lis tra do de azul, bran co e ver -
me lho que dá vol ta e meia em re dor do cor po e é pre so na cin tu ra. São
as pró pri as mu lhe res gua i cu rus que fa zem es ses te ci dos, que os tin gem
com as fo lhas e as ra í zes que co nhe cem. Não per ce bi na fi si o no mia das
que es ta vam na casa do co ro nel ne nhum tra ço que as dis tin guis se par ti -
cu lar men te das ou tras na ções in di a nas. A ca be ça re don da, os ca be los
ne gros e mu i to li sos, o na riz pou co es pes so, a tez de um ama re lo-cla ro,
o ros to bem cha to. Um re cém-nas ci do, car re ga do por uma des sas mu lhe res,
ti nha qua se a mes ma cor es cu ra de sua mãe.

Ouvi es sas ín di as con ver sar en tre si, e no tei em sua pro nún cia 
os ca rac te res da fala, co muns a to das as lín guas in dí ge nas. Entre tan to
essa lín gua me pa re ce dis tin ta das ou tras por uma pro só dia que não
pos su em; são mais cla ros os sons e me nos gu tu ra is. O “r” se pro nun cia,
na ver da de, de ma ne i ra mu i to exa ge ra da, mas esse ro ta cis mo ca u sa até
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cer to agra do. Escre vi al gu mas pa la vras gua i cu rus di ta das por es sas
mu lhe res, mas não tive tem po de fa zer em se gui da a le i tu ra para elas, as sim
não pos so as se gu rar-lhes a exa ti dão, como aque las pa la vras de ou tras
lín guas in dí ge nas, de que pre pa rei um vo ca bu lá rio.

As tro pas re u ni das aqui se com põem de uma cen te na de
pa u lis tas da le gião, do re gi men to de dra gões do Rio Gran de e das mi lí ci as
do Rio Par do. Ofi ci a is e sol da dos, to dos de mons tram ex tre mo des con -
ten ta men to e, con ve nha mos, não sem ra zão, pois há trin ta me ses es ses
ho mens não re ce bem re mu ne ra ção. Comi em casa do co ro nel com mu i tos
ofi ci a is, mas achei-os mu i to di fe ren tes dos ofi ci a is pa u lis tas. Estes são
ge ral men te fran cos, co mu ni ca ti vos; os ou tros, ao con trá rio, fri os e fa lam 
pou co.

Asse gu ra-se, aqui, que Por tu gal se su ble vou to tal men te con tra 
a Casa de Bra gan ça. Se os bra si le i ros fo rem bas tan te sá bi os para não se
de i xa rem se du zir por esse exem plo pe ri go so, não per de rão ab so lu ta -
men te nada com a se pa ra ção de Por tu gal; mas o que será des te re i no,
en tre gue a si mes mo e pri va do de re cur sos que ain da lhe ofe re ce o
co mér cio do Bra sil? As po tên ci as es tran ge i ras to ma rão o pre tex to de
di vi sões in ter nas, ine vi tá ve is, para se imis cu í rem nos seus ne gó ci os e,
pro va vel men te, não tar da rá per der sua in de pen dên cia.
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Ca pí tu lo XIII

SALTO GRANDE – HABITAÇÃO DOS ÍNDIOS GUARANIS –
VILAREJO DE MANDURÉ – ILHA DE SANTO ANTÔNIO –
ÍNDIOS MINUANOS E CHARRUAS – PARADA SOBRE A MARGEM 
DO PEQUENO LAGO PERTO DA ESTÂNCIA DE DRESNAL –
ESTÂNCIA DO TENENTE MENDES – ESTRAGOS CAUSADOS
PELO GOVERNO DE ARTIGAS – CAMPO DE BELÉM – SOLDO
ATRASADO – ILHA DO MICO – REMANESCENTES DA
POPULAÇÃO DAS ALDEIAS ÍNDIAS, FUNDADAS PELOS JESUÍTAS 
– DOCILIDADE DOS ÍNDIOS E SEUS MAUS COSTUMES – SÁBIA
ADMINISTRAÇÃO DOS JESUÍTAS – TOLERÂNCIA DOS
PORTUGUESES – AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ARROIO
GUABIJU – AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ARROIO MANDIJU –
JUMENTOS SELVAGENS, CERVOS E AVESTRUZES – GUARDA
DE QUARAIM – POLÍTICA SÁBIA DO GENERAL LECOR –
MARGENS DO RIO QUARAIM – AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DE
UM ARROIO – NINHO DE AVESTRUZ.

SALTO GRANDE, 14 de ja ne i ro, três lé guas. – Enquan to per -
ma ne ci no Cam po de Sal to, fiz as re fe i ções em com pa nhia do co ro nel ;
este não me pres tou tan tos ser vi ços como aque les de São Pa u lo, mas
acu mu lou-me de aten ções e hon ra ri as. Ofe re ceu vá ri os sol da dos para
me acom pa nha rem, mas como só tra ri am pro ble mas, por não me te rem
uti li da de al gu ma, ace i tei ape nas um cabo, que deve ser vir-me de va que a no.
O co ro nel pro me te ra, de iní cio, vir en con trar-me à tar de; mas cre io que, 
em se gui da, mu dou de idéia, por que não com pa re ceu, e eu es ta va
so men te a um quar to de lé gua do acam pa men to, quan do che gou um



al fe res, di zen do que re ce be ra or dem para me acom pa nhar e mos trar o
que pu des se ha ver de in te res san te no ca mi nho. O al fe res in di cou ao
cabo o iti ne rá rio que de ve ria fa zer se guin do a car ro ça, e ca mi nha mos a
pou ca dis tân cia do Uru guai. Não per de mos de vis ta este belo rio que
ser pen te ia ma jes to sa men te es sas duas fi le i ras de ár vo res fron do sas,
tor nan do es ses cam pos uma de lí cia.

Entre a cam pa nha e o lu gar onde pa rei, vi mos, às mar gens
do rio, al de i as ha bi ta das por ín di os gua ra nis vin dos de Entre-Rios
para se re fu gi ar aqui. Suas ca sas não pas sam de chou pa nas me din do,
fre qüen te men te, a al tu ra de um ho mem e cons tru í das à se me lhan ça
de bar ra cas de acam pa men to, com fo lhas e has te de uma gra mí nea
dura e mu i to lisa.

Ao lado des sas chou pa nas mi se rá ve is há, ge ral men te, um gal pão
onde se pen du ram na cos de car ne; de vez em quan do, vêem-se tam bém, 
em vol ta des sas ca ba nas, pés de mi lho, abó bo ras e me lan ci as. Ra ra men te 
se dão ao tra ba lho de ro çar todo o ter re no, onde se me a ram es sas plan tas
de que já men ci o nei, mas, em meio a um ter re no bal dio, abri ram bu ra cos,
um ao lado do ou tro, e ali lan ça ram grãos que não pa ram de ger mi nar,
pro va da in ten sa fer ti li da de do solo. Aliás, não só os ín di os plan tam des ta
ma ne i ra. À ex ce ção das hor tas dos sol da dos por tu gue ses, en tre o Rin cão 
das Ga li nhas e o Sal to, isto é, num es pa ço de cin qüen ta lé guas, de pa rei
ape nas uma qua dra de ter ra cul ti va da; era uma cul tu ra de mi lho per ten -
cen te aos ín di os de San du. Entre tan to, lem bro-me de que, ao pas sar
per to de um ca se bre nas pro xi mi da des do Rin cão, um ho mem gri tou,
re pre en den do-me de que não pi sas se em suas plan ta ções. Eu pro cu ra va
onde pu des sem es tar e via só pas ta gens, mas, ob ser van do no meio da
rel va, des co bri uns pe zi nhos no vos de me lan cia so bre os qua is, re al men te,
meu ca va lo ia pi sar.

Vol to a fa lar so bre os ín di os. Ho mens e mu lhe res, to dos os
que en con trei es ta vam sen ta dos no chão; os ho mens nada fa zi am, mas
as mu lhe res se ocu pa vam nas cos tu ras. Algu mas até bem ves ti das para a
gen te do cam po; mu i tos ho mens ves ti am ape nas um cal ção de fa zen da e 
gran de par te das mu lhe res, uma saia e blu sa de al go dão. As al de i as don de
es ses ín di os são ori gi ná ri os ti nham sido fun da das pe los je su í tas; os
ho mens são, por tan to, ba ti za dos; mu i tos mes ti ços; fa lam o gua ra ni, mas
to dos sa bem o es pa nhol; cada vi la re jo foi cons ti tu í do para sub tra ir-se às
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hu mi lha ções a que es ta vam sub me ti dos e, so bre tu do, à fome que, para
um ín dio, cons ti tui o ma i or dos fla ge los.

Dos vi la re jos por onde pas sei, o mais im por tan te e o mais
bem cu i da do é aque le cha ma do Man du ré, nome de seu che fe. Este
ho mem, me nos po bre do que os ín di os cos tu mam ser, foi no me a do pe los
che fes dos re vol to sos co man dan te de uma pe que na al de ia de ín di os, si -
tu a da qua se em fren te ao acam pa men to e hoje des tru í da. Ele aca bou
por se in dis por com Arti gas e Ra mí rez e, re ce an do por sua se gu ran ça,
veio com os seus su bor di na dos fi car com os por tu gue ses. Pa re ce que
isto foi con si de ra do mu i to im por tan te para o Ge ne ral Le cor, pois lhe
con ce deu o tí tu lo de te nen te-co ro nel com sol do bem alto. Seu vi la re jo
do mi na o Uru guai, numa po si ção en can ta do ra, logo aci ma dos bos ques
que mar ge i am o rio, es ten den do-se por uma su a ve es car pa da até a be i ra
d’água.

Fiz pa ra da com o al fe res, meu acom pa nhan te, na casa de
Man du ré, ho mem já ido so que nos re ce beu com in crí vel in di fe ren ça;
mas o pai da mu lher, com quem ele vive, e é qua se bran ca, pres tou-nos
me lhor as hon ras da casa. Esta se nho ra e a irmã se ocu pa vam na cos tu ra,
e re pa rei que eram bas tan te ha bi li do sas. O vi la re jo de Man du ré é im por -
tan te no seu as pec to his tó ri co, por que foi um pou co aba i xo, onde após
ter per di do a ba ta lha de Ta qua rem bó, que Arti gas pas sou, pela úl ti ma
vez, o Uru guai.

Ao sair do vi la re jo de Man du ré, en con tra mos um ou tro, di an te
da ilha de San to Antô nio, den sa de ar vo re dos. Per to de lá pa ra mos
numa es tân cia pou co afas ta da do rio, per ten cen te a Man du ré. Nela há
ape nas uma ca ba na de pa lha e al guns gal pões, num dos qua is ob ser vei
com cer ta ad mi ra ção a fa bri ca ção de ponchos. Ves tí gio, sem dú vi da, da
in dús tria que os je su í tas pro cu ra ram con fi ar às ín di as, pois de Mon te vi déu
até aqui não en con trei ne nhum des ses tra ba lhos en tre os es pa nhóis.

Cons tam do mo bi liá rio des sas chou pa nas: um lam pião de
bar ro, um ji rau e uma rede de lã. Sob os gal pões, pen dem, por toda par -
te, pe da ços de car ne; e de i ta dos no chão, so bre es te i ras de cou ros, uma
dú zia de ín di os se amon to am. Re pa ro que a rede é tão apre ci a da por es tes
ín di os da qui, como pe los do nor te do Rio de Ja ne i ro. Equi pa men to por
ex ce lên cia dos ho mens que gos tam de pas sar a vida nas nu vens. Logo,
não há nada que mais con ve nha aos ín di os. O ba lan ço da rede con fe re-lhes 
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uma es pé cie de em bri a guez de li ci o sa para ho mens cuja exis tên cia é
to tal men te ve ge ta ti va.

Após um bre ve re pou so, mon tei no va men te a ca va lo com o
al fe res para ir ver o Sal to Gran de. Tí nha mos como guia um ho mem da
es tân cia de Man du ré. Não exis te mais cas ca ta em Sal to Gran de; so men te
em Sal to Chi co; mas o rio en con tra-se in ter cep ta do por nu me ro sa sé rie
de ro che dos de co lo ra ção ver me lho-es cu ra, qua se da mes ma al tu ra, a
al guns pés aci ma do ní vel das águas, no meio das qua is cres cem ar bus tos
aqui e aco lá. A cor ren te za do rio es ca pa mur mu re jan te, atra vés de es tre i tos
ca na is, aber tos en tre os ro che dos. Em mu i tos pon tos, o rio for ma pe que nas
cas ca tas; às ve zes, pas sa sob uma es tre i ta abó ba da; ou tras ve zes, sub -
mer ge to tal men te e re a pa re ce mais adi an te. Os re ci fes es ten dem-se até a 
pon ta de uma ilha co ber ta de bos ques, cer ra dos e de um ver de be lís si mo.
Ali se in ter rom pem, para re co me çar mais aba i xo, do ou tro lado da ilha.
Esse len çol d’água que se en con tra in ter cep ta do no seu cur so pe los
ro che dos e se pro lon ga ir re gu lar men te; as for mas va ri a das de re ci fes
fen di dos; os aci den tes pro du zi dos pela fú ria das águas abrin do pas sa gem; o 
con tras te do ver de das ár vo res com a to na li da de es cu ra das pe dras; a
ilha, os bos ques que re co brem e cer cam o rio, tudo se re ú ne para cons ti tu ir 
no Sal to Gran de uma pa i sa gem que, mes mo não apre sen tan do nada de
ma jes to sa, é apra zí vel e pi to res ca.

Du ran te a nos sa ca mi nha da, con ver sei com o al fe res so bre
vá ri os as sun tos. Fa lou-me, en tre ou tros, dos ín di os cha ma dos mi nu a nos, 
por uns; char ru as, por ou tros. Essas tri bos uni ram-se há mu i to tem po,
daí in di fe ren te men te os dois no mes da dos à po vo a ção in dí ge na atu al;
mas pa re ce que no mo men to não exis tem tan tos char ru as quan to mi nu a nos. 
Estes sel va gens, di vi di dos em pe que nos gru pos, sub me ti dos a di fe ren tes 
che fes de po der mu i to li mi ta do; em ge ral, se re cu sam ter mi nan te men te
a lhes obe de cer. Qu an do um está des con ten te com seu che fe, de i xa-o,
indo re u nir-se a ou tro gru po. Os ho mens não fa zem ab so lu ta men te
nada, se não cor rer pe los cam pos, bo le ar os cer vos, os aves tru zes e os
ca va los.

As mu lhe res se en car re gam de tudo o mais. Lem bro-me de
que o Ge ne ral Sal da nha me con tou ha ver pre sen ci a do um ca ci que obri -
gan do sua mu lher a se gu rar a pe que na cuia de mate que to ma va. Os
char ru as não co mem a car ne dos ani ma is ou, pelo me nos, al gu mas par tes.
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A em bri a guez é a sua pa i xão do mi nan te. Pron ti fi cam-se a dar tudo por
uma gar ra fa de aguar den te, e até as cri an ças, to dos to mam essa be bi da
em ex ces so. É bem pos sí vel que, ou tro ra, te nham usa do o bar bo to,
como dis se Aza ra, po rém atu al men te já não co nhe cem tal cos tu me.

O mes mo au tor as se gu ra, ain da, que ves tem ponchos, mas
atu al men te, só o chi ri pá, es pé cie de man to que já des cre vi, de no mi na do
ca i pi. Por ar mas, lan ças com pri das e um arco pe que no le van do às cos tas
uma al ja va cha ta e qua se qua dra da, onde me tem suas fle chas. Mon tam a
ca va lo, em pêlo, não em pre gam fre io e, para con du zi-lo, ser vem-se ape nas
de uma cor da ou de uma tira de cou ro.

Ten ta ram, vá ri as ve zes, re u ni-los em al de i as, mas sem pre inu -
til men te. “Se Deus qui ses se que fôs se mos es pa nhóis ou por tu gue ses”,
di zem eles, “não nos te ria fe i to mi nu a nos. Pas sa mos nos sa vida de modo 
mais agra dá vel que vo cês, pois vo cês tra ba lham e nós não fa ze mos ou tra
co i sa se não co mer, be ber e dor mir.”

Entre os ín di os, en con tra mos uma cri an ça de oito a dez anos,
de as pec to afá vel, com quem con ver sa mos. Nar rou-nos que per de ra os
pais e fora para o Uru guai, em com pa nhia de um ca sal ido so que se acha 
aqui e toma con ta dele. O al fe res cha mou esta se nho ra, ti rou da bol sa
uma mo e da e lhe ofe re ceu para que con sen tis se em de i xar o me ni no em 
sua com pa nhia; ela po rém, re je i tou a ofer ta, pro tes tan do que a cri an ça a
ela per ten cia.

AO AR LIVRE, À MARGEM DE UM PEQUENO LAGO,
PERTO DA ESTÂNCIA DE DRESNAL, sete lé guas. – Eu es ta va
pres tes a par tir, quan do o ca pi tão de um des ses vi la re jos de ín di os por
onde pas sei on tem che gou uni for mi za do, com a es col ta de al guns ho mens
ar ma dos de fu zis. Dis se-me que o Co ro nel Bar re to lhe dera or dem para
me ser vir de guia até o vau onde se atra ves sa o ar ro io de Ta pe vi-Gran de.1

Pelo ca mi nho, ía mos con ver san do, e o ín dio me con tou que
ti nha ido a Mon te vi déu, onde o Ge ne ral Le cor o re ce be ra mu i to bem,
en co ra jan do-o a fa zer plan ta ções, a cri ar va cas para ob ter le i te. E lhe
ga ran ti ra que, quan do os ha bi tan tes de Entre-Rios es ti ves sem bem
can sa dos de bri gar, en vi a ria cen te nas de ho mens para se apo de ra rem da
ter ra.
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Ao che gar às mar gens do Arro io Ta pe vi,∗ dis pen sei os ín di os
que me acom pa nha vam, re com pen san do-os. Meu cabo por tu guês ti nha
re cru ta do uma ín dia em Sal to e, sem ne nhum cons tran gi men to, vi nha
com ela na car ro ça. Acre di tan do que tal exem plo se ria pe ri go so para os
meus ho mens, pro cu rei de sem ba ra çar-me dele, di zen do-lhe que não
pre ci sa va dos seus prés ti mos, pois o ca mi nho já não ofe re cia di fi cul da de 
al gu ma.

Encon tra mos uma es tân cia cer ca de 3/4 de lé guas da qui e,
como as cons tru ções se re du zis sem a um par de gal pões atu lha dos de
ín di os, e ín di as, de ci di an dar mais lon ge. Ter re no pe dre go so jun to ao
Cam po do Sal to; em se gui da se mis tu ra a um are al; du ran te al gum tem po, 
pas ta gens mu i to ru ins, mas de po is me lho ram; con tu do es tão lon ge de
pos su ir a qua li da de das de Mon te vi déu.

Re gião bem aci den ta da. Pa ra mos per to de um pe que no lago,
sob ár vo res fron do sas; ca lor ex ces si vo; às 4 ho ras, a tem pe ra tu ra era de
20º à som bra, e o tem po pre nun ci a va tem pes ta de.

ESTÂNCIA DO TENENTE MENDES, 15 de ja ne i ro, uma
lé gua. Às 2 ho ras, o ter mô me tro re gis tra va 25º – Como se ar ma va um
tem po ral, per ma ne ci nes sa es tân cia, onde fui bem re ce bi do pelo pro pri e tá rio, 
um se nhor por tu guês, que faz par te dos mi li ci a nos do Rio Par do. A re gião
des de Rio Ne gro não era an ti ga men te tão de ser ta como ago ra. Gran de
nú me ro de es pa nhóis, a ma i o ria de les eu ro pe us, eram aí es tan ci e i ros
onde cri a vam gado e cul ti va vam tri go.

Du ran te o go ver no de Arti gas, para so frer toda es pé cie de
ve xa mes, bas ta va pos su ir bens, ter nas ci do na Eu ro pa ou ser de nun ci a do 
ao ge ne ral por per ten cer ao par ti do opos to ao dele. A per se gui ção foi
ain da ma i or nas pro xi mi da des de Mon te vi déu. Ma ta ram mu i tos pro pri e -
tá ri os abas ta dos e os de ma is fu gi ram. A ma i or par te das ha bi ta ções foi
com ple ta men te des tru í da, fi can do aqui ape nas peões, mes ti ços, ho mens
sem prin cí pi os, sem mo ral, sem ca rá ter. Entre es tes, ou tro ra es ta be le ci dos 
na re gião, mu i tos não ti nham ne nhum tí tu lo de pro pri e da de. Eles ou
seus pais se apro pri a ram de ter ras não ocu pa das e aí vi vi am tran qüi la -
men te sem nun ca pen sar que pu des sem ser mo les ta dos. Des de que os
por tu gue ses se apo de ra ram da re gião, o Ge ne ral Le cor ba i xou uma or dem
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pela qual de cla ra va que os pro pri e tá ri os de ter ras, sem tí tu lo, que não se
apre sen tas sem no pra zo de dois me ses per de ri am qual quer di re i to a sua
pos se e que as mes mas se ri am da das a quem as so li ci tas se. Per mi te, ao
mes mo tem po, que com o con sen ti men to das au to ri da des se es ta be le çam
ne las pro pri e tá ri os pos su i do res de tí tu los, mas com a con di ção de
com prá-las logo que eles se apre sen tem. Mu i tos ofi ci a is bra si le i ros,
per ten cen tes às tro pas de li nha, ou os mi li ci a nos afas ta dos de suas ca sas, 
so fren do con ti nu a men te atra sos no pa ga men to de seu sol do, apro ve i ta -
ram-se das dis po si ções con ti das na or dem do ge ne ral, for man do es tân ci as
onde sol tam o gado sel va gem pe ga do nos cam pos.

O Te nen te Men des com prou por cin co mil cru za dos uma
es tân cia sem gado, me din do três lé guas de com pri men to por um de lar gu ra.
A ela ane xou um ter re no sem dono, de três lé guas, e que ele ob ti ve ra
das au to ri da des com pe ten tes. As edi fi ca ções da es tân cia ad qui ri da pelo
Te nen te Men des es ca pa ram aos fla ge los da guer ra e ain da não pas sam
de ca ba nas mi se rá ve is. To dos me ga ran tem que o mes mo se pas sa va em
to das as ter ras dos es pa nhóis mais ri cos e na de Bel la co,∗ que ain da exis te e 
dis so é uma pro va. Os fa zen de i ros des sa re gião, in clu si ve os mais abas -
ta dos, le va vam uma vida rude; alhe i os a to das as di ver sões de li ca das, não 
co nhe ci am ou tra ma ne i ra de gas tar o di nhe i ro, se não no jogo.

CAMPO DE BELÉM, 15 de ja ne i ro, três lé guas. Às 4 ho ras o 
ter mô me tro mar ca va 29º. – Per to da es tân cia do Te nen te Men des cor re
o rio Ara pey,2∗∗ va deá vel só no pe río do das se cas. O ma jor que co man -
da em Be lém teve a gen ti le za de me en vi ar um va que a no mas o te nen te
quis acom pa nhar-me até o rio, sen do-me mu i to útil pe los bons con se -
lhos da dos aos meus em pre ga dos, du ran te a tra ves sia do Ara pey.

Antes de che gar a este pon to, cru za mos uma pas ta gem de
ve ge ta ção es pes sa e mu i to dura. O te nen te me es cla re ceu que, na re gião, 
se cos tu ma fa zer que i ma da nas pas ta gens des sa na tu re za, por que, sem
tal pre ca u ção, a erva nas cen te per ma ne ce mu i to tem po su fo ca da pe las
has tes e fo lhas ve lhas, im pe din do, as sim, os ani ma is de pas tar.

O Ara pey terá aqui um pou co mais de lar gu ra que o bra ço de
Mon tées di an te da so li dão do Plis sai, per to de Orléans. Fe liz men te ele
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se acha va deá vel e o atra ves sa mos sem di fi cul da de. De po is que tra ça ram 
uma nova li nha de de mar ca ção, a que já me re fe ri, en tre as Ca pi ta ni as do 
Rio Gran de e Mon te vi déu, o Ara pey ser ve, nes te lo cal, de li mi te en tre
duas ca pi ta ni as, en con tran do-se sua mar gem di re i ta sob a ju ris di ção do
Rio Gran de. Após ca mi nhar mos cer ca de uma lé gua, atra ves san do sem pre
uma re gião ir re gu lar e co ber ta de pas ta gens, che ga mos a uma es pé cie de 
pe que no pla nal to don de se des cor ti na per fe i ta men te o Uru guai e onde
se en con tram duas ou três ca ba nas. Ne las ha bi tam mi li ci a nos, des ta ca dos
do acam pa men to de Be lém. Pedi li cen ça a um de les para des can sar al gu mas
ho ras em sua casa; ele ace deu com a ma i or gen ti le za e sou be, por seu
in ter mé dio, que esta co li na era an tes o lu gar onde fi ca va Be lém, mas que 
Arti gas, numa de suas re ti ra das, há qua tro anos, fez ate ar fogo à vila.

Mal des car re ga ra al gu mas ma las, vi che gar bom nú me ro de
pes so as a ca va lo; era o ma jor que co man da Be lém, acom pa nha do do
pá ro co, de um ca pi tão e de ofi ci a is. Estes se nho res, após me cum pri -
men ta rem, acon se lha ram-me a fa zer re tor nar a car ro ça e a di ri gir-me ao
acam pa men to. O ma jor me acu mu lou de aten ções e ins ta lou-me em sua
casa.

Du ran te o dia, tive de fa zer vá ri as ar ru ma ções, sem pre in dis -
pen sá ve is de po is de al guns dias de vi a gem, e à tar de, pas se ei com o ma jor
pelo acam pa men to. Ele co man da cer ca de tre zen tos sol da dos, per ten -
cen tes a mi lí ci as de Rio Par do e, na ma i o ria, ca sa dos. Já es tão aqui há
qua se um ano e não lhes de ram, até ago ra, nem sol do nem rou pa; e
como ali men to, uni ca men te car ne for ne ci da gra tu i ta men te pe los es tan -
ci e i ros da vi zi nhan ça. Con tu do, só um re du zi do nú me ro de sol da dos
de ser tou. Nos tem pos atu a is, Por tu gal tal vez seja a úni ca na ção do mun do
ca paz de dar tais exem plos de obe diên cia e fi de li da de.

CAMPO DE BELÉM, 17 de ja ne i ro. O ter mô me tro re gis tra va 
28°, às 2 ho ras. – Bem ce di nho esta ma nhã, fiz um gran de per cur so a pé 
nas pro xi mi da des do acam pa men to e, à tar de, fui an dar de bar co com o
ma jor pelo Ja cuí e pelo Uru guai. A an ti ga lo ca li za ção de Be lém, em bo ra
agra dá vel, apre sen ta va o in con ve ni en te de es tar dis tan te 1/4 de lé gua do 
rio, e a gen te per ce be como isto é im pró prio numa re gião onde não se
dis põe de ou tros me i os para se abas te cer d’água, se não ir bus cá-la à be i ra
dos rios ou nos ri a chos vi zi nhos.

274 Au gus te de Sa int-Hilaire



Qu an do os por tu gue ses pen sa ram em ins ta lar um acam pa -
men to nes te can tão, pro cu ra ram um lu gar mais fa vo rá vel, sen do di fí cil
en con trar um me lhor que este. O acam pa men to está si tu a do no alto de
uma co li na, a umas cen te nas de pas sos do Ja cuí que, a pou ca dis tân cia
daí, vai de sa guar no rio Uru guai.

O Ja cuí tem ape nas três lé guas de cur so e só se tor na con si de -
rá vel pró xi mo ao acam pa men to. Ali se tor na um be lís si mo rio, lar go,
mais ou me nos com a lar gu ra dos bra ços do Mon tées, e cuja cor ren te é
ape nas sen sí vel e sem a mí ni ma on du la ção, ser pen te an do en tre as duas
or las de bos ques pou co ele va dos, mas fron do sos. No pon to em que se
lan ça no Uru guai, suas águas mis tu ra das co brem uma su per fí cie bas tan te
con si de rá vel e se di vi dem em di fe ren tes ca na is por ilhas co ber tas de
ár vo res, das qua is a ma i or, cha ma da ilha Gran de ou ilha do Mico, é a
úni ca que tem nome.

Nes sa ilha cres cem duas ár vo res, va po ra i tu e gua bi ju, que,
se gun do me di zem, dão um fru to sa bo ro so, o ipê (o ca pa cho dos es pa nhóis),
que ima gi no ser uma be gô nia, con for me a des cri ção a mim fe i ta, e que
for ne ce ma de i ra mu i to boa para a car pin ta ria e a cons tru ção.

Aba i xo das seis ilhas, o Uru guai se es tre i ta e cor re com ra pi dez. 
De acor do com o meu re la to, é fá cil ima gi nar como es tes lu ga res de vem 
ser ma ra vi lho sos. Não ha ve ria nada mais de li ci o so no mun do, se as mar gens
do Ja cuí ou do Uru guai fos sem ha bi ta das por ho mens tra ba lha do res; se
um dia as ca sas de cam pa nha e jar dins mar ge as sem es ses rios e se, no
meio das ár vo res que co brem es sas ilhas de que fa lei, avis tás se mos
plan ta ções e mo ra di as. Os bos ques que la de i am o Ja cuí e o Uru guai não
os ten tam ab so lu ta men te a ma jes ta de das ma tas vir gens, mas tam bém
não apre sen tam as to na li da des som bri as.

Aí sem pre pre do mi na o sa u lo nº 2.132 sex to e, ape sar de os
cam pos es ta rem res se qui dos nes ta es ta ção, o ver de de suas fo lha gens e
os das ár vo res vi zi nhas, com to na li da des di ver sas, con ser va um fres cor
en con tra do so men te no co me ço da pri ma ve ra nos bos que tes mais gra ci o sos
da Eu ro pa.

As rús ti cas ha bi ta ções que com põem o acam pa men to de Be lém
são pe que nas e cons tru í das com pa lha, igua is às de Sal to. Como pro je ta ram 
es ta be le cer aqui uma po pu la ção per ma nen te, já de mar ca ram uma pra ça
gran de, re tan gu lar, em tor no da qual as ca sas se rão edi fi ca das. Uma fila
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de cons tru ções for ma atu al men te um dos la dos da pra ça, al gu mas lo jas
es tão no lado opos to; se gun do o cos tu me, a igre ja, não obs tan te ser ain da
um bar ra cão co ber to de sapé, foi cons tru í da na ex tre mi da de mais alta
da pra ça, em fren te da casa do ma jor.

CAMPO DE BELÉM, 18 de ja ne i ro. – Ten ci o na va par tir à
tar de, mas a tem pes ta de do dia in te i ro obri gou-me a fi car aqui. Ao re dor 
do acam pa men to, mu i tas chou pa nas de ín di os. Estes in fe li zes são os
re ma nes cen tes da po pu la ção das al de i as fun da das pe los je su í tas em
Entre-Rios e que hoje já não exis tem. Faz qua tro anos, o Ma re chal Cha gas,
que che fi a va as sete al de i as, hoje por tu gue sas, in cen di ou to das as que
es ta vam en tre o Uru guai e o Pa ra guai. Os ha bi tan tes fu gi ram, mas gran de 
nú me ro de les re u niu-se e cons tru iu, em Entre-Rios, um pou co mais ao
sul, uma nova al de ia cha ma da Cam baí.

Já me re fe ri a quan to os ín di os eram ape ga dos a Arti gas;
ver da de i ra men te, por esta ra zão, Ra mí rez de cla rou-se seu ini mi go mor tal
e, como que ria ex ter mi ná-los a to dos, aban do na ram Cam baí, Ia pe ju e as 
ou tras al de i as que ain da sub sis ti am em Entre-Rios, e vi e ram bus car sua
sal va ção en tre os por tu gue ses. Des de agos to úl ti mo, mais de três mil
des ses in fe li zes pas sa ram o rio Uru guai pelo vau do Qu a ra im; mu i tos
ou tros con se gui ram atra ves sá-lo em Sal to, Be lém e Mis sões e nos as se -
gu ram que fi ca ram nas al de i as ape nas al guns ve lhos e do en tes, com
ab so lu ta in ca pa ci da de de se des lo car.

Com a ma i or par te dos ho mens mor tos du ran te a guer ra, as
mu lhe res e cri an ças, prin ci pal men te, vi e ram re fu gi ar-se jun to aos por tu -
gue ses. A ma i o ria des ses ín di os foi en ca mi nha da para a ca pe la de Ale gre te,
onde, pa re ce, ga nha rão ter ras. Entre aque les que fi ca ram em Be lém, os
ho mens alu gam-se como peões na vi zi nhan ça; al guns me ni nos pres tam
ser vi ços aos ofi ci a is; ou mes mo aos sol da dos do acam pa men to e as
mu lhe res pros ti tu em-se. Ne nhum des ses ín di os pos sui co i sa al gu ma.
Con tu do os ho mens es tão ra zo a vel men te ves ti dos, as mu lhe res ain da
me lho res, mas as cri an ças, em ge ral, co ber tas de tra pos ou qua se nuas.
Por ser hoje do min go, a ma i or par te das mu lhe res ves te a in du men tá ria
de ín dia, mas sem me i as e sem cal ça dos. À ex ce ção dos co ro a dos, nas
pro xi mi da des do Rio de Ja ne i ro, os gua ra nis são os ín di os mais fe i os vis tos
por mim até ago ra; ge ral men te atar ra ca dos, ca be ça des me su ra da men te
gran de, pes co ço bem cur to, ros to cha to, pe i to mu i to lar go. São os úni cos
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ín di os dos que co nhe ci de que se pode afir mar, de ver da de, te rem a pele 
aco bre a da, ou seja, ne les esta cor não é ar ti fi ci al, pois se ob ser va o mes mo
nas cri an ças.

A im pre vi dên cia que, de re gra, ca rac te ri za os ín di os nota-se
nos gua ra nis com os de fe i tos en con tra dos no mes mo grau en tre as
ou tras tri bos de ín di os, mas se dis tin guem, so bre tu do, por sua hu mil da de,
obe diên cia e pres ti mo si da de, o que faz, em ge ral, se rem mu i to es ti ma dos
como peões. As cri an ças sem pre dis pos tas a cum prir de boa von ta de o
que de las se exi ge.

Além das guar ni ções de Rio Par do, há aqui uma com pa nhia
de lan ce i ros gua ra nis, que pro vêm das al de i as per ten cen tes hoje aos
por tu gue ses; e o ma jor não se can sa de enal te cer a do ci li da de des ses
ho mens e a pa ciên cia com que su por tam a fome e to das as pri va ções.

Se as mu lhe res gua ra nis se en tre gam aos ho mens com tan ta
fa ci li da de, não é re al men te tan to por li ber ti na gem, se não em con se qüên cia
des se es pí ri to de ser vi lis mo que as im pe de de nada re cu sar. Aqui, a ma i or
par te dos mi li ci a nos tem uma ín dia por com pa nhe i ra. Estas mu lhe res
são úte is para eles, por que sa bem la var e cos tu rar ra zo a vel men te. Mas o
que há de abor re ci do é que os fi lhos nas ci dos des sas uniões tran si tó ri as
se rão ne ces sa ri a men te aban do na dos pelo pai e mal edu ca dos, por que o
se rão pe las ín di as e as sim se pa re ce rão com os ga ú chos es pa nhóis e,
pou co a pou co, a raça bran ca de ge ne rar-se-á na Ca pi ta nia do Rio Gran de.

Os je su í tas, que co nhe cem per fe i ta men te os ín di os, pres sen ti ram 
que es tes não te ri am gos to pela re li gião cris tã se fos sem in tro du zi dos
em seus mis té ri os ou na su bli mi da de da mo ral evan gé li ca; vi ram que to das
as idéi as fun da men ta das no fu tu ro de sa ni ma ri am es ses ho mens, que não 
se ele va ri am além do pre sen te, se elas não fos sem, de cer ta ma ne i ra,
en vol vi das de ima gens sen sí ve is. Pro cu ra ram, en tão, atraí-los à re li gião,
fa lan do-lhes aos sen ti dos. Cons tru í ram be los tem plos, or na ram-os com
mag ni fi cên cia, ce le bra ram com pom pa as ce ri mô ni as da re li gião e a ela
jun ta ram a har mo nia dos ins tru men tos. Os ín di os que de mons tra vam os
ma i o res pen do res para a mú si ca re ce bi am li ções des sa arte, e al guns se
tor na ram ex ce len tes mú si cos. E, ape sar da su pres são da or dem, o gos to
e o co nhe ci men to mu si cal não se ex tin gui ram to tal men te en tre os gua -
ra nis. E esta no i te fui pre sen te a do com uma se re na ta, cu jos ato res
não se ri am, cer ta men te, igua la dos pe los nos sos mú si cos de al de ia.
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Qu an do aca bou, dei uma mo e da aos mú si cos e eles fo ram ime di a ta men te 
à ta ber na; mi nu tos de po is, nós os ou vi mos can tar um hino com pos to
du ran te a guer ra, em hon ra de Arti gas. Na Eu ro pa, tal pro ce di men to te ria
sido um cri me; a to le rân cia dos por tu gue ses é tal que o co man dan te não 
deu ao fato a mí ni ma aten ção. Essa in dul gên cia é, sem dú vi da, dig na dos 
ma i o res elo gi os; e até mes mo nos ca sos em que a se ve ri da de se ria um
de ver, usam uma be ne vo lên cia le va da mu i to lon ge.

Pou co tem po an tes da mi nha che ga da, um ín dio dos ar re do res
do Sal to, em bri a ga do, ma tou seu fi lho. Vol tan do ao es ta do nor mal, foi
pe dir per dão e não lhe in fli gi ram o mí ni mo cas ti go. Faz par te da po lí ti ca 
dos por tu gue ses tra tar bem os de Entre-Rios que vi e ram se re fu gi ar no
meio de les; é a ma ne i ra de se fa zer ben quis to nes ta pro vín cia; mas por
isso não se com pre en dem as ra zões que pos sa ha ver de não apli car o
me nor cas ti go ao au tor de um cri me atroz. Pa re cer-me-ia mes mo ne ces -
sá rio fa zer os ín di os sen tir que de se ja mos ali men tá-los e pro te gê-los, mas
que não es ta mos, en tre tan to, dis pos tos a to le rar suas de sor dens; e que já
não se acham co man da dos por Arti gas, mas vi vem sob um go ver no
re gu lar.

Des de Mon te vi déu a água de to dos os ar ro i os por que pas sei
é po tá vel; po rém, fal ta mu i to para que se igua le à dos ar ro i os da Ca pi ta nia
de Mi nas. A me lhor água que bebi nes ta re gião foi a de uma fon te vi zi nha
do Sal to.

No dia em que per no i tei em Sal to Gran de, a cri an ça de que
fa lei ajo e lhou-se, à no i ti nha, di an te de uma lâm pa da no chão, re ci tan do
em voz alta uma ora ção, em gua ra ni. E a ter mi nou en to an do um cân ti co,
igual men te, em lín gua vul gar.

AO AR LIVRE, À MARGEM DO ARROIO GUABIJU, 19
de ja ne i ro, três lé guas. – Du ran te os dois dias que per ma ne ci em Be lém,
fui cu mu la do de gen ti le zas pelo Ma jor José Fran cis co Mar tins, co man -
dan te do des ta ca men to aí acan to na do, e pelo Ca pi tão Fran cis co Alves
de Azam bu ja.∗ Estes dois se nho res fi ze ram ques tão de me acom pa nhar
cer ca de uma lé gua e de po is me de i xa ram nas mãos de um va que a no
que me deve con du zir até Qu a ra im. A re gião per cor ri da é ir re gu lar, mas
ca va da so bre uma gran de quan ti da de de bar ran cos que, no in ver no, ser vem 
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de re ser va tó rio de águas plu vi a is e ge ral men te, du ran te o ve rão, per ma -
ne cem se cos. Esses cór re gos, de no mi na dos san gas, são mu i to fre qüen tes
des de Mon te vi déu até aqui; têm pou cos pés de pro fun di da de, mas su fi -
ci en te para di fi cul tar o trân si to das car ro ças.

As pas ta gens, cons ti tu í das de uma erva fina e de boa qua li da de,
as se me lham-se às de Mon te vi déu. Se gun do o que me dis se o va que a no,
es sas pas ta gens abri ga vam, ou tro ra, con si de rá vel nú me ro de ani ma is, o
que tor na va a ve ge ta ção qua se rala. Os ani ma is fo ram aba ti dos du ran te a 
guer ra, e as pas ta gens me nos sa cri fi ca das re to ma ram o seu pri mi ti vo vi gor.
Na que las que os ani ma is re du zi ram a gra ma do uma quan ti da de de plan tas,
e so bre tu do as es pé ci es anu a is, se des tro em, e al gu mas gra mí ne as mais
for tes que po dem su por tar as re pe ti das pas ta gens as se nho ram-se do
ter re no. Mas, quan do uma rel va fica mu i to tem po sem ser pas ta da, as ra í zes 
que não ha vi am mor ri do bro tam fo lhas e has tes no vas. As se men tes,
le va das pe los ani ma is, ger mi nam no meio des sas plan tas. As es pé ci es
an ti gas re a pa re cem aos pou cos, e a rel va vol ta a ser o que era an tes.

Cer ca de uma lé gua do acam pa men to de Be lém, pas sa mos o
Ja cuí, que, mes mo a pe que na dis tân cia da em bo ca du ra, não pas sa de um 
cór re go. Duas lé guas adi an te, en con tra mos ou tro ar ro io, tam bém aflu en te
do Uru guai, e que toma o nome de Gu a bi ju. É mar ge a do de ár vo res
bem fron do sas. A car ro ça teve mu i ta di fi cul da de de pas sar por ele, por que
suas mar gens são bas tan te es car pa das. Do ou tro lado, duas chou pa nas
ha bi ta das por ín di os e to tal men te cons tru í das com fo lhas de gra mí ne as,
como as cons tru ções dos sol da dos por tu gue ses. São es sas pa lho ças tão
pe que nas e re ple tas de mu lhe res e cri an ças, que achei me lhor dor mir ao
ar li vre, às mar gens do ar ro io, a pa rar aí.

O ma jor me deu cin co va cas das que eram des ti na das a ali -
men tar os sol da dos e, em bo ra hou ves se ou tra car ne, meus sol da dos
pre fe ri ram aba ter uma de las logo que ali che ga ram. O mo men to em que 
se re a li za esta ex pe di ção é para mi nha gen te algo de fe li ci da de; a ale gria
res plan de ce em to dos os ros tos; não se pre ci sa pe dir a nin guém para tra -
ba lhar, cada um quer ter o pra zer em con tri bu ir para re ta lhar o ani mal.
To dos es tão ao re dor dele mu ni dos de fa cão e, logo que ex pi ra, lan çam-se
so bre ele como uru bus so bre a car ni ça. A idéia de logo se far tar de car ne
é um dos mo ti vos de con ten ta men to, mas não o úni co; o ma i or con sis te 
em ma tar a vaca e es quar te já-la, in de pen den te men te de qual quer es pe ran ça
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de po der, em bre ve, sa ci ar sua gula. Entre tan to esta pa i xão é, a bem da
ver da de, uma das que do mi nam os ha bi tan tes da Ca pi ta nia de Rio Gran de.
Ma ti as re pe te que se está no pa ra í so quan do se come e não há nin guém
à vol ta. O céu de Ma o mé ain da é me nos gros se i ro.

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ARROIO MANDIJU,
20 de ja ne i ro, cin co lé guas. Assi na la va o ter mô me tro 27°, às 2 ho ras. –
De vo ra do pe las pul gas e mal aco mo da do, quan do me de i ta va na car ro ça,
pre fe ri dor mir sob a mi nha cama, sen tin do-me mu i to bem com a tro ca.
Re gião ir re gu lar com ex ce len tes pas ta gens; não há fe ras, mas uma pro di -
gi o sa quan ti da de de ju men tos sel va gens, ve a dos e aves tru zes. No meio
des te de ser to cons ti tui di ver ti men to pre sen ci ar es ses ani ma is cor re rem
nos cam pos. Os ve a dos an dam sem pre em ban dos. Como ja ma is são
ca ça dos, de i xam-se fi car bem per to de nós, e os aves tru zes igual men te
não se mos tram mais sel va gens. A todo ins tan te en con tra mos co dor ni zes e 
nin guém lhes faz caso.

Des de Be lém, acho a erva mu i to me nos seca, mas ne nhu ma
plan ta é vis ta flo res cen do. Fi ze mos os bois re pou sar so bre as mar gens
de um ri a cho, aflu en te do Uru guai, de no mi na do ar ro io Ca ná rio. Ele é
tam bém or la do de ár vo res fron do sas. Um pou co mais lon ge vi mos o
lo cal de uma es tân cia, que per ten cia, an tes da guer ra, a um se nhor que
deu seu nome ao ar ro io. Este ho mem, pro va vel men te na tu ral das ilhas
Ca ná ri as, como pa re ce in di car o seu nome, dis se ram-me, cul ti va va o tri go e 
di ver sas plan tas eu ro péi as. Mor reu du ran te a guer ra; sua es tân cia foi
to tal men te des tru í da e não se sabe o que foi fe i to de seus fi lhos.

Antes das per tur ba ções que agi ta ram esta re gião, pa re ce que
ha via al gu mas es tân ci as, mas hoje ape nas ves tí gi os.

Pa ra mos às mar gens de um ar ro io, cujo nome é gua ra ni e sig -
ni fi ca al go dão. A car ro ça teve mu i ta di fi cul da de de trans pô-lo, pois suas
mar gens são bas tan te es car pa das e che i as de ra ma gens. Hoje fi quei mu i to
pre o cu pa do, por que a car ro ça, gui a da pelo va que a no, avan ça va pela
cam pa nha, sem se guir a es tra da. Ten do eu per ce bi do um bos que te, o
que é raro nes ta re gião, fui até lá para des co brir plan tas e en tão en con trei a
pri me i ra cana, des de Rio Gran de. Enquan to eu her bo ri za va, a car ro ça ia 
an dan do, mas eu ti nha re co men da do a La ru ot te de não per dê-la de vis ta.
Qu an do mon tei no va men te a ca va lo, já não a via, mas La ru ot te me as se -
gu rou que ti nha pres ta do aten ção no rumo que ela to mou; en tre tan to
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de po is de al guns mi nu tos, o po bre ra paz es ta va com ple ta men te de so ri en ta -
do. Avan ça mos pelo cam po, pro cu ran do os pon tos mais al tos no in tu i to 
de des co brir a ca ra va na, mas não per ce bía mos nada e, ape sar de nos sas
bus cas, nem tra ços da car ro ça. Sa bia que esta re gião é com ple ta men te
de ser ta e, por con se guin te, es ta va cla ro que, avan çan do mais, te ría mos a
chan ce qua se cer ta de não re en con trar a casa e mor rer de fome. Em
nos so lu gar um ho mem da re gião, mu ni do de bo le a de i ra, não te ria ex pe ri -
men ta do a me nor in qui e ta ção, pois de toda a par te ve a dos e aves tru zes
lhe te ri am ofe re ci do me i os se gu ros de sub sis tên cia; mas não tí nha mos
ne nhum fu zil, e os dois, igual men te de sa je i ta dos, não te ría mos po di do
uti li zar, nem mes mo um. Pen sei, por tan to, que o me lhor a fa zer era
vol tar mos pro cu ran do a ca ba na em que per no i ta mos. De po is de mu i to
vol te ar, eu não sa bia, na ver da de, se indo em di re ção reta a en con tra ría mos
a nos sa di re i ta ou a nos sa es quer da, mas de vía mos ne ces sa ri a men te
re en con trar o ar ro io Gu a bi ju, que avis tá va mos ao lon ge, in di ca do no
meio de pas ta gens por uma li nha on du la da de ár vo res e de ar bus tos.
De li be rei, pois, se gui-lo, des de logo do pon to em que o ti ves se en con -
tra do até o Uru guai e se, nes se tra je to, não achas se a ca ba na, vol ta ria
pelo mes mo ca mi nho e su bi ria o ar ro io até o lu gar onde pas sa mos on tem.
Para exe cu tar esse pla no, pus-me em mar cha e já che ga ra ao bos que te
em que ha via per di do de vis ta a car ro ça, quan do de pa rei um de meus
sol da dos que me pro cu ra va, vol tan do com ele para a car ro ça.

GUARDA DE QUARAIM, 21 de ja ne i ro, cin co lé guas. –
Re gião mu i to pla na, com ex ce len tes pas ta gens onde a erva não é tão
ama re la como nos cam pos do Rio Ne gro, quan do os atra ves sei, mas
onde não há ab so lu ta men te ne nhu ma flor. Se, numa es ta ção mais avan -
ça da, se mos tra aqui mais ver de como não exis tia ain da há um mês do
lado de San du e na es tân cia de Bel la co, isto se deve, cer ta men te, a que a
ve ge ta ção da qui faz par te da que la dos tró pi cos e que mu i tas plan tas aí
ti nham uma con sis tên cia não ob ser va da nas es pé ci es de cam pa nha de
Mon te vi déu. As plan tas mais ver des, na ma i o ria ar bus tos, me pa re cem
per ten cer à fa mí lia das com pos tas, tão fre qüen tes tam bém nas pas ta gens 
dos tró pi cos.

Des de Be lém con ti nu a mos a nos afas tar do Uru guai; an te on tem 
nos des vi a mos mu i tas ve zes, mas hoje qua se não o per de mos de vis ta.
Ele é sem pre la de a do de ár vo res, mas es tas não for mam se não uma orla 
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es tre i ta e suas mar gens ele vam-se pou co aci ma do ní vel da água. Após
de i xar Man di ju, per ce be mos o ves tí gio de vá ri as es tân ci as e, en tre ou tras,
uma plan ta ção bas tan te con si de rá vel de pes se gue i ros. Du ran te a guer ra,
des tru í ram-se es sas ha bi ta ções; os pro pri e tá ri os fo ram mor tos ou fu gi ram;
os ani ma is com ple ta men te di zi ma dos e a re gião é hoje um de ser to to tal.

Des de Cas ti llos, en con tra mos fre qüen te men te ovos de aves -
tru zes nos cam pos fa zen do com eles de li ci o sas ome le tes; mas até ago ra
eu nun ca ti nha vis to mais de dois ou três jun tos e sem pre es ta vam pos tos à 
su per fí cie da ter ra. Hoje fi ze mos le van tar uma aves truz, ela cho ca va vin te e
um ovos co lo ca dos so bre frag men tos de er vas que co bri am a ter ra e
for ma vam uma es pé cie de ni nho sem ne nhu ma arte.

A cer ca de duas lé guas de Man di ju, de mos com o ar ro io
Ta cum bu,∗ tam bém mar ge a do de ár vo res, en tre as qua is pre do mi na o
sa u lo nº 2.132 sex to e a eu for biá cea nº 2.559, cha ma da sa ran di. Nada mais
di fí cil do que atra ves sar este ar ro io. Le va mos mais de qua tro ho ras e
que brou-se o eixo da mi nha car ro ça. Ten do che ga do aqui, sou be que o
va que a no nos obri gou a to mar um ca mi nho por onde ja ma is pas sa ram
car ro ças, sen do ne ces sá rio um dia para ir da qui até o lu gar em que o
Qu a ra im é va deá vel e aon de de vía mos ter che ga do des de on tem, caso
ti vés se mos se gui do o ca mi nho cer to. Fiz re cla ma ções ao va que a no;
en tre tan to, como não que ria que ele pre ve nis se con tra mim o seu subs ti -
tu to, en car re guei La ru ot te de lhe dar uma gra ti fi ca ção. Entre gan do-lhe,
as sim, mi nha bol sa para que pe gas se al gu mas mo e das, La ru ot te achou
mais fá cil lhe ofe re cer tudo o que ha via den tro dela. Cer ta men te o ho mem
deve ter fi ca do bo qui a ber to, sem en ten der por que fora re gi a men te
re com pen sa do, sen do um mau guia, a pon to de fa zer que brar o eixo da
mi nha car ro ça. Este po bre La ru ot te tor na-se cada dia mais tolo e va ga -
ro so, não há dia em que não per ca qual quer co i sa; nun ca está pron to na
hora de par tir; os sol da dos gri tam por ele e no dia se guin te ain da é
pre ci so es pe rá-lo.

GUARDA DE QUARAIM, 25 de de zem bro. (Po nho o dia de 
hoje, 25, por que hou ve er ros nas da tas pre ce den tes). Às 2 ho ras o
ter mô me tro mar ca va 28º. – Fe liz men te me muni, em Mon te vi déu, de
um eixo so bres sa len te; pre ci sou ser co lo ca do e eu pas sei o dia aqui. Há
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nes te lu gar uma guar da de quin ze ho mens des ta ca dos de Be lém e co man -
da dos por um al fe res. Suas bar ra cas, cons tru í das de igual ma ne i ra que as 
de Be lém, es tão si tu a das na em bo ca du ra de um pe que no ar ro io, sem
nome, aflu en te do Uru guai. Aqui este rio tem qua se a mes ma lar gu ra
que o Sena aba i xo do Jar dim das Plan tas e é mar ge a do por uma orla
mu i to es tre i ta de ár vo res co pa das, de pou ca al tu ra. Da Gu ar da ouve-se
o ba ru lho pro du zi do pe las águas no em ba te com os ro che dos no seu
cur so. Nes te lo cal o rio é va deá vel e foi aí que pas sa ram os três mil ín di os
de que já fa lei. A al de ia de Cam baí, don de veio a ma i o ria de les, fica na
ou tra mar gem do Uru guai, a al gu mas lé guas da Gu ar da, e hoje é ocu pa da
por um des ta ca men to das tro pas de Ra mí rez.

Os sol da dos des se des ta ca men to apre sen tam-se fre qüen te -
men te na ou tra mar gem do Uru guai, con vi dan do os por tu gue ses a vi rem
vi si tá-los e a tro car com eles mate e fumo por me lões; mas os por tu gue ses
nun ca res pon de ram a tais con vi tes, pru dên cia me re ce do ra de elo gio,
quan do se pen sa na pou ca boa fé das tro pas es pa nho las que fi ze ram
essa guer ra. Não mu i to lou vá vel é ter o al fe res pe di do li cen ça ao ma jor
para trans por o rio e ir ata car os es pa nhóis.

Pa re ce-me pro vá vel que Por tu gal te nha vis tas so bre Entre-Rios;
mas a po lí ti ca do Ge ne ral Le cor se in cli na a li dar com os por tu ge ses.
Sen do eles cha ma dos es pa nhóis, já não po dem ser con si de ra dos, nem
pe los na ci o na is nem pe los es tran ge i ros, como con quis ta do res, e sim
como li ber ta do res. Pelo con trá rio, se fos sem agres so res, os es pa nhóis se 
le van ta ri am con tra eles e ha ve ria ain da der ra ma men to de san gue. Entre -
tan to, como não há cen tra li za ção nem uni da de na ad mi nis tra ção das
pro vín ci as por tu gue sas, eu não me sur pre en de ria se, en quan to Le cor se gue
seus pla nos com a sa be do ria e a mo de ra ção que sem pre tem de mons tra do,
não fos sem per tur ba dos des te lado pela ir re fle xão dos mi li ta res do Rio
Gran de e sua ani mo si da de para com os es pa nhóis.

Seja como for, não vejo o que Por tu gal tem a ga nhar es ten -
den do-se até o Pa ra ná. O Uru guai, di zem, não é ain da uma bar re i ra su fi ci en -
te men te for te, pois em di ver sos tre chos pode ser atra ves sa do a pé. Mas
será, pois, in fe li ci da de tão gran de ser obri ga do a guar dar-lhe a fron te i ra
em al guns pon tos. Qu an do os por tu gue ses se es ten de rem até o Pa ra ná,
será ne ces sá rio con ser va rem as tro pas em Entre-Rios para man ter os
ha bi tan tes da re gião, e eles, pelo mes mo mo ti vo, tam bém te rão de
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con ser vá-las na Ca pi ta nia de Mon te vi déu. Assim pre ci sa ri am au men tar
o nú me ro de sol da dos ar ma dos, fa zer con si de rá ve is des pe sas e du ran te
mu i to tem po não po de ri am re ce ber ne nhu ma in de ni za ção de re gião
to tal men te ar ru i na da.

Vol to à Gu ar da de Qu a ra im. Este rio tem sua foz a cer ca de
uma lé gua aba i xo da Gu ar da e lá me dis se ram que é qua se tão lar go
como o Uru guai. Não obs tan te os ro che dos que di fi cul tam seu cur so,
vêm, às ve zes, bar cos das Mis sões até o Sal to. O al fe res, que é co man -
dan te da qui, de se jou par ti lhar co mi go sua re fe i ção. Por este ato, pude
jul gar a tris te si tu a ção das tro pas aí acam pa das. Co me mos duas ve zes
du ran te o dia; a pri me i ra vez, ser vi ram um pra ti nho de pe i xe com um
pu nha do de fa ri nha; e a se gun da vez, al guns pe da ços de car ne gre lha da
na bra sa. Para mi ti gar a fome, o al fe res não pa rou de to mar chi mar rão
no in ter va lo das re fe i ções. Afir mam que o Uru guai é mu i to pis co so, e
dis so tive a pro va esta tar de, pois um dos sol da dos do des ta ca men to,
que foi pes car com an zol, vol tou com uma dú zia de tra í ras com cer ca de 
um pé e meio. Pode-se con si de rar os du mes tes∗ como um dos fla ge los
que as so lam a re gião; as ca sas es tão in fes ta das de les, en con tram-se aos
mi lha res nos cou ros e eles en chem o ar. Não me can so de re vis tar
mi nhas ma las e ne las en con tro con ti nu a men te lar vas ou in se tos per fe i tos.
Ain da não ata ca ram o cor po dos pás sa ros, mas já des tru í ram mu i tos bi cos.
As asas de vá ri os mor ce gos tam bém já fo ram bas tan te da ni fi ca das; re -
do bro de cu i da dos, re vis to cons tan te men te as ma las, mas não pos so me
de sem ba ra çar des ses odi o sos in se tos.

MARGENS DO RIO QUARAIM, 26 de ja ne i ro, des de uma
hora até às 4 ho ras da tar de, o ter mô me tro mar ca va 30°. – Foi ne ces sá rio
hoje che gar ao vau do Qu a ra im, onde de ve ría mos ter che ga do an te on tem,
se ti vés se mos um va que a no me lhor. Sem se guir a rota mar ca da, ca mi -
nha mos na cam pa nha qua se pa ra le la men te a esse rio, cuja orla de ár vo res
cer ra das e fron do sas nos in di ca va o cur so. A re gião qua se pla na e co ber ta de
ex ce len tes pas ta gens; a erva ren te à ser ra da. Con ser va ain da um pou co de
ve ge ta ção, mas não vi ou tras plan tas flo ri das se não a amary llis nº 2.565 ter.

Às 10h, o ca lor já era tão for te que os bois não ti nham for ça
para avan çar, obri gan do-nos a pa rar di an te de uma pe que na ca ba na,
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cons tru í da por um cabo do des ta ca men to de Qu a ra im, onde ele es pe ra va
cri ar va cas e cul ti var plan ta ções. A ca ba na era cons tru í da em for ma de
chi fre com fo lhas gra mí ne as, das qua is já fa lei. Pas sei vá ri as ho ras tra ba -
lhan do jun to à ca ba na mu i to à von ta de, de ba i xo de gal pões que ser vem
de mo ra dia aos ín di os, em pre ga dos pelo cabo como peões. Estan do o
ca lor ex ces si va men te for te du ran te o dia, só pu de mos pros se guir vi a gem 
à tar di nha, quan do che ga mos ao vau do Qu a ra im. Ali, este rio é cer ca do 
de ár vo res co pa das, mas pou co ele va das, cujo tron co em ge ral não tem
se não a gros su ra de nos sas ár vo res de cor te de de zo i to anos. O Qu a ra im
pode me dir aqui a lar gu ra do Esso ne di an te do Pit hi vi ers. É pou co
pro fun do e cor re com ra pi dez so bre um le i to de pe dras. Com di fi cul da de
tre men da con se gui mos atra ves sar os bois, pois es ta vam mu i to can sa dos. 
Os sol da dos, os peões e Fir mi a no vão fi car de vi gí lia à no i te toda para
guar dar os bois e ca va los.

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DE UM ARROIO, 27 de
ja ne i ro, qua tro lé guas e meia. Des de às 11 ho ras até uma hora, o ter mô -
me tro re gis tra va 29º. – Re gião mu i to pla na, ter re no are no so e pe dre go so,
óti mas pas ta gens, mas onde a erva é ba i xa e pou co abun dan te; ain da um 
pou co de ve ge ta ção, mas ne nhu ma plan ta flo ri da, a não ser a amary llis 
nº 2.565 ter e a nº 2.566. Ne nhu ma casa nem gado; en tre tan to con ta vam-se
ou tro ra mu i tas es tân ci as, mas fo ram to tal men te des tru í das du ran te a
guer ra. São fre qüen tes as tro pas de ju men tos sel va gens. Meu va que a no
pe gou com as bo le a de i ras um ca va lo do ma do e mar ca do que se acha va
re u ni do a es sas ma na das. Fi ze mos os bois des can sar num ba nha do onde 
exis ti am ain da al gu mas flo res d’água. Aí cres cem pe que nas ár vo res e
ar bus tos que for mam um ca pão mu i to den so e em re dor dele são vis tas er -
vas in fle xí ve is e al tas per ten cen tes à fa mí lia das com pos tas. Aqui, como
na Fran ça, as plan tas des sa fa mí lia são as que flo res cem por úl ti mo. Na
Fran ça pode-se ci tar como exem plo: as ínu las, o eu pa tó rio, as as te ráce as, etc.

Du ran te nos sa pa ra da, ou vi mos tro ve jar, o céu tol da va-se de
nu vens es pes sas, es pe rá va mos uma tem pes ta de, mas fe liz men te não pas sou 
de sus to. O lu gar onde des can sa mos é um pou co afas ta do de um dos
vaus do Uru guai e cha ma-se Pas so de São Pe dro.

De po is que nos pu se mos em mar cha, an da mos ain da cer ca de 
uma lé gua e meia e em se gui da fi ze mos alto pró xi mo a um pe que no ar ro io, 
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que não é la de a do de ár vo res, mas per to dele há mu i tos pés de mi mo sas 
es pa lha das nas pas ta gens.

Antes des ta úl ti ma guer ra, o Qu a ra im ser via de li mi te à Ca pi -
ta nia do Rio Gran de; as sim é que, na ver da de, foi só hoje que vol ta mos
a esta ca pi ta nia. Para ce le brar nos sa fe liz che ga da às ter ras por tu gue sas,
pre pa rei um pon che e pre sen te ei mi nha gen te. À no i ti nha, meus sol da dos
vi ram um ho mem es con di do en tre os gran des ery ngi um que re ves tem um 
pân ta no vi zi nho do lu gar onde es ta ci o na mos; eles o per se gui ram, mas
não con se gui ram al can çá-lo; sus pe i ta-se que te nha sido al gum ne gro
fu gi ti vo.

Vi ain da hoje um ni nho de aves truz com vin te e qua tro ovos.
O es pa ço ocu pa do pela ave era li ge i ra men te es ca va do, mas cre io que fi cou
sim ples men te mais en ter ra da pelo pró prio peso e o da ave mãe. Por ba i xo
dos ovos, um pou co de erva bem seca e mu i to pi sa da, que pro va vel men te
era a mes ma que co bria a ter ra an tes da aves truz aí ter pos tos os ovos.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo XIV

MARGENS DO ARROIO SANTANA – ÍNDIO GUAICURU VISTO EM
BELÉM. VOCÁBULOS DO DIALETO DESSES ÍNDIOS – REFLEXÕES 
SOBRE PORTUGAL E BRASIL – OS DUMESTES, INSETOS NOCIVOS
– TIGRES – AO AR LIVRE, MARGENS DO ARROIO GUARAPUITÃ –
MEL DE ABELHAS – ENVENENAMENTO – AO AR LIVRE,
PRÓXIMO ÀS NASCENTES DE GUARAPUITÃ – OS TRÊS ÍNDIOS
COMEM DO MESMO MEL, SEM QUE LHES FAÇA MAL – A VESPA É 
CHAMADA PELOS GUARANIS LECHIGUANA – INGRATIDÃO DE
FIRMIANO – INCAPACIDADE DOS ÍNDIOS EM CONCEBER O
FUTURO – AO AR LIVRE, JUNTO AO ARROIO IMBAHÁ∗ – AO AR
LIVRE, PERTO DE UM ARROIO SEM NOME – ESTÂNCIA DE SÃO
MARCOS – RINCÃO DE SANCLÓN – COSTUMES – RETORNO À
BARBÁRIE – NENHUMA RELIGIÃO.

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ARROIO
SANTANA, 28 de ja ne i ro, qua tro lé guas. – O tro vão se fez ou vir du ran te
a no i te e, de mo men to a mo men to, re lâm pa gos apa re ci am no ho ri zon te, 
como luz pá li da e trê mu la. A chu va, po rém, só co me çou ao ra i ar do dia. 
Como es tá va mos em ple no cam po, jul guei me lhor re ce bê-la em mo vi -
men to do que pa ra do; subi à car ro ça e re pus emo-nos em mar cha.

A chu va ape nas ces sou ao che gar mos às mar gens do ri a cho
em que ha vía mos pa ra do, mas du ran te o dia ela caía em in ter va los. Não
∗ No ori gi nal Imbu ha.



po dia tra ba lhar na car ro ça, por que, não sen do ela fe cha da, a água a in va dia, 
além de não ha ver cla ri da de onde se en con tra va. O dia todo pas sou tris te
e de sa gra dá vel.

Há nas vi zi nhan ças da qui uma guar da de al guns sol da dos des ta -
ca dos de Be lém; devo de i xar aí o va que a no que trou xe de Qu a ra im e le var 
ou tro, mas, in fe liz men te, meu guia não sabe onde fica ins ta la da a guar da.
Pro cu rou-a por mais de duas ho ras, e sem en con trá-la. É pre ci so que
ama nhã cedo meu pes so al se po nha em cam po para des co bri-la. Nin guém
para nos dar in for ma ções, pois o lu gar é to tal men te de ser to. Mu i to co muns 
aqui ju men tos e aves tru zes. Meu va que a no diz que há, tam bém, mu i tos
ti gres na re gião, e Ma ti as viu, esta no i te, os ras tros de um des ses ani ma is.

Qu an do es ti ve em Be lém, o ma jor mos trou-me um gua i cu ru
que, pou co de po is, atra ves sa va o rio Uru guai e se re fu gi ava no cam po.
Este ho mem apa ren ta uns qua ren ta anos; gran de es ta tu ra, per fe i ta men te 
ere to, algo de no bre na fi si o no mia; a cor é de um bis tre aco bre a do; a
ca be ça, gran de e re don da; os ca be los mu i to ne gros e li sos; os olhos
sin gu lar men te ar que a dos; o tó rax ex tre ma men te lar go. Por ves ti men ta
usa va um poncho que, pre so ao re dor da cin tu ra por um cin to de cou ro, 
pas sa va de um lado sob a axi la e, do ou tro, so bre os om bros onde as
pon tas eram li ga das. Pa re ce que esse ho mem pro cu rou imi tar a an ti ga
rou pa dos ro ma nos. Dis se-nos ser de uma al de ia cha ma da São Xa vi er,
que não fica, acres cen tou ele, mu i to lon ge de San ta Fé e de Rio Sal ga do. 
De i xei-o es tu pe fa to len do-lhe as pa la vras de sua lín gua, que me fo ram
en si na das por mu lhe res gua i cu rus. Achou-as qua se to das exa tas e
deu-me ou tras, que co pio em se gui da a este diá rio.

Após ha ver con ver sa do vá ri as ve zes com esse ho mem, pus-me
a pro cu rar em Aza ra∗ o ca pí tu lo dos gua i cu rus, e fi quei mu i to ad mi ra do
de ler nele que, ao tem po do au tor, não ha via mais um ho mem des sa tri bo;
eis que já en con trei duas fa mí li as, uma em Sal to e ou tra em Be lém; vi ain da
em Be lém uma cri an ça gua i cu ru, órfã de pai e mãe. Os por tu gue ses me
as se gu ra ram que essa tri bo está mu i to lon ge de ser ex tin ta.

Encon trei em Be lém um ham bur guês que emi grou ain da cri an ça,
mo ra dor por um lon go tem po em Entre-Rios, e atu al men te pro pri e tá rio de 
uma ven da em Be lém. Este ho mem, mu i to con ce i tu a do por to dos, me
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dis se ter vis to, na ju ris di ção de San ta-Fé, uma al de ia cha ma da Aé-Gar ras,
in te i ra men te po vo a da de gua i cu rus; afir ma que es ses ho mens são ba ti za dos 
e há be is, e suas mu lhe res fa bri cam di ver sos te ci dos, e são nu me ro sos. Pa re ce
in crí vel que Aza ra se te nha en ga na do nes se pon to, mas não se ria pos sí vel
te rem exis ti do duas tri bos com o mes mo nome, e que o gua i cu ru de Aza ra
te nha per ten ci do a uma ou tra tri bo di fe ren te da que la que vi?

Pa la vras da lín gua dos gua i cu rus
– ca be ça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caik
– céu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pi go me
– sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na varr èra1

– lua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si rahè go
– es tre las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ava kat ni
– ter ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llèva2

– ho mem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iallè
– mu lher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alo
– me ni no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no to le ke
– pai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ita
– mãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ihalè3
– fi lho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yalè ke4

– fi lha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yalè
– ca be los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavè
– olhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gotè
– na riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . limè ke
– boca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al la pe
– den tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lovè
– lín gua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lo le ga ra no te
– pes co ço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . co so te
– bra ços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là va5
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– de dos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pal la ca te
– mão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . apo ke nal la kalè
– pés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li til6
– pás sa ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cohò
– pe i xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nahi
– car ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la hà te
– água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iva rià ke7

– fogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àn norèkè8

– ve a do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na vanè ke
– ca va lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sipè gà kà
– vaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vacà9

– aves truz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mà nik
– bom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ià mà cà tà
– mau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na i apèk
– pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . còip pàk10

– fo lha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavè
– ne gro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ave dack
– bran co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . làl là gàrèk
– ver me lho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . èttòkè11

– sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da ha su hà
– Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Làs sì go
– um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ona lek12

– bom dia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . làcò me
– De onde vens? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mat ti que gaià?
– Eu ve nho da mi nha ter ra . . . . . . . . . . . . . . . . . Sat ti ca que da ia há
– casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ivó
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– Qu an do é que você quer ir à sua ter ra? . . . . . mà lài òppèlè (o e fe cha do)
– Qu an do é que eu hei de ver a mi nha ter ra? . . mal la kio sa va na ià há
– igre ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ata ma ki
– dor mir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sìl làcò
– co mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca no ke
– be ber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ni e to

Pedi ao gua i cu ru que me re ci tas se al gu ma can ção em sua lín gua
e me des se a sig ni fi ca ção. Eis aqui o que ele me di tou:

sòènèr nètàpèk sòlènte ià há – can to e me re cor do da mi nha ter ra.
sòènèr nètàcò tioi nètàpèk sòlènte ital  – eu me re cor do de meu pai

e es tou cho ran do.
tòsàdèn – Esta rá ele vivo?
òtlèia so len te iòhà – eu me re cor do mu i to da mi nha mu lher.
As sí la bas que in di co com acen to gra ve se pro nun ci am com

mar ca da ele va ção de voz. É bem pos sí vel que me te nha en ga na do na
se pa ra ção das pa la vras que me di ta va o gua i cu ru, pois que so men te pe las
pa u sas po dia dis tin gui-las, qua se sem pre pou co sen sí ve is, como acon te ce
em to das as lín guas en tre pa la vras ar ti cu la das.

AO AR LIVRE, ÀS MAR GENS DO ARRO IO SAN TA NA,
29 de ja ne i ro. Às 4 ho ras, o ter mô me tro mar ca va 22ºC. – Ao ano i te cer,
quan do eu aca ba va este diá rio, meus em pre ga dos per ce be ram um ti gre per -
to do lu gar onde ha vía mos fe i to fogo e res ta vam ain da al gu mas bra sas.
José Ma ri a no deu-lhe um tiro, mas er rou e o ani mal se em bre nhou na mata 
que mar ge ia o ri a cho.

Cho veu e tro ve jou toda a no i te e so men te pe las três ho ras da
tar de o tem po se fir mou. Des de o ra i ar do dia, o va que a no e Jo a quim
es ti ve ram à pro cu ra da guar da, mas vol ta ram sem nada des co brir. Ela
não es ta va sob as or dens do ma jor que co man da em Be lém, mas sob as
or dens do Ma re chal Abreu, e crê-se que te nha sido re ti ra da sem o co nhe ci -
men to do ma jor e do al fe res de Qu a ra im. Como o va que a no me as se gu ra
não co nhe cer o ca mi nho para além do ar ro io San ta na, e esta re gião é
in te i ra men te de ser ta, sem ne nhum ca mi nho tra ça do, vou en viá-lo, ama nhã
pela ma nhã, a Qu a ra im, acom pa nha do do Jo a quim Ne ves. E en car re go
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este úl ti mo de le var uma car ta ao al fe res, em que lhe peço ar ran jar-me
um ou tro va que a no que me pos sa con du zir até à es tân cia mais pró xi ma.

Jo a quim e o novo va que a no não po de rão es tar de vol ta an tes
de dois dias; as sim te rei o de sa gra do de fi car re ti do du ran te três dias no
meio de um de ser to e, até ago ra, com um tem po hor rí vel. Na ver da de,
des de que es tou aqui, não cho veu na car ro ça, mas nela me acho ex tre -
ma men te des con for ta do e só pos so aí tra ba lhar com gran de sa cri fí cio,
te men do a cada ins tan te per der, no meio de tan tas ma las e ba ga gens,
mi nha lupa, ca ne tas, ca ni ve tes, etc. Mi nha car ro ça tor nou-se, ade ma is,
um foco de in se tos no ci vos ou in cô mo dos. Os du mes tes aí pu lu lam, as
pul gas e os per ce ve jos me de vo ram du ran te a no i te, a car ne que se
de pen du ra na co ber tu ra atrai uma mul ti dão de mos cas que, ex ci ta das
pela luz, voam às cen te nas em tor no de mi nha ca be ça e mu i to me in co -
mo dam.

De po is de Mon te vi déu já não vi ne nhu ma ser pen te, os pás sa ros
ra re i am nos cam pos e os que se acham nos bos ques se re du zem a um
pe que no nú me ro de es pé ci es. Vi hoje um gran de nú me ro de in di ví du os
dos cha ma dos dra gões∗ em Por to Ale gre e ou vi mos o can to do ta chã
(cha já, de Aza ra).∗

Qu an to aos ma mí fe ros, à ex ce ção dos ve a dos, não en con tra mos
ne nhum. To dos me ha vi am dito que acha ría mos em abun dân cia, nos
cam pos que aca bo de per cor rer, um tatu bem pe que no cha ma do mu li ta
pe los es pa nhóis e que di zem ser mu i to bom para co mer; mas de les não
vi mos um se quer.

Não sei o que se pas sa nes te mo men to em Por tu gal. O Rei
está mu i to li ga do ao Bra sil e ao es ti lo de vida que leva no Rio de Ja ne i ro, 
an tes que pos sa re tor nar a Lis boa. Mas se ele ou seus fi lhos não to ma rem
este par ti do, cedo o Bra sil será per di do pela Casa de Bra gan ça, e suas
pro vín ci as, como as co lô ni as es pa nho las, se tor na rão te a tro das guer ras
ci vis. O re ce io de re tor nar ao do mí nio de Por tu gal le va rá os bra si le i ros à 
re vol ta, ou pelo me nos lhes ser vi rá de pre tex to para isso. Mas como a
obe diên cia que as di ver sas pro vín ci as do Bra sil pres tam ao so be ra no é o 
úni co laço que as une, é evi den te que elas se se pa ra rão quan do este
vín cu lo já não sub sis tir. Sem fa lar do Pará e de Per nam bu co, a Ca pi ta nia 
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de Mi nas e a do Rio Gran de, já me nos dis tan tes, di fe rem mais en tre si
do que a Fran ça e a Ingla ter ra. Como os ha bi tan tes, aban do na dos a si
mes mos, po de rão en ten der-se e con cor rer para for mar um só esta do?
Que não se ve nha ci tar o exem plo dos Esta dos Uni dos, que não se
com pa rem sec tá ri os en tu si as tas com ho mens na ma i or par te sem mo ral
e sem vir tu des. Os bra si le i ros, to ma dos em mas sa, são cer ta men te su pe -
ri o res aos his pa no-ame ri ca nos; po rém não há, en tre eles, ver da de i ro
pa tri o tis mo; não os cre io mais ca pa zes de al tru ís mos. Numa in sur re i ção, 
ver-se-ão che fes am bi ci o sos for ma rem par ti dos, re u ni rem em tor no de
si essa mul ti dão oci o sa e sem for tu na que pu lu la no Bra sil; es tas tro pas e 
seus che fes se rão, sem dú vi da, su pe ri o res em in te li gên cia à de Arti gas,
mas não fa rão mal me nor, e o Bra sil ca i rá numa anar quia qua se se me -
lhan te à que as so la as co lô ni as es pa nho las.

AO AR LIVRE, ÀS MAR GENS DO AR RO IO SAN TA NA,
30 de ja ne i ro. De uma hora às qua tro ho ras, o ter mô me tro mar ca va 26°C.
– Como ha via pro je ta do, man dei esta ma nhã o va que a no e Jo a quim à guar -
da de Qu a ra im; an tes que se pu ses sem em mar cha, Ma ti as veio di zer-nos 
que aca ba va de en con trar qua tro ti gres, dois gran des e dois pe que nos, 
que es ta vam co men do o me lhor de meus ca va los. Esti ve ra a per se -
gui-los, mas se em bre nha ram na mata que mar ge ia o ri a cho.

Bem cedo man dei lim par a car ro ça e ma tar os du mes tes que a
in fes ta vam; eu mes mo vis to ri ei as ma las e ma tei uma por ção des ses
in se tos, mas o es for ço que fiz foi pra ti ca men te inú til; du ran te todo o dia 
vi e ram ou tros; o ar es ta va re ple to de les e, ten do le van ta do, por aca so,
uma das ma las ao ano i te cer, en con trei de ba i xo dela mi lha res, ape sar de
não se ter de i xa do um só des ses in se tos na bus ca que se fez de ma nhã.
Ter mi na da a lim pe za, mon tei a ca va lo com Ma ti as e fui pas se ar às mar gens 
do rio Uru guai, pou co dis tan te do pas so de San ta na. Esse rio pode ter
qua se a mes ma lar gu ra do Sena, aci ma de Pa ris; cor re len ta men te e
des cre ve lar gas e ele gan tes si nu o si da des. Suas mar gens são pou co ele va das
aci ma do le i to e ape nas co ber tas de ár vo res es par sas; mais aquém, as
pas ta gens con ser vam mu i ta fres cu ra, mas a par te mais pró xi ma do rio
está qua se uni ca men te co ber ta des sa gra mí nea de fo lhas du ras e cor tan tes,
em pre ga das na co ber tu ra das chou pa nas do Sal to, de Be lém, etc.

Nas mar gens do rio, viam-se os ras tros de vá ri os ti gres; re co -
nhe ce mos o lu gar onde eles se ha vi am de i ta do na rel va; en fim, en con tra mos
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nas pas ta gens as os sa das de ca va los e ve a dos co mi dos por eles. Qu an do
um ani mal mor re na tu ral men te, seus os sos per ma ne cem uns ao lado
dos ou tros, mas os que vi mos es ta vam dis per sos, aqui e aco lá; além dis so,
re co nhe ce mos nos crâ ni os os bu ra cos fe i tos pe las gar ras dos ti gres. Eu
não ha via ain da en con tra do ta ma nha quan ti da de de ve a dos como no
meu pas se io de hoje; apa re ci am de to dos os la dos, e de les pu de mos
con tar até trin ta mais ou me nos, em um só ban do.

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ARROIO
GUARAPUITÃ,∗ 1º de fe ve re i ro. – Não ten do po di do es cre ver este diá rio
on tem à tar de, apro ve i to, para isto, o tem po em que fi ca mos re ti dos para
o des can so dos bois. Cedo saí a ca va lo para ir her bo ri zar, acom pa nha do
de Ma ti as e de José Ma ri a no. Se gui mos, du ran te mu i to tem po, as mar -
gens do ar ro io San ta na e, ao cru zá-lo, en con tra mos pas ta gens se me -
lhan tes às que aca bá va mos de per cor rer; a rel va é mu i to ver de, sem dú vi da,
de vi do às úl ti mas chu vas; é pou co cres ci da mas de ex ce len te qua li da de;
não ha via ne nhu ma flor, o ter re no é per fe i ta men te uni for me.

Che ga dos per to de um lu gar úmi do, co ber to de gra mí nea
cha ma da san ta-fé, nos sos ca va los es tan ca ram, anun ci an do em to dos os
seus mo vi men tos o ter ror; a res pi ra ção de les era ace le ra da e jul ga mos,
por isso, que hou ves se al gum ti gre es con di do na rel va. Com efe i to, a
pou ca dis tân cia daí, re co nhe ce mos na ter ra o ras tro de um des ses ani ma is.
Con ti nu an do nos sa jor na da, atra ves sa mos o ar ro io Gu a ra pu i tã, or la do
de ar bus tos. Se guin do-o até sua em bo ca du ra no Uru guai, en con tra mos
em suas mar gens gran de nú me ro de bar ra cas aban do na das e qua se
des tru í das. Entra mos em uma de las, e no seu in te ri or ha via dois sa cos
de cou ro e um boné, fe i to de te ci do gros so, par do, de nun ci an do que os
in sur re tos es pa nhóis se ha vi am acan to na do nes te lu gar du ran te a guer ra. 
Estas bar ra cas eram fe i tas como as chou pa nas dos ín di os sel va gens, ou
como as que os vi a jan tes cos tu mam cons tru ir quan do pas sam a no i te na 
mata, isto é, for ma das de pe que nos ca ra man chões de três a qua tro pés,
so bre os qua is se es ten di am as ra ma gens.

Ao che gar mos à em bo ca du ra do Gu a ra pu i tã, se gui mos a foz
do Uru guai que pode ter, nes se tre cho, a mes ma lar gu ra do Lo i ret di an te 
do Pon til e é mar che ta do por uma es tre i ta fi le i ra de ár vo res. Acha mos

294 Au gus te de Sa int-Hilaire

∗ O au tor es cre ve Ga ra pu i ta .



uma pi ro ga nas mar gens do rio e, como ha vía mos no ta do per to do ar ro io
San ta na al guns ca va le i ros que ga lo pa vam ao lon ge, con clu í mos, pro va vel -
men te com ra zão, que eram es pa nhóis e que a pi ro ga ti nha ser vi do para
trans por tá-los a esta mar gem. Pros se guin do a ca mi nha da, de pa ra mos
um pe que no cur ral e al guns ho mens que, com a nos sa pre sen ça, es con -
de ram-se en tre as ár vo res. Meus em pre ga dos de du zi ram logo se rem
in sur re tos es pa nhóis; mas, não en ten den do por que te ri am vin do es ta -
be le cer-se nes ses de ser tos, pen sei que po de ri am ser an tes al guns ín di os
re fu gi a dos re cen te men te des se lado do rio Uru guai: “Se fôs se mos ape nas
nós dois, iría mos até lá”; dis se José Ma ri a no a Ma ti as. Eu con si de ra va
inú til esta vi si ta, mas, jul gan do es sen ci al que mi nha gen te não me acre di -
tas se me nos co ra jo so que eles, dis se que acha va me lhor ir mos adi an te.
De mos com o cur ral e al gu mas bar ra cas, mas nin guém apa re ceu. Sou be
pelo va que a no, che ga do on tem à no i te, que era este o lo cal da guar da, mas,
pro va vel men te, ela fora re ti ra da; nin guém se apre sen tou à nos sa apro xi -
ma ção e, como eu pre vi ra, al guns ín di os to ma ram o lu gar dos sol da dos.

Ao re gres sar, pas sa mos per to do lu gar onde nos sos ca va los
ha vi am dado si na is de pa vor, mas des ta vez eles se man ti ve ram tran qüi los,
pro va de que a mes ma ca u sa já não exis tia. Eu es ta va com al gu ma pre o -
cu pa ção por ca u sa da car ro ça; se os ho mens que ví ra mos ga lo par ao
lon ge fos sem es pa nhóis, po de ri am ata cá-la du ran te nos sa au sên cia pois
en con tra ri am para de fen dê-la ape nas ho mens que não pas sam de sim ples
cri an ças. Foi, por tan to, com gran de sa tis fa ção que achei tudo em or dem.

Assim que che ga mos, José Ma ri a no e Ma ti as mon ta ram de
novo a ca va lo sem nada me di zer; ima gi nei que ti ves sem ido à pro cu ra
dos ho mens que ví ra mos es con der-se no mato, à nos sa apro xi ma ção, e
co me cei a te mer que co me tes sem al gu ma im pru dên cia. Mal co me ça ra a
co mer, eles vol ta ram. No pas se io da vés pe ra, ha vía mos pas sa do jun to de 
um col méia de abe lhas sel va gens, sus pen sa cer ca de um pé e meio da
ter ra, a um ga lho de ar bus to; era qua se oval, ta ma nho de uma ca be ça e
de uma con sis tên cia de car to li na se me lhan te a das nos sas col méi as da
Eu ro pa. Ma ti as e José Ma ri a no fo ram des truí-las para ti rar mel.

Dele co me mos os três. Fui eu, no di zer de José Ma ri a no, o
que mais comi, e ava lio não ter in ge ri do quan ti da de su pe ri or a duas
co lhe ra das. Em se gui da sen ti uma dor de es tô ma go, mais in cô mo da do
que for te; de i tei-me na ter ra, sob a car ro ça, a ca be ça apo i a da so bre

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 295



mi nha pas ta, ca in do numa es pé cie de so no lên cia, du ran te a qual me sen ti
trans por ta do aos es pa ços ce les ti a is; ouvi uma voz que gri ta va; “Ele não
se per de rá, há um anjo que o pro te ge.” Nes se ins tan te, mi nha irmã veio
me to mar pela mão. Esta va ves ti da de bran co, cin to em tor no do cor po
e seu ros to ir ra di a va uma ex pres são rara de paz, se re ni da de; to man do-me
pela mão, sem me olhar e sem pro fe rir pa la vra, con du ziu-me pe ran te o
tri bu nal de Deus. Lem brei-me en tão das úl ti mas pa la vras da pa rá bo la do 
Bom Pas tor e o so nho aca bou. 

Le van tei-me, mas can sa do; so men te me foi pos sí vel dar cin -
qüen ta pas sos; vol tei para de ba i xo da car ro ça, de i tei-me de novo e sen ti
qua se ime di a ta men te o ros to ba nha do de lá gri mas que eu atri bu ía à
emo ção ca u sa da pelo so nho que re la tei. Enver go nha do de tal fra que za,
co me cei a rir; mas, ape sar de tudo, esse riso pro lon ga do tor nou-se
con vul si vo, obri gan do-me a es con der o ros to para que meus em pre ga dos
não repa ras sem. No en tan to, tive ain da for ças para dar al gu mas or dens a
Fir mi a no, e nes se ín te rim José Ma ri a no che gou. Dis se-me, com ar ale gre,
mas um pou co des nor te a do, que há meia hora se acha va em bri a ga do
cor ren do pe los cam pos. Sen tou-se en tão sob a car ro ça apo i an do-se so bre a 
roda e me con vi dou a sen tar-se a seu lado. Com mu i ta di fi cul da de, ar ras -
tei-me até lá; sen ti-me ex tre ma men te fra co e apo i ei a ca be ça no om bro
de José Ma ri a no.

Foi quan do co me çou a mais cru el ago nia; uma nu vem es pes sa 
obs cu re ceu meus olhos e já não me foi pos sí vel dis tin guir nada além do
azul do céu man cha do de nu vens e as som bras do meu pes so al. Caí no
úl ti mo grau de fra que za, não ex pe ri men tan do gran des so fri men tos, mas
to das as ago ni as da mor te. No en tan to, con ser vei per fe i ta men te a lem -
bran ça de tudo o que vi e en ten di; a nar ra ti va fe i ta por La ru ot te está
per fe i ta men te de acor do com aqui lo de que me lem bro. “Há bem dois
anos”, dis se eu a José Ma ri a no, “fe cha mos os olhos ao meu ami go; hoje
você irá pre sen ci ar meu úl ti mo sus pi ro.” – “Estou bem mal tam -
bém”, res pon deu-me ele, “ire mos mor rer jun tos nes te de ser to.” Pedi vi -
na gre con cen tra do, as pi rei-o vá ri as ve zes com for ça, sen ti-me um pou co 
re a ni ma do por al guns se gun dos, mas logo re caí na mes ma pros tra ção. La -
ru ot te es ta va au sen te quan do co me cei a pas sar mal, po rém man dei cha -
má-lo e ele cu i dou de mim do me lhor modo pos sí vel. Com La ru ot te es -
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ta vam ao re dor de mim Fir mi a no, o ín dio peão, Ma ti as e José Ma ri a no,
sen do que es tes dois se acha vam igual men te mu i to do en tes.

“Meus ami gos”, dis se-lhes eu em por tu guês, “sin to que vou
mor rer nes te de ser to, lon ge de mi nha fa mí lia e de meu país; ron dam-me 
as som bras da mor te; vou-me jun tar a es ses an jos que me cha mam para
se gui-los. Não sou mau, nun ca fiz mal a nin guém, mi nhas fal tas são di an te
de Deus que me per do a rá, as sim es pe ro, ou tal vez me pu ni rá.” Um
com ba te cru el mas de cur ta du ra ção se pas sou na mi nha alma. “Mi nha
mãe e meu so bri nho não ne ces si ta rão de mim. Mas este po bre Fir mi a no,
que ati rei nes tes de ser tos, que será dele quan do eu já não exis tir? Ma ti as, 
re co men da-o ao Con de Fi gue i ra; que ele ja ma is se tor ne es cra vo de
nin guém.” Quis afas tá-lo, mas em se gui da cha mei-o para jun to de mim
e vi al gu mas lá gri mas cor rer-lhe dos olhos. “Ma ti as, eu lhe per dôo o mal 
que me fez. La ru ot te, sa i ba que mi nhas co le ções per ten cem ao Mu seu
de His tó ria Na tu ral; meus ma nus cri tos de vem ser re me ti dos à mi nha
fa mí lia.”

O so nho que ti ve ra, quan do co me cei a cair nes ta cri se, apre -
sen ta va-se sem ces sar à mi nha ima gi na ção, sen tin do-me como que atra í do 
por uma for ça in vi sí vel para con tá-lo. As pa la vras que aca bo de re la tar
não fo ram di tas em se gui da, como as es cre vi, mas com lon gos in ter va los e
de ma ne i ra en tre cor ta da. Quis fa lar fran cês, mas só se apre sen ta vam à
mi nha me mó ria pa la vras por tu gue sas e, mes mo quan do me di ri gia a
La ru ot te, era qua se sem pre em por tu guês.

Qu an do co me cei a cair nes te es ta do sin gu lar, ten tei be ber
vi na gre e água mas, não me lho ran do, pedi água mor na para ver se con -
se guia vo mi tar o mel que me ca u sa ra tan to mal. Per ce bi que, cada vez
que en go lia, a nu vem que me co bria os olhos de sa pa re cia por ins tan tes e 
me pus a sor ver gran des go les de água, qua se sem in ter rup ção. Se gun do 
me dis se La ru ot te, devo ter be bi do de zes se is pin tas.∗ 

Pe dia-lhe sem ces sar um vo mi tó rio; ele o pro cu rou em to das
as ma las; mas, como es ta va per tur ba do por tudo que se pas sa va, não
pôde achar. Eu, de ba i xo da car ro ça, não po dia vê-lo; no en tan to pa re -
cia-me que es ta va ven do-o e re pro vei sua len ti dão; foi esta a úni ca fal ta
co me ti da por mim du ran te essa ago nia.
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Nes sa mes ma oca sião, José Ma ri a no se le van tou sem que eu
per ce bes se; mas logo meus ou vi dos fo ram atin gi dos pe los gri tos que
sol ta va; nes se ins tan te eu me acha va me lhor, a nu vem que me tol da va os 
olhos tor nou-se me nos es pes sa e ne nhum dos mo vi men tos des se ho mem
me es ca pou. Ras gou suas ves tes com fu ror, fi cou in te i ra men te nu, to mou
uma es pin gar da, deu um tiro. Ma ti as lhe ar ran cou a arma das mãos; daí
en trou a cor rer pelo cam po, cha man do por so cor ro com to das as suas
for ças, por Nos sa Se nho ra da Apa re ci da, pe din do suas ar mas, gri tan do
que todo o cam po es ta va em fogo, que as ma las fi ca ri am que i ma das,
sen do pre ci so fe chá-las. O peão ín dio pro cu rou retê-lo mas, não con se -
guin do, de ci diu ir-se em bo ra.

Até en tão, Ma ti as não se can sa va de me dis pen sar cu i da dos,
mas ele tam bém co me çou a fi car mu i to do en te; mas, como ha via vo mi -
ta do logo e era de com ple i ção ro bus ta, pron ta men te re to mou suas for ças;
La ru ot te me dis se de po is que sua fi si o no mia era as sus ta do ra de ex tre ma 
pa li dez. “Eu vou”, dis se ele de re pen te, “avi sar à guar da do que se pas sa
aqui.” Isso se ria uma lou cu ra, pois es tá va mos dis tan tes dez lé guas da
guar da e já era tar de. Mon tou a ca va lo, pôs-se a ga lo par no cam po, mas
logo La ru ot te o viu cair; ele se le van tou, e de novo co me çou a ga lo par;
mas logo tor nou a cair e, ho ras de po is, foi en con tra do pro fun da men te
ador me ci do no lu gar onde ca í ra por úl ti mo.

Vi-me, ain da se mi mor to, com um ho mem fu ri o so e duas cri an ças 
para me cu i dar, pois La ru ot te e Fir mi a no não po dem ser con si de ra dos
ho mens. José Ma ri a no me deu as ma i o res pre o cu pa ções; no mes mo ins -
tan te pen sei que não era im pos sí vel ser mos ata ca dos pe los es pa nhóis, e
esse medo aca bou por trans tor nar-me as idéi as. Qu an do es ti ve pior,
pa re ceu-me ver o cão do guia que me acom pa nha ra até a an te vés pe ra.
Per gun tei a La ru ot te e a Fir mi a no se isso não ti nha sido uma ilu são, as se gu -
ra ram-me que não; con ce bi, en tão, a es pe ran ça de ver che gar Jo a quim e um 
novo guia; isso me re a ni mou e não pa rei mais de per gun tar-lhes se não
viam che gar al gum de les.

Nes se mo men to, José Ma ri a no veio sen tar-se jun to de mim;
es ta va mais cal mo e en vol ve ra qual quer co i sa em re dor da cin tu ra. “Meu 
pa trão”, me dis se ele, “dê-me água, es tou numa fo gue i ra.” – “Veja, meu
ami go, como es tou do en te, mas o ri a cho está a pou ca dis tân cia da qui.” – 
“Dê-me o bra ço, meu pa trão; faz tan to tem po que es tou com o se nhor
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e fui sem pre um em pre ga do fiel.” To mei-lhe a mão e dis se-lhe al gu mas
pa la vras para tran qüi li zá-lo.

Enquan to isso, a água quen te, da qual eu be be ra uma quan ti -
da de enor me, aca bou por fa zer efe i to; vo mi tei, com mu i ta água, par te
dos ali men tos in ge ri dos pela ma nhã. Achei-me bem me lhor, dis tin guia
cla ra men te a car ro ça, as pas ta gens e as ár vo res; a nu vem co bria ape nas a 
par te su pe ri or dos ob je tos; de quan do em vez, ba i xa va um pou co, mas
logo su mia. Re co nhe ci que es ta va qua se nu e me en ver go nhei. Olhei
mi nhas mãos, e no tei com pra zer que elas se mo vi am. As for ças que vi
ain da em José Ma ri a no me tran qüi li za ram; no en tan to, eu es ta va cru el -
men te ator men ta do de en con trá-lo nes se es ta do e acre di tei que ja ma is
re cu pe ra ria in te i ra men te o ju í zo. Um se gun do vô mi to me deu mais alí vio
que o pri me i ro. Dis tin gui os ob je tos mais ni ti da men te ain da; pude, com
sa tis fa ção, fa lar fran cês e por tu guês; mi nhas idéi as to ma ram mais con ci são
e in di quei cla ra men te a La ru ot te onde se en con tra va o vo mi ti vo. To mei-o
por três ve zes e aca bei por vo mi tar, em tor ren tes de água, to dos os ali -
men tos que ha via in ge ri do. Até o mo men to em que en go li a ter ce i ra
por ção do vo mi tó rio, ex pe ri men ta va uma es pé cie de pra zer em to mar
água quen te, mas a par tir daí ela co me çou a me re pug nar e de i xei de
tomá-la.

Du ran te al guns ins tan tes, sen ti uma dor mên cia nos de dos,
mas pas sou. A nu vem de sa pa re ceu in te i ra men te, mi nhas idéi as fi ca ram
cla ras e, qua se à for ça, me achei cu ra do. Man dei pre pa rar um chá; dele
to mei três xí ca ras; le van tei-me em se gui da; pas se ei; pus-me a cor rer e fui 
o pri me i ro a rir de tudo o que ocor re ra. Qu a se no mo men to em que fi quei 
cu ra do, a ra zão vol tou de re pen te a José Ma ri a no. Ves tiu-se e dis se ao
peão ín dio que era pre ci so ir pro cu rar Ma ti as; mon tou a ca va lo e o trou xe 
logo.

Pre su mo que eram dez ho ras da ma nhã quan do comi mel e,
ape nas ao pôr-do-sol, me achei com ple ta men te bom. O novo guia e
Jo a quim che ga ram à no i ti nha. Pre ci sa va de re pou so, de i tei-me e foi en tão
que sen ti como a pes soa é fe liz, es tan do en tre os fa mi li a res. Meu pes so al 
sa bia quan to eu ha via es ta do do en te; era-lhes fá cil jul gar quan to ne ces si -
ta va de re pou so e, no en tan to, não ces sa ram de fa zer ba ru lho du ran te a
no i te toda. Os mos qui tos que, de po is das chu vas, se tor nam ex tre ma -
men te abun dan tes, me im pe di ram de dor mir o res to da no i te.
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AO AR LIVRE, NAS NAS CEN TES DO ARRO IO GU A -
RA PU I TÃ, 1º de fe ve re i ro, duas lé guas e meia. Às 2 ho ras o ter mô me -
tro mar ca va 26°C. – Per cor re mos duas lé guas esta ma nhã; à tar de não
mais que meia lé gua, para que ti vés se mos tem po de ma tar uma vaca.
Esta úl ti ma de ve ria nos con du zir mais lon ge, mas os sol da dos que me
acom pa nham não co nhe cem or dem nem eco no mia. É um pra zer para eles 
es ban jar, gas tar, per der. Nis so não di fe rem em nada de Fir mi a no e, se eu os
en car re gas se de cu i dar de mi nha ba ga gem, es tou cer to de que to das as
mi nhas ma las es ta ri am em fran ga lhos.

Infor ma ram-me, pela ma nhã, de que três dos ca va los re a is
que me fo ram em pres ta dos em Be lém es ta vam re u ni dos a uma tro pa de
ju men tos sel va gens. A égua que me acom pa nha des de San ta Te re sa foi,
esta no i te, ata ca da por uma onça, pois mos tra em vá ri as par tes do cor po 
as mar cas de suas gar ras; es tan do pre sa e es ca pan do de ini mi go tão pe ri -
go so, foi por que pro va vel men te a de fen de ram os ca va los; pro va dis so é
que foi en con tra da pro te gi da pe los ca va los, como se es tes qui ses sem fa zer
uma mu ra lha com seus cor pos.

Esta ma nhã, es ta va ain da um pou co fra co, mas logo me re fiz
e esta no i te vol tei ao meu es ta do nor mal. Entre tan to, tudo o que se pas sou
on tem não me sai do pen sa men to; não pen sei nou tra co i sa du ran te o
dia, aca ban do por ter a ca be ça bem can sa da. Ma ti as se que i xa de es tar
sur do de um ou vi do, José Ma ri a no diz que sen te ex tre ma fra que za, pa re -
cen do-lhe que todo o cor po está co ber to de óleo.

Até o lu gar em que ha vía mos pa ra do esta ma nhã, atra ves sa mos
sí ti os onde eu já es ti ve ra, no meu pas se io de on tem de ma nhã. Para
che gar mos até aqui, se gui mos as mar gens do ar ro io Gu a ra pu i tã até suas
nas cen tes.

Ha via dito a Ma ti as que es ta ria bem de se jo so em ob ter al guns 
exem pla res das abe lhas cujo mel me ca u sa ra tão fu nes tos efe i tos. Um
pou co an tes de che gar mos aqui, ele des co briu uma col méia e me cha -
mou. Esta col méia era ab so lu ta men te se me lhan te à ou tra, mes ma for ma,
mes ma con sis tên cia e igual men te pre sa a um dos ga lhos es pi nho sos de
um pe que no ar bus to. Ao en tar de cer, Ma ti as se en ro lou no seu pon cho,
acom pa nha do de Fir mi a no, foi ti rar a col méia; e vol tou logo de po is com 
duas abe lhas, que guar dei cu i da do sa men te, e nu me ro sos fa vos pa re ci dos 
aos que eu co me ra e che i os de um mel igual men te aver me lha do.
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Dis se-me que Fir mi a no e um peão zi nho ín dio que acom pa nha
o va que a no dele ha vi am in ge ri do gran de quan ti da de. Pen sei pri me i ro
que ele que ria fa zer gra ça. Mas ve ri fi quei ser ver da de. Fir mi a no o
con fir mou e, no mes mo ins tan te, o peão ín dio se pôs a en go li-lo à mi nha
vis ta. Ha via en tre nós três ho mens bran cos, dois dos qua is não sa bi am o 
que nos ocor re ra, a não ser pelo que con ta mos, mas à vis ta do mel pa re ceu 
não lhes ca u sa rem ne nhum te mor. Meus dois ín di os, ao con trá rio, fo ram 
tes te mu nhas do mal es pan to so que ex pe ri men ta mos e, no en tan to, eles
a isto se ex pu se ram, de pro pó si to, pro va vel men te mes mo sem es ta rem
pos su í dos de gran de gula, pois, se qui ses sem dar ao tra ba lho de pro cu rar,
acha ri am fa cil men te ou tro mel que po de ri am co mer com se gu ran ça.
Isso não aca ba de se con fir mar, o que já te nho com pro va do tan tas ve -
zes, que os ín di os não têm ab so lu ta men te idéia do fu tu ro, ou seja, in te i -
ra men te im pre vi den tes?

Não pude, en tão, de i xar de cen su rar, com in dig na ção, meus
dois peões. Fi ca ram per fe i ta men te tran qüi los, e eu a me in qui e tar por
ca u sa de les. Ti rei dois vo mi tó ri os da mi nha mala e fi quei acor da do toda
a no i te. O que me sur pre en de, no en tan to, é que já fa zia mais de duas
ho ras que meus em pre ga dos in ge ri ram esse mel, ce a ram em se gui da e
até ago ra não se que i xam de nada.

AO AR LIVRE, ÀS NASCENTES DO ARROIO
GUARAPUITÃ, 2 de fe ve re i ro. – Mi nhas in qui e ta ções so bre meus ín di os
au men ta ram ain da, de po is que ter mi nei este diá rio e não ti nha mais nada 
para me dis tra ir. Temo que Fir mi a no, cuja voz de i xei de ou vir, te nha ca í do
num tor por le tár gi co e me lem brei, com tris te za, de que ele não era ba ti -
za do. Ia des cer da car ro ça para me ci en ti fi car de seu es ta do, quan do dei
com o peão que ia vi gi ar os ca va los. Per gun tei-lhe como se acha va e ele 
me res pon deu que não ti nha sen ti do a mais li ge i ra dor. Fui me de i tar e
sou be com sur pre sa, esta ma nhã, que os três ín di os não ha vi am sen ti do
ab so lu ta men te nada. O mel que co me ram era, en tre tan to, ab so lu ta men te
se me lhan te ao que tan to mal nos ca u sa ra. As duas col méi as se pa re cem
per fe i ta men te, to dos re co nhe ce ram as abe lhas como sen do da es pé cie
que os gua ra nis cha mam le chi gua na. Como ex pli car que te nha mos fi ca do
tão do en tes e es ses ín di os não ha jam ex pe ri men ta do a mais li ge i ra in dis -
po si ção? Não se pode ad mi tir que isto seja ca u sa do pela di fe ren ça de
or ga nis mo en tre ín di os e bran cos, pois José Ma ri a no é mes ti ço de ín dio
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e de mu la to. Pode-se su por que as abe lhas le chi gua na não re ti ram sem pre o 
mel das mes mas subs tân ci as, mas como ad mi tir que esse mel pos sa ser
para o ho mem ora ve ne no, ora agra dá vel ali men to, e não pro du za os
mes mos efe i tos so bre os in se tos que dele se nu trem? Há aí algo ex -
cep ci o nal, não me nos sur pre en den te que os sin to mas ex tra or di ná ri os
que on tem sen ti mos eu e meus dois em pre ga dos.

A chu va co me çou on tem à tar de, con ti nu an do por toda a no i te;
eu me pre pa ra va, en tre tan to, para pros se guir vi a gem, quan do me vi e ram 
di zer que fal ta vam oito dos meus ca va los. Após as bus cas que du ra ram
todo o dia, Ma ti as avis tou-os no meio de uma tro pa de ju men tos sel va gens, 
pôs-se em cam po, aju da do por Jo a quim e José Ma ri a no e con se gui ram
re co brar qua tro de les.

Esta tar de Fir mi a no me ofen deu gros se i ra men te, obri gan do-me
a cas ti gá-lo. Esse ra paz me viu on tem, no meio de mi nha cru el ago nia,
cu i dar qua se ex clu si va men te dele, pre o cu pan do-me de não de i xá-lo
en tre gue à pró pria sor te, e hoje se es que ce de todo esse des ve lo, e me
des res pe i ta. Os bran cos são in gra tos por que, jul gam eles, re co nhe cer
um be ne fí cio re ce bi do é ad mi tir in fe ri o ri da de, o que fere sem pre o
amor-pró prio; mas en tre eles essa in gra ti dão é fru to da re fle xão or di na -
ri a men te tar dia, não ocor ren do nun ca no mes mo dia do be ne fí cio. Os
ne gros es cra vos po dem ser re co nhe ci dos, por que nada lhes cus ta
con fes sar sua in fe ri o ri da de e por que nun ca es que cem o pas sa do. Não é
que os ín di os o es que çam, mas dele não ti ram ne nhu ma con clu são so bre o
fu tu ro, que é para eles o mes mo que os so nhos são para nós; lem bra mo-nos 
mu i to de les, mas sem uti li da de. É, pois, di fí cil que os ín di os se jam re co -
nhe ci dos, por que para isso é pre ci so ne ces sa ri a men te ti rar con clu sões
do pas sa do para o pre sen te.

AO AR LIVRE, PER TO DO ARRO IO IMBA HÁ,∗ 3 de
fe ve re i ro, cin co lé guas. – Na no i te de an te on tem, um ti gre não ces sou
de ron dar nos so acam pa men to, mas hoje não apa re ceu. Cho via ain da
quan do par ti mos. Embar quei na car ro ça, mas logo o tem po pas sou a
bom e fiz o res to da vi a gem a ca va lo. A re gião hoje per cor ri da é a mais
uni for me que te nho vis to de po is de Mon te vi déu; as pla ní ci es de Be a u ce
não o são mais.
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Como há nes tes cam pos imen sa quan ti da de de ca va los sel va gens,
a rel va, pas ta da cons tan te men te, não cres ce nada. É um rel va do raso e
que, nes te mo men to, apre sen ta o mais belo ver de; viam-se aí pou cas
es pé ci es de plan tas flo ri das, mas exis te nú me ro pro di gi o so de in di ví du os 
des sas que es tão com flo res. É a acan tá cea anã nº 2.578, o nar ci so nº 2.625
ter e amary llis nº 2.566 e uma ou tra es pé cie que não des cre vi, plan ta que
pou co se ele va da ter ra, cu jos cá li ces e co ro las, mis tu ra das na rel va, a
pin tam de ver me lho, ama re lo, ró seo e es bran qui ça do.

Pa ra mos jun to a um ri a cho cha ma do Ita pi to cai,∗ mar che ta do
de ár vo res, de po is, con ti nu an do nos so ca mi nho, vi e mos pas sar a no i te
no meio das ru í nas de uma es tân cia dis tan te al gu mas cen te nas de pas sos 
do rio Imba há.

De acor do com meu va que a no, os cam pos que per cor ri des de 
Be lém e, hoje, ape nas re fú gio de ti gres, ve a dos, aves tru zes e ca va los
sel va gens, eram an ti ga men te ha bi ta dos por es tan ci e i ros por tu gue ses,
mas suas mo ra das fo ram duas ve zes des tru í das, du ran te a guer ra, pe los
ga ú chos e eles não ti ve ram ain da a co ra gem de res ta be le cê-los pela
ter ce i ra vez.

AO AR LIVRE, ÀS MAR GENS DE UM AR RO IO SEM
NOME, 4 de fe ve re i ro, cin co lé guas. – A co li na so bre a qual es ta va cons -
tru í da a es tân cia onde ha vía mos pa ra do a no i te pas sa da do mi na, de um
lado, uma vas ta ex ten são de pas ta gens, e de ou tro, um lar go vale ir ri ga -
do pelo ar ro io Imba há. Des cen do a esse vale, se gui mos du ran te al gum
tem po o le i to do ar ro io, tor nan do a su bir até a sua nas cen te. Deu-nos
tra ba lho atra ves sá-lo, no en tan to o con se gui mos sem aci den tes. Este
ar ro io está mar che ta do de ár vo res den sas e co pa das.

Do ou tro lado, en con tra mos uma re gião ab so lu ta men te di fe -
ren te da que tí nha mos per cor ri do on tem e, cer ta men te, a mais de si gual
atra ves sa da de po is de Mon te vi déu. Ela apre sen ta va les pro fun dos,
bar ran cos es ca va dos pe las águas plu vi a is, ter re no mu i to pe dre go so,
pas ta gens pou co ri cas e qua se ra sas. O cam po não ofe re ce aqui esse ar
de ale gria que nele en con trei em toda par te du ran te esta vi a gem; tem
um as pec to som brio, de vi do não so men te à de si gual da de do solo e sua
es te ri li da de, mas ain da à cor ene gre ci da das pe dras dis per sas nas pas ta gens;
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gran des tro pas de ca va los sel va gens, dis per sas no cam po, em pres tam
um pou co de vida à pa i sa gem. Pa ra mos à mar gem de um ar ro io sem
im por tân cia que nem se quer tem nome, ape sar de es tar mar che ta do por
lar ga fila de ár vo res.

ESTÂNCIA DE SÃO MARCOS, 5 de fe ve re i ro, qua tro
lé guas. – O ter re no já não é de si gual nem pe dre go so, mas as pas ta gens
são ain da pou co ele va das, o que pro vém, sem dú vi da, das in ces san tes
apa ras que lhes dão os ca va los sel va gens. Apre sen tam nes te mo men to
um ver de tão bo ni to quan to o que ad mi rei nos cam pos de Mal do na do
ou de Ro cha, quan do os atra ves sei no co me ço da pri ma ve ra, e du ran te
mu i to tem po não en con trei ne nhu ma flor.

Qu an do eu es ta va per to de um ar ro io de no mi na do Tou ro pas so,
o va que a no me pe diu per mis são para se re ti rar e eu a dei. Esse ho mem
leva em sua com pa nhia uma in di a zi nha mu i to bo ni ta, de 14 ou 15 anos,
acom pa nha da pela mãe e um ir mão zi nho. Pos sui ele per to da qui uma
es tân cia onde o al fe res da guar da lhe per mi tiu pas sar al guns dias; o
va que a no é ca sa do, tem a mu lher em sua es tân cia e, no en tan to, aí traz
sua ín dia. Qu a se to dos os mi li ci a nos acan to na dos nes ta par te da fron te i ra
do sul es tão as sim ama si a dos a ín di as. A fa ci li da de com que es sas mu lhe res
se pros ti tu em, sua do ci li da de, sua ig no rân cia mes mo são ou tros tan tos
atra ti vos para es ses ho mens ru des que não vi sam a ou tra co i sa, além do
ins tru men to de pra zer. Mas, re pi to, es sas mis tu ras fa rão a Ca pi ta nia do
Rio Gran de per der sua ma i or van ta gem: a de ofe re cer uma po pu la ção
qua se sem mes cla. Os fi lhos de pais bran cos e de ín di as gua ra nis já não
te rão esta do ci li da de que tal vez seja a úni ca vir tu de des te povo e, edu ca dos
por ín di as, ou aban do na dos a si mes mos, te rão to dos os ví ci os dos ín di os
e dos bran cos.

Seja como for, este não era o ver da de i ro vau, como eu o sou be 
de po is, por onde nos ha via con du zi do o va que a no. Meu pes so al foi
obri ga do a tra ba lhar du ran te mu i tas ho ras para abrir pas sa gem à car ro ça 
no meio das ár vo res que mar ge i am o ar ro io; foi pre ci so des car re gá-la
para fazê-la pas sar o ar ro io e não sei como não se fez em pe da ços.

A cer ca de meia lé gua do ar ro io, en con tra mos uma es tân cia
onde pa ra mos. Há per to de dez dias eu não via ca sas, nem ou tras pes so as
além de mi nha gen te e meus va que a nos; tive ver da de i ra ale gria ao de pa rar
fi nal men te al gu mas ca ba nas. Não se pode mes mo dar ou tro nome às
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mi se rá ve is mo ra das que com põem esta es tân cia. De las há uma meia dú zia,
ha bi ta das por al gu mas des sas fa mí li as in dí ge nas que de i xa ram re cen te -
men te Entre-Rios. A ma i or, cons tru í da de pa lha como as ou tras, tem,
con tu do, a for ma de uma casa, mas é tão pe que na que aí abri ga rá ape nas 
umas cin co ou seis pes so as. Um ban qui nho e um ji rau cons ti tu em todo
o seu mo bi liá rio e não exis te ou tra aber tu ra além da por ta. O pro pri e tá rio,
to da via, me re ce beu mu i to bem, sem sa ber quem eu era; ofe re ceu-me
car ne e me dis se que ama nhã po de rá gui ar-me até a es tân cia vi zi nha.
Esse ho mem, como a ma i or par te dos ha bi tan tes da Ca pi ta nia do Rio
Gran de, fez vá ri as cam pa nhas con tra os es pa nhóis e, em bo ra sim ples
mi li ci a no, pas sou qua se toda a sua vida a ser vi ço do Rei. Sua es tân cia foi 
des tru í da du ran te a guer ra e so men te há al guns me ses vol tou a ela. Pa re ce
que se gue o cos tu me ge ral da re gião pois, ao che gar, en con trei à por ta
de seu quar to uma ín dia mu i to bo ni ta e ra zo a vel men te ves ti da, que se
ba lan ça va numa rede, en tran do vá ri as ve zes no seu quar to.

RINCÃO DE SANCLÓN, 6 de fe ve re i ro, qua tro lé guas. –
Como nos so hos pe de i ro de on tem à no i te me pro me te ra, ele me ser viu
de guia para vir até aqui. A re gião que atra ves sa mos para aqui che gar é
per fe i ta men te pla na e co ber ta de uma rel va ras te i ra. Ela os ten ta no
mo men to o mais belo ver de e tive a sa tis fa ção de nela re ver mu i tas flo res. 
Ago ra, a ve ge ta ção des toa da flo ra eu ro péia, mas es tou per su a di do de
que, en tre as plan tas co le ta das, se en con tram mu i tas já re co lhi das nos
cam pos ge ra is. Se gun do me dis se meu va que a no, só de po is que cho veu
se tor na ram ver des, an tes es ta vam ama re los e se cos.

A es tân cia onde pa rei per ten ce ao al fe res∗ que co man da a
guar da de San ta na, tan to por mim pro cu ra da. A guar da foi mu da da para 
ou tro lu gar a duas lé guas da qui mais ou me nos, e o al fe res pode vir a
sua casa quan do bem en ten der. Sua es tân cia que, como tan tas ou tras
ha via sido des tru í da du ran te a guer ra, se com põe atu al men te de mi se rá ve is
chou pa nas, na ma i o ria ha bi ta das por fa mí li as in dí ge nas re cen te men te
che ga das da al de ia de Ya pe ju.

Os es tan ci e i ros des ta re gião que não têm es cra vos apro ve i tam 
a emi gra ção dos ín di os para fi car com al guns como peões. Os gua ra nis
são, se gun do tes te mu nho ge ral, mu i to in di ca dos para esse ser vi ço; mon tam 
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bem a ca va lo, gos tam imen sa men te des se exer cí cio e mu i tos sa bem
do mar ca va los. Sua per fe i ta do ci li da de é ou tra con di ção que os faz
pro cu ra dos para tra ba lhar nas es tân ci as.

Os que en con trei aqui não tra zi am, a ma i o ria de les, du ran te
todo o dia, ou tra rou pa além de um cal ção de fa zen da de al go dão. Os
ho mens es ta vam sen ta dos no chão, as mu lhe res se ba lan ça vam em
pe que nas re des de lã, fe i tas por elas pró pri as. O al fe res lou va-lhes mu i to 
a do ci li da de, mas não faz o mes mo elo gio à sua in te li gên cia; diz que são
pou co sus ce tí ve is de ami za de e de gra ti dão; acres cen ta que mes mo en tre 
eles as ami za des não são du ra dou ras, dan do como pro va a fa ci li da de
com que aban do nam os fi lhos aos ho mens bran cos, sem sa ber como se rão 
tra ta dos, nem o que vi rão a ser.

Per gun tei a al guns dos gua ra nis que aqui es tão se ti nham
ou vi do fa lar dos je su í tas por seus pais; res pon de ram-me ne ga ti va men te.
No en tan to ain da não per de ram to dos os há bi tos que lhes trans mi ti ram
os pa dres da Com pa nhia de Je sus. Os pais con ti nu am a en si nar os fi lhos 
a re zar, na lín gua vul gar, e di a ri a men te têm o cu i da do de fazê-los re ci tar
as pre ces. Os mais jo vens sa bem ape nas mon tar a ca va lo, po rém os mais 
ve lhos não es tra nham os tra ba lhos agrí co las. Há aqui um se xa ge ná rio
que ti nha, em sua re gião, se gun do me dis se o al fe res, con si de rá ve is
plan ta ções de tri go, cen te io e mi lho.

A al de ia de Ya pe ju, de onde vi e ram os ín di os que aqui es tão,
fica si tu a da a ape nas duas lé guas des ta es tân cia, à mar gem di re i ta do
Uru guai, e era uma das mais im por tan tes das Mis sões je su í ti cas de
Entre-Rios; sen do fá cil as sim con clu ir-se, pois, que está ape nas a duas
lé guas da qui e San du, tão lon ge dela, for ma va ou tro ra uma das es tân ci as 
des sa al de ia. As ter ras da es tân cia do al fe res dela de pen di am e foi so men te
de po is da cam pa nha de dom Di o go que ele teve per mis são de aí se es ta -
be le cer.

Du ran te todo o dia o tem po es te ve ame a ça dor e à no i te co me çou 
a tro ve jar e a cho ver. Como a chou pa na do al fe res não tem por ta, ele
man dou fe char a en tra da por meio de um cou ro; mes mo as sim, a água
in va diu-a por to dos os la dos. Como esta mi se rá vel mo ra dia é ain da me lhor
que as dos ín di os, al guns mi li ci a nos, que es tão aqui com o al fe res, vi e ram
pas sar a no i te co nos co. To dos se de i ta ram num ji rau fe i to de bam bus.
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Em todo o Bra sil, nin guém se des pe to tal men te para dor mir,
e os me lho res le i tos se com põem de um sim ples col chão de pa lha de
mi lho, mas aqui nem isto, cada um leva seu le i to con si go ou, para di zer
me lhor, dor me so bre o ar re a men to de seu ca va lo. Esten de no chão esta
gran de peça de cou ro cha ma da ca ro na; o lom bi lho lhe ser ve de tra ves se i ro. 
So bre a ca ro na põe o pe le go, sua chin cha e de i ta-se so bre esse sim ples le i to, 
en ro la do no pon cho com a ca be ça des co ber ta.

RINCÃO DE SANCÓN, 7 de fe ve re i ro. – Che gan do on tem
aqui, con sul tei o al fe res so bre o ca mi nho que de via to mar. Após as chu vas,
o Uru guai não é va deá vel; eu me vejo obri ga do a es pe rar aqui pela
che ga da de pi ro gas, que fi cam mu i to mais ba i xas jun to às mar gens do
rio. Vejo apro xi mar-se a es ta ção chu vo sa e temo ser de ti do pe las en chen tes
dos rios en tre as Mis sões e Por to Ale gre.

Qu an do es ta va em Be lém, po dia es co lher en tre dois ca mi nhos,
ou me dis tan ci ar da cos ta e pas sar pela ci da de cha ma da Ca pe la de Ale gre te,
ou se guir, como o fiz, as mar gens do Uru guai. Pre fe ri este ca mi nho por
ser o mais cur to e, pelo acon te ci do, acho ter de mo ra do mu i to mais tem po.

Esta ma nhã, o al fe res me per gun tou se que ria par ti ci par de
seu al mo ço e me man dou tra zer car ne as sa da tão dura que, ape sar dos
meus es for ços, foi-me im pos sí vel mas ti gar um pe da ci nho se quer. Li mi -
tei-me a dela chu par o suco, jo gan do dis far ça da men te a car ne de ba i xo
do ji rau. Nes se al mo ço fui eu quem for ne ceu a fa ri nha, pois o al fe res
não pos su ía fa ri nha nem sal. Assim, eis um ho mem que se nu tre uni ca -
men te de car ne, e car ne mais dura que se pos sa ima gi nar; mora numa
chou pa na de sete pas sos de com pri men to por cin co de lar gu ra, não tem
ou tro pra zer além do fumo e de to mar mate e, no en tan to, é ofi ci al de
mi lí cia. Pa re ce, na ver da de, bem sa tis fe i to, mas não é me nos ver da de i ro
que uma tal exis tên cia deva re con du zir ne ces sa ri a men te a uma bar bá rie
um povo tão re sig na do. Res trin gir to das as suas ha bi li da des a sa ber mon -
tar a ca va lo, to dos os seus cos tu mes a co mer car ne é re du zi-lo à con di ção
de in dí ge na e dis tan ciá-lo da ci vi li za ção que, fa zen do-nos co nhe cer uma
quan ti da de de pra ze res, nos for ça a tra ba lhar, a exer ci tar nos sa in te li gên cia 
para con quis tá-los e, por con se guin te, a aper fe i ço ar-nos, pois é uni ca men te
pelo exer cí cio de nos sa in te li gên cia que nos aper fe i ço a mos.

Pelo que dis se, se re mos tal vez ten ta dos a atri bu ir os cos tu mes 
des te povo a uma cer ta in ge nu i da de, mas não é as sim! Cos tu mes in gê nu os
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se acha rão em um povo re li gi o so e ami go do tra ba lho e não ex clu em to dos 
os pra ze res da vida. Um povo sem re li gião, que pas sa a ma i or par te de
sua vida no ócio, po de rá ter pou cas ne ces si da des, mas não será por isso
me nos cor rup to, e a sim pli ci da de de seus cos tu mes será ape nas ig no rân cia
e gros se ria. Intro du zir o luxo num povo cu jos cos tu mes são re al men te
in gê nu os é per dê-lo. Qu an do um povo é gros se i ro e cor rom pi do, a pon to
de per der a tra di ção do bem e os ele men tos de uma re ge ne ra ção mo ral,
o luxo pode re con du zi-lo à ci vi li za ção.

Enquan to es cre vo este diá rio, um mes ti ço toca vi o la à por ta
da mi nha chou pa na, can tan do tris tes can ções es pa nho las, e as ín di as
dan çam com os sol da dos do al fe res. Estas dan ças nada têm da in de cên cia
dos ba tu ques; é um sa pa te a do co me di do, com al gu ma gra ça, mas sem
ne nhu ma vi va ci da de. Po de ria di zer o mes mo das dan ças mais de cen tes e 
mais ele gan tes de Mon te vi déu. Elas não têm a mo vi men ta ção e a ra pi dez
das nos sas. Sim ples men te uma len ta mar cha, acom pa nha da às ve zes de
fi gu ras e de ati tu des mu i to sé ri as e, al gu mas ve zes, mu i to in de cen tes.

RINCÃO DE SANCLÓN, 8 de fe ve re i ro. – O al fe res cal cu lou
que as pi ro gas por nós tão es pe ra das não po dem che gar hoje e, por isso, fui 
obri ga do a per ma ne cer aqui. Pas sei boa par te do dia her bo ri zan do nos
ar re do res da es tân cia. As pas ta gens se mos tram, nes se mo men to, tão ver des 
quan to as de Cas til los e do Pão de Açú car no iní cio da pri ma ve ra.

A ve ge ta ção da qui já não se as se me lha à da Eu ro pa. As es pé ci es
que en con trei flo ri das per ten cem to das a gê ne ros da flo ra ame ri ca na e um
gran de nú me ro de las cres ce igual men te nos cam pos ge ra is, como o pro vam
meu her bá rio e o li vro de bo tâ ni ca. Entre as que são co muns às duas re giões, 
posso ci tar, com cer te za, a com pos ta e a poly ga la. As re giões que hoje
percor ro são, na ver da de, mais me ri di o na is que os cam pos ge ra is; mas
a diferen ça se acha com pen sa da pela ele va ção des tes úl ti mos cam pos. Pela
pri me i ra vez de po is de Mon te vi déu, ob ser vei gran des bam bus às mar gens do 
ri a cho Tou ro pas so; co me cei a en con trar o ingá∗ em Sal to, às mar gens do
Uru guai, e sei que ele cres ce tam bém per to da qui. Comi pês se gos, me lan ci as
e um ex ce len te me lão co lhi do pró xi mo da qui. Os pês se gos não es ta vam
ainda ma du ros, as sim não pos so jul gar sua qua li da de.
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Ca pí tu lo XV

AO AR LIVRE, NAS MARGENS DO IBICUÍ – TRAVESSIA EM
PIROGA. NA OUTRA MARGEM DO IBICUÍ – ESTÂNCIA DO
ALFERES ANTÔNIO FRANCISCO SOUTO – RINCÃO DA CRUZ –
PEDRAS DE LIMITES – PRODUTOS DA CRIAÇÃO – PRODUTOS
DA LAVOURA – O MARECHAL CHAGAS∗ – CHÁCARA DE PEDRO 
LINO – SENTIDO DA PALAVRA CHÁCARA – FAZENDA DO
SALTO. O PADRE ALEXANDRE E SUA INSOLÊNCIA – FAZENDA
DO DEUMAIRO (SIC) – COLONOS EUROPEUS – SEUS FILHOS –
SITI, CHEFE DOS ÍNDIOS.

AO AR LIVRE, NAS MARGENS DO IBICUÍ, 9
de fe ve re i ro, duas lé guas e meia. – Hoje de ma nhã, bem ce di nho, o al fe res
saiu de casa para fa zer abrir no mato que co bre a mar gem di re i ta do Ibi cuí
um ca mi nho para a car ro ça. Qu an to a mim, so men te de i xei o Rin cão de
San clón às 10 ho ras.

A re gião per cor ri da para che gar até aqui é on du la da e co ber ta
de pas ta gens que, em bo ra de mu i to boa qua li da de, não va lem como as
dos ar re do res de Mon te vi déu. A erva mu i to mais den sa, mas me nos fina 
e ten ra. Os lu ga res úmi dos es tão co ber tos de uma gra mí nea atu al men te
flo ri da. Con ti nuo a en con trar mu i tas plan tas dos cam pos ge ra is e de ou tras
∗ O au tor es cre ve Cha yas o nome do Ma re chal Fran cis co Cha gas dos San tos.



par tes do Bra sil. Cito, en tre ou tras, uma lo ran tá cea que co lhi na en cos ta
da ser ra de Pa ra na guá, um hyptis, que cres ce jun to a São João d’el-Rei,
uma com pos ta, que acre di to exis ten te nos cam pos da Ca pi ta nia de Mi nas, a 
la bi a da, tão co mum aqui, bem como em vá ri as áre as do in te ri or do Bra -
sil. Entre as plan tas em flor mais co muns, po dem-se ci tar uma cás sia,
uma me las to má cea e di ver sas spar man nia, tão co muns nes te sí tio como
nos cam pos ge ra is.

O Ibi cuí, no lo cal onde de ve mos pas sar, re ce be as águas de
um ou tro rio cha ma do Ibi ro cai∗ (água de an gi co) ou por cor rup ção
Ve ro cai, cu jas nas cen tes se acham a cer ca de 20 lé guas da qui, per to das
do rio de Nho ren duí.

Os dois rios re u ni dos for mam um só, não me nos lar go que o
Sena aci ma de Pa ris. Des te lado, o ter re no ele va-se brus ca men te, aci ma
das águas do Ibi cuí e apre sen ta uma orla de mata, de ar bus tos e ár vo res
pou co cres ci das e ra quí ti cas, mas co pa das e den sas. Do lado opos to, o
rio é cer ca do por are i as, mas além vêem-se tam bém ma tos. O Sal gue i ro
nº 2.132 sex to en con tra-se ain da às mar gens dos rios e ri a chos; mas é
mu i to me nos co mum. Entre as ár vo res e ar bus tos que, des te lado,
mar ge i am o Ibi cuí, gran de nú me ro de mir tá ce as, o ingá nº 2.496 bis, o
sa ran di, o aço i ta-ca va lo-bran co,∗∗ etc. Mais dis tan te des sas ár vo res, cres cem 
jun to nas pas ta gens a ver nô nia e a ra di a da, já co lhi das.

Ao che gar aqui, o al fe res me dis se que aca ba va de man dar
ma tar uma vaca e que ía mos, em se gui da, comê-la. Pas sei, re al men te, ao
re dor de uma gran de fo gue i ra fe i ta pe los ín di os com es pe tos de ma de i ra 
atra ves sa dos de na cos de car ne, e que, cra va dos obli qua men te so bre a
ter ra, for ma vam uma abó ba da aci ma do bra se i ro. O al fe res ti nha es ten di do
no chão, de ba i xo das ár vo res, todo o equi pa men to de ca va lo; sen ta mo-nos
e nos trou xe ram um es pe to de cos te las da vaca que aca ba vam de aba ter.
O al fe res se pa rou as cos te las e co me ça mos a comê-las, ser vin do-nos,
mu i to mais dos de dos que dos gar fos.

Ain da esta tar de não ha vi am che ga do as pi ro gas que nos de vem
trans por tar para a ou tra mar gem.

AO AR LIVRE, ÀS MAR GENS DO RIO IBI CUÍ, 10 de fe -
ve re i ro. – Ontem à no i te, as mu lhe res dos gua ra nis que de vi am aju dar o
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trans por te da ba ga gem e da car ro ça che ga ram aqui. Ge ral men te, os ín di -
os não se mo vem sem a com pa nhia de suas mu lhe res; as de qua se to das
as tri bos acom pa nham os ma ri dos à guer ra, como vi en tre os bo tu cu -
dos. Qu an do o Ca pi tão Ca i ti me acom pa nhou de Sal to-Gran de à pas sa gem 
do Cha pi cuí, sua mu lher veio com ele. Os lan ce i ros gua ra nis, que co nhe -
ci em Be lém, to dos tra zi am suas es po sas e, quan do sol da dos-ín di os das
Mis sões vão fa zer guar da em al gum lu gar, é sem pre em com pa nhia de
suas mu lhe res, em bo ra isso seja to tal men te con trá rio às or dens do Ma -
re chal-de-Cam po Cha gas, que co man da nas Mis sões.

As pi ro gas, que eu es pe ra va com tan ta im pa ciên cia, che ga ram
esta ma nhã; as ma las e toda a ba ga gem fo ram trans por ta das ime di a ta -
men te para a ou tra mar gem do rio. Qu an do as pi ro gas vol ta ram à mar gem
es quer da, fi ze ram-na pas sar atra ves sa das de ba i xo da car ro ça; dois ca va los
fo ram amar ra dos pe las ca u das a uma das ro das, e al guns ín di os con du zi ram
a car ro ça, co lo ca dos na par te das pi ro gas que ul tra pas sa vam a car ro ça,
ao mes mo tem po que ou tros a em pur ra vam por trás, na dan do, e ou tros, 
en fim, con du zi am os ca va los, igual men te a nado. Foi mu i to pe no so fa zer
es tes ani ma is pas sar o rio; um boi e um ca va lo afo ga ram-se na tra ves sia.
Nes ta mar gem do rio, é pre ci so abrir-se uma pi ca da na mata cer ra da
para se che gar aos cam pos, sen do in fe liz men te im pos sí vel fazê-la em li nha
reta, por que do ou tro lado da mata, em fren te ao lo cal para onde foi
le va da a car ro ça, há um lago in trans po ní vel. Será ne ces sá rio, por tan to,
abrir ca mi nho pa ra le la men te ao rio e ao lago para, em se gui da, con tor nar
esse ata lho, já in di ca do por um ca mi nho pou co fre qüen ta do, fe i to por
pes so as a pé ou a ca va lo. Eu e o al fe res já tí nha mos co me ça do a per cor rê-lo, 
para ver até onde ele ia, quan do co me çou a cho ver. Apres sei-me a vol tar 
à car ro ça, que ain da não es ta va car re ga da. Antes que se pu des se fa zer
qual quer co i sa, as ma las já es ta vam um pou co mo lha das, mas não tan to
a pon to de es tra ga rem os ob je tos. O al fe res me pe diu li cen ça para re ti -
rar-se, as se gu ran do-me que o ata lho não iria mu i to mais lon ge de onde es -
tá va mos, de i xan do-me dois ín di os para o pros se guir, e me pro me ten do
en vi ar dois ou tros ama nhã cedo.

Os ca va los e os bois fi ca ram so bre a mar gem, mas para que
eles pu des sem pas tar, era pre ci so que fos sem para o mato. José Ma ri a no
e os dois sol da dos co me ça ram a tocá-los, obri gan do-os a se guir pelo
ca mi nho onde se deve fa zer o ata lho, cor tan do os ga lhos que im pe di am
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a pas sa gem. Ao cabo de 3/4 de hora, es cu re cen do, José Ma ri a no vol tou
in dig na do, di zen do-me que per cor reu qua se meia lé gua no mato sem
con se guir sair; que os bois e os ca va los se ti nham dis per sa do e pro va vel -
men te não fos se pos sí vel mais re en con trá-los. E ain da pre ci sa va mais de 
15 dias de tra ba lho para abrir o ata lho, pois no mato ha via pân ta nos e
bar ran cos que tor na vam qua se im pos sí vel a pas sa gem. O re la to des te
ho mem me as sus tou um pou co, mas como eu sei que gos ta de exa ge rar
as di fi cul da des para me de sen co ra jar, es pe ro que não seja tudo tão mal
como ele afir ma. Co nhe cen do o de tes tá vel ca rá ter des se ho mem, ca paz
de se zan gar à mí ni ma ob ser va ção que se lhe faça, guar dei o mais
pro fun do si lên cio. Como há mi ría des de mos qui tos, no i te e dia, nas
mar gens des te rio, im pe din do-me de es cre ver den tro da car ro ça, fi quei à 
be i ra do fogo, ao lado de meu abor re ci do em pre ga do.

AO AR LIVRE, NAS MAR GENS DO RIO IBI CUÍ, 11 de
fe ve re i ro. – Esta ma nhã, le van tei-me bem cedo; o tem po mu i to en co ber to
pre nun ci a va chu va. José Ma ri a no me per gun tou, com mau hu mor, se eu
não que ria ir ver a cla re i ra. Eu o se gui e pude ve ri fi car que não ha via nada
de exa ge ra do no que me ti nha re la ta do on tem à no i te. A cada di fi cul da -
de en con tra da, ele me ator men ta va com suas re fle xões de sen co ra jan tes,
às qua is sem pre tive a pru dên cia de não res pon der.

De po is de Por to Ale gre, as ma tas que cor ta mos são as mais
cer ra das. Em par te al gu ma, ár vo res com ra mos tão grossos. Por toda
par te, bam bus e gran des li a nas; en fim, pou co di fe rem das ma tas vir gens
me nos vi go ro sas do in te ri or do Bra sil. Só de po is de per cor rer 3/4 de
lé gua que saí des sa flo res ta re al men te con ven ci do de que se ri am ne ces -
sá ri os, no mí ni mo, oito ou dez dias para ter mi nar a pi ca da.

Ao che gar às pas ta gens, en con trei os dois sol da dos. Ma ti as
me in for mou que os bois e os ca va los es ta vam per di dos e me pa re ceu
ain da mais de sa ni ma do que José Ma ri a no. Pro pôs-me con du zir as ma las
por via flu vi al até a um lu gar onde não há mata, e abrir um ata lho para o 
trans por te da car ro ça va zia. Essa pro pos ta era ra zoá vel, mas não a
com pre en di bem. Fiz al gu mas ob je ções, mas o ho mem zan gou-se, a
pon to de di zer que eu po dia fa zer o que bem en ten des se, que ele ia pe gar
seu pon cho e seu saco para ir em bo ra. Em se gui da mon tou a ca va lo e
su miu pelo mato. Fi quei de so la do por ou vir aque la lin gua gem no úni co
ho mem de mi nha tur ma, pos su i dor de um pou co de sen so e amor ao
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tra ba lho. E ima gi nei, apa vo ra do, a si tu a ção em que me en con tra rei, se
re al men te me aban do nar. Re to mei mu i to en tris te ci do o ca mi nho da
mata, sem pre gui a do por José Ma ri a no. A in so lên cia de Ma ti as o tor nou
mais tra tá vel e co me ça mos a ra ci o ci nar so bre a nos sa si tu a ção.

No ca mi nho acha mos os ca va los. Encon trei Ma ti as e lhe dis se 
que, pro va vel men te, eu não o ti nha com pre en di do bem, pe din do-lhe
que me re pe tis se os seus pla nos. Apro vei-os e nos en ten de mos me lhor
um com o ou tro. 

Ao che gar à car ro ça, quis ver se não ha ve ria um meio de atra -
ves sar o lago em al gum pon to e na mes ma oca sião achar os bois. Entre -
men tes, o ín dio que o al fe res me pro me te ra che gou. Ele era in te li gen te e 
foi, a ca va lo, ver se des co bria uma pas sa gem aci ma do lago. Não en con -
tran do ne nhu ma, vol tou. Ele, Ma ti as e toda a mi nha gen te se re u ni ram
para me in du zir a aban do nar a idéia de abrir uma pi ca da, em bar can do as 
ma las e em se gui da a car ro ça des mon ta da. Como o ín dio me as se gu rou
não ser ne ces sá rio des fa zer a co ber tu ra da car ro ça, con cor dei no que ele 
me pro pu nha. As ma las e as ba ga gens fo ram pos tas ime di a ta men te den tro
das pi ro gas e eu, mes mo, em bar quei numa de las. Como já dis se, le van ta mos
com o tem po en co ber to, e meia hora de po is de em bar ca dos co me çou a
cho ver tor ren ci al men te; as ma las, é ver da de, es ta vam co ber tas por meio
de cou ros. Po rém eu re ce ei mu i to que a água en tras se por ba i xo de las.
José Ma ri a no e os ín di os con du zi am a pi ro ga em que eu es ta va; Ma ti as e 
Fir mi a no eram os con du to res da ou tra. Re man do con tra o ven to e a
cor ren te za, eles ti ve ram gran de di fi cul da de em che gar ao pon to para
onde nos di ri gía mos.

Ape nas de sem bar ca mos, Ma ti as, aju da do pe los ou tros, apres -
sou-se a ar mar uma bar ra ca, co ber ta de cou ros, onde as ma las fo ram
co lo ca das so bre to ras de ma de i ra. Qu an do a chu va pas sou, re vis tei as
ma las para ver se ha via al gu ma co i sa mo lha da, e fe liz men te não es ta va.
Fi quei per to das ba ga gens com Fir mi a no, en quan to o res to dos ho mens 
vol tou na pi ro ga em bus ca da car ro ça. Infe liz men te fo ram obri ga dos a
des fa zer a co ber tu ra e hoje só pu de ram tra zer os va ra is e os cou ros que
o for mam, as ro das e o eixo. Esta vam to dos mu i to can sa dos, so bre tu do
Ma ti as que vem tra ba lhan do há dois dias e qua se sem pre den tro d’água.
Este ho mem, ape sar dos cos tu mes gros se i ros de sua re gião, é ati vo, in te -
li gen te, co ra jo so; tem pre sen ça de es pí ri to e nas oca siões di fí ce is acha
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logo a me lhor so lu ção a to mar. Incon tes ta vel men te sem ele, não po de ria 
ter re a li za do a vi a gem.

AO AR LIVRE, À MAR GEM DO RIO IBI CUÍ, 12 de fe ve -
re i ro. – Os mos qui tos fo ram pi o res ain da esta no i te do que na an te ri or.
Esta ma nhã, no al vo re cer do dia, os meus em pre ga dos fo ram bus car o
que res ta va da car ro ça, e vol ta ram logo. Re fi ze mos a car ro ça, e eu tal -
vez ti ves se tem po de per cor rer al gu mas lé guas, mas pre fe ri que o meu
pes so al des can sas se um pou co.

É ver da de que des de o iní cio de mi nhas vi a gens, não en fren ta ra
ain da dias tão di fí ce is, quan to os de on tem e an te on tem; e ago ra, com a
car ro ça sem co ber tu ra, es tou re ce an do ver mi nhas ba ga gens es tra ga das
pela chu va. Eu e meus com pa nhe i ros atri bu í mos ao Alfe res Antô nio
Ber nar di no e Sil va tan tas di fi cul da des, e por isso tan to o amal di ço a mos.
Vim a sa ber mais tar de que po de ría mos ter pas sa do mais fa cil men te por 
mu i tos ou tros lu ga res. Como é que este ho mem, per fe i to co nhe ce dor da 
re gião, nos con du ziu por lu ga res de aces so tão di fí cil, onde ele sa bia per -
fe i ta men te que nun ca pas sa ram car ro ças? Não pos so su por que te nha agi do
por mal da de, pois o tra tei com toda a de fe rên cia. Dei-lhe pe que nos
pre sen tes, pro me ten do con ce der-lhe al guns fa vo res que me pe di ra. Tal vez 
pen sas se que, fa zen do-me atra ves sar o rio por aque le lo cal, se ve ria li vre
de mim mais de pres sa; tal vez te nha sido ape nas le vi an da de de sua par te, 
por fal ta de re fle xão, des cu i do, le van do-me cada vez mais a crer que este 
ho mem, ape sar de bran co, tem cos tu mes se me lhan tes aos ga ú chos des ta 
ca pi ta nia.

Ten do vis to mu i tas plan tas em flor, à mar gem das ma tas que
de se nham as si nu o si da des do Ibi cuí, eu ia en ce tar um lon go pas se io
quan do re ce bi a vi si ta de um al fe res, mo ra dor a al gu mas lé guas da qui.
Ele me fez mu i tas gen ti le zas e tes te mu nhou-me sua so li da ri e da de em
to dos os con tra tem pos por que eu pas sei. Fez-me logo sa ber que era da
Ca pi ta nia de Mi nas; mas eu o re co nhe ce ria, mes mo que não me dis ses se,
pela sua ani ma da con ver sa ção e sa ga ci da de de seu es pí ri to, que não era
pe cu li ar aos des ta re gião. Esse ho mem, ten do se abor re ci do na casa de
seu pai, fu giu, cor reu mun do e veio, há onze anos, es ta be le cer-se nes ta
pro vín cia. Aqui cons ti tu iu uma fa zen da mas, não obs tan te ser ape nas
sol da do, ocu pou-se con ti nu a men te a ser vi ço do Rei, ten do pou co tra ba -
lha do para si mes mo.
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Os mi ne i ros são obri ga dos a em pre en der lon gas vi a gens para
ven der suas mer ca do ri as. Um pai cedo vi a ja acom pa nha do de seus fi lhos
para ha bi tuá-los à vida das ca ra va nas. Estes, tam bém, bem cedo se
eman ci pam da casa pa ter na. Não tar dam a per ce ber que num país onde
é tão fá cil vi ver na oci o si da de não ne ces si tam dos pais e, ao mí ni mo
des con ten ta men to ex pe ri men ta do, de i xam para sem pre o lar. É por isso
que to das as ca pi ta ni as do Bra sil são po vo a das por mi ne i ros. Ape sar da
con ver sa mu i to in te res san te do al fe res, achei que sua vi si ta se pro lon gou 
de ma is, o que me im pe diu de her bo ri zar e es cre ver este diá rio.

ESTÂNCIA DO ALFERES ANTÔNIO FRANCISCO
SOUTO, 13 de fe ve re i ro, qua tro lé guas. – Como já re fe ri on tem, há uma 
gran de va ri e da de de plan tas, ao lon go das ma tas que mar ge i am o Ibi cuí;
mas à me di da que se afas ta de las, o nú me ro das es pé ci es di mi nui. A re gião
per cor ri da para che gar até aqui é qua se pla na e, nes ta épo ca, ofe re ce
pas ta gens de um ver de ad mi rá vel, a per der de vis ta. Mal nos tí nha mos
afas ta do do Ibi cuí, avis ta mos ao lon ge três pe que nas mon ta nhas ar re -
don da das, de for ma mais ou me nos se me lhan te à dos Três-Cer ros, no
ou tro lado do Uru guai. Um pou co mais lon ge, pas sa mos per to de um
lu gar cha ma do San ta Ma ria, onde se en con tra va ou tro ra uma ca pe la.
Vêem-se ain da duas pe dras em for ma de pris ma qua dran gu lar, uma com 
cer ca de qua tro pés de al tu ra e a ou tra com per to de cin co. So bre um
dos la dos de cada uma, está es cul pi da, com mu i to es me ro, uma cruz
acom pa nha da dos ins tru men tos da Pa i xão, e as duas cru zes apre sen tam
a se guin te ins cri ção: Inri 1768, en el go bi er no d. Snr. Gr. D. Fº Bru no de Za -
va la se rre con no si e ron los Lin de ros del Ybi cui y nos dio nu e va pos sex si on ju ri di ca.∗

Mais adi an te, lê-se so bre a gran de cruz: Adi nor . Jph Be ni tes capn. com te. Mig. 
Ye gua ca. Ten. Dn. Joaq. Gu a ras cu ye ci toe 1º voto Be ni to Al Co toe 2e. Con ra do
Arri gua yu Alf. de And.º Real Ray mond Niny secr.º Bart ho lo me Hata.

Eis aí, se gun do o al fe res, o que deu lu gar à ere ção des sas duas 
pe dras. As pas ta gens que se es ten dem en tre os rios Ibi cuí e Bu tuí∗∗

per ten cem ao Povo de Cruz, si tu a do em fren te des se ter re no, do ou tro
lado do Uru guai. Os que for mam a mar gem es quer da do Ibi cuí de pen di am,
como já dis se, do Ya pe ju. Os mi nu a nos e os char ru as, ao fa ze rem al gu mas
in cur sões nas ter ras des ta úl ti ma al de ia, per mi ti ram aos seus ha bi tan tes
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de i xar pas sar seus re ba nhos pe las ter ras do Povo da Cruz e, como em
se gui da sur gi ram di fi cul da des a res pe i to dos li mi tes das ter ras onde
po de ri am pas tar os re ba nhos, fi xa ram-se ju ri di ca men te os li mi tes por
meio das duas pe dras, das qua is fa lei. Cons tru iu-se aí uma ca pe la e cada
povo ti nha nes sa re gião um ca pa taz en car re ga do de im pe dir a vi o la ção
dos li mi tes. Hoje, o rio Ibi cuí ba nha des te lado a pro vín cia por tu gue sa
das Mis sões, que se com põe de sete al de i as e faz par te da Ca pi ta nia do
Rio Gran de. Essa pro vín cia se di vi de em di fe ren tes dis tri tos, e o que eu
per cor ri hoje se cha ma Rin cão da Cruz, por que de pen de, como dis se, da 
al de ia do mes mo nome.

O Rin cão da Cruz fica en tre o Ibi cuí e o Uru guai, o Bu tuí e o
Itu; tem fe i tio qua se qua dra do e con ta cer ca de trin ta es tân ci as. As
pas ta gens, aí ex ce len tes, são con si de ra das como as me lho res de toda a
pro vín cia. Entre tan to fal ta mu i to para que te nham a de li ca de za das de
Mon te vi déu e, se não fos sem que i ma das to dos os anos, a ter ra tal vez
não pro du zis se se não uma erva rí gi da e es pes sa.

A gra mí nea que flo res ce atu al men te e co bre os ter re nos úmi dos
pos sui um ca u le duro e fo lhas ás pe ras que não se ri am ca pa zes de en gor dar
o gado como as fo lhas ten ras dos styres. Mas as pas ta gens de Mon te vi déu
são de tal qua li da de, que não ser vem de ter mo de com pa ra ção, mas, se gun do 
eles, po dem ser en con tra das ou tras ex ce len tes pas ta gens, so bre tu do,
quan do se toma como aqui a pre ca u ção de que i má-las anu al men te.

Pela pri me i ra vez eu vi hoje um ro de io, e os ani ma is que fo ram
re u ni dos eram for tes e de boa raça. As va cas pro cri am aos dois anos e o 
seu le i te é bem cre mo so, ser vin do para o fa bri co de óti mos que i jos. O
gado que vi no ro de io es ta va em re pou so, cer ca do de peões. O lu gar
onde se en con tra va o gado era de ter ra ba ti da e sem erva, o que não é
de ad mi rar, pois é sem pre no mes mo sí tio que re ú nem o gado. Entre os
ani ma is de uma es tân cia, con ta-se mais ou me nos me ta de de ma chos e
ou tra de fê me as. Aqui, me dis se meu hos pe de i ro, pode-se mar car, anu al -
men te, um quar to de re ba nho. Qu an do um es tan ci e i ro pos sui qua tro mil 
bo vi nos, pode mar car anu al men te mil, dos qua is é pre ci so eli mi nar cem
ca be ças para os di zi me i ros. Res tar-lhe-ão no ve cen tas. Dos qua tro cen tos
e cin qüen ta ma chos se de du zem cin qüen ta que mor rem de mo lés ti as
na tu ra is, ou por cas tra ção. Então o es tan ci e i ro po de rá ven der uns 400
bois por ano, ou um dé ci mo do seu re ba nho nor mal, cál cu lo que di fe re
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ex tre ma men te, a me nos, dos for ne ci dos pe los agri cul to res de Por to Ale gre. 
Mas se su põe que a con ta des tes úl ti mos seja er rô nea, pois ela tam bém
não está de acor do com a dos cri a do res es pa nhóis, pos su i do res de ex ce -
len tes pas ta gens.

Se as ter ras des ta re gião são boas para a cri a ção de gado, tam bém
o são para a agri cul tu ra. O tri go, o mi lho, o fe i jão cres cem aí mu i to bem. 
Em par te al gu ma comi me lões tão gos to sos como aqui. Os me lões, ex -
ce len tes, cres cem aqui qua se sem cu i da do es pe ci al. Pode-se cul ti var a
mes ma ter ra du ran te seis anos se gui dos sem adu bá-la nem de i xá-la
re pou sar. O al fe res já ex pe ri men tou vá ri as ve zes plan tar o al go dão, que
nas ce mu i to bem, mas as ge a das ma tam as cáp su las an tes de ama du re ce rem.

Há onze anos, como dis se, o Alfe res Antô nio Fran cis co Sou to
veio es ta be le cer-se nes ta re gião e me in for mou que, des de esta épo ca, a
pro vín cia tem es ta do em per ma nen te de ca dên cia. Foi in va di da duas ve zes
pelo ini mi go. Ha via ne ces si da de de gen te; ar re gi men ta ram os gua ra nis e
as sim os ti ra ram da agri cul tu ra. Ao se tor na rem sol da dos, os ín di os aca -
ba ram por per der o que ain da lhes res ta va dos seus ve lhos cos tu mes. Os 
jo vens não apren de ram a cul ti var a ter ra e se en tre ga ram à mais com ple ta
oci o si da de. Por ou tro lado, mu i tos que de se ja vam es ca par ao ser vi ço
mi li tar fu gi ram e se dis per sa ram em di fe ren tes par tes da ca pi ta nia. Os
ca sa men tos co me ça ram a ra re ar, as ín di as se pros ti tu í ram, as do en ças
ve né re as pro gre di ram e a po pu la ção di mi nu iu sen si vel men te.

A his tó ria re pro va rá ao Ma re chal Cha gas, como uma atro ci da de, 
o in cên dio de al de i as in dí ge nas si tu a das à mar gem di re i ta do rio Uru guai.
Os tem plos, as ca sas, a bi bli o te ca que os je su í tas ti nham de i xa do em
cada al de ia, nada foi res pe i ta do. Será que Cha gas co me teu por sua ini ci a -
ti va tão hor rí ve is ex ces sos ou re ce beu para isso or dens do Go ver no?
Não se pode res pon der a essa in da ga ção com cer te za, mas é pos sí vel
con jec tu rar-se so bre o as sun to. Esse ho mem, ofi ci al de en ge nha ria, é
con si de ra do ins tru í do e de mo de ra ção no tra to, por isso pa re ce pou co
pro vá vel que te nha ex pe ri men ta do sa tis fa ção nas bar ba ri da des co me ti das.
Não é crí vel que este pra zer fos se tão acen tu a do a pon to de se ar ris car a 
as su mir essa ter rí vel res pon sa bi li da de, per den do o lu gar e as boas gra ças 
do so be ra no. Bem pro vá vel te nha agi do por or dem do Mi nis té rio, que
ima gi na ra esse meio hor ro ro so para afas tar para sem pre os pe ri go sos 
vi zi nhos da Pro vín cia das Mis sões. Pelo me nos, o Mi nis té rio não re pro vou
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a con du ta de Cha gas, por que o de i xou no co man do por mu i tos anos
ain da ali, após o in cên dio das al de i as.

Eis a lis ta dos co man dan tes que se su ce de ram nes ta pro vín cia 
de po is que os por tu gue ses se as se nho re a ram dela: Sal da nha, sar gen to-mor
do cor po de en ge nha ria; Jo a quim Fé lix da Fon se ca, te nen te-co ro nel do
cor po de en ge nha ria; João de Deus, ca pi tão de dra gões; To más da
Cos ta, co ro nel; Jo a quim Fé lix da Fon se ca, pela 2ª vez; Fran cis co das
Cha gas San tos.

CHÁCARA DE PEDRO LINO, 14 de fe ve re i ro, três lé guas.
– A casa do al fe res é uma po bre ca ba na; sua fa mí lia nu me ro sa, e on tem
à tar de che ga ram vá ri os vi zi nhos. Os ho mens dor mi ram uns fora, num
gal pão, ou tros no chão den tro de casa; as mu lhe res so bre ca mas de
ma de i ra guar ne ci das de cou ro, e hou ve lu gar para to dos. Caiu tem pes ta de, 
cho veu du ran te par te da no i te, mas, como Ma ti as ti nha ar ru ma do cu i da -
do sa men te os cou ros que co brem as ma las e os gê ne ros, nada fi cou
mo lha do.

De po is de ter mu i to agra de ci do ao al fe res e à sua fa mí lia,
pros se gui vi a gem com seu fi lho que me ser viu de guia até aqui. Con ti nua
pla ní cie de am bos os la dos, mas des cor ti nam-se imen sas pas ta gens que
nes ta épo ca são de um ver de be lís si mo. Encon tram-se tam bém plan tas
em flor, en tre tan to pou co nu me ro sas. São prin ci pal men te ver nô ni as,
ver be ná ce as e as le gu mi no sas nº 2.625 bis e 2.625 ter.

Pa ra mos, para os bois des can sa rem, numa chá ca ra per ten cen te à 
es tân cia onde de ve mos per no i tar. Encon tra mos aí um gran de gal pão, no 
qual abri ga mos a car ro ça e uma chou pa na onde es ta va um ín dio ve lho
com os fi lhos e a mu lher. Como o tem po anun ci a va tem pes ta de e nos sas
ba ga gens es tão bem pro te gi das, re sol vi não ir adi an te.

No gal pão, uma quan ti da de de sur rões de tri go, re co lhi do
aqui. A fer ru gem pre ju di cou mu i to a úl ti ma co lhe i ta, mas o tri go que
cres ceu nes ta pro pri e da de não foi atin gi do. Os sa cos e os sur rões nos
qua is os agri cul to res des ta ca pi ta nia guar dam o tri go são fe i tos de cou ros
in te i ros, cos tu ra dos com es tre i tas fa i xas de cou ro. A pa la vra in dí ge na
chá ca ra sig ni fi ca pro pri a men te plan ta ção. Pou co a pou co os por tu gue ses
e es pa nhóis am pli a ram-lhe a sig ni fi ca ção, e as ca sas de cam po mais
apra zí ve is nos ar re do res do Rio de Ja ne i ro têm, atu al men te, o nome de
chá ca ra.
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FAZENDA DO SALTO, 15 de fe ve re i ro, seis lé guas. – Um
ter re no qua se pla no, de pas ta gens ver des a per der de vis ta e de um belo
ver de. Alguns sí ti os pou co pe dre go sos. De Mon te vi déu a Ibi cuí so men te
en con trei ma tas às mar gens dos rios e ri a chos, mas aqui co me ço a
en con trar es ses bos que tes, cha ma dos ca pão. Per to, como por toda par te, 
ocu pam as ter ras ba i xas e os lu ga res úmi dos e abri ga dos. O seu ver de já
não mos tra as to na li da des ale gres e su a ves dos bos ques de Mon te vi déu,
nem são som bri os como os ca pões dos cam pos ge ra is, mas a sua fo lha gem 
já apre sen ta o ver de es cu ro ca rac te rís ti co de ve ge ta ção das ma tas da
zona tór ri da.

Pa rei um ins tan te na fa zen da do pro pri e tá rio da chá ca ra onde
pas sei a úl ti ma no i te, e aí pedi um va que a no para me con du zir até a
es tân cia de um pa dre, em cuja casa pre ten dia per no i tar. Antes de che gar 
a essa fa zen da, vi imen sa quan ti da de de bois e va cas que pas ta vam no
cam po, ates tan do bem a opu lên cia do pro pri e tá rio. De lon ge, as cons -
tru ções da es tân cia pa re cem tam bém mu i to mais im por tan tes que as das 
ou tras que te nho vis to até ago ra. Ao che gar, ob ser vei que to das es sas
cons tru ções eram ape nas chou pa nas mal con ser va das, po rém em nú me ro
con si de rá vel. Per gun tei pelo Pa dre Ale xan dre, e apa re ceu um ho mem
pe que no de uns 55 anos, bar ri gu do, ca be los bran cos, ca be ça com pac ta,
fi si o no mia pá li da e alon ga da, de nun ci an do du re za e or gu lho. Pedi-lhe,
com a má xi ma cor te sia pos sí vel, per mis são para per no i tar em sua casa;
mas ele me re cu sou brus ca men te, ale gan do não ter es pa ço su fi ci en te,
pois ele pró prio mu i tas ve zes dor mia ao ar li vre; por tan to, eu po de ria fa zer
o mes mo. Insis ti, dan do-me a co nhe cer, mas foi inú til. Cada vez me
res pon dia com a ma i or in so lên cia. Acom pa nha va suas pa la vras com
uma iro nia tão in sul tan te, que aca bou por es go tar-me a pa ciên cia. De i xei 
de ro de i os e tra tei-o sim ples men te por pa dre e você, e para ir ri tar-lhe o
or gu lho, cri ti quei acer ba da men te sua fal ta de hos pi ta li da de e ca ri da de; e
mon tei a ca va lo, de po is de lhe di zer os no mes mais avil tan tes. Ma ti as fi cou
para trás e es cu tou o pa dre me fa zer gran des ame a ças e ele res pon deu
ao sa cer do te mu i to fri a men te que, se ne ces sá rio, sa be ría mos lhe pro var
que não es ta va tra tan do com pol trões.

Con vém sa li en tar que os dois úni cos ho mens que me re cu sa ram 
hos pi ta li da de du ran te mi nhas lon gas vi a gens fo ram um ma te ri a lis ta e
um pa dre, mas com a di fe ren ça de que fui bem re ce bi do pelo ma te ri a lis ta,
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quan do este sou be quem eu era, en quan to o pa dre se man te ve ir re du tí vel. 
A re pro va ção que aca bo de fa zer não deve ca u sar sur pre sa; um mau
sa cer do te é o pior de to dos os ím pi os, pois faz do sa cri lé gio um há bi to
co ti di a no. Se ria tal vez in jus to jul gar o Pa dre Ale xan dre por ape nas um
ato, mas eu já sa bia, pelo al fe res, que esse ho mem fa zia o trá fi co dos
sa cra men tos e que, ten do a per mis são de ba ti zar em sua fa zen da, não os 
fa zia por me nos de oito mil-réis; en tre tan to foi cura de São Bor ja por
mu i to tem po; eis aí os ho mens que se en vi am às Mis sões para subs ti tu ir
os je su í tas!

Ao sair da casa do Pa dre Ale xan dre, per gun tei ao meu guia se
não ha via al gu ma es tân cia nas vi zi nhan ças, e ele me res pon deu que a
en con tra ría mos a uma lé gua de lá, e eu lhe pedi que nos le vas se até ela.
No ca mi nho, este meu guia me con fes sou que não era o úni co a ser as sim
tra ta do pelo Pa dre Ale xan dre; quan do al gum vi a jan te lhe pe dia algo para 
co mer, ele o man da va co lher pês se gos, fru to tão abun dan te na re gião,
mas que se cons ti tui em ver da de i ro in sul to quan do não se ofe re ce ou tra
co i sa. Meu guia acres cen tou, en tre tan to, que o pa dre Ale xan dre te ria
sem dú vi da me re ce bi do me lhor, caso eu não ti ves se fal ta do a uma
for ma li da de es sen ci al. Per gun tei-lhe qual era. “Você en trou no quin tal;
de ve ria ter fi ca do fora, so li ci ta do a al guém a vin da do Pa dre Ale xan dre, e o 
sa u da do com pro fun do res pe i to e não ter en tra do em sua pro pri e da de,
se não com a sua per mis são.” 

De res to, fi ze ram-me aqui uma re cep ção que com pen sou a
pés si ma aco lhi da do pa dre. Essa es tân cia, ou tro ra mu i to rica em gado,
per deu mu i to com a in va são ini mi ga e, como to das as da re gião, es go ta-se
pe las cons tan tes re qui si ções fe i tas pe las tro pas que com ba te ram nes ta
pro vín cia.

Per to da es tân cia cor re um rio que os por tu gue ses cha mam
ar ro io do Sal to, e os ín di os Ita ro ró (pe dra que ron ca) por que aí se for ma
uma pe que na cas ca ta, que cai do alto de um ro che do. Ele é ro de a do de
ár vo res cer das de um ver de mu i to som brio, en tre as qua is no tei mu i tas
mir tá ce as. A ru biá cea nº 2.623 e a de nº 2.639 são igual men te mu i to co muns.

FAZENDA DO DEUMEIRO,∗ 16 de fe ve re i ro, três lé guas.
– Após ter atra ves sa do de ser tos, é su ma men te agra dá vel per cor rer uma
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re gião onde al guns si na is de tra ba lho e de in dús tria anun ci am a pre sen ça 
do ho mem. Expe ri men to tal pra zer sem pre mais, à me di da que me afas to
do Ibi cuí. Co nhe ci ain da hoje o lo cal de um ro de io. Ani ma is man sos
pas tam aqui e aco lá na cam pa nha. Pas sa mos a pou ca dis tân cia de uma
es tân cia e aque la onde pa ra mos dis ta va três lé guas da fa zen da do Sal to.
A re gião con ti nua sem pre mu i to pla na e co ber ta de pas ta gens, onde se
es pa lham ca pões.

Ain da hoje fui tão bem re ce bi do quan to on tem. À mi nha
che ga da, ofe re ce ram-me mate; em se gui da, al mo ça mos car ne as sa da e
fru tas; en fim, às 5 ho ras fi ze mos um la u to jan tar e aí nos ser vi ram mu i tos
pra tos de car ne, fe i jão, ar roz, abó bo ra, pês se gos, me lões, fi gos e me lan ci as.
Não fal tou o vi nho e ha via à mesa pão, bis co i tos e fa ri nha de man di o ca. 
O ar roz ti nha sido co lhi do na re gião, bem como o tri go com o qual
ti nham sido fe i tos o pão e os bis co i tos.

Meu hos pe de i ro se que i xa da fer ru gem, mas me dis se que no
úl ti mo ano, uma es pé cie de tri go cha ma do tri go-man co, in tro du zi do
re cen te men te na re gião, não era ata ca do pela fer ru gem, em bo ra fos se
plan ta do num ter re no onde se acha va o tri go co mum, que foi pra ti ca -
men te todo des tru í do por essa do en ça. Meu hos pe de i ro é eu ro peu,
em bo ra es te ja aqui des de sua in fân cia, pre fe re a agri cul tu ra à pe cuá ria. A 
vida pas to ril, na ver da de i ra acep ção da pa la vra, é o pri me i ro es tá gio da
ci vi li za ção, quan do a re gião é ain da pou co ha bi ta da. Assim que a po pu -
la ção au men ta e as ter ras se di vi dem, é ne ces sá rio de di car-se à agri cul tu -
ra. Esta exi ge ma i o res co nhe ci men tos que a cri a ção de ani ma is, le van do, 
por isso mes mo, o ho mem ao aper fe i ço a men to. As mag ní fi cas pas ta gens
que co brem a Ca pi ta nia do Rio Gran de e de Mon te vi déu con vi da vam
na tu ral men te os pri me i ros po vo a do res à cri a ção de gado, mas con cor re ram 
para um re tro ces so, obri gan do-os a de i xar os cos tu mes da vida agrí co la
pe los da vida pas to ril, e esta vol ta à bar bá rie acen tu ou-se mu i to mais
nos es pa nhóis que che gam a se con fun dir com os ín di os.

O eu ro peu que che ga a esta re gião, ten do apren di do um ofí cio
ou ten do sido cri a do em am bi en te agrí co la, des pre za de cer to modo as
ma ne i ras gros se i ras des ses ho mens que, não exer ci tan do mu i to sua in te -
li gên cia, le vam uma vida bem se me lhan te da dos sel va gens. O que logo
lhes apa i xo na são os ca va los e o gado; imi tam tudo o que vêem e, não
que ren do fi car em si tu a ção de in fe ri o ri da de di an te de seus vi zi nhos,
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apren dem a mon tar tão bem quan to os que lhes en si nam, elo gi an do tan to 
a arte de mon tar, que pen sam não exis ti rem ou tras ha bi li da des. Aliás, a
in fân cia sem pre acha rá um pra zer imen so no sen ti men to de sua su pe ri o -
ri da de. Esse pra zer é ex pe ri men ta do quan do a cri an ça se tor na dona de
um ca va lo que con cor re em um ro de io, ou ela aju da a ma tar um boi e
re ta lhá-lo. Um pai eu ro peu não de i xa, re al men te, de fa lar aos seus fa mi -
li a res que de i xou na Eu ro pa, exal tan do-lhes os va lo res e de mons tran do
des pre zo pela Amé ri ca. Mas seus fi lhos, não sen do eu ro pe us e sim
ame ri ca nos, ir ri tam-se com o des dém dos pais, por se sen ti rem hu mi lha dos;
daí esse ódio fre qüen te aos pais, no tes te mu nho mes mo de Aza ra, a
res pe i to dos fi lhos nas ci dos na Amé ri ca de pais eu ro pe us.

Além des ses nu me ro sos ín di os que atra ves sa ram o Uru guai
em Sal to e em Qu a ra im para se po rem sob a pro te ção dos por tu gue ses,
pas san do a uma mi lha de São Bor ja, gui a dos por um mes ti ço cha ma do
Siti, ao qual dão o tí tu lo de co ro nel. Eis aí o que o meu hos pe de i ro me
con tou a res pe i to des se Siti.∗

Nas ceu numa al de ia das Mis sões, si tu a da en tre o Uru guai e o
Pa ra ná. Entre tan to ser viu nas tro pas do Rio Gran de, de ser tan do em
se gui da e re fu gi an do-se para cá. Fi li ou-se pri me i ro ao par ti do de Arti gas,
mas, can sa do de uma guer ra que não po dia le var a ne nhum re sul ta do,
aban do nou seu che fe com a in ten ção de res ta be le cer as al de i as das
Mis sões, que ti nham sido des tru í das; um dia ele re u niu sua tro pa e dis se
aos seus ín di os que, caso al gum de les pre fe ris se ir com Arti gas, po de ria
re ti rar-se li vre men te. Alguns ho mens sa í ram de suas fi le i ras, mas ele lhes 
dis se não ser jus to le va rem as ar mas a um ini mi go, e que, por tan to, de vi am
de i xar ali as res pec ti vas ar mas. Eles as de i xa ram e, quan do já es ta vam
bem dis tan tes, Siti cer cou-os e os mas sa crou a to dos. De po is sub me teu-se
a Ra mí rez, com a con di ção de po der res ta be le cer as al de i as ín di as de
Entre-Rios, des tru í das pe los por tu gue ses e não ser obri ga do a pe gar em
ar mas, du ran te dez anos.

Ra mí rez es que ceu-se logo do tra ta do que ti nha fe i to e, to man do 
a re so lu ção de guer re ar aos pa ra gua i os, quis obri gar Siti a to mar par te
no com ba te. Este ape lou para sua le al da de, mas Ra mí rez o ata cou e
ba teu-o. Siti pe diu asi lo ao Ma re chal Cha gas, que lhe per mi tiu re fu gi ar-se
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em ter ras por tu gue sas. O co ro nel apres sou-se en tão em che gar ao Uru guai, 
mas foi aí per se gui do pelo seu ini mi go, e as tro pas de Cor ri en tes ati ra vam 
ain da so bre os ín di os, quan do atra ves sa vam o rio; mas o ma re chal que
lhes en vi a ra bar cos para fa ci li tar a pas sa gem man dou di zer aos de Cor ri en -
tes que, se não ces sas sem fogo, se ri am ata ca dos por seus sol da dos.
Então as tro pas de Ra mí rez se re ti ra ram. Os ín di os aca ba ram por pas sar 
o Uru guai li vre men te. O ma re chal apos sou-se das ar mas em nome do
Rei, mas de i xou Siti es ta be le cer-se em uma das al de i as das Mis sões, dis per -
san do seus ho mens pela pro vín cia; eles fo ram em pre ga dos como peões
nas es tân ci as, e cem de les fo ram ad mi ti dos no re gi men to de gua ra nis-por -
tu gue ses.

Os bran cos re vol ta ram-se com ra zão con tra essa úl ti ma me di da;
eles di zem não ser pos sí vel con tar com ho mens que, du ran te mu i to
tem po, guer re a ram os por tu gue ses, acos tu ma dos ao ban di tis mo e ab so -
lu ta men te con trá ri os à boa fé. Acres cen tam que, ins tru í dos pe los por tu -
gue ses no apren di za do das ar mas e no co nhe ci men to da re gião, se
tor na ri am pe ri go sos ini mi gos. O go ver no por tu guês, re ce ben do es tes
ho mens em suas ter ras, tem cer ta men te o di re i to de to mar me di das
aca u te la do ras, co me çan do por dis tan ciá-los das fron te i ras, para que não
ve nham al gum dia ca u sar pro ble mas.

O Con de de Fi gue i ra ti ve ra a idéia de lan çar os fun da men tos
de uma al de ia in dí ge na em Tor res, en vi an do para ali al guns pri si o ne i ros
fe i tos em Ta qua rem bó. Não será a me lhor opor tu ni da de, pa re ce-me,
para fa zer pas sar tam bém aque les que des de al gum tem po atra ves sa ram
o Uru guai, ou ao me nos par te de les. A re gião não é to tal men te di fe ren te 
das de les que não pos sam fa cil men te nela se acos tu mar. Sem es pe ran ça
de po der re tor nar para os seus, tor nar-se-ão fa tal men te por tu gue ses e
tra ta rão de cul ti var as ter ras des se dis tri to, e o vi a jan te que vai de La gu na a
Por to Ale gre en con tra rá em seu ca mi nho re cur sos atu al men te ine xis ten tes.

Se gun do me as se gu ra ram, não foi so men te de po is que os
por tu gue ses se tor na ram se nho res des ta pro vín cia que os bran cos se
es ta be le ce ram nas ter ras dos ín di os. Onde hoje se en con tram es tân ci as
por tu gue sas, ha via an ti ga men te ou tras ha bi ta das por es pa nhóis. Estes se 
re ti ra ram à apro xi ma ção dos por tu gue ses, e os ho mens des sa na tu ra li da de
pe di ram e ob ti ve ram dos co man dan tes per mis são para se fi xa rem nas
ter ras aban do na das.
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Ca pí tu lo XVI

MARGENS DO RIO BUTUÍ∗ – ESTÂNCIA DE SÃO DONATO DO
MARECHAL CHAGAS – ESTÂNCIA DE BUTUÍ, MARGEM
DIREITA DO RIO BUTUÍ – AS PELOTAS, BARCOS DE COURO
CRU – SÃO BORJA – IGREJA – NOTÁVEL PARTIDO QUE OS
JESUÍTAS SABEM TIRAR DA IMBECILIDADE DOS ÍNDIOS –
MÚSICA – DECADÊNCIA DAS MISSÕES DEPOIS QUE
ABANDONARAM O SISTEMA DOS JESUÍTAS – MISTURA COM
BRANCOS – DOENÇAS – DESPOVOAMENTO – RETORNO À
BARBÁRIE – CARÁTER INFANTIL DOS GUARANIS – OPINIÃO
DO CORONEL PAULETTE – DESCRIÇÃO DA ALDEIA –
ESTÂNCIA DE SANTOS REIS∗ – ANTIGA PLANTAÇÃO DE
MATE – REGIMENTO DOS GUARANIS. SUAS MULHERES.
BICHARIA. RUÍNA DA REGIÃO POR CAUSA DAS REQUISIÇÕES 
MILITARES – OBSERVAÇÕES RECOLHIDAS POR MEIO DO
CURA DE SÃO BORJA – RAMÍREZ.

MARGENS DO RIO BUTUÍ, 17 de fe ve re i ro, seis
lé guas. – Como fi zes se um mag ní fi co luar, par ti mos pela ma dru ga da, a
fim de pro por ci o nar mos o des can so dos bois na es tân cia de São Do na to,
per ten cen te ao Ma re chal Cha gas.∗∗ Sem pre pla ní cie, a rel va não é tão
fina nem ten ra quan to a dos ar re do res de Mon te vi déu, mas apre sen ta-se 
abun dan te e de um belo ver de. Antes de che gar a São Do na to, pas sa mos

∗ No tex to Mbu tui e San to-Rei.
∗∗ Por de fe i to de pa gi na ção do tex to ori gi nal, este pa rá gra fo saiu no fi nal do ca pí tu lo 
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di an te de um bos que ma i or do que o co mum dos ca pões, onde vi ár vo res
ma jes to sas. As co res da ve ge ta ção já ha vi am co me ça do a mu dar, um
pou co aquém do rio Ne gro; mas foi so bre tu do após en trar nas Mis sões
que achei no tá vel di fe ren ça. O ver de das ma tas é es cu ro, o das pas ta gens,
sem dú vi da mag ní fi co, mas não é tão vivo quan to o dos cam pos do rio
da Pra ta.

À ex ce ção da ver be na nº 2.646 quar to e da mar si lá cea nº 2.652,
co mum aos pân ta nos, e que é tal vez o qua dri fó lio, não en con tro atu al -
men te ne nhu ma per ten cen te à flo ra da Eu ro pa. A ve ge ta ção, se ain da
não é dos tró pi cos, pelo me nos dela se apro xi ma in fi ni ta men te. De po is
de Ibi cuí, não en con trei o sal gue i ro nº 2.132 sex to.

Pri me i ra men te, mi nha in ten ção era pas sar a no i te na es tân cia,
mas a isto re nun ci ei, ven do-a in fes ta da de ba ra tas, in se tos de que, há
mu i to, não ou via fa lar. Fui mu i to bem re ce bi do pelo ca pa taz que me
ofe re ceu pês se gos, fi gos, me lan ci as. De to das as re giões per cor ri das
du ran te a épo ca das fru tas, des de que es tou na Amé ri ca, não vi ne nhu ma
onde os fru tos da Eu ro pa vin gas sem tão bem. Os fi gos, igual men te
bons como em Mi nas. As me lan ci as, as me lho res que já comi. Os me lões
sem ne nhu ma ru go si da de, e mu i to do ces. Não se dis pen sa cu i da do al gum
aos pes se gue i ros, no en tan to se cur vam ao peso de seus fru tos; são ine -
ga vel men te su pe ri o res aos nos sos pê chers de vig ne.∗

A es tân cia do ma re chal abran ge cin co lé guas de ter ra, com
seis mil ca be ças de gado, du zen tos ca va los, no va lor de oi ten ta e oito
mil cru za dos. O ma re chal ja ma is con tri bu iu para os for ne ci men tos de
car ne às tro pas e ven dia anu al men te qui nhen tos bois ao pre ço equi va -
len te a demi dou ble pièce, cor res pon den te a uma ren da de du zen tos e
cin qüen ta dou bles.∗∗ Pre ci sa, para o ser vi ço da es tân cia, de um ca pa taz a
uma dou ble por mês, e dez peões a oito pa ta cas, per fa zen do trin ta e seis 
dou bles. De du zin do-se esta soma de du zen tos e cin qüen ta, res tam du zen -
tos e vin te e qua tro, ren da lí qui da da fa zen da, o que re pre sen ta ju ros de
8% no caso de ter cus ta do a es tân cia oi ten ta e oito mil cru za dos, o que
não é ve ros sí mil.
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Após ha ver de i xa do a es tân cia do ma re chal, en con trei ain da ex -
ce len tes pas ta gens, com nu me ro so gado que, sem dú vi da, per ten ce a essa
fa zen da. Em se gui da, pas sa mos pe los char cos, onde fo mos ata ca dos por
mos qui tos, re tor nan do afi nal ao rio Bu tuí (rio dos mos car dos). Esse rio
cor re en tre duas or las de bos ques, che i as de ci pós e bam bus, onde se vêem
ár vo res gi gan tes cas que, no con jun to, di fe rem pou co das flo res tas vir gens.

No sí tio em que pa ra mos, o Bu tuí não tem lar gu ra su pe ri or à
do Esso ne di an te de Pit hi vi ers; ge ral men te va deá vel, mas as úl ti mas chu vas
oca si o na ram tal che ia, não per mi tin do atra ves sá-lo a vau. Ama nhã en fren -
ta re mos, por tan to, no vas di fi cul da des. Hoje pas sa mos os ca va los e os
bois, ten do Jo a quim, o ín dio, ido dor mir do ou tro lado do rio.

ESTÂNCIA DO BUTUÍ, À MAR GEM DI RE I TA DO RIO
BU TUÍ, 18 de fe ve re i ro. – De pou ca ex ten são, o cur so do rio Bu tuí,
aflu en te do Uru guai. Não se po de ria ter dado a este rio nome mais
apro pri a do, pois, em ne nhu ma das re giões per cor ri das, te nho vis to nú me -
ro tão con si de rá vel de mos car dos (Bu tuí não sig ni fi ca mos qui tos, mas
sim mos car dos, con tu do, quan do cor ta mos esse rio, não vi mos mos car -
do al gum).

Ontem à no i te, pus-me no meio da fu ma ça, para es cre ver este 
diá rio; mes mo as sim, eles me pi ca ram e du ran te a no i te, não nos de i xa ram
qui e tos. Ao nas cer do dia, co me ça mos a des car re gar a car ro ça, e mi nhas 
ba ga gens pas sa ram para uma pi ro ga im pro vi sa da, tão em uso na Ca pi ta nia
de Mon te vi déu e de Rio Gran de, onde não há pon te.

A pe lo ta, nome dado a es tas pi ro gas, é sim ples men te um cou ro
cru li ga do nas qua tro pon tas e que, des se modo, for ma um bar co que se 
pode con fun dir, pela apa rên cia, com as sa co las de pa pel onde se põem
bis co i tos. Enche-se a pe lo ta de ob je tos, ata-se nela uma cor da ou tira de
cou ro; um ho mem, a nado, pren de a cor da en tre os den tes e faz pas sar
as sim a pi ro ga. Para fa ci li tar o tra ba lho, meus ho mens es ten de ram uma
cor da de um lado a ou tro do rio, com a in ten ção de aju dá-los na tra ves sia
a nado. Eu mes mo atra ves sei o rio sen ta do numa pe lo ta e che guei fe liz -
men te à ou tra mar gem, bem como as mi nhas ba ga gens e a car ro ça. Ma ti as, 
José Ma ri a no e Fir mi a no aju da ram, al ter na da men te, a pe lo ta a pas sar.

Como es ta vam fa ti ga dos, não pre ten di ir mais lon ge e pa rei
na se gun da es tân cia do ma re chal. Aí não en con tra mos car ne. Fo mos
obri ga dos a co zi nhar fe i jão, que só fi cou pron to pe las cin co ho ras; e

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 327



ca u sou-me ad mi ra ção a pa ciên cia com que to dos su por ta ram a fome
após ha ver tra ba lha do tan to. Au sen tes, o ca pa taz e os peões des sa es tân cia
e não há aqui se não um do en te e al gu mas ín di as, por si nal mu i to atra en tes.
Elas vi e ram se sen tar à mar gem do rio, du ran te o trans por te das ba ga gens
e, ape sar de meus em pre ga dos es ta rem nus e lhes di ze rem, às ve zes,
gra ce jos in de cen tes, elas so men te se re ti ra ram após ve rem mi nhas ba ga gens 
em ter ra. Pou co tem po de po is vol ta ram ao rio; en tra ram na água sem
to mar ne nhum cu i da do em ocul tar sua pró pria nu dez. Ensa bo a ram os
ca be los, tran ça ram-nos e, de vol ta à es tân cia, ves ti ram rou pas lim pas.
Tudo de mons tra va ne las o de se jo ar den te de se rem con quis ta das. Não
fa zem ou tra co i sa, além de an dar à toa e dor mir. À tar de dan ça ram com
meus em pre ga dos e não foi di fí cil adi vi nhar de que modo o dia aca bou.

A cas ti da de, que nos faz re sis tir aos mais vi o len tos de se jos, é
de to das as vir tu des aque la que mais exi ge a idéia ob ses si va do fu tu ro
gra va da em nos sa alma. Como, pois, po de ri am as ín di as se rem cas tas, se
para elas o ama nhã qua se não exis te?

SÃO BORJA, 19 de fe ve re i ro, qua tro lé guas. – Fir mi a no∗

ga ran te o meu en ga no a res pe i to de nos sas hos pe de i ras, que José Ma ri a no 
e Ne ves as ha vi am per se gui do du ran te uma par te da no i te, en con tran do
ne las a mais bela re sis tên cia. Cus to a acre di tar nis so e, se for ver da de,
não sei como pos so ex pli cá-la.

Du ran te al gum tem po atra ves sa mos óti mas pas ta gens e al can -
ça mos, em se gui da, um ri a cho de no mi na do Pas so vai (vau ruim), que ca u sou
di fi cul da de para a car ro ça pas sar. Per to dali, al gu mas ca ba nas de ín di os.
Ge ral men te nes sas ha bi ta ções vêem-se re des, onde, qua se sem pre, está
uma mu lher de i ta da com in do lên cia.

Como os bois es ta vam ex tre ma men te fa ti ga dos pelo ca lor ex -
ces si vo, fo ram de sa tre la dos; to mei a di an te i ra com Ma ti as, de i xan do os
ou tros em pre ga dos sob o abri go dos pes se gue i ros, já in te i ra men te sem
fru tos. Já ob ser vei vá ri as ve zes ser mu i to raro os bra si le i ros es pe ra rem
que os fru tos ama du re çam para comê-los. Isto vem ain da de mons trar
que são in ca pa zes de me nor sa cri fí cio para o fu tu ro.

Após de i xar mi nha car ro ça, en trei logo num lo da çal de qua se
uma lé gua de com pri men to, onde meu ca va lo ato lou pro fun da men te;
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daí já avis ta mos a igre ja de São Bor ja e, só um quar to de lé gua, aquém
do lo da çal, che ga mos à al de ia. Às pri me i ras ca sas por onde pas sa mos
são sim ples ca ba nas, es par sas aqui e aco lá, per to das qua is não se nota
plan ta ção. O que me im pres si o nou, ao en trar na al de ia, foi, por um lado, 
o es ta do de de ca dên cia e aban do no a que está re du zi da e, de ou tra par te, o
as pec to mi li tar sob o qual ela se apre sen ta. Vêem-se aí ape nas sol da dos
e fu zis; a cada pas so en con tra mos sen ti ne las e, di an te da casa do co man -
dan te, ou tro ra re si dên cia dos je su í tas, es tão ali nha dos vá ri os ca nhões.

Fui apre sen tar meu pas sa por te ao co man dan te, o se nhor
Co ro nel Pa u let te, an ti go ofi ci al da ma ri nha, que foi por lon go tem po
aju dan te-de-cam po do se nhor Sam pa io, en tão go ver na dor do Ce a rá,
hoje ca pi tão-ge ral da Ca pi ta nia de Go iás. Na vi a gem que o Con de de
Fi gue i ra em pre en deu às Mis sões, para ex pul sar os es pa nhóis, no tou no
Ma re chal Cha gas mu i ta fra que za e apa tia e, des con ten te com sua ad mi -
nis tra ção, pe diu que o subs ti tu ís se pelo se nhor Pa u let te, re co nhe ci do
por sua ca pa ci da de. Infe liz men te, por es tar aqui há pou co tem po, não
pôde, ain da, co nhe cer a re gião; por isso não devo es pe rar dele mu i tos
en si na men tos. Pa re ceu-me frio. Con tu do me re ce beu mu i to bem; re ser -
vou-me um quar to per to do que ocu pou no an ti go con ven to dos je su í tas;
or de nou le var meus bois e meus ca va los para uma es tân cia da vi zi nhan ça;
con vi dou-me a fa zer re fe i ções em sua com pa nhia; pro me teu-me man dar 
fa zer um eixo e co ber tu ra para mi nha car ro ça, além de for ne cer car ne à
mi nha gen te.

Tro quei, há pou cos dias, vá ri os de meus bois, fa ti ga dos, por
ou tros mais no vos, po rém ain da não do mes ti ca dos. De sa tre la da a car ro ça,
um de les fi cou fu ri o so e se pre ci pi tou para o pá tio do an ti go con ven to;
per se guiu-me, mas, no mo men to em que ia atin gir-me, re fu gi ei-me num
pe que no quar to, que se acha va aber to, e as sim es ca pei ao seu fu ror.

Ao cair da tar de, en trei na igre ja, e a gran di o si da de des sa
cons tru ção, meio des tru í da, me fez ex pe ri men tar um pro fun do sen ti -
men to de sur pre sa e res pe i to.

SÃO BORJA, 20 de fe ve re i ro. – Co me ça rei es sas ano ta ções
pela des cri ção da igre ja de São Bor ja. Para nela en trar, so bem-se três
de gra us de pe dra e pas sa-se por um vas to pór ti co, sus ten ta do por qua tro
fi las de co lu nas de ma de i ra, de or dem dó ri ca, co lo ca das duas a duas so bre
o mes mo pe des tal. Esse pór ti co li mi ta com três por tas pin ta das e es cul pi das, 
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das qua is a ma i or cor res pon de à nave prin ci pal e as ou tras duas, às na ves 
la te ra is; en tre as por tas vêem-se nas pa re des co los sa is es tá tu as de san tos, 
pin ta das de for ma gros se i ra. A igre ja é cons tru í da de al ve na ria; mas por
não se achar até o pre sen te pe dra de cal na re gião, subs ti tu í ram a cal
pela ter ra ba ti da. Por ba i xo dos mu ros em pre gam re bo co, com pos to de
are ia, bar ro e es ter co de vaca que, as se gu ra ram-me, não se des man chou
ja ma is pe las chu vas mais in ces san tes e co pi o sas. Não há cam pa ná rio
nem tor re que o subs ti tua; os si nos es tão co lo ca dos no pá tio do an ti go
con ven to, sob um te lhe i ro qua dra do, onde vão tocá-los; a eles se che ga
por uma es ca di nha de ma de i ra.

O in te ri or da igre ja está pa vi men ta do de la dri lhos mu i to ir re -
gu la res; a abó ba da é alta, mas de ma de i ra, por que a fal ta de cal não
per mi te cons truí-la de pe dras. Con tei cen to e de zes se is pas sos da por ta
prin ci pal ao al tar-mor, e qua ren ta e três de uma pa re de à ou tra. A nave
prin ci pal é se pa ra da das la te ra is por oito ar ca das sus ten ta das por co lu nas
de ma de i ra de or dem jô ni ca, dis pos tas duas a duas so bre o mes mo
pe des tal. Não há coro, e os al ta res ape nas três, um que in te gra a nave
prin ci pal e os ou tros, as la te ra is. As ima gens dos san tos que ador nam o
al tar-mor são mu i to mal es cul pi das, mas o al tar é guar ne ci do de or na -
men tos ex tre ma men te dou ra dos, que se ele vam até a abó ba da.

Sob uma das ar ca das mais pró xi mas do al tar-mor, uma tri bu na
iso la da e de for ma oval, des ti na da aos mú si cos. De cada lado da igre ja,
uma sa cris tia, es tan do a da es quer da re ple ta de res tos de uma por ção de
es tá tu as de san tos, de to dos os ta ma nhos, pin ta dos e em ma de i ra. Vi
uma, cu jos bra ços eram mó ve is; pa re ceu-me re pre sen tar Pi la tos ou Ju das
e es ta va, pro va vel men te, des ti na da a fi gu rar em um des ses au tos pi e do sos,
com que os je su í tas di ver ti am os ín di os.

A igre ja que aca bo de des cre ver é man ti da ain da com lim pe za, 
mas há lon go tem po nela não se faz ne nhum re pa ro. A fal ta de cal ti nha, 
como dis se, for ça do os je su í tas a cons tru ir de ma de i ra a abó ba da e as
co lu nas; de las se des ta cam con ti nu a men te pe da ços e em bre ve esse tem plo
ca i rá em ru í nas.

A gen te não pode de i xar de se sur pre en der quan do ima gi na
que to das as al de i as das Mis sões e as mo ra di as ne las cons tru í das são
obras de um povo sel va gem, ori en ta do pe los re li gi o sos. Era pre ci so que
os pa dres co nhe ces sem to dos os ofí ci os e ti ves sem pa ciên cia de en si ná-los
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aos ín di os e, como es tes são in ca pa zes de con ce ber um pla no, pois des co -
nhe cem a no ção de fu tu ro, era ne ces sá rio que di ri gis sem a exe cu ção de
cada peça em par ti cu lar e que to das fos sem pos tas no seu de vi do lu gar.

Ontem à tar de, após o si nal de re co lher, a ban da do re gi men to
dos gua ra nis veio ao pá tio do con ven to e, na pre sen ça do co ro nel, exe cu tou
a mar cha da cor po ra ção com gos to e pre ci são ex tre mas.

Esta ma nhã es ta va eu na mis sa e, en quan to o pa dre a ce le bra va,
as cri an ças en to a ram al guns cân ti cos em por tu guês, com vo zes mu i to
agra dá ve is e afi na das. Os je su í tas, como os an ti gos le gis la do res, se ser vi am
da mú si ca para su a vi zar os cos tu mes dos gua ra nis e para ca ti vá-los.

Tal ex pe di en te lhes deu bons re sul ta dos, por que essa gen te
de mons tra pela arte mu si cal gran des pen do res. Como os ín di os não ou vi am
o som dos ins tru men tos, pe los qua is eram apa i xo na dos, se não nas ce ri -
mô ni as re li gi o sas, logo ado ta ram a mú si ca como par te es sen ci al do cul to 
di vi no. Ela lhes fez amar as ce ri mô ni as re li gi o sas, tor nan do-os cris tãos
tan to quan to po di am ser. Após a ex pul são dos je su í tas, o gos to pe los
ins tru men tos per sis tiu en tre os gua ra nis, por as sim di zer sem mes tres;
con ti nu a ram a apren der mú si ca que tal vez te nha con tri bu í do tan to para
fazê-los sol da dos, como ou tro ra cris tãos.

SÃO BORJA, 21 de fe ve re i ro. – O se nhor Pa u let te, com o
qual con ver sei mu i to, co nhe ce bem o ca rá ter dos ín di os. Sem dú vi da,
uma gran de van ta gem para go ver ná-los, mas não é tudo: será pre ci so
achar me i os que, no es ta do atu al das co i sas, es te jam afi na dos com esse
ca rá ter. Entre os co man dan tes que pre ce de ram o se nhor Pa u let te, vá ri os 
eram ho mens ins tru í dos, de vis tas lar gas e ex ce len tes in ten ções; no
en tan to, de po is que os por tu gue ses se as se nho re a ram da Pro vín cia das
Mis sões, ela se em po bre ce mais a cada ano, e sua po pu la ção di mi nui de
ma ne i ra es pan to sa. Qu an do da ex pul são dos je su í tas, a po pu la ção de to das
as al de i as era es ti ma da em oito mil al mas.

Du ran te os oito pri me i ros anos, os es pa nhóis se gui ram exa ta -
men te o pla no tra ça do pe los pa dres da Com pa nhia de Je sus, e o nú me ro 
de ín di os das Mis sões au men tou em vez de di mi nu ir; mas cedo, como
só se en vi as sem, para go ver nar as Mis sões, pro te gi dos dos vice-reis de
Bu e nos Ai res, dos qua is se que ria as se gu rar a for tu na, en trou em de ca dên -
cia. Des fi ze ram-se do sis te ma dos je su í tas; os ín di os fo ram ex plo ra dos de
to das as ma ne i ras; dis per sa ram-se; o ca sa men to lhes era mais re co men da do 
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como um san to de ver; os bran cos se mis tu ra ram com eles, apo de ra ram-se
de suas ter ras e lhes as si mi la ram os ví ci os e do en ças des tru i do res.

Qu an do os por tu gue ses se tor na ram se nho res das sete al de i as 
da mar gem es quer da do Uru guai, aí en con tra ram ape nas qua tor ze mil
al mas. Então os ín di os já não eram os mes mos; ti nham per di do qua se
in te i ra men te os há bi tos de ori gem je su í ti ca; ha vi am re gre di do à bar bá rie
e, tal vez, nada se pos sa fa zer para im pe dir sua de ca dên cia, atu al men te
ace le ra da pela guer ra. Pre sen te men te, con tam mais de qua tor ze mil al mas
nas Mis sões por tu gue sas.

To dos os ha bi tan tes das al de i as de Entre-Rios pas sa ram,
como dis se, para o lado do Uru guai; cal cu lam seu nú me ro em tor no de
sete mil e, por con se guin te, a po pu la ção in te i ra da re gião, co nhe ci da sob 
o nome de Mis sões do Pa ra guai, está re du zi da ao dé ci mo do que era o
tem po dos je su í tas.

Como re me di ar, nas cir cuns tân ci as atu a is, tan tos ma les? Con -
fes so que não vejo ne nhum meio. A ci vi li za ção não foi fe i ta para ín di os,
pois está in te i ra men te fun da da na idéia do fu tu ro, que lhes é ab so lu ta -
men te es tra nha. Cer ca dos de ho mens ci vi li za dos, não po dem re tor nar à
vida com ple ta men te sel va gem. Até se rem as si mi la dos pe los bran cos,
con ti nu a rão a vi ver num es ta do pior que a vida sel va gem, uma vez que
per de ram a ino cên cia, ca rac te rís ti ca dos seus an te pas sa dos, quan do vi vi am
em ple na flo res ta; não pos su in do qua li da des ne ces sá ri as à vida em so ci e -
da de, são for ça dos a nela per ma ne cer. Os gua ra nis po dem ape nas ser
com pa ra dos às cri an ças de nos sa raça; mas a cri an ça ins pi ra in te res se,
por que se tor na rá ho mem um dia. O ín dio, ao con trá rio, que, na ida de
da ra zão, con ser va a in ge nu i da de da cri an ça, só pro vo ca rá des pre zo per mi -
tin do apro ve i ta rem-se de sua fra que za para opri mi-lo. É ver da de que,
mes mo no es ta do atu al, ele qua se não des fru ta con for to. Po den do par ti lhar 
com uma com pa nhe i ra sua chou pa na mal cons tru í da e pior cu i da da, pos -
su in do al guns far ra pos, ven do um pe da ço de car ne sus pen so ao seu teto, 
ten do sua cuia che ia de mate, será mais fe liz que o mais rico e po de ro so
bran co, ro de a do de ba ju la do res e atra í do pe las se du ções. Con tu do, esse
mí ni mo con for to é su fi ci en te para pren dê-lo a uma so ci e da de, que ten de a
des truí-lo; pois, para po der ma tar sua fome, é pre ci so que ele tra ba lhe,
que se sub me ta e se de i xe opri mir.
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“Sa be mos”, me di zia o se nhor Pa u let te, “como a Pro vín cia
das Mis sões era flo res cen te, sob a di re ção dos je su í tas e que só pros pe rou
sob a ori en ta ção des tes; se, pois, qui ser mos es pe rar bons re sul ta dos,
de ve mos imi tá-los tan to quan to as cir cuns tân ci as o per mi tam. Mas não
é bem as sim. O sis te ma de les for ma va um con jun to do qual não se po dem
con ser var al gu mas par tes su pri min do-se ou tras. Era apo i a do so bre ba ses
que já não exis tem e, por con se guin te, ruiu para sem pre. Essas ba ses
eram as pou cas idéi as que os ín di os ti nham do que se pas sa va no res to
do mun do; sua se pa ra ção de to dos os bran cos que não per ten ces sem à
Com pa nhia de Je sus, e en fim a pro fun da ve ne ra ção que ti nham por es tes
pa dres, olha dos como se res de uma es pé cie su pe ri or, en vi a dos por
Deus, com a mis são de go ver ná-los.

“Sob os je su í tas, os ín di os vi vi am em co mu ni da de, mas não se 
pode crer que tra ba lhas sem para usu fru ir um dia. Tra ba lha vam por que
tal era a von ta de dos pa dres. Os in te res ses des ses úl ti mos se con fun di am
com os dos gua ra nis; por tan to, de vi am pro cu rar tor ná-los fe li zes. O
es pí ri to de pre vi dên cia dos je su í tas su pria, por sua vez, o que a na tu re za
re cu sa va aos ín di os. Eles eram para os sel va gens o que um pai é para os
fi lhos, uma se gun da Pro vi dên cia ou, para me lhor di zer, a tri bo gua ra ni
for ma va um cor po do qual os je su í tas eram a alma.

“Se os gua ra nis per ten ces sem a uma tri bo que de vo tas se en tu -
si as mo pela vir tu de, o re gi me de co mu ni da de se ria tal vez ad mis sí vel,
mas onde en con trar en tre os por tu gue ses ho mens que, por as sim di zer,
de sin te res sa da men te, ve nham con vi ver com um povo se mi bár ba ro, em
re gião dis tan te das ci da des, onde nada se com pra se não a peso de ouro?
A pes soa en car re ga da de ad mi nis trar os ín di os so men te o fará com
in ten ção de se en ri que cer às cus tas de les, como vem qua se sem pre acon -
te cen do até ago ra, e os ín di os tra ba lha rão com má von ta de, por que sen ti rão
que não é para si que tra ba lham; sa bem mu i to bem que os es tan ci e i ros
só os re ce bem em suas ca sas como peões; e que aí en con tra rão sem pre
car ne abun dan te, além de ga nhar al gum sa lá rio. Como não pre fe ri rem
este ser vi ço, que lhes pro por ci o na tan to re pou so, a um tra ba lho re gu lar,
re pe ti do di a ri a men te, sob a vi gi lân cia de um fe i tor que deve cas ti gá-los,
ao fal ta rem a um de ver que se lhes im põe?

“Hoje sa bem eles que o mun do não se li mi ta às suas al de i as;
se con tra ri a dos, nada os im pe de de fu gir; um gran de nú me ro de les já se
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dis per sou no in te ri or da ca pi ta nia e, pou co a pou co, ou tros se gui rão este 
exem plo.

“À me di da que os ín di os sa í rem das Mis sões, os bran cos aí se
in tro du zi rão mais; as ra ças se con fun di rão; mes ti ços sem prin cí pi os, sem 
amor ao tra ba lho, aca ba rão por to mar o lu gar dos bran cos e dos ín di os;
mas os pri me i ros se rão, em par te, re no va dos pela che ga da de eu ro pe us,
de pa u lis tas, de mi ne i ros e, após uma ou duas ge ra ções, já não exis ti rão
gua ra nis. Se se de i xas se aos ín di os a mes ma li ber da de usu fru í da pe los
ho mens bran cos, eles não se dis per sa ri am me nos, mas evi tar-se-ia o ato
de cons tran gê-los.”

SÃO FRANCISCO DE BORJA, co nhe ci da ge ral men te pelo
nome de São Bor ja, 22 de fe ve re i ro. – Esta al de ia está si tu a da so bre uma 
li ge i ra ele va ção, em sí tio en tre cor ta do de pas ta gens e de bos que tes. A
uma lé gua ao nor te, en con tra-se o Uru guai, que cor re ma jes to sa men te
en tre duas or las de bos ques cer ra dos, den sos, pou co di fe ren tes das
flo res tas vir gens.

Esten dem-se ao sul e, cer ca de um quar to de al de ia, como
dis se, vas tos pân ta nos; a re gião é, em ge ral, úmi da e ofe re ce por toda a
par te po ços de água mais ou me nos pro fun dos. As pas ta gens dos ar re -
do res de São Bor ja são de qua li da de in fe ri or. Como acon te ce or di na ri a -
men te em ter re nos pan ta no sos, nu vens de mos qui tos en chem o ar e,
prin ci pal men te quan do se pas se ia nas mar gens do Uru guai, é im pos sí vel 
pa rar-se um ins tan te sem ser logo co ber to por eles. Um dia em que re sol vi
her bo ri zar pró xi mo ao rio, fui bas tan te in co mo da do pe los mos qui tos e,
quan do vol ta va, en xa mes des ses no ci vos in se tos me acom pa nha ram até
a al de ia. Devo res sal tar, de pas sa gem, que os mos qui tos da Amé ri ca, dos 
qua is exis tem nu me ro sas es pé ci es, ra ra men te fa zem em po lar a pele
como os da Eu ro pa; suas pi ca das são mu i to for tes, mas, se fo rem se gui das
de co ce i ras, não te rão gran de du ra ção.

Não ha ven do nos ar re do res de São Bor ja fon tes nem ri a chos,
uti li zam a água dos lo da ça is, de gos to in sí pi do e ado ci ca do. Se os je su í tas
pre fe ri ram este lu gar a tan tos ou tros mais agra dá ve is, por exem plo, os
be los cam pos do rin cão da Cruz, foi tal vez por que já en con tra ram os ín di os
es ta be le ci dos nes ta re gião; ou, tam bém, pela pre sen ça de bos ques, ou
ain da por que jul ga ram que este lu gar, con fi na do en tre o Uru guai e os
lo da ça is, se ria pri vi le gi a do para de fe sa à in fil tra ção dos bran cos.
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A igre ja, cuja des cri ção já fiz, está vol ta da para o nor te; de fron te
ao Uru guai. Com o an ti go con ven to dos je su í tas, vi zi nho, for ma um dos 
la dos de uma pra ça qua dra da, me din do per to de du zen tos pas sos em to dos 
os sen ti dos. As cons tru ções do con ven to con tor nam, com a igre ja, um
pá tio gra ma do, qua dran gu lar, e que pode ter se ten ta e seis pas sos do
lado opos to da igre ja e ses sen ta e oito da por ta à cla u su ra dos pa dres. O
con ven to, cons tru í do em três lan ces, tem ape nas um pa vi men to; as pa re des 
são gros sas e cons tru í das como as da igre ja; o te lha do é co ber to de
te lhas-vãs, alon gan do-se para fora dos mu ros; for ma uma va ran da de
seis pas sos de lar gu ra, sus ten ta da por co lu nas de ma de i ra. O te lha do da
igre ja, igual men te alon ga do, con ti nua esta va ran da ao lado les te. Ao
tem po dos je su í tas, não ha via ne nhu ma cons tru ção à di re i ta e à es quer da 
da por ta; so men te a va ran da se pro je ta va, cir cun dan do, as sim, todo o
pá tio; mas no tem po dos es pa nhóis, le van ta ram uma pa re de, fe chan do
es pa ço en tre a igre ja e a por ta do con ven to, fa zen do-se aí pe que nos
cu bí cu los que pre ju di cam a har mo nia do con jun to. O con ven to está
di vi di do por pa re des trans ver sa is com gran des pe ças la dri lha das: a úni ca 
dis tri bu i ção.

O co man dan te ocu pa os apar ta men tos que an ti ga men te eram 
des ti na dos ao pro vin ci al quan do de suas vi si tas; hos pe da ram-me nos
quar tos mais pró xi mos à igre ja, ou tro ra re ser va dos aos pa dres.

No mes mo ali nha men to do con ven to exis tem ou tras edi fi ca ções 
que cer cam tam bém um pá tio re tan gu lar. Ao fun do des se pá tio es tão
cons tru ções di an te das qua is se des ta ca uma ga le ria. Os ou tros la dos são 
sim ples men te for ma dos por am pla ga le ria sus ten ta da por três fi le i ras de
pos tes. Esse pá tio e as cons tru ções que o cir cun dam têm o nome de
cur ra lão. Era aí que tra ba lha vam, no tem po dos je su í tas, os ope rá ri os de
di fe ren tes ofí ci os e onde hoje tra ba lham, por con ta do Rei, os pou cos
ar tí fi ces que ain da res tam. Cada um dos três la dos da pra ça, da qual já
fa lei, são cons ti tu í dos por dois cor pos de cons tru ções, se pa ra dos um do 
ou tro a in ter va los. Cada cons tru ção é co ber ta de te lhas que, pro lon ga da
para as ban das da pra ça e do lado opos to, for mam duas lar gas ga le ri as,
sus ten ta das por pi la res de pe dra. Estas cons tru ções, di vi di das por pa re des,
com põem ou tras tan tas ca sas, ha bi ta das pe los ín di os, ao tem po dos
je su í tas. Tais ca sas se cons ti tu em por peça bem alta, qua se qua dra da e
em tor no de vin te pal mos, em to dos os sen ti dos; não pos su em ja ne las,
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mas duas por tas, uma de las abrin do para a ga le ria da fren te, e ou tra para 
a dos fun dos. Não dis põem de co mu ni ca ção in te ri or; mas, por meio das
ga le ri as, pas sa va-se de uma a ou tra casa, sem te mer chu va ou sol.

Nos qua tro ân gu los da pra ça, ha via ou tro ra ca pe las. De três
de las fi ze ram lo jas e, da úl ti ma, um hos pi tal mi li tar, mu i to mal ins ta la do
por fal ta de ver bas. Do lado nor te exis ti am an ti ga men te duas fi las de
cons tru ções ab so lu ta men te se me lhan tes às que aca bo de des cre ver, e
es sas que se es ten dem pa ra le la men te à pra ça, for ma vam vá ri as ruas
trans ver sa is, cor ta das por uma via lon gi tu di nal. Esta fi ca va de fren te à
igre ja e era pro lon ga da por uma ala de la ran je i ras, exis ten te ain da. Das
cons tru ções pa ra le las à pra ça, hoje só exis tem duas, onde se di a ram o
quar tel do re gi men to dos gua ra nis, após ha ve rem fe cha do a ga le ria dos
fun dos.

As ca sas que con tor nam a pra ça não são mais ocu pa das pe los 
ín di os, mas por bran cos que de las pa gam o alu guel, sen do al gu mas usa das
como lo jas. Vá ri os in qui li nos abri ram ja ne las nas ca sas e, para am pliá-las,
fe cha ram a ga le ria dos fun dos. Para cem fa mí li as bran cas, ape nas uma
fa mí lia in dí ge na, em São Bor ja, e este lu gar só pode ser con si de ra do atu al -
men te uma pra ça de guer ra. Encon tram-se aí a re si dên cia do co man dan te
da pro vín cia, onde está acan to na do o re gi men to dos gua ra nis, e a casa
do co ro nel do re gi men to de mi lí ci as, do qual há sem pre um des ta ca -
men to na al de ia.

O re du zi do nú me ro de ín di os que, de fato, ain da per ten cem a 
São Bor ja mora atu al men te em mi se rá ve is ca ba nas, es par sas nas pro xi -
mi da des da al de ia. Ou tras chou pa nas, ha bi ta das pe las mu lhe res dos mi li -
ta res, apre sen tam igual men te a pior in di gên cia. A ma i or par te des sas
pés si mas mo ra di as é cons tru í da de pa lha. Uma rede, al guns ji ra us, uma
ca fe te i ra de co bre, al guns po tes com põem todo o mo bi liá rio e, em ape nas
duas ou três, se ha vi am plan ta do al guns pés de mi lho.

ESTÂNCIA DE SANTOS REIS, 1º de mar ço, duas lé guas e
meia. – Enquan to per ma ne ci em São Bor ja, o se nhor Co ro nel Pa u let te
me ofe re ceu os ser vi ços que de pen di am dele e me cu mu lou de gen ti le zas.
Apro ve i tei o tem po para con ser tar mi nha car ro ça, pre pa ran do as ma las:
uma de pás sa ros e ou tra de plan tas. De São Pa u lo para cá, ve nho ten do
a pre ca u ção de ca la fe tar, com uma mis tu ra de cera e re si na, to das as jun tas
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das ca i xas que vão fi can do che i as e de co brir os pa co tes de plan tas com
um te ci do en ce ra do que eu mes mo pre pa rei.

Após as re fe i ções, man ti nha lon gas con ver sas com o se nhor
Pa u let te, ho mem sen sa to, in te li gen te e de sen ti men tos no bres. Tive as sim
um pra zer de que es ta va pri va do há mu i to tem po: o de po der co mu ni car 
mi nhas idéi as a um ho mem ca paz de ou vir-me e de sa tis fa zer-me o es pí -
ri to, en quan to, por sua vez, me trans mi te suas idéi as.

O se nhor Pa u let te pre ten de es ta be le cer um cor re io en tre as
Mis sões e Por to Ale gre. A pri me i ra mala par tiu du ran te mi nha es ta da
em São Bor ja e apro ve i tei para es cre ver ao se nhor De Jus si eu uma lon ga 
car ta, na qual lhe re la tei o en ve ne na men to de que fui ví ti ma, per to do
ri a cho de Gu a ra pu i tã.

Enquan to fi quei em São Bor ja, o ca lor foi sem pre in su por tá vel.
Nem eu nem mi nha gen te po día mos dar um pas so sem ter nos sas ca mi sas
mo lha das e, sem sair do lu gar, es tá va mos sem pre su a dos. Se gun do o tes te -
mu nho dos mo ra do res da qui, in clu si ve o do pa dre, o mês de fe ve re i ro é
re gu lar men te o mais quen te do ano; no in ver no, faz tan to frio a pon to
de ne var. O ven to nor te traz chu vas, o do su do es te, tem pes ta des e às ve zes
gra ni zo, en quan to o bom tem po é, de re gra, acom pa nha do do ven to les te.

A cana-de-açú car e os ca fe e i ros, de vi do às ge a das, não po dem 
vin gar em São Bor ja, mas ou tro ra se plan tou aí al go dão com su ces so.
Pa re ce que os je su í tas fi ze ram na al de ia plan ta ções de mate, que atu al -
men te não exis tem. As la ran je i ras dão, pelo que me di zem, bons fru tos.
As me lan ci as, os pês se gos, as ma çãs e os me lões são ex ce len tes, mes mo
não se lhes dis pen san do o me nor cu i da do.

De via ter par ti do on tem, mas, como ti nha ain da al gu mas
pro vi dên ci as a to mar, fui obri ga do a fi car mais um dia. Du ran te a no i te
tro ve jou e, ape sar do tem po ins tá vel, me pus a ca mi nho pe las dez ho ras. 
Ten ci o na va atra ves sar o rio de Ca ma puã e ir per no i tar mais lon ge;
po rém mal ti nha an da do uma lé gua, os tro vões co me ça ram a eco ar e
logo de sa bou um tem po ral. Vi e mos nos re fu gi ar nes ta es tân cia, um
pou co afas ta da do ca mi nho, mas ao me nos en con tra mos um abri go. O
pro pri e tá rio, ad mi nis tra dor de São Ni co lau, está au sen te; fui re ce bi do
por um ne gro mu i to gen til. Encon trei ain da aqui uma fa mí lia de ín di os
re fu gi a dos. Esses in fe li zes se dis per sa ram por toda a re gião e en con tram 
pou cos me i os de so bre vi ver.
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O ne gro do ad mi nis tra dor me dis se que as ter ras des te dis tri to
são mu i to boas para cul tu ras, mas lem brou, como tan tos ou tros, que a
fer ru gem faz mu i to mal ao tri go. O ad mi nis tra dor re nun ci ou a ter ani ma is,
por que os ín di os de São Bor ja vi nham rou bá-los.

A re gião per cor ri da para vir de São Bor ja até aqui é ape nas on du -
la da e mos tra pas ta gens onde se vêem es pa lha dos tu fos de ca pim de um
verde es cu ro. A erva se tor na me lhor à me di da que se dis tan cia de São Bor ja.

Enquan to ca mi nhá va mos, sen ti um for te odor de li mão.
Pergun tei a um peão, que o co ro nel me dera para me acom pa nhar, o
que pro du zia esse che i ro; e fi quei sa ben do que era de vi do a uma gra mínea,
nº 2.682, mu i to co mum na re gião, cha ma da ca pim-limão.1∗ Man dei arrancar
al guns pés e mas ti guei-lhes as fo lhas, achan do-as de sa bor mu i to áci do.
Dis se ram-me que os ani ma is co mi am essa erva, ex ce len te para en gor dar, 
mas que co mu ni ca va à car ne gos to de sa gra dá vel.

Na mi nha des cri ção de São Bor ja, es que ci-me de di zer que
o con ven to pos su ía um gran de po mar cer ca do de mu ros. Vê em-se ain da 
laranje i ras e pes se gue i ros, po rém, no mais, está in te i ra men te sem cultivo.

ESTÂNCIA DE SANTOS REIS, 2 de mar ço. – Faz doze
anos, co me çou-se a for mar o re gi men to dos gua ra nis, com pos to hoje de 
qui nhen tos e tan tos ho mens con si de ra dos so men te sol da dos. Exce tuados o 
co ro nel e o ma jor, to dos os ofi ci a is são gua ra nis. A prin cí pio, hou ve
difi cul da de para re u nir es ses ín di os e sub me tê-los à dis ci pli na; mas logo
a mú si ca mi li tar os se du ziu, tor nan do-se os exer cí ci os e as ma no bras
para eles uma es pé cie de di ver ti men to. Na tu ral men te in cli na dos à submis são, 
acos tu ma ram-se fa cil men te a obe de cer a seus che fes, e os lon gos in ter -
valos de re pou so que lhes de i xam seus de ve res, fa vo re cen do-lhes a
pregui ça, aca ba ram por fa zê-los sol da dos. A guer ra, ofe re cen do-lhes
ocasião de pra ti ca rem a pi lha gem, con tri bu iu ainda para lhes dar gosto pela
vida mi li tar, de mons tran do que era tal vez aque la que mais lhes convi nha.

O que os tor na ta lha dos à vida mi li tar é a es pé cie de re sig na ção
com que su por tam a fome, as fa di gas e as in tem pé ri es das es ta ções. Eles 
se dis tin gui ram em di ver sas cir cuns tân ci as. Por tu gal lhes deve gran de
par te dos su ces sos ob ti dos na ba ta lha de Ta qua rem bó. Re co nhe ceu que
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eram bem apro ve i ta dos nas ma no bras de ar ti lha ria, mas nada sa ben do
com bi nar, foi ne ces sá rio mis tu rá-los com os bran cos, para lhes se guir os 
exem plos. Os sol da dos gua ra nis têm mu i to boa apa rên cia e ma no bram
com pre ci são.

Ge ral men te mais sen sí ve is que os ho mens de nos sa raça às
mo du la ções da mú si ca, in di cam o com pas so, quan do mar cham, por
uma ca dên cia bem mar ca da. Em ar mas se pa re cem sin gu lar men te aos
cos sa cos re gu la res, e o Con de de Fi gue i ra, ad mi ra do por essa se me lhan ça, 
me lho rou-a ain da dan do-lhes uni for me azul com go las ver me lhas, mais
ou me nos ta lha dos do fe i tio dos cos sa cos. Os gua ra nis apre sen tam, con tu do, 
tra ços me nos gros se i ros e mem bros me nos car nu dos que os sol da dos
do Don.

Seu sol do é o mes mo dos mi li ci a nos em ser vi ço, ou seja, três
vin téns e meio por dia. Mas os pa ga men tos es tão sem pre atra sa dos;
dão-lhes uni for mes e por úni ca ra ção, qua tro li bras de car ne por dia.
Qu a se to dos são ca sa dos, têm suas mu lhe res em São Bor ja. Elas ha bi tam
as chou pa nas es par sas nos ar re do res da al de ia, de que já fa lei. Essas
mu lhe res e seus fi lhos vi vem da ra ção dos ma ri dos, o que vale di zer: na
pior in di gên cia. A ma i or par te está co ber ta de pa ra si tos. Como os ho ten -
to tes, elas acham ex tre mo pra zer em trin car seus pi o lhos e pul gas, quan do
se lhes re pro va esse há bi to, res pon dem ser im pos sí vel que Deus te nha
cri a do es ses ani ma is uni ca men te para fa ze rem mal. Qu an do se pas sa di an te 
de suas chou pa nas, vêem-se qua se sem pre aco co ra das em tor no do
fogo. Po rém é pre ci so con vir que se ria in jus to acu sá-las uni ca men te.

Ou tro ra, os ha bi tan tes das al de i as cul ti va vam o al go dão; as
mu lhe res o ba ti am, fi a vam e dele fa zi am te ci dos; mas, nas três in va sões
que os es pa nhóis fi ze ram nas Mis sões, des tru í ram tudo o que ha via
es ca pa do à ra pa ci da de dos ad mi nis tra do res; os ho mens mais in di ca dos
de cul ti var a ter ra são atu al men te sol da dos; vi vem lon ge de suas al de i as
e suas mu lhe res es tão re al men te pri va das de tra ba lhar, por que lhes fal tam
os me i os. Du ran te dois dias, em pre guei duas ín di as em ba ter al go dão e
fi quei bas tan te sa tis fe i to com a qua li da de e a pres te za com que tra ba lham.

Atu al men te, como a re gião usu frui os be ne fí ci os da paz, é
pos sí vel que não se con ti nue a man ter em ar mas toda a ju ven tu de da
re gião. Dar-se-á, su ces si va men te, ba i xa aos sol da dos para irem cul ti var a
ter ra e man ter suas fa mí li as. É ex tre ma men te ne ces sá rio di mi nu ir o as pec to 

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 339



mi li tar des ta pro vín cia, se não qui se rem des truí-la toda. A mo ci da de
gua ra ni está em ar mas; não se cul ti vam as ter ras das al de i as; os jo vens,
hoje es tra nhos aos tra ba lhos de cam po, já não apren dem ofí cio al gum.
Os bran cos, sem pre em pre ga dos no ser vi ço mi li tar, não po dem pen sar
em subs ti tuí-los.

Ti ram-se-lhes os ani ma is para a ali men ta ção das tro pas; as se -
gu ra-se, ge ral men te, que o pro du to anu al de to das as va cas da pro vín cia
não é su fi ci en te para as ra ções que se dis tri bu em, e os for ne ci men tos de 
car ne nun ca são pa gos.

O que tor na esse en car go mais pe no so ain da é que são ex clu í dos
os es tan ci e i ros mais ri cos, sob o pre tex to de re com pen sá-los dos ser vi ços
pres ta dos ao esta do. O alto cus to de to das as mer ca do ri as con tri bui para 
ar ru i nar os agri cul to res, pois, en quan to lhes car re gam o pro du to de seus 
cam pos, são obri ga dos a pa gar suas rou pas e seus con for tos, de que ne ces -
si tam, a pre ços exor bi tan tes. As mer ca do ri as mais ba ra tas cus tam mais
100% que em Por to Ale gre e há al gu mas cu jas di fe ren ças se ele vam a 200∗

e 300%.
Os gua ra nis são de es ta tu ra mé dia; têm a pele bron ze a da,

ca be los pre tos e mu i to fi nos; e ge ral men te fe i os. Os tra ços e a es tru tu ra
de seus cor pos apre sen tam, em ge ral, as ca rac te rís ti cas da raça ame ri ca na;
mas o que me pa re ce dis tin gui-los par ti cu lar men te como tri bo é o
com pri men to do na riz e a su a vi da de de suas fi si o no mi as. As mu lhe res
têm o ros to ex tre ma men te acha ta do. As ru gas da ve lhi ce são mais pro -
nun ci a das que em nos sa raça.

Con ver sei bas tan te so bre es ses ín di os com o pa dre de São
Bor ja, que vi veu no meio de les, du ran te mu i tos anos; e vou re la tar aqui
o que ele me dis se, com bi nan do com mi nhas ob ser va ções e as de ou tras 
pes so as dig nas de fé.

Os gua ra nis, como to dos os ín di os, não têm ne nhu ma idéia
do fu tu ro; apren dem com fa ci li da de o que se lhes en si na, mas não cri am 
nem com põem nada. De ín do le dó cil, obe de cem sem di fi cul da de, mas
seu ca rá ter não tem ne nhu ma fi xi dez; vi ven do só do pre sen te, não
po dem ser fiéis à pa la vra em pe nha da; não pos su em ne nhu ma ele va ção
de alma; são es tra nhos a qual quer sen ti men to ge ne ro so; ain da mais do
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de hon ra; não têm am bi ção, co bi ça ou amor-pró prio. Se, al gu mas ve zes
eco no mi zam, é sem pre por mu i to pou co tem po. Um gua ra ni, por exem plo, 
con se gue com prar, por suas eco no mi as, uma rou pa que pode abri gá-lo,
du ran te lon go tem po, das in tem pé ri es; mas logo de po is a tro ca rá por
uma vaca, da qual nada res ta rá ao fim de pou cos dias.

Ou tro ra, en si na va-se a ler e a es cre ver em to das as al de i as,
mas es sas li ções ces sa ram há mu i to tem po. Po rém, aca ba de ser cri a do
lu gar de mes tre-es co la para to das as vi las re u ni das; mas como não se
quer pa gar mais de 100$000 réis (625 fran cos) pa re ce que não se en con -
tra rá nin guém ca paz de ocu par o lu gar por esse pre ço e, re al men te, a
quan tia é mu i to mó di ca para uma re gião onde o al que i re da fa ri nha cus ta
40$000 réis e tan to, e tudo o mais nes sa mes ma pro por ção.

O pa dre de São Bor ja mi nis tra au las par ti cu la res a meia dú zia
de cri an ças, mas as ou tras fi cam aban do na das a si mes mas e a seus pais.
O que pro va quan to cu i da do os je su í tas ti nham para com os ín di os, o
res pe i to que lhes ins pi ra vam pela dou tri na cris tã e como sa bi am fazê-la
ne ces sá ria, pois se en con tra ain da gran de nú me ro de gua ra nis que sa bem e
en si nam a seus fi lhos o ca te cis mo, em lín gua vul gar, e as ora ções que os
pa dres da Com pa nhia de Je sus ti nham com pos to. É fá cil, no en tan to,
sen tir-se que tal ins tru ção não vai além da me mó ria, nada po den do in flu ir
so bre os cos tu mes.

Os gua ra nis não têm ne nhu ma su pers ti ção par ti cu lar, mas seu 
res pe i to pe las ima gens vai qua se à ido la tria. De ca rá ter dó cil, es tra nhos
ao ódio, à vin gan ça, ao amor, ao di nhe i ro e à gló ria, co me tem, re al men te,
mu i to me nos pe ca dos do que nós. Qu an do se vão con fes sar, só se acu sam
so bre o pre ce i to do sex to man da men to e, quan do ter mi nar a con fis são,
é inú til que o pa dre os in ter ro gue, por que res pon de rão ne ga ti va men te a
to das as per gun tas que se lhes po dem fa zer. Co me tem fur tos sem pre
que têm oca sião, mas dis so nun ca se acu sam, ad mi tin do que Deus deve
ter cri a do os bens des te mun do para to dos os ho mens e, quan do uma
casa é fur ta da, di zem que ela fu giu.

Como os je su í tas os ha vi am per su a di do de que uma das fal tas 
mais gra ves que elas po de ri am co me ter era a de se en tre ga rem aos bran cos, 
as mu lhe res se crê em mu i to mais cul pa das quan do man têm re la ções
com um ho mem de nos sa raça do que com um ne gro e, so bre tu do, com 
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um ín dio e, quan do se con fes sam, nun ca de i xam de di zer ao pa dre a
raça da que le com quem in ti ma men te con vi ve ram.

As cri an ças mos tram vi va ci da de; é mais fre qüen te vê-las sal tar,
cor rer, rir e brin car que as cri an ças bra si le i ras; mas, à me di da que cres cem,
tor nam-se sé ri as, in do len tes, apá ti cas. Têm pou ca afe i ção uns pe los ou tros.
As mães cho ram às ve zes a per da de seus fi lhos, mas os ma ri dos não
cho ram as mu lhe res, nem as mu lhe res aos ma ri dos. Os fi lhos vêem,
im pas sí ve is, os pais exa la rem o úl ti mo sus pi ro e têm como de ver
levá-los ao ce mi té rio e ca var-lhes a se pul tu ra.

A pu ber da de das me ni nas se dá mu i to cedo e pros ti tu em-se
em ten ra ida de. Os ho mens co brem cu i da do sa men te os ór gãos se xu a is.
As mu lhe res, ao con trá rio, não têm ne nhum pu dor e nu me ro sas ve zes,
as vi ba nha rem-se in te i ra men te nuas di an te dos ho mens. As ca sa das
se guem os ma ri dos por toda par te, no en tan to, são pou co fiéis. Os ma -
ri dos, por seu lado, vêem com a ma i or in di fe ren ça suas mu lhe res se
en tre ga rem a es tra nhos e, fre qüen te men te, eles mes mos as pros ti tu em.
Qu an do uma ín dia con ce be um fi lho de um bran co, o ma ri do lhe dá
sem pre pre fe rên cia so bre seus pró pri os fi lhos.

A in sen si bi li da de fí si ca dos gua ra nis vai tal vez ain da mais lon ge
que sua in sen si bi li da de mo ral. So frem sem pro fe rir uma que i xa. Os do en tes 
têm uma ex tre ma aver são aos re mé di os, e seus pa ren tes só os fa zem to mar
quan do pe dem. Se al guém lhes re pro var seu re la xa men to a esse res pe i to, 
res pon dem que, de qual quer ma ne i ra, acon te ce rá o que Deus or de nou.

O se nhor Pa u let te tes te mu nhou um fato que com pro va a
in di fe ren ça com que es ses ín di os su por tam a dor; um jo vem peão, ocu -
pa do em fa zer o ro de io, caiu do ca va lo e foi ar ras ta do du ran te al guns
ins tan tes; como o es tri bo, no qual seu pé es ta va pre so, era de me tal, um
de seus de dos foi in te i ra men te de ce pa do e os ou tros, cor ta dos pro fun -
da men te; o me ni no, ape sar dis so, não pro fe riu uma pa la vra se quer; tor -
nou a mon tar e não pa rou até o ro de io aca bar.

Embo ra vi vam há anos, no meio dos ho mens ci vi li za dos, os
gua ra nis guar dam ain da mu i tos há bi tos da vida sel va gem. Mes mo aque les
que usam ves tuá ri os sen tem-se à von ta de an dan do sem ca mi sa, com um 
sim ples cal ção; gos tam de fi car aco co ra dos em tor no do fogo e pre fe rem
suas chou pa nas ba i xas e es tre i tas, mal are ja das e cons tru í das no meio do 
mato, às nos sas. Os je su í tas não ig no ra vam, sem dú vi da, que lhes
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con tra ri a vam o gos to, quan do lhes da vam ca sas co ber tas de te lhas,
en cos ta das umas às ou tras e es cu re ci das por lar gas ga le ri as; mas nis so,
eles pro cu ra vam mu i to me nos agra dar os ín di os do que tor nar seu con -
tro le mais fá cil.

Du ran te todo o dia, o tem po se con ser vou mu i to bom, mas
per ma ne ci aqui por que me dis se ram que, logo após as chu vas, as mar gens
do Ica ba çu (ou Ca ma quã) fi ca vam ex tre ma men te pe ri go sas e que não
sa be ria onde pôr mi nhas ma las, se fos se ne ces sá rio des car re gá-las.

Aqui, mu i tas des sas fa mí li as ín di as atra ves sa ram o Uru guai
para fu gir à cru el da de de Ra mí rez. Esses in fe li zes dis per sa ram-se por
toda esta re gião e vi vem na pior in di gên cia. Os que es tão aqui não têm
ocu pa ção al gu ma e ape nas co mem abó bo ra e fe i jão co zi dos, sem sal e
sem gor du ra. Os ín di os de Entre-Rios vi ram que i mar-lhes as ca sas,
per de ram tudo o que pos su íam; não têm ne nhu ma es pe ran ça de re cu pe rar
os pre ju í zos, mor rem de fome, es tão ao re len to e, no en tan to, não ouvi
de ne nhum de les uma só que i xa. Entre os bran cos, isso se ria uma fal ta
de co ra gem, um ato he rói co de re sig na ção; en tre os ín di os não pas sa de
uma pro va a mais de sua apa tia; en tre es tes ho mens, al guns já co me te ram
cri mes de po is que es tão en tre os por tu gue ses, o que não se deve es tra nhar;
há mu i tos anos não fa zem ou tra co i sa, além da pi lha gem e to das as cru el da -
des de uma guer ra in ter na.

Não so men te os ín di os se re fu gi a ram en tre os por tu gue ses;
en quan to es ti ve em São Bor ja, vi nham, to dos os dias, ho mens bran cos
de Cor ri en tes, de São Ro que e de ou tras al de i as de Entre-Rios se apre -
sen tar ao Co ro nel Pa u let te e lhe pe dir per mis são para pro cu rar re fú gio
nas es tân ci as por tu gue sas. To dos con tam que, no mo men to, Ra mí rez faz 
um con si de rá vel re cru ta men to de ho mens. Ca sa dos ou não, ele ar re gi men -
ta in dis tin ta men te to dos aque les que pos sam ser co lo ca dos em ar mas;
mas nin guém sabe po si ti va men te qua is seus pro je tos. Uns pen sam que
vai ata car Bu e nos Ai res; ou tros que tem a in ten ção de fa zer guer ra aos
pa ra gua i os; há, en fim, quem ima gi ne que é con tra os bra si le i ros a sua
in ves ti da. Qu a is quer que se jam seus pro je tos, não se pode ver hoje, em
suas ações, se não o de ses pe ro de um ti ra no in sen sa to que, ven do
apro xi mar-se o fim de seus cri mes, ar ris ca tudo, an tes de su cum bir e
quer ter o bár ba ro con so lo de ar ras tar na que da to das as ví ti mas de seu
ar bí trio.
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Além dis so, os ho mens de Entre-Rios que vi em São Bor ja
são no tá ve is por sua avan ta ja da es ta tu ra, pele mu i to alva, ta ma nho e
be le za dos olhos; mas, por ou tro lado, eu e o co ro nel fi ca mos ad mi ra dos
do ar au da ci o so e de ter mi na do que to dos pos su em. Sua rou pa é a mes ma
dos ha bi tan tes dos cam pos de Mon te vi déu e aca ba por dar-lhe a apa rên cia
de nos sos ban di dos de me lo dra mas; tra zem os ca be los tran ça dos e um
len ço em tor no da ca be ça; um ou tro len ço, amar ra do frou xa men te, lhes
ser ve de gra va ta; como arma por tam uma gran de faca à cin tu ra. Com
cal ças bran cas e de fran jas, usam um chi ri pá, se gui da men te ris ca do de
ver me lho; ge ral men te não ves tem pa le tó, e as man gas da ca mi sa es tão
ar re ga ça das como as dos nos sos açou gue i ros.
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Ca pí tu lo XVII

ESTÂNCIA DO SILVA – ESTÂNCIA DO SOUSA – AVENTURA DE
UM MILICIANO, DE UMA ÍNDIA E DE UM PRISIONEIRO
NEGRO – FEALDADE DAS ÍNDIAS; PAIXÃO QUE ELAS
INSPIRAM AOS BRANCOS – BONITA PAISAGEM – ESTÂNCIA
DE SÃO JOSÉ – PROPRIEDADES DO MARECHAL CHAGAS –
ESCÂNDALO DESSAS AQUISIÇÕES – ESTÂNCIA DE ITAROQUÉM
– RUÍNAS DAS VELHAS ESTÂNCIAS DOS JESUÍTAS – CHÁCARA
DE CHICO PENTEADO – OS MOSCARDOS – SIGNIFICAÇÃO
DAS PALAVRAS ESTÂNCIA E CHÁCARA – NOTAS AGRÍCOLAS –
CHÁCARA DE SANTA MARIA – PASSAGEM DE PIRATINI –
ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BORJA – ALDEIA DE SÃO NICOLAU
– DESCRIÇÃO – RUÍNAS – AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO
ARROIO DE CAOTCHOBAÍ – AO AR LIVRE, A MEIO QUARTO
DE LÉGUA DE SÃO LUÍS.

ESTÂNCIA DO SILVA, 3 de mar ço, uma lé gua e meia.
– Com o tem po on tem mu i to bom, e o ter mô me tro in di can do ain da 25º 
às 4 ho ras da tar de, pus-me a ca mi nho, bem con ven ci do de que não
mais en con tra ria lama nas mar gens do rio Ca ma quã,1 e não me en ga nei
nas mi nhas pre vi sões. Che ga-se a esse rio atra ves san do uma lé gua da re gião 
qua se pla na e ain da se me a da de tu fos de ca pim.

O Ca ma quã, aflu en te do Uru guai, pode ter, na di re ção onde
se cos tu ma pas sá-lo, qua se a lar gu ra do bra ço dos Mon tées di an te da so li dão
de Plis sai e cor re en tre duas or las de ár vo res fe cha das e es pes sas, de um
ver de tão es cu ro quan to o das ma tas vir gens do in te ri or.
1 Nos ma pas Ca ma cua e Ica ba cuã.



Um des ta ca men to de gua ra nis, acan to na do à mar gem do rio,
se en car re ga de trans por tar, de uma mar gem à ou tra, as pes so as que pre -
ci sa rem. Esses ho mens cons tru í ram à be i ra da água al gu mas pa lho ças
onde vi vem com suas mu lhe res. Qu an do che ga mos, es ta vam in te i ra -
men te nuas, ocu pa das em la var as rou pas so bre ro che dos avan ça dos do
rio: não se in co mo da ram com nos sa pre sen ça, con ti nu an do tran qüi la -
men te seu tra ba lho du ran te todo o tem po em que fa zía mos pas sar as
ba ga gens e a car ro ça. Esta foi trans por ta da por duas pi ro gas, co lo ca das
trans ver sal men te e con du zi das a vara.

Após ter mos fi ca do qua se uma hora do ou tro lado do rio,
para de i xar se car as cor re i as da car ro ça, pu se mo-nos no va men te em
mar cha; ha vía mos fe i to cer ca de meia lé gua para che gar mos à es tân cia
de um ca pi tão de mi lí cia. Envi ei Ma ti as à fren te e, ape sar de o dono da
casa es tar au sen te, fui mu i to bem re ce bi do. Ofe re ce ram-me al mo ço e
jan tar, ma ta ram uma vaca, dis tri bu in do aos meus em pre ga dos car ne a
va ler e ain da me pre pa ra ram um le i to. A dona da casa me man dou uma
ces ta de ma çãs bem ma du ras, as me lho res que comi des de que de i xei a
Fran ça, mas ela não apa re ceu e re cu sou a La ru ot te per mis são para se car
pa pel na co zi nha. Tudo leva a crer que essa mu lher não seja da re gião
pois, du ran te todo o tem po em que per cor ri a Ca pi ta nia de Rio Gran de,
não me lem bro de ter en tra do em uma só casa em que as mu lhe res se
es con des sem.

Da Estân cia do Sil va, avis ta-se uma re gião imen sa, li ge i ra men te 
on du la da e co ber ta de pas ta gens en tre me a das de bos ques. O cam po não 
mos tra aqui o ale gre ver dor que tan to ad mi rei en tre Mon te vi déu e Rio
Ne gro; as pas ta gens são de um ver de seco, e re en con tram-se nas fo lha gens 
das ár vo res as co res es cu ras das flo res tas vir gens. A pa i sa gem é in fi ni ta -
men te mais va ri a da que a das cer ca ni as do rio da Pra ta. Lá é pre ci so
en con trar-se um rio para se per ce be rem al gu mas ár vo res; aqui, mo i tas
de bos ques de di fe ren tes for mas es tão es par sas no meio das pas ta gens, e 
o cam po se as se me lha a um vas to jar dim. To das as es tân ci as onde me
de ti ve, de po is de Ibi cuí, são cer ca das, e é fá cil con clu ir que não es ta mos
mais en tre os es pa nhóis.

ESTÂNCIA DO SOUSA, 4 de mar ço, 3 lé guas. – Ontem à
tar de, quan do eu es ta va na es tân cia do Sil va, um mi li ci a no e um sol da do 
gua ra ni vi e ram aí pren der um ne gro de Entre-Rios que pra ti ca ra vá ri os
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rou bos na re gião. Os ho mens vi nham de São Bor ja e ti nham sido en vi a dos 
por seu ofi ci al ex pres sa men te para detê-lo. O mi li ci a no tra zia con si go
sua mu lher, uma ín dia. Qu e ren do pas sar a no i te com ela, re sol veu amar rar
o ne gro com os bra ços em cruz so bre uma can ga, indo em se gui da dor mir; 
o gua ra ni fez o mes mo e, essa ma nhã, quan do os dois se le van ta ram, o
pri si o ne i ro ti nha fu gi do. Não te ria eu re la ta do esse fato, bas tan te in sig ni -
fi can te em si mes mo, se não fos se a cir cuns tân cia de o sol da do, en car re -
ga do de cap tu rar um la drão, se fa zer acom pa nhar de sua mu lher. Se esse 
ho mem bran co, na tu ral de San ta Ca ta ri na, não ti ves se emi gra do para
aqui, nun ca te ria ado ta do esse cos tu me de se fa zer acom pa nhar pela
mu lher, em di li gên cia como essa; mas, con vi ven do com os ín di os, aca bou
ado tan do tal há bi to. Mos tra rei, em ou tra oca sião, que a pro mis cu i da de
en tre bran cos e ín di os re sul ta, prin ci pal men te en tre es pa nhóis, em cri ar
cos tu mes mis tos, que fi ze ram os pri me i ros ca mi nhar para a bar bá rie. Os 
ín di os, po rém, ga nha ram pou co mis tu ran do-se in dis tin ta men te en tre os
bran cos, e es tes mu i to per de ram em con ta to com os ín di os.

Assim, a pre ca u ção que to ma vam os je su í tas de dis tan ci ar os
es pa nhóis dos gua ra nis era, como já ob ser vei, van ta jo sa às duas ra ças.
Du ran te lon go tem po hou ve, nas Mis sões, sol da dos de San ta Ca ta ri na,
que pro ce de ram com va lor e mu i to con tri bu í ram para afas tar os ga ú chos
quan do es tes apa re ci am. De po is da ba ta lha de Ta qua rem bó, es ses ho mens
fo ram re pa tri a dos, mas ao mes mo tem po per mi tiu-se aos que de se jas sem
alis tar-se nas mi lí ci as das Mis sões para vol tar no va men te à pro vín cia.
Qu a se to dos ha vi am ar ran ja do amá si as en tre as ín di as; al guns se ca sa ram
com elas e as le va ram com os fi lhos que de las ha vi am tido; ou tros aban -
do na ram suas aman tes e seus fi lhos; en fim, de les fi cou uma cen te na
pelo úni co mo ti vo, di zem, de não po de rem se pa rar-se de suas ín di as,
que eles não po de ri am de cen te men te apre sen tar às suas fa mí li as.

As ín di as são fe i as, to las, sem ne nhu ma gra ça; têm riso in gê nuo,
an dar ig nó bil; não se afe i ço am ao aman te; são em tudo mu i to in fe ri o res
às ne gras; no en tan to, uma mul ti dão de ho mens bran cos se apa i xo na
por elas. Essa fal ta de gos to só pode ex pli car-se pela es tu pi dez des sas
mu lhe res, tor nan do-as es tra nhas a qual quer re fle xão; a toda idéia pre sa
ao fu tu ro; le van do-as a pro ce der como ani ma is, en tre gan do-se in te i ra -
men te à vo lú pia. Por isso, au men tam a pa i xão do ho mem rude, que de las
só pro cu ra o pra zer car nal.
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Até aqui, a re gião não di fe re da que atra ves sei on tem e an te -
on tem; pa rei numa es tân cia cujo pro pri e tá rio es ta va au sen te. Insta lei-me 
sob um gal pão alto onde so pra um ar fres co, ape sar do for te ca lor de
hoje. Encon trei um jo vem es pa nhol, que ser ve de cri a do ao dono da
casa. Dis se-me que nas ceu per to de Mon te vi déu, ten do sido for ça do, há 
cer ca de oito anos, a se guir Arti gas. Des de essa épo ca, tem es ta do sem pre
em Entre-Rios e, ul ti ma men te, ha via sido co lo ca do na guar da par ti cu lar
de Ra mí rez; mas ele re sol veu fu gir, vin do re fu gi ar-se en tre os por tu gue ses.
Re la tou-me que os ha bi tan tes de Entre-Rios são como eu os des cre vi,
mas acres cen ta que não pos su em ne nhu ma co ra gem, nem afe i ção pe los
che fes; pou cos se ca sam por não se rem ho mens de prin cí pio nem hon ra,
além de ex tre ma men te in cli na dos ao ho mi cí dio. Diga-se de pas sa gem
que já ou vi ra ou tras pes so as lhes fa ze rem se me lhan tes cen su ras.

Nis so che gou o dono da casa. Pa re ceu-me um ho mem de ci di do
e, após exa mi nar mi nha por ta ria, não fez a mí ni ma res tri ção em me
em pres tar seus bois.

Hoje, como on tem, o ca lor tem sido in su por tá vel; mes mo
sem nos me xer mos, es ta mos to dos ba nha dos de suor, e mi nha gen te
pas sou o dia a dor mir; no en tan to on tem, às 4 ho ras, o ter mô me tro in di ca va
só 25°; hoje, à mes ma hora, re gis tra va 25,5º e du ran te todo o tem po que 
es ti ve em São Bor ja, não ul tra pas sou essa mar ca. Como ex pli car que eu
e mi nha gen te te nha mos sido in co mo da dos tan to por esse ca lor, en quan to, 
an tes de che gar mos às Mis sões, su por ta mos mu i tas ve zes tem pe ra tu ra
igual a 29º, du ran te qua tro ho ras?

À tar de, quan do o ar se foi tor nan do mais ame no, saí a her bo -
ri zar acom pa nha do de um in di o zi nho que trou xe de São Bor ja. A pou ca 
dis tân cia da casa de meu hos pe de i ro, en trei num pe que no ca pão. Uma
tri lha me con du ziu a um ri a cho de ape nas dois ou três pés de lar gu ra,
mas de uma lim pi dez ex tre ma. Espes so bos que de ár vo res e de ar bus tos 
me im pe diu de se guir-lhe o cur so; mas, na di re ção onde ele co me ça a
apa re cer, for ma uma pe que na cas ca ta co ber ta de mus gos e de di ver sas
es pé ci es de plan tas. As ár vo res ma i o res, en tre la çan do suas ra ma gens,
tor nam este lu gar im pe ne trá vel aos ra i os so la res e aí se re en con tra toda
a fres cu ra e ma jes ta de das flo res tas vir gens. Gran des ci pós se ba lan çam
en tre os ga lhos das ár vo res e vêm to car a su per fí cie das águas; por toda
par te mas sas es cu ras de ve ge ta is, sen do im pos sí vel dis tin guir o que
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per ten ce a cada es pé cie; pa ra si tas se com pri mem so bre o tron co das
ár vo res, e as er vas que cres cem a seus pés são de um ver de inal te rá vel.

Assim, pois, esta pro vín cia ofe re ce ao mes mo tem po to das as
be le zas das re giões des cam pa das e das zo nas de ma tas vir gens. Os je su í tas
se de ci di ram pro va vel men te a se es ta be le cer aqui ape nas por que aí
en con tra ram ín di os dó ce is e dis pos tos a obe de cer-lhes às or dens; mas se 
a es co lha fos se di ta da pelo lu gar, não te ri am en con tra do me lhor.

As ter ras com pre en di das en tre o Ibi cuí, o Uru guai e Ca ma quã 
são pró pri as à cri a ção de gado. As que se es ten dem en tre Ca ma quã e os
li mi tes da Pro vín cia, do lado da ser ra, não ofe re cem mais tão boas
pas ta gens; mas em com pen sa ção, elas se re ve lam ex ce len tes para a agri -
cul tu ra e po dem pro du zir com igual abun dân cia tri go, mi lho, ar roz e
al go dão. Esco lhen do-se lu ga res abri ga dos e de mu i to boas ter ras,
pode-se mes mo cul ti var a cana-de-açú car nas par tes mais quen tes da
pro vín cia. Cons ta que os je su í tas se de di ca vam a esta cul tu ra para agra dar
aos ín di os, mu i to gu lo sos por co i sas do ces e, em nos sos dias, o Ma re chal
Cha gas tam bém re co lheu uma quan ti da de su fi ci en te de cana-de-açú car
para ob ter me la do e uma pipa de aguar den te.

Já dis se que res ta va ape nas em São Bor ja um re du zi do nú me ro
de ín di os des cen den tes da que les que, ou tro ra, com pu nham a po pu la ção
des sa al de ia; mas, ao mes mo tem po, acres cen tei que toda a ju ven tu de
das Mis sões se con cen tra va na al de ia, onde ela for ma um re gi men to de
mais ou me nos qui nhen tos ho mens, na ma i o ria ca sa dos ou ama si a dos.
Em 1820, re a li za ram-se em São Bor ja du zen tos ba ti za dos, dos qua is
cen to e qua ren ta e um de ín di os e, do co me ço de ja ne i ro até fins de
fe ve re i ro de 1821, já fo ram fe i tos trin ta e sete ba ti za dos, sen do trin ta e
seis de ín di os.

ESTÂNCIA DE SÃO JOSÉ, cin co lé guas. – Re gião on du la da,
agra da vel men te cor ta da de pas ta gens e de tu fos de ca pim. Ao meio-dia,
pa rei numa es tân cia onde, sem que eu pe dis se, tro ca ram-me os bois,
tra zi dos da es tân cia do Sousa, por ou tros no vos. Ser vi ram-nos jan tar e
não ace i ta ram re tri bu i ção al gu ma.

O ho mem que me re ce beu é eu ro peu. Du ran te a re fe i ção, ele
de ri vou a con ver sa para os ne gó ci os do Go ver no, e cen su rou-lhe os abu sos.
Os bra si le i ros, de clas se in fe ri or, se re sig nam a tudo com ad mi rá vel
pa ciên cia, mas ain da não vi um por tu guês que não se que i xas se. Essa
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di fe ren ça se man tém, sem dú vi da, de vi do ao es pí ri to que dis tin gue os
eu ro pe us dos ame ri ca nos. Os pri me i ros com es pí ri to in qui e to, ator men -
ta dos pela idéia do fu tu ro; os ou tros, apá ti cos, pen sam pou co e re ce bem 
tudo re sig na da men te; está cla ro que não falo aqui dos ho mens edu ca dos;
en tre es tes, há luta con tra a in fluên cia do exem plo e a do cli ma e, sem
des tru ir in te i ra men te ne les o ca rá ter ame ri ca no, o tem pe ra men to apá ti co 
se mo di fi cou bas tan te.

Pa rei numa es tân cia que de pen dia da Alde ia de San to To más,
si tu a da na ou tra mar gem do rio Uru guai e per ten cen te ao Ma re chal
Cha gas. Como em to das as es tân ci as cons tru í das pe los je su í tas, ha via
an ti ga men te aqui uma ca pe la, hoje aban do na da e se mi des tru í da, es tan -
do as cons tru ções da es tân cia em ru í nas. Antes da en tra da dos ga ú chos
em São Ni co lau (25 de abril de 1819), o ma re chal pos su ía, em São
José, um gran de nú me ro de bo vi nos; como ele nun ca ha via con tri bu í do
para o for ne ci men to das tro pas, os mi li ci a nos que pas sa ram por suas
ter ras, indo em de fe sa da Alde ia de São Ni co lau, apro ve i ta ram a oca -
sião para se vin gar, ma tan do-lhe mu i tos ani ma is. Qu e ren do sal var
aque les que res ta ram, o ofi ci al os fez atra ves sar o Ca ma quã, en vi an -
do-os a São Do na to, e des de esta épo ca as ter ras de São José fi ca ram
inú te is.

Já pas sei por três es tân ci as que per ten cem ao Ma re chal Cha gas
e, en tre chá ca ras e es tân ci as, ele pos sui oito na Pro vín cia das Mis sões.
Ava lia-se em 24 lé guas a ex ten são de ter re no que po dem ocu par. To das
es sas ter ras fo ram com pra das mas a pre ços mu i to ba i xos e, a se acre di tar
na voz do povo, foi o medo que, por mais de uma vez, obri gou os
pro pri e tá ri os a ven dê-las. Mas, ad mi tin do-se que tal meio co er ci ti vo não 
te nha ja ma is sido em pre ga do, é pre ci so ain da con vir que é es can da lo so
um co man dan te de pro vín cia tor nar-se, du ran te seu go ver no, pos su i dor
de ta ma nha ex ten são de ter ras, ao pas so que de i xa va seus ad mi nis tra dos
em to tal aban do no. É es can da lo so que o mais abas ta do pro pri e tá rio da
re gião, por ser co man dan te, não ti ves se dado se quer uma vaca para a ali -
men ta ção das tro pas, en quan to ar ran ca va dos po bres todo o lu cro de
suas ter ras. Escan da lo so, ain da, que seus em pre ga dos não con tri bu ís sem 
para o ser vi ço mi li tar, en quan to pais de fa mí lia, os mais úte is, eram
ar ran ca dos por anos in te i ros do con ví vio de seus la res, do cul ti vo de suas
ter ras e cri a ção de seu gado. Em go ver no al gum de veria ser per mi ti do
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ao ad mi nis tra dor se tor nar pro pri e tá rio na re gião por ele ad mi nis tra da;
mas tal nor ma de veria ser obe de ci da, so bre tu do em se tra tan do de um go -
ver no mi li tar como o da Ca pi ta nia de Rio Gran de, onde um co man dan te
su pe ri or pode exer cer, para se en ri que cer ili ci ta men te, uma au to ri da de
des pó ti ca.

ESTÂNCIA DE ITAROQUÉM, 6 de mar ço, qua tro lé guas.
– Re gião um pou co de si gual e sem pre cor ta da de pas ta gens e de ma tas.
Em São Bor ja, a ter ra era de um ver me lho es cu ro; aqui tem ela co lo ra ção
ne gra; al guns lu ga res são pe dre go sos e a erva aí qua se rasa.

Pa ra mos numa es tân cia per ten cen te aos ín di os de São Ni co lau.
Ao tem po dos je su í tas, to das as al de i as das Mis sões pos su íam es tân ci as
onde se cri a va gado; se gui da men te elas es ta vam mu i to dis tan tes da al de ia
da qual de pen di am, como, por exem plo, Pai San du de Ya pe ju. Vá ri as al de i as
da mar gem di re i ta do Uru guai ti nham, como as da mar gem es quer da,
es tân ci as que, há mu i to tem po, se tor na ram pro pri e da des de agri cul to res 
por tu gue ses. Os co man dan tes não cu i da ram mais da que las al de i as per ten -
cen tes a Por tu gal; eles as do a ram ou as de i xa ram per der o gado que pos -
su íam.

Não há mais es tân ci as em San to Ânge lo;∗ o Con de de Fi gue i ra
deu ul ti ma men te a um de seus aju dan tes-de-cam po uma es tân cia que
per ten cia à al de ia de São Luís. São Bor ja pos sui ain da a de São Ga bri el,
mas está sem gado; São Lou ren ço, a de Tu pan ci re tã (Povo de Nos sa
Se nho ra), sem gado tam bém; en fim, Con ce i ção, que per ten ce a São
João, está igual men te sem ani ma is.

A úni ca es tân cia que con ser va al gu ma im por tân cia é a de
São Vi cen te, onde se con tam qua tor ze mil bo vi nos, per ten cen tes a
São Mi guel. Os ani ma is de Ita ro quém de sa pa re ce ram quan do os ga ú chos 
en tra ram em São Ni co lau. O Ma re chal Cha gas re me teu para aqui al guns 
de les e atu al men te mon ta a um mi lhar o nú me ro de bo vi nos. As
cons tru ções des sa es tân cia são con si de rá ve is; a ca pe la, so bre tu do, é
mu i to gran de. Exis tem aqui ín di os e bran cos que fa zem par te da que les 
que atra ves sa ram ul ti ma men te o Uru guai; à no i te, põem-se a dan çar
com as ín di as, en quan to um de les toca vi o lão e can ta, se gun do o cos -
tu me, com voz la men tá vel.

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 351

∗ O Au tor es cre ve S. Anjo.



CHÁCARA DE CHICO PENTEADO, 7 de mar ço, cin co
lé guas. – Como meus bois es ti ves sem ex tre ma men te fa ti ga dos, man dei
pe dir ou tros numa es tân cia vi zi nha de Ita ro quém, onde me em pres ta ram
oito jun tas, sem mes mo exa mi nar mi nha por ta ria. Eles nos eram bem
ne ces sá ri os pois, em bo ra te nha cho vi do on tem e hoje, o ca lor con ti nua
ex ces si vo e, logo que co me ça a se fa zer sen tir, os bois, os ca va los, e nós
mes mos so mos co ber tos de mos car dos de qua tro es pé ci es di fe ren tes.
Em par te al gu ma do Bra sil vi tão gran de quan ti da de des ses in se tos.
Qu an do eu fi ca va al guns ins tan tes sem en xo tá-los, não ha via mais ne nhum
lu gar na ca be ça e no pes co ço de meu ca va lo que não fi cas se re ple to de les.
Estan do a ca va lo, in co mo da vam-me pou co, mas, ao pa rar al guns ins tan tes
para co lher plan tas, vi nham logo pou sar so bre meu ros to e mi nhas
mãos, pi can do-me mes mo atra vés das rou pas.

A re gião que hoje per cor re mos ain da é mais de si gual que
aque la atra ves sa da por nós on tem, e os tu fos de ca pim aí são mais
nu me ro sos. De po is de São Bor ja, as pas ta gens se mos tram sem pre de
um ver de mu i to bo ni to e sal pi ca das de nu me ro sas flo res. Nos sí ti os
úmi dos, a erva cres ce se gui da men te da gra mí nea nº 2.698, da hyptis nº 2.656
bis e a com pos ta nº 2.716. Nos lu ga res se cos, são as com pos tas que, de po is 
das gra mí ne as, apre sen tam ma i or nú me ro de es pé ci es e de in di ví du os. A 
char rua nº 2.671 bis, ou tras es pé ci es do mes mo gê ne ro, as ver nô ni as e a
nº 2.671 po dem ser con ta das en tre as com pos tas mais co muns nes te
sí tio. Não en con trei aí ne nhu ma me las to má cea. As cás si as igual men te
mu i to ra ras.

Pa rei numa chá ca ra ha bi ta da por um pa u lis ta. Como já dis se,
uma es tân cia é uma pro pri e da de onde pode ha ver al gu mas ter ras cul ti -
va das, mas onde se ocu pam so bre tu do da cri a ção do gado. A chá ca ra
tem área me nor e nela só cu i dam de agri cul tu ra.

Meu hos pe de i ro elo gi ou mu i to as ter ras des ta re gião, que
acre di ta nun ca se es go ta rem, pro du zin do em abun dân cia tri go, mi lho,
al go dão, fe i jão, ar roz, amen do im, man di o ca, me lan cia, abó bo ra, me lão e 
to das as fru tas da Eu ro pa. Há cin co anos vem plan tan do, duas ve zes
por ano, no mes mo ter re no, sem nun ca o ha ver adu ba do, não per ce ben do 
ne nhu ma di mi nu i ção nas co lhe i tas. As pri me i ras se me a du ras se fa zem
em maio, ju nho ou ju lho e se re co lhe em no vem bro ou de zem bro. Ime -
di a ta men te após, se me ia-se uma se gun da vez para co lher no mês de
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mar ço. Po dem-se cul ti var com igual su ces so os cam pos e os bos ques; e
to dos os ca pões, in dis tin ta men te, ofe re cem ter re no ab so lu ta men te bom, 
en quan to per to de São Pa u lo é ne ces sá rio fa zer-se es co lha. Há nes ta re gião
tão pou ca agri cul tu ra, que che gam a vir de São Bor ja à casa do meu hos pe -
de i ro para com prar fru tas e amen do ins. No pre ço em que es tão to dos
os gê ne ros des te país, ele po de ria fa zer for tu na rá pi da se ti ves se pro du ções
mais con si de rá ve is.

Esse ho mem se es ta be le ceu na ter ra que ocu pa sem ne nhum
tí tu lo. O Ma re chal Cha gas quis fazê-lo sair, mas ele re sis tiu e aca bou por 
fi car pos su i dor pas si vo de sua ter ra. Ou tros por tu gue ses, que não ti ve ram a 
mes ma per se ve ran ça, se re ti ra ram, con tan do-se ape nas um ou dois
bran cos es ta be le ci dos nas ter ras da al de ia de São Ni co lau, do ou tro lado 
do Pi ra ti ni. Po der-se-ia lou var Cha gas de ha ver ga ran ti do aos ín di os as
ter ras que lhes per ten cem, se ele os obri gas se a cul ti vá-las e se ti ves se
sido se ve ro con si go mes mo como fora com os ou tros; mas ele ha via
for ma do, a uma lé gua de São Ni co lau, uma chá ca ra, onde cons tru iu um
en ge nho de cana; dis so, so mos qua se ten ta dos a con clu ir que sua in ten ção
era ba nir os por tu gue ses das Mis sões, para não tes te mu nha rem sua pés si ma
ad mi nis tra ção.

Na épo ca em que os es pa nhóis se apos sa ram da al de ia de São
Ni co lau, o Ma re chal Abreu veio com suas mi lí ci as em so cor ro da
pro vín cia, e meu hos pe de i ro me as se gu ra que, quan do elas se re ti ra ram,
ca u sa ram ma i or pre ju í zo que os pró pri os ini mi gos, pi lhan do sem es crú -
pu los os pro pri e tá ri os e ar re ba tan do os ca va los e o gado das es tân ci as
por onde pas sa vam.

Por tudo o que ouvi di zer, pa re ce que, de fato, os ha bi tan tes
da re gião ad mi nis tra da pelo Ma re chal Abreu, ou seja, de Ca pe la de Ale gre te 
e dos can tões cir cun vi zi nhos, é de toda a Ca pi ta nia de Rio Gran de a que 
mais se as se me lha aos ga ú chos, e os pró pri os cos tu mes de Abreu pou co 
di fe rem dos ho mens co nhe ci dos por esse nome.

CHÁCARA DE SANTA MARIA, 8 de mar ço, cin co lé guas e 
meia. – Até o rio Pi ra ti ni, o ter re no con ti nua de si gual e sem pre agra da -
vel men te cor ta do de pas ta gens e de tu fos de ca pim. O Pi ra ti ni é um dos 
ma i o res aflu en tes do Uru guai; na di re ção onde o atra ves sa mos pode ter
a mes ma lar gu ra que o bra ço do Mon tées na sua foz, sen do guar ne ci do
de duas fi le i ras de ár vo res cer ra das e co pa das. Mi nhas ba ga gens fo ram

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 353



trans por ta das, numa pés si ma pi ro ga, per ten cen te a um ve lho ín dio, cuja
chou pa na está pró xi ma do rio. Como o rio é va deá vel aos ani ma is, a não 
ser no meio, os bois pu xa ram a car ro ça de uma à ou tra mar gem.

Do ou tro lado do Pi ra ti ni, a re gião se tor na mais agra dá vel
ain da, a on du la ção dos ter re nos mais sen sí vel, os tu fos de ca pim, mais
pró xi mos uns dos ou tros, for mam uma es pé cie de de co ra ção, se me lhan te
aos tu fos de um jar dim in glês, dis pos ta no meio de um vas to pra do.
Ape sar de me nos nu me ro sos que on tem, os mos car dos ain da mu i to
in co mo dam.

Tí nha mos pa ra do na chá ca ra do Ma re chal Cha gas, sim ples
ca ba na, mas si tu a da em en can ta do ra po si ção. Di an te da casa, o ter re no
for ma um lar go de cli ve su a ve, ele van do-se em se gui da da mes ma ma ne i ra;
ele de i xa ver os dois la dos de um imen so vale en tre cor ta do de tu fos de
ca pim e de pas ta gens. Nes ta re gião, os cam pos são como os de Mi nas,
lo ca li za dos nos va les e nas de pres sões, en con tran do-se aí or di na ri a men te
al gu ma fon te ou ri a cho de águas lím pi das. O fe i tor do ma re chal me
con fir mou o que me foi dito on tem por Chi co Pen te a do, so bre a fer ti li -
da de das ter ras des ta re gião. Ele me ga ran tiu que elas não se fa ti gam
nun ca, ten do ele mes mo vis to se me ar duas ve zes em um mes mo ter re no 
numa só es ta ção, du ran te vá ri os anos se gui dos, sem que per des se a
fe cun di da de.

A cana-de-açú car, como des cre vi, pro du ziu su fi ci en te men te
aqui para que se pu des se fa zer uma quan ti da de bas tan te con si de rá vel de
aguar den te. Estan do boa de se cor tar ao fim de nove me ses, dá até cin co 
no vos cor tes, mas per dem-se mu i tos pés com as ge a das. Di zem que esta 
zona da pro vín cia é tão pró pria para a cri a ção de ani ma is como para a
agri cul tu ra. Pode-se dis pen sar o sal aos bois, mas não às va cas, que ema -
gre cem e aca bam mor ren do.

Ou tro ra, em to das as al de i as das Mis sões, ha via um ca bil do
com pos to de di ver sos ofi ci a is que, sob a di re ção dos je su í tas, se en car re -
ga vam de po li ci ar a re gião. Os es pa nhóis, e de po is os por tu gue ses,
man ti ve ram essa for ma de go ver no mu ni ci pal; subs ti tu in do, como dis se, 
a au to ri da de dos je su í tas pela de um ad mi nis tra dor bran co.

Em São Bor ja, hoje con si de ra da ape nas como uma pra ça de
guer ra, não há mais ca bil do, en tre tan to con ser vou-se aí um ad mi nis tra dor,
mes ti ço de bran co e gua ra ni. Mas, como não exis te mais co mu ni da de
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nes sa al de ia, o ad mi nis tra dor não pas sa de um co mis sá rio do co man -
dan te, li mi tan do-se a trans mi tir suas or dens aos ope rá ri os. Estes re pre -
sen tam hoje um nú me ro mu i to pe que no; são ido sos e o úl ti mo co man -
dan te ne gli gen ci ou de lhes for mar apren di zes. Assim, a agri cul tu ra e os
ofí ci os es tão igual men te a pon to de se rem des co nhe ci dos aos ín di os.

Entre os ar tí fi ces que res tam em São Bor ja, con tam-se um
tor ne i ro, um ser ra lhe i ro e al guns car pin te i ros. To dos tra ba lham no
cur ra lão, por con ta do Rei, e não se lhes pode man dar fa zer a mí ni ma
co i sa, sem a per mis são do co man dan te. Esses in fe li zes não re ce bem
ne nhum pa ga men to além de uma ra ção se me lhan te à que se dá aos sol -
da dos, quer di zer, qua tro li bras de car ne por dia e, afo ra isso, re pre sen ta
in jus ta dis tri bu i ção, pois o ho mem ca sa do re ce be o mes mo que o sol te i ro,
o que tam bém acon te ce em re la ção aos mi li ta res. Tal vez não haja na
ad mi nis tra ção do Ma re chal Cha gas nada que mos tre me lhor cri mi no sa
ne gli gên cia e a ma i or ig no rân cia do que cons ti tui a arte de go ver nar. 

Além de ad mi nis tra dor, con ser va ain da em São Bor ja dois
car gos que re mon tam ao tem po dos je su í tas: o cu nhan re qua ro (guar dião
de mu lhe res) e o ava nu qua ro (guar dião de ho mens). Estes guar diões são
en car re ga dos de vi gi ar, um, o tra ba lho das mu lhe res, o ou tro, o dos ho -
mens. Enquan to es ti ve em São Bor ja, o co ro nel man dou com prar cer ta
quan ti da de de lã para fa bri car pon chos, in cum bin do o cu nhan re qua ro de
dis tri buí-la a to das as mu lhe res para fiar.

ALDEIA DE SÃO NICOLAU, 9 de mar ço, uma lé gua. –
Pró xi mo à chá ca ra do ma re chal, cor re um pe que no rio va deá vel, de -
no mi na do Igua ra ca pu. Mais além, a re gião se tor na de re pen te mon ta -
nho sa, com bos ques e pas ta gens em par tes igua is. A al gu ma dis tân cia 
de São Ni co lau, co me ça-se a per ce ber essa al de ia, so bre uma pe que -
na ele va ção. Ma ti as ha via to ma do a di an te i ra e me anun ci a ra a um
al fe res, en car re ga do atu al men te pelo co man dan te de fa zer ins pe ção
na al de ia. Esse ofi ci al to mou a ini ci a ti va de pre ve nir o ad mi nis tra dor
so bre mi nha che ga da, e eu en con trei uma casa toda pre pa ra da para
me re ce ber.

Antes de en trar na al de ia, pas sei por um es tre i to ca mi nho,
la de a do de pes se gue i ros e de es pes sas ur zes que já de nun ci a vam bas tan te
as ru í nas que iria ver. Entrei numa rua bem lar ga, mar ge a da de cons tru ções,
con tor na das de ga le ri as e ab so lu ta men te se me lhan tes às de São Bor ja;

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 355



mas qua se não se vêem mo ra do res nas ca sas, as por tas fo ram ar ran ca das,
os te tos e as pa re des caem em ru í nas por toda a par te.

ALDEIA DE SÃO NICOLAU, 10 de mar ço. – Ri go ro sa -
men te cons tru í das no mes mo pla no São Ni co lau e São Bor ja. A igre ja
está igual men te vol ta da para o nor te, er gui da numa pra ça re gu lar e ro de a da
de ca sas; tem ain da um pór ti co, duas na ves la te ra is, duas sa cris ti as, três
al ta res. Não pos sui cam pa ná rio, nem coro; en fim, as pa re des são igual -
men te fe i tas de ter ra e pe dras; a abó ba da e as co lu nas, de ma de i ra. Si tua-se
aqui o con ven to, como em São Bor ja, do lado oci den tal da igre ja; ao en trar, 
vê-se nele tam bém um pá tio cer ca do de ga le ri as for ma das pelo pro lon -
ga men to dos te lha dos da igre ja e do con ven to. Atrás des te, um po mar
cer ca do de mu ros; ane xa da ao con ven to, uma cons tru ção, que tam bém
for ma um cla us tro, des ti na da aos ar tí fi ces. As ca sas da al de ia não pas sam
de di vi só ri as de ex ten sas cons tru ções, cu jos te lha dos, sa li en tes e sus ten -
ta dos por co lu nas, cons ti tu em ao re dor uma lar ga ga le ria.

Os la dos ori en tal e oci den tal da pra ça pos su em cada um duas
cons tru ções iso la das, como tam bém são se pa ra das nos ân gu los da pra ça.
Cada casa se com põe de um só quar to. À ex ce ção de al gu mas, onde há
ja ne las fe i tas re cen te men te, não pos su em ou tra aber tu ra, além de duas
por tas es tre i tas, que se abrem para as ga le ri as da fren te e dos fun dos,
res pec ti va men te.

Vou ago ra in di car as prin ci pa is di fe ren ças en tre as duas al de i as.
A de São Ni co lau é in fi ni ta men te mais ale gre, por que si tu a da numa re gião 
mais agra dá vel e va ri a da, onde to das as ca sas são ca i a das. A igre ja é mais 
ba i xa que a de São Bor ja. O pór ti co tem ape nas uma fila de co lu nas.
Con tei no ven ta e seis pas sos da por ta ao al tar-mor e trin ta e qua tro de
lar gu ra. As na ves la te ra is são se pa ra das da prin ci pal por oito ar ca das
sus ten ta das por co lu nas de or dem com pos ta. Os or na men tos dos al ta res 
dou ra dos se ele vam até a abó ba da, como em São Bor ja, po rém, são
mais no vos e de me lhor gos to; a igre ja, la dri lha da como a de São Bor ja,
mas com ma i or re gu la ri da de. A abó ba da está pin ta da de ara bes cos gros -
se i ros que se as se me lham, e cujo con jun to pro duz um efe i to bas tan te
agra dá vel. As pias ba tis ma is se acham co lo ca das em uma ca pe li nha or na -
men ta da com mu i to bom gos to jun to à igre ja; o teto for ma uma es pé cie
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de cú pu la de oito fa ces, e, so bre cada com par ti men to, pin tou-se um
em ble ma, acom pa nha do de uma di vi sa re fe ren te ao ba tis mo. Jun to à
igre ja, o ce mi té rio cer ca do de mu ros e plan ta do de la ran je i ras. O te lha do 
sa li en te da igre ja, apo i a do por vá ri as co lu nas, for ma la te ral men te lar ga
ga le ria, sob a qual há tam bém se pul tu ras. So bre vá ri os tú mu los, pe que nas
pe dras qua dra das com uma ins cri ção em lín gua gua ra ni; não po dem
exis tir epi tá fi os mais sim ples que es tes, pois in di ca vam sim ples men te o
nome do de fun to e o ano de sua mor te.

A pra ça mede cer ca de du zen tos pas sos de lar gu ra, por cen to
e cin qüen ta e sete pas sos de com pri men to. De fron te à igre ja, uma
cons tru ção de um pa vi men to, com nove ja ne las de fren te e um te lha do
à ita li a na; no an dar tér reo, três ar ca das de i xam ver ao fun do uma rua
com pri da, ter mi na da por uma aléia de la ran je i ras, em cuja ex tre mi da de
se en con tra uma ca pe la. Do lado oes te, as três ruas que de sem bo cam na
pra ça fo ram con ser va das in te i ra men te; de las não há mais que duas do
lado les te, mas con ta-se mais uma do lado nor te.

A rua que ter mi na no meio do lado ori en tal da pra ça se de fron ta
com uma ca pe la qua dra da, ro de a da de ga le ri as e à qual se che ga por um
ren que de la ran je i ras co pa das e acom pa nha da de con tra-aléi as. O ver de
es cu ro das la ran je i ras, a som bra que co mu ni cam à ca pe la ins pi ram
uma es pé cie de res pe i to re li gi o so e lem bram a idéia que se faz do
l u cus∗ da an ti gui da de. Nem to das as ga le ri as são sus ten ta das por pos tes 
de ma de i ra, vá ri as o são por pi la res de pe dras e se gui da men te es tes
são cons ti tu í dos por uma só pe dra que pode ter nove pés de com pri -
men to.

MARGENS DO ARROIO DE CAOTCHOBAÍ, AO AR
LI VRE, 11 de mar ço, duas lé guas e meia. – Du ran te todo o tem po que
fi quei em São Ni co lau, re ce bi do ad mi nis tra dor toda sor te de de fe rên ci as; 
deu-me de co mer, a mim e a mi nha gen te, mas era eu quem for ne cia o sal
e a fa ri nha, gê ne ros que não se en con tram na al de ia. No pri me i ro dia,
fo ram-nos ser vi dos so men te le gu mes; mas on tem ti ve mos car ne fres ca,
por que o co ro nel, a pe di do do ad mi nis tra dor, en vi ou a São Ni co lau
al gu mas va cas apre en di das na es tân cia de Ita ro quém. De las me de ram
um quar to para mi nha vi a gem até São Luís. Não que ren do de ver nada a
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es ses ín di os, tão mi se rá ve is, pre sen te ei com três pon chos às cri an ças
mais po bres.

Até aqui, a re gião con ti nua um pou co mon ta nho sa e agra da -
vel men te en tre cor ta da de pas ta gens e de bos que tes, onde se en con tram
be las ár vo res, que po dem ser apro ve i ta das para cons tru ção de ca sas,
para car ro ça ria e para mar ce na ria.

Os mos car dos não es ti ve ram me nos in cô mo dos do que no
dia em que fo mos de Ita ro quém a Chi co Pen te a do. Nos sos ca va los ti nham
a ca be ça e o pe i to in te i ra men te co ber tos. Pa rei duas ou três ve zes para
re co lher plan tas; mas no mes mo ins tan te, es ses in se tos vi nham pou sar
so bre mi nha ca be ça e mi nhas mãos; mor di am-me de to dos os la dos e a
eles se jun ta vam ain da mos qui tos e pe que nas abe lhas. Não po den do
su por tar tal mar tí rio, fui obri ga do a re nun ci ar, des cer do ca va lo e de i xar
es ca par al gu mas plan tas ain da não co le ci o na das.

Trans po mos du ran te o dia três ri a chos: o pri me i ro, aflu en te
do Pi ra ti ni, cha ma do Gu a ra ra pá,∗ que já ha vía mos atra ves sa do para ir da 
chá ca ra de San ta Ma ria a São Ni co lau; o Ta qua ra ti (rio das Ta qua ras)1 e
en fim o Ca ot cho baí, a cuja mar gem ha vía mos pa ra do no meio de uma
pas ta gem fe cha da en tre dois tu fos de ca pim.

Expe ri men to sem pre con tra ri e da des da par te dos meus
acom pa nhan tes, ape sar de não po der ne gar que me pres tam gran des
ser vi ços. Ma ti as me é ex tre ma men te útil, mas me fala qua se sem pre com 
in so lên cia, ou não se dá o tra ba lho de me res pon der quan do o in ter ro go.
Fir mi a no está mais len to, mais abor re ci do e mais in to le ran te que nun ca.
La ru ot te não pas sa de uma cri an ça gran de, mal-edu ca da. José Ma ri a no
não se mos tra mu i to mal-hu mo ra do quan do está só, mas tem pra zer em 
me con tra ri ar e de sen co ra jar. Para vi ver em paz, não tive ou tro meio, se não 
guar dar pro fun do si lên cio, mas tor na-se to dos os dias mais pe no so es tar 
obri ga do a me con cen trar em mim mes mo, não po den do ja ma is con ver sar
um ins tan te com aque les que me cer cam e de não re ce ber de les ne nhum 
si nal de afe i ção.

O cu i da do de man ter pro vi sões para mi nha gen te se tor na
ex tre ma men te fa ti gan te numa re gião onde não há ab so lu ta men te nada.
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Pre ci sam de car ne, mas, seja qual for a quan ti da de que lhes dou, não
che ga para um dia. Trou xe ra eu me ta de de uma vaca para vir mos de
Ita ro quém a São Ni co lau. No dia em que es ti ve em Chi co Pen te a do,
far ta ram-se de car ne, mas como não to mei ne nhu ma pre ca u ção para
con ser var a par te res tan te, foi pre ci so jogá-la fora. Todo o quar to de
car ne que eu trou xe de São Ni co lau foi co mi do hoje, e nin guém se pre -
o cu pa com o dia de ama nhã. Em ge ral, as sim acon te ce com to das as
pro vi sões. Meus em pre ga dos são de tal modo ini mi gos de tudo re la ci o -
na do com o fu tu ro que, ao te rem o es tô ma go che io, acham pra zer em
jo gar fora o que po dia ali men tá-los vá ri os dias, mes mo quan do es tão
qua se cer tos de nada en con trar no dia se guin te.

Dis se que as pas ta gens eram mu i to boas até Ca ma quã, o mes mo 
até Pi ra ti ni, mas aquém des te úl ti mo rio era pre ci so ne ces sa ri a men te dar 
sal aos ani ma is. Esta di fe ren ça tem algo de ex tra or di ná rio pois, ape sar
das flo res tas se rem mais nu me ro sas e em ma i or ex ten são, não vejo na
for ça ve ge ta ti va das pas ta gens ne nhu ma di fe ren ça no tá vel.

AO AR LIVRE, A UM QUAR TO DE LÉ GUA DE SÃO
LUÍS, 12 de mar ço, qua tro lé guas e meia. – A re gião que atra ves sei hoje
con ti nua um pou co mon ta nho sa e agra da vel men te cor ta da de pas ta gens 
e de flo res tas. Estas úl ti mas apre sen tam es pes sos bos ques de ár vo res, ci pós 
e ar bus tos, onde se ria im pos sí vel pe ne trar, a me nos que se abris se
pas sa gem de ma cha do à mão.

Ago ra, os cam pos se as se me lham àque les dos ar re do res de
Cu ri ti ba, mas são mu i to mais ale gres, de vi do à au sên cia da ara u cá ria.

Após ca mi nhar mos per to de uma meia lé gua, pas sa mos di an te
de uma ca pe la em ru í na, de di ca da a São Je rô ni mo, e de i xa mos os bois
des can sar às mar gens do pe que no rio Pi ra ju, a qua tro lé guas e meia de
São Ni co lau.

Des de as qua tro ho ras da ma nhã, co me ça mos a ser mu i to
in co mo da dos pe los mos car dos, mas foi prin ci pal men te pe las três ho ras
ou qua tro ho ras da tar de que se tor na ram in su por tá ve is. Às qua tro es pé ci es 
que já ob ser va ra jun ta ram-se duas ou tras no vas; o ar está che io de les, e
por toda par te se pa re cem, pelo nú me ro, a um en xa me de abe lhas sa í das 
da col méia. Esta vam em pen ca so bre o pes co ço e pe i to de meu ca va lo,
co brin do-o de san gue; pas sam e re pas sam di an te do meu ros to, lan çam-se
nos meus olhos e co brem mi nhas rou pas. Os mo vi men tos fe i tos por
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meu ca va lo e por mim mes mo para es pan tar as mos cas de i xa ram-me de
tal modo fa ti ga do, que fi quei como um ho mem em bri a ga do.

Qu an do che ga mos ao lu gar de se ja do, o sol aca ba va de se pôr; 
du ran te uma meia hora mais ou me nos, es ses in se tos con ti nu a ram a nos
as sal tar e a nos pi car, mas, ao cair da no i te, de i xa ram de re pen te sua
per se gui ção. As pes so as da qui di zem que os mos car dos apa re cem as sim
to dos os anos, du ran te o mês de mar ço, e de les não há ne nhum nas ma tas.
Nas mar gens do rio São Fran cis co, ao con trá rio, onde tais in se tos são
mu i to me nos nu me ro sos que aqui, é du ran te o in ver no que sur gem, in fes -
tan do prin ci pal men te as ma tas.

O ca lor ex ces si vo e as pi ca das dos mos car dos fa ti ga ram mu i to 
meus ca va los e meus bois. Trou xe de São Ni co lau duas jun tas que
per ten cem ao Ma re chal Cha gas e, ape sar dis so, foi pe no sa men te que
fi ze mos on tem duas lé guas e meia, e não te ría mos che ga do hoje até este 
sí tio se não ti vés se mos par ti do bem cedo.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo XVIII
SÃO LUÍS – O RESPEITO PELOS JESUÍTAS, INSPIRADO
ATRAVÉS DAS RUÍNAS DA CIVILIZAÇÃO QUE IMPLANTARAM
– ATUAL INDIGÊNCIA DOS ÍNDIOS – OS ÍNDIOS DE SÃO
NICOLAU TÊM MELHOR APARÊNCIA QUE OS DE SÃO BORJA,
PROVA QUE ELES SE CORROMPEM EM CONTATO COM OS
BRANCOS – CONVERSA COM UMA ÍNDIA – HOSPITAL
CONSTRUÍDO PELOS JESUÍTAS – ADMINISTRAÇÃO ANTIGA E
ATUAL – DESCRIÇÃO DE SÃO LUÍS – ALGUNS ARTÍFICES E UM
BOM ADMINISTRADOR – VARÍOLA – CHÁCARA DO
ADMINISTRADOR DE SÃO LOURENÇO – CHÁCARA DA
COMUNIDADE DE SÃO LUÍS – BOM ASPECTO DESSE
ESTABELECIMENTO – SÃO LOURENÇO – MISÉRIA DOS ÍNDIOS
– MAU ADMINISTRADOR – DESCRIÇÃO DO POVOADO –
ANTIGO QUINCUNCE DE ERVA-MATE – COLHEITA DO MATE
– SÃO MIGUEL – BOM ESTADO DESSA ALDEIA – O MARECHAL 
CHAGAS – ABUSOS – SOLDADOS NÃO PAGOS – IGREJA DE
SÃO MIGUEL – HOSPITAL SEM MÉDICO E SEM REMÉDIOS –
ESSE POVOADO É O MENOS POBRE DE TODOS –
GENERAL-ÍNDIO SITI, BÊBADO E LADRÃO – PEQUENOS
ÍNDIOS FREQÜENTEMENTE ROUBADOS – ENGENHO DE
AÇÚCAR CONSTRUÍDO PELOS JESUÍTAS – SÃO JOÃO – O CURA 
DE SÃO MIGUEL – SANTO ÂNGELO∗ – O JUIMINIM E O
JUIGUAÇU∗ – POPULAÇÃO DO POVOADO – TRISTE CONDIÇÃO
DAS ÍNDIAS – MISÉRIA E COSTUMES DOS ÍNDIOS –
AGRICULTURA DOS GUARANIS: SEU ARADO, TRIGO, MANDIOCA, 
MILHO, ALGODÃO, FEIJÃO – IMPUDOR INGÊNUO DAS ÍNDIAS.

SÃO LUÍS, 13 de mar ço, um quar to de lé gua. – A re gu la ri da de
da al de ia de São Ni co lau e o ta ma nho dos seus edi fí ci os me ca u sa ram
sen ti men to de ad mi ra ção e res pe i to, quan do ima gi nei que tudo aqui lo
∗ O au tor es cre ve San to Anjo; Ju i cu as su.



era obra de um povo semi-sel va gem, gui a do por al guns re li gi o sos; mas
quan ta amar gu ra in va dia este sen ti men to, ao cons ta tar ape nas ca sas
aban do na das da que la nu me ro sa po pu la ção, em re dor só cons tru ções de
exis tên cia re cen te. São Ni co lau já ti nha ca í do em de plo rá vel es ta do de
de ca dên cia quan do os ga ú chos aí en tra ram, em abril de 1819, e aca ba ram
de des truí-la. Pi lha ram as ca sas, ar rom ba ram-lhes as por tas e abri ram
bu ra cos nas pa re des para apon ta rem seus fu zis nos mo men tos de luta.
Os ha bi tan tes ha vi am fu gi do; dis per sa ram-se, e um gran de nú me ro de les
ja ma is re gres sou; além dis so, fo ram re cru ta dos to dos os jo vens para o
alis ta men to mi li tar; não há atu al men te mais que duas dú zi as de ca sas,
cu jos mo ra do res se cons ti tu em de ve lhos, mu lhe res e cri an ças.

A igre ja não está em tão mal es ta do como a de São Bor ja;
con tu do a abó ba da e as co lu nas caem em ru í nas. As cons tru ções do
cur ra lão já se acham qua se des tru í das; não se pode en trar mais nos apo -
sen tos do ca bil do, a não ser por uma es ca da e ape nas o con ven to mos tra-se
ain da bem con ser va do. Isso não é para se ad mi rar, pois há mu i to tem po
ser viu de mo ra dia ao Ma re chal Cha gas. As di fe ren tes pe ças que o com -
põem eram ou tro ra in de pen den tes. O Ma re chal Cha gas man dou abrir
por tas nas pa re des di vi só ri as, o que era inú til, uma vez que se po dia pas sar
de um quar to para o ou tro, por meio das ga le ri as, sem apa nhar chu va ou 
sol; além dis so, o ma re chal man dou cons tru ir no vas pe ças, que ain da
não fo ram ter mi na das; o tra ba lho con su miu vá ri os anos e sem pre às
cus tas dos ín di os, en quan to de i xa vam des tru ir suas es tân ci as, ne gan do-lhes
os me i os de sub sis tên cia.

Os pou cos ín di os que ha bi tam ain da São Ni co lau es tão na
ma i or in di gên cia. A co mu ni da de ain da exis te en tre eles, mas, no mo men to,
ape nas te o ri ca men te, pois não há nada para re par tir. A ad mi nis tra ção
atri bui esta mi sé ria à seca do ano pas sa do; o pú bli co, à sua fra que za e 
in cú ria. Atu al men te, há cer ca de vin te e cin co ín di os, to dos ve lhos,
em pre ga dos nos tra ba lhos da co mu ni da de; suas plan ta ções que vi si tei
es tão si tu a das a uma lé gua da al de ia e con sis tem em al guns al que i res de
mi lho, com belo as pec to e qua se ma du ro; e há cer ca de um al que i re e
meio de al go do e i ros cu jas cáp su las co me çam a se abrir.

Essas plan ta ções não po de ri am ser ma i o res, pois a co mu ni da de
não pos sui bois, e os agri cul to res além de ve lhos são mal nu tri dos.
Cha ma dos ao tra ba lho pelo to que de um tam bor, mo ram com suas

362 Au gus te de Sa int-Hilaire



mu lhe res a pou ca dis tân cia de sua la vou ra, numa gran de chou pa na, onde 
se vê um pe que no ora tó rio che io de pe da ços de ima gens de san tos.
Se me lhan tes res tos de ima gens se en con tram em to das as ca sas e fo ram
ti ra dos das igre jas des tru í das da mar gem di re i ta do Uru guai e das ca pe las
que ti ve ram a mes ma sor te nas al de i as por tu gue sas.

Há um cura em São Ni co lau, mas não o co nhe ci, por que se
en con tra va em sua chá ca ra. No mes mo po vo a do há, tam bém, um
mes tre-es co la de ori gem gua ra ni, e que en si na a ler, es cre ver e con tar a
uma dú zia de cri an ças. Esti ve em sua casa en quan to dava aula; cada cri an ça
ti nha à mão um pe da ço de pa pe lão, onde es ta vam es cri tos, pela mão do
mes tre, em le tras mu i to bem fe i tas, al guns ver sí cu los da Bí blia. Era a li ção 
so bre a qual as cri an ças se exer ci ta vam na le i tu ra. Fal tan do li vros, o pro -
fes sor é obri ga do a es cre ver o que os alu nos de vem ler, sen do tal prá ti ca 
co mum em qua se todo o Bra sil. O mes tre-es co la de São Ni co lau re ce be
como re tri bu i ção da co mu ni da de gê ne ros ali men tí ci os, o que re pre sen ta
vir exer cen do gra tu i ta men te du ran te lon go tem po suas fun ções.

Obser vei nos ín di os de São Ni co lau um ar mais fran co, ale gre 
e ma ne i ras mais de li ca das que os de São Bor ja, o que pro va ain da a ação 
pre ju di ci al da mis tu ra com os bran cos. Estes com os qua is os ín di os têm 
mais li ga ção per ten cem, em ge ral, à mais ba i xa clas se da so ci e da de;
fre qüen tan do-os, os gua ra nis as si mi lam seus ví ci os e, tra ta dos por eles
com des pre zo, ad qui rem um ca rá ter de des con fi an ça que se nota, in clu -
si ve, na fi si o no mia das cri an ças.

O as se io é uma das qua li da des que me pa re ce dis tin guir as
mu lhe res gua ra nis; an dam ge ral men te com ves tes es far ra pa das, po rém
lim pas. Sua ves ti men ta con sis te uni ca men te numa ca mi sa e num ves ti do
de al go dão; an dam sem pre de pés des cal ços; seus ca be los mu i to com pri dos 
tra zem-nos en ro la dos atrás da ca be ça e usam um véu bran co quan do
vão à igre ja. Lem bro-me de que, em São Ni co lau, o ad mi nis tra dor me
mos trou uma ín dia, di zen do-me, di an te dela, que seu ma ri do a ha via
aban do na do, mas ti nha ela vi vi do pos te ri or men te com mu i tos ho mens
bran cos, com quem ti ve ra su ces si va men te sete fi lhos. “De acor do com
tudo o que me con tam”, res pon di-lhe, “pa re ce que es sas mu lhe res não
são su ce tí ve is de afe i ção al gu ma; se guem seus ma ri dos por toda a par te,
mas pro ce dem as sim uni ca men te por que eles são ho mens; se gui ri am
ou tro em seu lu gar, caso se apre sen tas se.”
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– “Faz tão pou co tem po que esse bran co está aqui, e ve jam
como já nos co nhe ce!” – gri tou a ín dia.

Vi em São Ni co lau um hos pi tal cons tru í do pe los je su í tas.
Com põe-se de qua tro sa las: uma, ser vin do de ca pe la, ou tra des ti na da a
ho mens, a ter ce i ra para mu lhe res, e a quar ta para ve lhos e ale i ja dos.
Hoje esse es ta be le ci men to tor nou-se inú til, os le i tos para os do en tes não 
exis tem mais e não há, na al de ia, um só re mé dio. Um cu ri o so por tu guês se
põe, en quan to isso, a tra tar dos en fer mos, com plan tas da re gião, mas
pode-se jul gar sua com pe tên cia pelo se guin te caso: um in di o zi nho ha via 
que i ma do um lado do ros to e par te do pe i to; ele está hoje cu ra do, mas
em com pen sa ção o que i xo e o pe i to fi ca ram ade ren tes.

Dis se que ha via ou tro ra, em cada po vo a do, um con se lho
mu ni ci pal (ca bil do) que se in cum bia do po li ci a men to, pri me i ro sob a di re ção 
dos je su í tas e de po is sob a dos ad mi nis tra do res. Em São Bor ja, tal
con se lho era, pelo que me dis se ram, com pos to por doze mem bros; não
exis te atu al men te aí nada mais que o lem bre; mas em São Ni co lau os
qua tro prin ci pa is car gos do ca bil do são ain da pre en chi dos, a sa ber: o de
ca pi tão-cor re ge dor, o de te nen te-cor re ge dor, o de al ca i de e o de es cri vão.
Esses ho mens exer cem ain da al gu mas fun ções sem im por tân cia, mas
nun ca se re ú nem para de li be rar.

SÃO LUÍS, 13 de mar ço. – Não en trei on tem em São Luís
por que era mu i to tar de e te mia não ha ver tem po de ar ran jar uma casa.
Como o tem po es ti ves se mu i to bom, pre pa rei mi nha cama de ba i xo da
car ro ça; mas, à meia-no i te, o tro vão se fez ou vir, a chu va co me çou a
cair, tudo foi co lo ca do às pres sas na car ro ça, no meio da es cu ri dão, o
que me obri gou a pas sar o res to da no i te sen ta do so bre uma das mi nhas 
ma las, en tre as ba ga gens amon to a das. Meu pes so al se re fu gi ou sob a
car ro ça, de i xan do de fa zer ron da aos bois para im pe di-los de fu gir; esta
ma nhã, não fo ram os ani ma is en con tra dos; to dos sa í ram à pro cu ra e era 
já bem tar de quan do che ga mos à al de ia. O ad mi nis tra dor es ta va au sen te, 
mas fui re ce bi do por um de seus cu nha dos, que me ar ran jou uma casa
no po vo a do.

Pro va vel men te não fui ins ta la do no con ven to por que é lá a
re si dên cia do ad mi nis tra dor, onde fi cou sua mu lher com a fa mí lia. Seu
cu nha do me mos trou a igre ja, o cur ra lão e todo o po vo a do. Fiz-lhe mu i tas
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per gun tas, mas o ho mem era de uma tal es tu pi dez que não pôde res pon -
der a ne nhu ma, e aca bei por não mais in ter ro gá-lo.

SÃO LUÍS, 14 de mar ço. – São Luís está lo ca li za da so bre
uma co li na don de se avis ta uma re gião pou co mon ta nho sa, agra da vel -
men te dis pos ta, den sa de pas ta gens e tu fos de ca pim; com al gu mas di fe -
ren ças re la ti va men te às di men sões, foi esta al de ia cons tru í da so bre o
mes mo pla no que o de São Bor ja e São Ni co lau; no en tan to, as ca sas
são mais al tas que aque las des ses dois po vo a dos, mais cla ras e cons tru í das
com mais cu i da do, sen do as ga le ri as que as con tor nam sus ten ta das por
pi las tras de pe dra. São tam bém pi las tras de pe dra que su por tam as ga le ri as
do cla us tro, e vá ri as for ma das de uma úni ca pe dra, bas tan te al tas.

A igre ja não está in te i ra men te pron ta; foi edi fi ca da como o
res to da al de ia, sob o mes mo mo de lo se gui do em São Bor ja e São Ni co lau; 
mas é mais bela que as des sas duas al de i as; em par te, pa vi men ta da de
pe dra, e os or na men tos dos al ta res, mais no vos e de me lhor as pec to. A
abó ba da, não in te gral men te con clu í da, de i xa ver um vi ga men to onde a
ma de i ra foi tal vez em pre ga da pro di ga men te, mas re ve lan do bom gos to
na cons tru ção. No mais, este po vo a do não se apre sen ta em me lhor es ta do
que o de São Ni co lau.

Não res ta ne nhum ves tí gio da casa do ca bil do; as ra ras ca sas
exis ten tes ain da são as que con tor nam a pra ça, e a ma i o ria de las em ru í nas.
A igre ja não foi me lhor con ser va da; a inú me ra quan ti da de de mor ce gos
que nela ha bi tam con fe re-lhe um odor fé ti do.

Esti ma-se em qua tro cen tas al mas a po pu la ção de São Ni co lau 
e das ter ras que de pen dem des sa al de ia; aqui não há mais que tre zen tos
e to dos ho mens ido sos, mu lhe res e cri an ças; os jo vens, como os de São
Ni co lau, fo ram le va dos para o re gi men to e es tão em São Bor ja.

É o cura de São Ni co lau que aten de São Luís; re ce be uma
re tri bu i ção igual das duas al de i as e, por tan to, pa re ce que de ve ria re par tir 
igual men te en tre eles seu tem po e seus cu i da dos; no en tan to, ele só vem 
aqui para re a li zar a pás coa dos ha bi tan tes e es ses fi cam pri va dos dos
so cor ros es pi ri tu a is du ran te todo o res to do ano. Aqui as cri an ças não
têm mes tre-es co la, como em São Ni co lau.

Há em São Luís vá ri os ar tí fi ces, so bre tu do te ce lões, que
tra ba lham para a co mu ni da de; mas tal é o re la xa men to do Ma re chal
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Cha gas, que nun ca deu or dens para que es ses ope rá ri os en si nas sem seu
ofí cio às cri an ças.

Encon trei nos ín di os de São Luís o ar ale gre e fran co como
nos de São Ni co lau, e, por ou tro lado, pa re cem mais sa u dá ve is e mais
sa tis fe i tos. Têm a fe li ci da de de se rem ad mi nis tra dos por um ho mem
in te li gen te que, tra tan do-os com ur ba ni da de, os obri ga a tra ba lhar e tem 
o cu i da do de pro vi den ci ar que nada lhes fal te. À tar de veio ele me vi si tar;
fi quei con ten te pe las suas ati tu des hon ra das e sua agra dá vel pa les tra.

Vi no con ven to um gran de nú me ro de sur rões che i os de ar roz,
mi lho e fe i jão. Esses gê ne ros, re sul ta do dos tra ba lhos da co mu ni da de, se 
des ti nam à ali men ta ção dos ha bi tan tes da al de ia. O ex ce den te das co lhe i tas
e dos te ci dos de al go dão é tro ca do por bo vi nos, e os ín di os de São Luís
co mem sem pre car ne. À ex ce ção dos ar tí fi ces, to dos tra ba lham nas
plan ta ções da co mu ni da de, mas, além dis so, o ad mi nis tra dor lhes per mi te
fa zer plan ta ções par ti cu la res e lhes dá dias de fé ri as para cu i dá-las.

Per cor ri vá ri as des sas ro ças em tor no da al de ia e en con trei
bem cu i da das. As plan tas que os ín di os aí cul ti vam são, prin ci pal men te,
mi lho, vá ri as es pé ci es de fe i jão, man di o ca doce, ba ta tas, abó bo ras,
me lan ci as. Cos tu mam cons tru ir pe que nas chou pa nas no meio des sas
plan ta ções, onde mo ram du ran te a co lhe i ta, a fim de im pe dir os rou bos.
No tá vel é que es sas ro ças, que aca bo de fa lar, nun ca fo ram cer ca das e
não se re cor da mais o tem po em que es ti ve ram in cul tas.

A va río la deve ser in clu í da en tre as prin ci pa is ca u sas do
des po vo a men to des ta pro vín cia. Des de o tem po dos je su í tas, ela vem,
de três em três anos, ar re ba tan do vi das. Sabe-se que essa mo lés tia, em
ge ral, pou pa me nos os ín di os que os ho mens dou tras ra ças. Não obs tan te
di zi mar gran de nú me ro de pes so as, ape nas os ha bi tan tes de San to
Ânge lo fo ram pou pa dos por que o ad mi nis tra dor di li gen ci ou va ci ná-los,
logo que sou be o que acon te cia nas ou tras al de i as. Então, já fa zia mu i to
tem po que a va ci na era co nhe ci da no Bra sil. No en tan to, o Ma re chal
Cha gas ja ma is pro cu rou in tro du zi-la en tre os ín di os das Mis sões e mes mo
após ha ver tes te mu nha do o mal ca u sa do pela va río la não se pre o cu pou
em an te ci par-se con tra o re tor no do fla ge lo.

CHÁCARA DO ADMINISTRADOR DE SÃO LOURENÇO, 
15 de mar ço, três lé guas. – Ne nhu ma mu dan ça no tá vel no as pec to da
re gião; sem pre de si gual e agra da vel men te cor ta da de pas ta gens e ma tas.
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Após as chu vas, que ve nho so fren do des de Be lém, as pas ta gens têm
ad qui ri do o mais belo ver dor e não me can sei de en con trar flo res. De po is 
de Pi ra ti ni, as mais co muns: as duas es pé ci es de ery ngi um, ver nô ni as, a
char rua nº 2.671 bis e uma quan ti da de de es pé ci es do mes mo gê ne ro.

Para dar um pou co de des can so aos meus bois, pedi ao ad mi -
nis tra dor de São Luís os da co mu ni da de. Além de nos em pres tar, ce deu-me
um ín dio para acom pa nhá-los.

Per to de uma lé gua da al de ia, des vi ei-me do ca mi nho para
vi si tar a chá ca ra da co mu ni da de. Os ín di os que aí tra ba lham or di na ri a -
men te ha vi am ido à po vo a ção le var sa cos de mi lho e fe i jão, en con tran do 
ape nas o te nen te-cor re ge dor e um ou tro fun ci o ná rio, os qua is me re ce -
be ram ama vel men te e me mos tra ram to das as plan ta ções. Mu i to bem
es co lhi do o ter re no. Ele se es ten de em de cli ve so bre a mar gem di re i ta
de um pe que no rio, pró xi mo de sua nas cen te, for man do a orla de uma
gran de mata e de um vas to cam po, de sor te que se pode, na tu ral men te,
es ten der a chá ca ra num ou nou tro.

No meio das chou pa nas dos plan ta do res, cons tru í das à mar gem
es quer da do rio, exis te uma pe que na ca pe la, co ber ta de pa lha, de di ca da a 
San to Isi do ro, na qual o te nen te-cor re ge dor me mos trou, com mu i to
res pe i to, a ima gem gros se i ra men te es cul pi da. As plan ta ções, mu i to bo ni tas
e de gran de ex ten são, con sis tem em al go do a is, um cam po de mi lho, ou tro
de fe i jão e um so ber bo ar ro zal. As mu lhe res se ocu pa vam em ca pi nar
um ter re no a ser plan ta do no pró xi mo ano. À mi nha che ga da se pos ta ram
em duas fi las e me pe di ram a bên ção, de mãos pos tas, se gun do o uso do 
lu gar; em se gui da vol ta ram ao tra ba lho e se pu se ram a rir como lou cas.
Em ge ral, noto que, quan do as ín di as vêem um es tran ge i ro, co me çam
por lhe fa zer gen ti le zas, com ar sé rio e en ca bu la do, para de po is se po rem a
rir, des se riso in gê nuo e in fan til que lhes é pe cu li ar. Fi quei bas tan te sa tis -
fe i to com o te nen te-cor re ge dor e com o ou tro fun ci o ná rio; achei-lhes
com apa rên cia ale gre, fran ca e fe liz. Fa la ram-me mu i to bem de seu
ad mi nis tra dor; re pe ti ram-me que ele tra ta os ín di os com toda con si de ra ção, 
aman do-os e ten do o cu i da do em nu tri-los e ves ti-los. Obser vei que, ao
elo gi a rem esse ho mem, se pre o cu pa vam em re pe tir que ele fa zia tra ba lhar
seus ad mi nis tra dos. Os ín di os são em tudo como cri an ças, pre gui ço sos;
no en tan to, ad mi tem que de vem tra ba lhar e não es ti mam os che fes que
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os de i xam na oci o si da de. O mes mo ocor re com os es tu dan tes ne gli gen tes:
des pre zam o pro fes sor que nada lhes en si na.

Per gun tei aos dois ín di os da chá ca ra de São Luís se o ad mi -
nis tra dor de São Lou ren ço era tão bom quan to o de les. “Quem é que
sabe?” – me res pon de ram logo. Jul guei, por essa res pos ta es ca pa tó ria,
que te mi am con fes sar-me o que pen sa vam, e não fiz mais per gun tas a
res pe i to; mas eles mes mos vol ta ram ao as sun to e me dis se ram que o
ca rai-ma jor  de São Lou ren ço se ocu pa va mu i to de sua chá ca ra, mas
pou quís si mo da que la per ten cen te à al de ia que lhe ti nha sido con fi a da.

Pa ra mos nes sa chá ca ra. Acha-se aper ta da en tre dois tu fos de
ca pim. O ter re no, mu i to de si gual, con tri bui para o en can to da pa i sa gem. 
As plan ta ções são con si de rá ve is e cre io não ter vis to mais be las des de
que es tou no Bra sil. Não exis te aí erva da ni nha; as plan tas se en con tram 
dis pos tas com si me tria.

Ape nas des ci do ca va lo, um emi gra do do Pa ra guai, ser vin do
aqui de ca pa taz, me trou xe uma pro di gi o sa quan ti da de de ex ce len tes
me lões. Esse ho mem ti nha vin do de Entre-Rios para tra tar de al guns
ne gó ci os. To ma ram-lhe o que ti nha, obri gan do-o a pe gar em ar mas, e
em se gui da se tor nou ofi ci al; mas con se guiu es ca par e se re fu gi ou en tre
os por tu gue ses. Foi ex tre ma men te gen til co mi go, res pon den do de li ca da -
men te às per gun tas que lhe fiz.

Tive oca sião de ver, nas mi nhas vi a gens, um gran de nú me ro
de pa ra gua i os e, mes mo en tre aque les que pas sam por bran cos, foi-me
fá cil re co nhe cer a mis tu ra da raça in dí ge na. Esses ho mens são ge ral men te 
gran des e de por te gar bo so, sem blan te es pi ri tu al, ar fran co, co mu ni ca ti vos,
de mons tran do nas con ver sas in te li gên cia e es pí ri to.

Entre os ín di os que tra ba lham na chá ca ra do ad mi nis tra dor,
en con trei um que fala mu i to bem o por tu guês, co i sa rara en tre aque les
que ja ma is fo ram sol da dos. Pus-me a con ver sar com ele, per gun tan do-lhe
se es ta va con ten te com o ad mi nis tra dor. “Veja se pos so es tar sa tis fe i to”, 
me dis se mos tran do os far ra pos so bre o cor po; “sir vo-o há mu i to tem -
po, e veja como es tou ves ti do! Mas José Ma ria vai, es pe ro, ti rar-lhe esta
chá ca ra e en tre gá-la aos ha bi tan tes da al de ia. Com efe i to, são nos sas ter ras
que cul ti vou e onde es tão os ne gros dos qua is se ser viu?” Este José Ma ria,
do qual fa la va o ín dio, ad mi nis trou ou tro ra vá ri as al de i as; Cha gas o ha via
exo ne ra do, mas o Co ro nel Pa u let te lhe deu sua con fi an ça e o en car re gou
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de fa zer vi si ta às al de i as re la tan do o que ne las se pas sa. Via-o di a ri a men te
em São Bor ja, onde fa zia re fe i ções na casa do co man dan te; en con trei-o na
es tân cia de Bicu e o re en con trei em São Ni co lau. Con tou-me, em Bicu,
que, após mi nha par ti da de São Bor ja, um ca pi tão de Entre-Rios,
ho mem bran co, vi e ra se apre sen tar ao Co ro nel Pa u let te com cin qüen ta
ho mens e lhe dis se ra que Ra mí rez ha via per di do to tal men te a con fi an ça
da tro pa e que, den tro em pou co, es ta ria com ple ta men te aban do na do.

Hoje che ga ram aqui tre zen tos ín di os, con du zi dos por um
cabo, pa ren te do alfe res de Rin cão da Cruz. Fa zi am par te, me dis se o
su bo fi ci al, de um des ta ca men to de qua tro cen tos ho mens, que aca bam
de atra ves sar o Uru guai e pe dir asi lo ao co man dan te; este lhes in da gou
se ha via en tre eles quem qui ses se en trar para o re gi men to de gua ra nis-por -
tu gue ses; ofe re ce ram-se cem e os res tan tes se di ri gem a São Mi guel,
onde se en con tra Siti. O cabo lou va bas tan te a pa ciên cia e a do ci li da de
des sa gen te. Con ta que Ra mí rez foi to tal men te aban do na do por suas
tro pas, ten do um re gi men to de ne gros, de sua con fi an ça, pas sa do ao
Pa ra guai, e que Pi res, ten do re cu sa do obe de cer à or dem de ata car esse
país, asi la ra-se em Bu e nos Ai res. Re la tou-me que esse Pi res é fi lho de
um pa u lis ta, es ta be le ci do em Entre-Rios, no ar ro io de la Chi na; não tem 
ain da vin te anos, não sabe ler nem es cre ver, mas por sua bra vu ra ti nha
con quis ta do a con fi an ça de Ra mí rez.

SÃO LOURENÇO, 16 de mar ço, duas lé guas. – Encan ta do ra 
a re gião, ofe re cen do em área aci den ta da uma mis tu ra agra dá vel de pas ta gens 
e bos que tes.

Encon trei no ca mi nho os ín di os de que fa lei on tem; es ses
in fe li zes, acom pa nha dos de mu lhe res e fi lhos, to dos an dra jo sos, nada
pos su em além de seus ma grís si mos ca va los. As mu lhe res, exa us tas, vão a 
pé por que suas mon ta ri as não po dem mais agüen tá-las.

Antes que eu che gas se a São Lou ren ço, um su bo fi ci al gua ra ni, 
que acom pa nha va José Ma ria, veio ao meu en con tro, para me fa lar do
ad mi nis tra dor. Dis se-me que José Ma ria es ta va ex tre ma men te abor re ci do
com esse ho mem, cuja pres ta ção de con tas não es ta va em or dem, e do
qual to dos os ín di os se que i xa vam. À mi nha en tra da na al de ia, o ad mi -
nis tra dor veio me cum pri men tar, de mons tran do mu i ta so li ci tu de e me
con vi dan do a pas sar aqui vá ri os dias. Avis tan do José Ma ria, apro xi mei-me
para lhe de se jar bom-dia e, na oca sião, ouvi dele vi o len tas re cri mi na ções 
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ao ad mi nis tra dor. Con for me de cla ra, esse ho mem cas ti ga os ín di os a
gol pes de chi co te. Trans for ma o co lé gio em pros tí bu lo e é acu sa do de
to das as sor tes de mal ver sa ções.

Inter rom pi da a con ver sa, vol tei-me para o ad mi nis tra dor
pe din do-lhe que me mos tras se a igre ja. Ela está vol ta da para o nor te e
cons tru í da so bre o mes mo pla no das ou tras al de i as, mas ne nhu ma de las
é mais bela que esta. Mede no ven ta e seis pas sos de com pri men to por
qua ren ta de lar gu ra; duas fi le i ras de co lu nas de ma de i ra, de or dem
com pó si ta, sus ten tam as na ves la te ra is; em lu gar de três al ta res há cin co, 
to dos com or na men tos dou ra dos e de mu i to bom gos to; en fim, o edi fí cio
se con ser va no me lhor es ta do pos sí vel. Tam bém o con ven to se apre sen ta
bem con ser va do, mas o res to se acha em ru í nas. O cur ra lão caiu in te i ra -
men te; afo ra a pra ça, ape nas um pe da ço de rua e mes mo a me ta de de
um dos la dos da pra ça está des tru í da.

Me nor que a das ou tras al de i as é a po pu la ção des te po vo a do,
pois só se con tam du zen tos in di ví du os, in clu in do cri an ças, ve lhos e mu lhe -
res. São ge ral men te su jos, mal ves ti dos, pou co ho nes tos, tris tes e dis si mu la -
dos; isto de vi do, cer ta men te, aos maus-tra tos in fli gi dos pelo che fe.

Os ín di os, como te nho re pe ti do cen te nas de ve zes, com por -
tam-se como cri an ças: ale gres e fran cos, quan do tra ta dos com des ve lo;
tris tes e abor re ci dos, quan do con du zi dos com du re za.

Ao fi car mos so zi nhos, o ad mi nis tra dor con fes sou suas di fi -
cul da des, que i xou-se mu i to da in jus ti ça de José Ma ria e pe diu-me in te res sar 
por ele jun to ao co ro nel-co man dan te. Apre sen tei-lhe mi nhas es cu sas da
ma ne i ra mais ho nes ta que me foi pos sí vel, di zen do-lhe que, es tan do
ape nas de pas sa gem, meu tes te mu nho ao co ro nel-co man dan te te ria
pou co va lor.

À tar de fui her bo ri zar e pas sei por um vas to quin côn cio de
erva-mate, li mí tro fe com a al de ia, e que data do tem po dos je su í tas. As
ár vo res têm apro xi ma da men te a gros su ra de uma coxa e, como as ir ri gam
anu al men te, só ofe re cem no vos re ben tos. Alguns ín di os da mar gem
di re i ta do Uru guai es ta vam ocu pa dos em pre pa rar a erva, e eis de que
modo: duas cer cas, com pos tas cada uma de três for qui lhas, mais ou me nos
da al tu ra de um ho mem, são plan ta das ver ti cal men te na ter ra; en tre os
ga lhos bem cur tos das for qui lhas de uma mes ma cer ca re pou sa uma
gros sa vara ho ri zon tal, e por fim, va ras me no res são li ga das trans ver sal men te 
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so bre as duas gros sas va ras opos tas; essa es pé cie de mesa cha ma da ca ri jo é
des ti na da às úl ti mas ope ra ções, a que a erva-mate se sub me te.

Per to do ca ri jo é ace sa uma alon ga da fo gue i ra. Os ín di os
ra cha vam, até ao meio, va ri nhas cur tas e mi ú das e aí pas sa vam os ra mi nhos 
do mate guar ne ci dos de suas fo lhas; fin ca vam es tas va re tas obli qua men te
na ter ra ao re dor da fo gue i ra (sa pe car)∗ e fa zi am as sim cres tar os ra mi nhos
e suas fo lhas. Qu an do tudo está pron to, trans por tam os ra mos para os
va ra is trans ver sos, de ma ne i ra que as fo lhas fi quem por cima e os ga lhos 
em ba i xo. Em se gui da, acen dem no va men te o fogo; as sim aque cem o
mate que de po is so cam por meio de um pi lão e um pe que no saco de
cou ro.

Os je su í tas, que fa zi am con si de rá vel co mér cio de erva-mate,
não se con ten ta vam em co lhê-la no es ta do es pon tâ neo em que se en con -
tra va nas pro xi mi da des de San to Ânge lo, onde ela é abun dan te; pro cu ra ram 
fa zer plan ta ções ao re dor de suas po vo a ções; mas qua se to das es tão
des tru í das. De las nada mais exis te nem mes mo em São Bor ja, São Ni co lau, 
São Luís, e nin guém pen sou em re no vá-las, ape sar dos imen sos be ne fí ci os 
que po de ri am re sul tar para a al de ia.

Após ha ver atra ves sa do as plan ta ções de mate, pas sei nos
ar re do res da al de ia e vi, como em São Luís, vá ri as chá ca ras em mu i to
bom es ta do.

Entrei em uma de las e ape nas en con trei mu lhe res que me
re ce be ram com ar ale gre e fran co. A mais ve lha me fa lou mu i to, mas,
como só co nhe cia o gua ra ni, foi-me im pos sí vel com pre en dê-la; em
se gui da co lheu uma abó bo ra, pre sen te an do-me com mu i to gos to. Não
sei se o há bi to de ver ín di as co me ça a fa zer de sa pa re cer aos meus olhos
qual quer co i sa de sua fe i ú ra; mas me pa re ce que há, de fato, en tre elas
algo de agra dá vel no seu sor ri so in fan til.

SÃO MIGUEL, 17 de mar ço, três lé guas. – Como as re pri -
men das de José Ma ria per tur ba ram a ca be ça do po bre ad mi nis tra dor de
São Lou ren ço, só ao meio-dia pude ob ter os bois que lhe ha via pe di do,
o que nos fez ex pe ri men tar um ca lor ex ces si vo. Os mos car dos nos ator men -
ta ram bas tan te, po rém eram me nos nu me ro sos que no dia da nos sa che ga da 
a São Luís. O ter re no con ti nua com o mes mo as pec to, mas se tor na
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mais mon ta nho so em cer tas di re ções; o ca mi nho se mos tra mu i to pe -
dre go so.

Per to de São Mi guel, mu i tas chá ca ras dis per sas pelo cam po.
Essa po vo a ção se lo ca li za numa co li na e, de to das as que co nhe ci até
ago ra, é a que se acha em me lhor es ta do. To man do a di an te i ra em
com pa nhia de Ma ti as, fui logo apre sen ta do ao ad mi nis tra dor, um mu la to
ido so, na tu ral da Ca pi ta nia de Mi nas. Ci en te de mi nha che ga da, re ce beu-me 
com essa hu mil de gen ti le za, ca rac te rís ti ca dos ho mens de sua cor, nas ci dos
na que la ca pi ta nia. Pa re ce in te li gen te e, quan do fala aos ín di os, é com
bon da de. Sua ma ne i ra fran ca de con ver sar pro va bas tan te que ele não é
des ta ca pi ta nia, pois, em ge ral, os ho mens da qui fa lam pou co, mos tram
ex tre ma ig no rân cia, pou co es pí ri to e sen ti men to. São gran des, por te
bem fe i to, em ge ral de bela apa rên cia, mas a na tu re za pa re ce ter-lhe con -
ce di do ape nas dons ex te ri o res. Pou cas ho ras após mi nha che ga da, re ce bi 
a vi si ta de um te nen te, que co man da um des ta ca men to de gua ra nis e
ho mens bran cos do re gi men to da pro vín cia.

Apre sen tei-lhe uma car ta do co ro nel e ele me pro me teu um
va que a no para me acom pa nhar mais adi an te.

SÃO MIGUEL, 18 de mar ço. – Como o ca lor fos se in su por -
tá vel, não tive co ra gem para nada. Pela ma nhã, con ver sei lon ga men te
com um eu ro peu, que foi, du ran te mu i to tem po, se cre tá rio do Ma re chal
Cha gas e que, como to dos os eu ro pe us, mu i to re cla ma con tra os abu sos. 
La men ta, so bre tu do, a sor te des sa pro vín cia e, é pre ci so con vir, com jus ta 
ra zão. No co me ço da guer ra en vi a ram para cá tre zen tos sol da dos ca ta ri -
nen ses, mas, com ex ce ção des ses, ape nas os mi li ci a nos da pro vín cia a
de fen de ram con tra seus ini mi gos e, pode-se di zer, guer re a ram às pró pri as
cus tas, pois du ran te onze anos só re ce be ram dois anos e meio de sol do
e ape nas um uni for me. No en tan to, nun ca aban do na ram suas ar mas,
mes mo lon ge de seus la res, for ne cen do gado e ca va los, sem ne nhum
pa ga men to.

De po is que o Con de de Fi gue i ra veio go ver nar a Ca pi ta nia do 
Rio Gran de, a fa zen da real fez al gu mas des pe sas com o re gi men to dos
gua ra nis; mas, até en tão, esse re gi men to vi ve ra sus ten ta do qua se in te i ra -
men te às ex pen sas dos po vos; no co me ço não ha via nem mes mo fu zis
para os sol da dos, e o ma re chal foi obri ga do a man dar fa zer lan ças com
fer ro ad qui ri do com ver bas das al de i as; seu se cre tá rio me re la tou que,
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des de a for ma ção do re gi men to até a par ti da de Cha gas, as co mu ni da des 
con tri bu í ram para a ma nu ten ção da tro pa com a im por tân cia de se ten ta
e três mil cru za dos. Assim, as mu lhe res e al guns ve lhos sus ten ta vam o
re gi men to por seu tra ba lho e não era este seu úni co en car go, pois que
os cu ras e os ad mi nis tra do res das al de i as eram pa gos pe los ín di os; e
hou ve mes mo uma de ci são da Jun ta da Fa zen da de Por to Ale gre para 
que pa gas sem o dí zi mo, mas tal me di da foi re vo ga da.

SÃO MIGUEL, 19 de mar ço. – São Mi guel está si tu a da so bre 
uma pe que na co li na, em re gião pou co mon ta nho sa, cor ta da de pas ta gens e 
de ma tas. Em São Bor ja os bos que tes não eram ain da tão nu me ro sos; à
me di da que se avan ça para les te e, por tan to, em di re ção às mon ta nhas,
eles se tor nam mais fre qüen tes e tal vez haja nos ar re do res da qui mais
bos ques do que pas ta gens. São Mi guel, a mais bem ad mi nis tra da de to das
as al de i as que vi si tei até ago ra. Além das ca sas que for mam a pra ça,
vêem-se vá ri as ruas. O cur ra lão está em bom es ta do. A casa do ca bil do
ne ces si ta de re pa ros, mas exis te ain da. A igre ja, cons tru í da pe los je su í tas, 
in te i ra men te de pe dra, pos sui uma tor re que ser via de cam pa ná rio, mas
há vá ri os anos uma tor men ta caiu so bre o te lha do, des tru in do-o
com ple ta men te. João de Deus, um dos pri me i ros go ver na do res por tu -
gue ses des ta pro vín cia, pre ten dia fa zer re pa ros nes te edi fí cio; jun tou
ma te ri a is, gas tou mu i to di nhe i ro, mas com a mu dan ça de go ver no, o
su ces sor não apro vou o seu pro je to. As res ta u ra ções da igre ja fo ram
in ter rom pi das, as des pe sas fe i tas tor na ram-se inú te is. Tal é ain da o
in con ve ni en te do po der ab so lu to ou tor ga do aos go ver na do res de pro -
vín cia. Cada qual co me ça uma de ter mi na da obra e qua se ne nhum con ti nua
a de seu pre de ces sor; o di nhe i ro das pro vín ci as se dis si pa, e es tas se
en di vi dam para sem pre.

Para subs ti tu ir a ve lha igre ja, cons tru iu-se uma ou tra, ba i xa,
es tre i ta, com pri da, nada pa re ci da com os vas tos edi fí ci os que os je su í tas
le van ta ram. São Mi guel foi cons tru í da con for me o mes mo pla no das
ou tras po vo a ções; con tu do, além da di fe ren ça que apre sen ta com re la ção à
ve lha igre ja, exis te ou tra re fe ren te à po si ção dos três edi fí ci os prin ci pa is. 
Em to das as al de i as que vi si tei, a igre ja se acha à di re i ta do con ven to, e o 
cur ra lão à es quer da; aqui, ao con trá rio, é o cur ra lão que está à di re i ta.
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O hos pi tal ain da exis ten te se com põe de vá ri as pe ças ex tre -
ma men te som bri as; re ce bem-se aí en fer mos, mas não há mé di co, nem
en fer me i ros para tra tar de les, nem re mé dio para curá-los.

Em São Luís e São Lou ren ço, não há sa cer do te nem mes tre-es -
co la, mas aqui há um cura, e um jo vem gua ra ni que en si na a ler às cri an ças.
Esta al de ia é a me nos po bre de to das. Pos sui uma con si de rá vel plan ta ção
de mate e uma im por tan te es tân cia onde se mar cam três mil ani ma is
anu al men te. Os ha bi tan tes, bem nu tri dos, bem ves ti dos e tra ta dos gen -
til men te por seu ad mi nis tra dor, têm um ar ale gre e fran co, pa re cen do
con ten tes.

São Mi guel é a pri me i ra al de ia onde vejo re a li zar al gu mas
re pa ra ções. Se, no iní cio, ti ves sem ata ca do es sas obras, quan do ne ces sá rio,
as al de i as não es ta ri am à be i ra de to tal des tru i ção, mas numa re gião em
que não se con ser va o pa tri mô nio pú bli co, não se pode es pe rar que os
ad mi nis tra do res cujo prin ci pal in te res se é o lu cro se des sem ao tra ba lho
de man dar fa zer re pa ros nas edi fi ca ções que não lhes per ten cem, e de
que se im por tam bem pou co. Nas al de i as per cor ri das até ago ra, as ri pas
fo ram subs ti tu í das por bam bus, uni dos uns aos ou tros, e ata dos com ci pós. 
Ne nhu ma fa lha se ob ser va nos ma de i ra men tos.

Um sol da do gua ra ni me ser viu de va que a no de São Bor ja até
aqui, onde se en con tra sua fa mí lia, que ele não via há três anos. Ao
che gar mos, cum pri men tei-o pela fe li ci da de que iria ex pe ri men tar re ven do 
seus fa mi li a res; mas ele me ou viu com a ma i or fri e za; mal se lem bra va
de quan tos fi lhos ti nha. Esta ma nhã, me dis se que não sa bia o que fa zer, 
se vol tar para São Bor ja ou fi car aqui. Res pon di-lhe que ia per gun tar ao
te nen te que or dens te ria re ce bi do a esse res pe i to do co man dan te da
pro vín cia. Após fa lar ao te nen te, en con trei o gua ra ni e lhe de cla rei que
po de ria per ma ne cer aqui o tem po que qui ses se, pois a esse res pe i to
es cre ve ria ao co man dan te. Res pon deu-me que par ti ria den tro de oito
dias. Não men ci o no esse fato como tra ço par ti cu lar de in di fe ren ça, mas
a tí tu lo de ilus tra ção da ca rac te rís ti ca des sa raça.

O Aba de Ca sal diz que exis tem pi nhe i ros na Pro vín cia das
Mis sões; es sas ár vo res não cres cem em to das as re giões que per cor ri
des de o Ibi cuí, mas de les há dois exem pla res no jar dim do con ven to de
São Ni co lau e meia dú zia no do con ven to de São Mi guel, to dos plan ta dos 
pe los je su í tas.
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SÃO MIGUEL, 20 de mar ço. – Já dis se que fora São Mi guel
de sig na da pelo Ma re chal Cha gas para re si dên cia do Ge ne ral Siti. Pre ten dia
vê-lo on tem, às onze ho ras ou meio-dia, e adi an ta ram-me que, como se
fes te ja va São José, ele pro va vel men te já es ta ria bê ba do. Este ho mem
trou xe con si go gran de quan ti da de de ob je tos sa cros e or na men tos de
igre jas, mas em lu gar de ven dê-los em con jun to, a fim de ob ter fun dos
para com prar uma es tân cia, vai-se des fa zen do de peça por peça; com o
di nhe i ro apu ra do, com pra aguar den te e se em bri a ga to dos os dias sem
pen sar no fu tu ro. Não po den do vi si tá-lo on tem, apre sen tei-me hoje pela 
ma nhã. Encon trei um ho mem de uns qua ren ta anos, de as pec to in sig ni -
fi can te e es ta tu ra me di a na. Sua pele bran ca e ro sa da po de ria fazê-lo pas sar
por bran co, se o cur to pes co ço, a du re za dos ca be los e a lar gu ra dos
om bros não in di cas sem cla ra men te seu san gue mes ti ço; tra ja va, quan do
o vi si tei, um mau uni for me ver me lho; usa va ca mi sa mu i to suja e len ço
azul em tor no da ca be ça; vá ri os ga ú chos, pa re ci dos com ban di dos de
me lo dra ma, es ta vam sen ta dos em ban cos. No meio do quar to, uma
gran de mala in gle sa; três ou qua tro re ló gi os es ta vam ex pos tos so bre
uma mesa e se viam numa pra te le i ra vá ri os uten sí li os. Siti fi cou de pé,
du ran te todo o tem po de mi nha vi si ta, e nem mes mo me con vi dou a
sen tar, mas cre io que as sim agiu mais por fal ta de cos tu me do que ar ro -
gân cia.

Após os pri me i ros cum pri men tos, fiz cair a con ver sa so bre a
guer ra. Siti já es ta va à fren te dos ín di os quan do Ra mí rez as su miu o
co man do da Pro vín cia de Entre-Rios; e eis o que me con tou acer ca dos
úl ti mos acon te ci men tos. Ra mí rez lhe ha via pro me ti do dez anos sem
guer re ar; mas ao fim de al guns me ses, man da ra-lhe or dem de se man ter
pre pa ra do para mar char com todo o seu pes so al. Siti fez al gu mas re pre -
sen ta ções, mas elas fo ram em vão e Ra mí rez ata cou suas tro pas con tra
ele. Então Siti or de nou a to dos os ín di os de se jun ta rem a ele para atra -
ves sa rem o Uru guai. Alguns, achan do que ele que ria ven dê-los aos por tu -
gue ses, pre fe ri ram fi car com Ra mí rez, mas a ma i o ria obe de ceu. Os que
não acom pa nha ram Siti aca bam de atra ves sar tam bém o Uru guai e,
como o co man dan te da pro vín cia or de nou que fos sem re par ti dos pe las
al de i as, Siti me afir mou com um ar tri un fan te: “Eles não me qui se ram
se guir e ago ra têm de sub me ter-se ao re gi me da ad mi nis tra ção, en quan to
mi nha gen te só obe de ce a mim. ”
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Está va mos con ver san do, quan do sur giu um es pa nhol que ser ve
de se cre tá rio do cura; pôs-se a fa lar de Bu e nos Ai res, do Chi le, de Car los
V e de Fran cis co I. Para mi nha tris te za, não se fa lou mais so bre os ín di os
e, como che gas se a hora do jan tar, fui obri ga do a me re ti rar. Espe ra va
que o ge ne ral-ín dio me pa gas se a vi si ta, mas não me con ce deu esta hon ra
e eu las ti mei, por que mi nha qua li da de de es tran ge i ro me per mi tia
dar-lhe al guns con se lhos que po de ri am ser úte is ao mes mo tem po a ele
e aos por tu gue ses.

Ape sar de seus ho mens não con tri bu í rem, em nada, para os
tra ba lhos da al de ia que ha bi tam, dá-se-lhes, há mu i tos me ses, ra ção diá ria
de car ne; além do mais, é per mi ti do a se ten ta de les a co lhe i ta de mate
nas ma tas per ten cen tes à al de ia de San to Ânge lo.

A ge ne ro si da de dos por tu gue ses me re ce os ma i o res elo gi os,
por que es tes os tra ta ram bar ba ra men te, du ran te a guer ra. Mas sa cra ram
im pi e do sa men te os pri si o ne i ros que fa zi am em com ba tes; quan do se
re ti ra ram de São Ni co lau, ar ras ta ram até a pra ça um do en te que se acha va 
no hos pi tal, ma tan do-o a gol pes de fu zil. Eu mes mo vi um es tan ci e i ro
tra zi do da ou tra mar gem do Uru guai, com sua fa mí lia, e ao qual in fli gi ram
to dos os maus-tra tos ima gi ná ve is. Mas essa no bre ge ne ro si da de, a que
ren do mi nhas ho me na gens, deve ne ces sa ri a men te ter um li mi te.

Os por tu gue ses não po dem man ter sem pre esse sa cri fí cio.
Che ga rá um mo men to em que di rão aos ín di os de Siti: “Nós os sus ten ta mos 
há mu i to tem po e sem que vo cês nada te nham fe i to; é pre ci so ago ra que 
tra ba lhem.” Não se ria mais con ve ni en te que Siti evi tas se esse mo men to
e pe dis se per mis são para de i xar São Mi guel, for mar uma nova po vo a ção 
com toda sua gen te em qual quer lu gar ain da ina bi ta do como, por exem plo,
nos ar re do res de San ta Vi tó ria? Assim, pre ser va ria seus ín di os do re gi me
ad mi nis tra ti vo, do qual es tão de sa bi tu a dos, con ti nu a ria como che fe e se
tor na ria útil à re gião que lhe deu asi lo.

Vi si tei hoje o cur ra lão de São Mi guel e o achei em me lhor
es ta do que os das ou tras al de i as. Encon trei vá ri os te ce lões, um cur ti dor,
um bom ser ra lhe i ro e um apren diz jun to a cada ar tí fi ce por de ter mi na ção
do ad mi nis tra dor. Errei ao di zer nou tra par te que se ria ne ces sá rio para
isso uma or dem do co man dan te da pro vín cia; a au to ri da de do ad mi nis -
tra dor é su fi ci en te, mas o co man dan te de ve ria ze lar para que seus su bal ter -
nos não ne gli gen ci as sem co i sa tão es sen ci al. É tam bém no cur ra lão a
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sede da es co la e no tei que, dos quin ze alu nos, ape nas dois ou três pas sa vam 
dos dez anos. Logo que co me çam a pres tar ser vi ços, são fur ta dos ou fo gem.

Os rou bos dos pe que nos ín di os são um dos mais hor rí ve is
abu sos in tro du zi dos aqui. Le va dos a tra ba lhar como es cra vos, tor nam-se
im pres tá ve is para a po pu la ção, pois, lon ge de suas ter ras, não en con tram 
mu lhe res com que pos sam ca sar.

Vi, no cur ra lão, um pe que no mo i nho de açú car, do tem po
dos je su í tas. Esses pa dres, co nhe cen do o gos to dos ín di os pe los ali men tos
do ces, plan ta vam cana por toda par te onde po dia cres cer. Mas, nes sa
pro vín cia, não se acha se não uma pe que na cul tu ra, que é pre ci so cor tá-la
ao fim de nove me ses, por ca u sa das ge a das que so bre vêm em se gui da,
fa zen do-a mor rer.

Aqui, como em mu i tas ou tras al de i as, man dam os ín di os ajun tar
pe da ços de uma gran de con cha ter res tre, com que se faz a cal para ca i ar
as igre jas e os con ven tos.

SÃO JOÃO, 21 de mar ço, três lé guas. – Antes de de i xar São
Mi guel, fui apre sen tar mi nhas des pe di das ao cura, do mi ni ca no es pa nhol
que, an tes da des tru i ção das po vo a ções de Entre-Rios, ser viu à pa ró quia 
de São Tomé.

Qu an do foi in cen di a da esta al de ia, fu giu apro ve i tan do a es cu -
ri dão da no i te, vin do se re fu gi ar nas Mis sões por tu gue sas. Foi-lhe con fi a da
a pa ró quia de São Mi guel e ao mes mo tem po en car re ga do de pre pa rar a
pás coa dos ha bi tan tes de São Lou ren ço e de São João. Como os ou tros
vi gá ri os, re ce be de sua pa ró quia 150$000 e uma ra ção, além de 50$000
de cada uma das duas ou tras al de i as. La men ta-se mu i to dos rou bos que
Siti pra ti cou nas igre jas de Entre-Rios e das pro fa na ções que co me te
ves tin do suas aman tes com ob je tos sa gra dos.

O ter re no é mu i to de si gual e sem pre cor ta do de pas ta gens e
ma tas. À me di da que se dis tan cia de São Bor ja, os bos ques se tor nam
mais co muns e a qua li da de dos pas tos se al te ra para me lhor. A erva en du -
re ce. Os su bar bus tos são aqui mu i to co muns, e os ani ma is mor rem
quan do não se lhes dá sal. Embo ra me nos nu me ro sos, os mos car dos
nos ator men ta ram bas tan te.

Che gan do à al de ia de São João, fui mu i to bem re ce bi do pelo
ad mi nis tra dor, que ha via sido pre ve ni do de mi nha che ga da por José Ma ria
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e pelo Co ro nel Pa u let te. Em toda par te hos pe dam-me em con ven tos
(co lé gi os) na de pen dên cia que se cha ma re si dên cia. Esta é atu al men te
re ser va da ao co man dan te e, ou tro ra, ao pro vin ci al, em suas vi si tas à al de ia.

SANTO ÂNGELO, 22 de mar ço, qua tro lé guas. – Como se
ha via dito que mi nha car ro ça te ria mu i ta di fi cul da de em vir até aqui,
de i xei-a em São João e me pus a ca mi nho acom pa nha do so men te por
Jo a quim Ne ves, um in di o zi nho e um jo vem guia que me deu o ad mi nis -
tra dor de São João.

A re gião per cor ri da para che gar até aqui é mon ta nho sa e che ia
de bos ques, mu i to se me lhan te à dos ar re do res de Cu ri ti ba, mas não se
vê ne nhum pra do. As pas ta gens de má qua li da de, a rel va ge ral men te
cres ci da, mas mu i to dura; as ma tas den sas e en tre me a das de bam bu al.
Atra ves sa mos dois rios bas tan te vo lu mo sos, pri me i ro o Ju i mi rim (rio
dos Sa pos) de po is o Ju i gua çu,∗ am bos la de a dos de ma tas. O pri me i ro se 
lan ça no se gun do, aflu en te do Uru guai. Atu al men te são va deá ve is, mas
não du ran te o pe río do de chu vas um pou co con si de rá ve is, em que o
Ju i gua çu se tor na pe ri go so pela ra pi dez de seu cur so. O Ju i mi rim cor re
em le i to de pe dras es cor re ga di as, o que di fi cul ta sua tra ves sia.

San to Ânge lo é a úl ti ma das al de i as das Mis sões do lado les te.
Mais adi an te se ele vam gran des flo res tas que se li gam às do Ser tão de
Lajes, ser vin do de asi lo aos ín di os sel va gens. Essa al de ia é a mais es con -
di da de to das, pois está si tu a da numa re gião flo res tal e mon ta nho sa,
cujo aces so exi ge a tra ves sia de dois rios pe ri go sos. Os je su í tas pa re cem
ter que ri do in di car, de ma ne i ra sim bó li ca, que não ten ci o na vam se es ten der 
mais lon ge, pois as igre jas de to das as al de i as es tão vol ta das para o nor te,
en quan to a de San to Ânge lo, para o sul.

Os ín di os sel va gens apa re cem fre qüen te men te nes ses ar re do res,
e con ti nu am ma tan do gua ra nis e bran cos quan do vão co lher mate nas
flo res tas vi zi nhas.

A úni ca di fe ren ça as si na la da pela igre ja de San to Ânge lo re si de
em sua po si ção; é cons tru í da so bre o mes mo pla no que São Bor ja, São
Ni co lau, São Luís e São Lou ren ço; mas o con ven to é me nor, a pra ça
mede cer ca de 180 pas sos em qua dra do e, além dis so, ain da há al gu mas
ruas. A igre ja, o cur ra lão, e mes mo o con ven to caem em ru í nas, e, das
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nu me ro sas ca sas, ape nas seis es tão ha bi tá ve is. A po pu la ção se ele va ape nas
a 80 pes so as, sem in clu ir as cri an ças com me nos de oito a dez anos e,
nes se nú me ro, não há mais de quin ze ho mens em con di ções de tra ba lhar.
Esses, no mo men to, es tão ocu pa dos em fa zer mate, e são as mu lhe res
que cu i dam as plan ta ções. Essas in fe li zes per cor rem, di a ri a men te, duas
lé guas para ir ao seu tra ba lho e duas lé guas para dele vol tar. Su por tam
todo o ca lor do dia, além de se rem de vo ra das pe los mos car dos.

SANTO ÂNGELO, 23 de mar ço. – De se ja va re gres sar hoje a 
São João, mas cho veu qua se todo o dia, obri gan do-me a fi car aqui. Pas sei
al gu mas ho ras em com pa nhia do cura, mo ra dor do con ven to e que me
dis pen sou gen ti le zas; dis se-me, com lá gri mas nos olhos, que hou ve tem po
em que a mi sé ria fora tão gran de nes ta al de ia que os ín di os iam rou bar
cou ro de bois para os co mer, e que vá ri os ha vi am mor ri do de fome. No
mais, tudo o que me con tou dos gua ra nis co in ci de per fe i ta men te com o
que ve nho es cre ven do nes te diá rio. Os gua ra nis, dis se-me, le vam até à
ido la tria seu res pe i to pe las ima gens; não têm idéia per fe i ta dos sa cra -
men tos do al tar e não pa re cem dig nos do ba tis mo. As mu lhe res não têm 
ne nhum pu dor e pa re cem nas ci das para per di ção dos ho mens de nos sa
raça.

SÃO JOÃO, 24 de mar ço, qua tro lé guas. – Como fa zia bom
tem po, par ti esta ma nhã de San to Ânge lo, e re gres sei pelo mes mo ca mi nho.
Ape sar de ter cho vi do ape nas um dia, os dois rios já não eram va deá ve is, 
for çan do-me a atra ves sá-los numa pi ro ga. São ín di os que es tão en car re -
ga dos des sa pas sa gem; não lhes é as se gu ra da ne nhu ma re tri bu i ção e me
agra de ce ram mu i to o pe que no pre sen te que lhes ofer tei. Antes de de i xar 
San to Ânge lo, vi si tei a igre ja que se acha va em pés si mo es ta do, mas que
não é me nos bela do que as das ou tras al de i as.

SÃO JOÃO, 25 de mar ço. – Cho veu ain da todo o dia. Fui
obri ga do a fi car em casa e em pre guei meu tem po em es cre ver uma lon ga
car ta ao Co ro nel Pa u let te. Re tra tei-lhe o mi se rá vel es ta do da pro vín cia e
lhe in di quei al guns pa li a ti vos: a su pres são de três al de i as: São Luís, São
Lou ren ço e San to Ânge lo, o que per mi ti ria de di car mais cu i da do às que
fos sem con ser va das; o au men to do sol do dos ad mi nis tra do res; a di re ção 
es pi ri tu al das po vo a ções con fi a das a re li gi o sos es tran ge i ros; a en tre ga de 
uma par te das ter ras dos ín di os a co lo nos das ilhas dos Aço res, que fi ca ri am
isen tos de im pos tos por dez anos, mas que pa ga ri am às al de i as uma ren da
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anu al per pé tua; en fim, a in te i ra se pa ra ção dos bran cos e dos ín di os. Bem 
sei que não com pe te ao co ro nel re a li zar tudo o que pro po nho; mas, se
mi nhas idéi as lhe pa re ce rem ca pa zes de pro du zir al gum be ne fí cio, ele
po de rá pro pô-las à Cor te.

De São João es cre vi tam bém ao cura de São Bor ja que pro -
me teu dar-me o sig ni fi ca do de vá ri os no mes de lu ga res ti ra dos da lín gua 
gua ra ni. Apre sen tei-lhe um rol des ses no mes, ro gan do-lhe que en vi as se
a Por to Ale gre a ex pli ca ção pro me ti da.

A re si dên cia de San to Ânge lo é mu i to bo ni ta; o le i to, as cor ti nas
das ja ne las e a que co bre a por ta são de da mas co, mas cho ve den tro da
casa e logo tudo es ta rá per di do.

Já mos trei que as mu lhe res gua ra nis, não ten do ne nhu ma idéia 
do fu tu ro, não po dem ter pu dor. Pa re cem acre di tar que o ca sa men to não
as obri ga a com pro mis so al gum, e os ho mens não pen sam di fe ren te. O
vi gá rio de São Bor ja me in for mou que, cons tan te men te, os gua ra nis já
ca sa dos se apre sen ta vam a ele para ca sar com ou tra mu lher.

SÃO JOÃO, 26 de mar ço.∗ – Vi si tei esta ma nhã, a ca va lo, as
plan ta ções da al de ia de São João, acom pa nha do nes te pas se io pelo
ad mi nis tra dor. São imen sas, as das ou tras al de i as não se lhes po dem
com pa rar e, no en tan to, fo ram fe i tas por mu lhe res e meia dú zia de ve lhos.
Tra ta-se ago ra de exa mi nar se esse tra ba lho não está aci ma das for ças de 
um pe que no nú me ro de pes so as, e es tou for te men te in cli na do a crer
que sim. O ad mi nis tra dor in sis te em que não pode ad mi tir que os ín di os 
fi quem oci o sos; fala de les com pro fun do des pre zo e pa re ce tra tá-los
com mu i ta du re za. Entre tan to, como as co lhe i tas são abun dan tes, ali men ta
bem seus ín di os e, em ge ral, têm boa sa ú de.

Vi, no ca mi nho, o ara do do qual se ser vem os gua ra nis; nada
pode ha ver de pior e, ao mes mo tem po, de mais sim ples. A peça prin ci pal
é um com pri do pe da ço de ma de i ra, não la vra do; um ou tro pe da ço pon tu do,
um pou co cur vo e do com pri men to de um bra ço, é cra va do em ân gu lo
agu do em di re ção a uma das ex tre mi da des da peça e vi ra do para o ex tre mo 
opos to. Este úl ti mo pe da ço de ma de i ra, que ser ve de re lha, está fi xa do
ao pri me i ro, não so men te por um tor no, mas tam bém por meio de cor re i as,
li ga das per to da par te pon tu da. À pon ta da peça prin ci pal, opos ta àque la 
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em que está fi xa da a re lha, se liga a can ga de uma jun ta de bois, de
ma ne i ra que a re lha fica na di re ção dos bois. O la vra dor con duz os
ani ma is com o agui lhão que se gu ra em uma das mãos, en quan to a ou tra
di ri ge o ara do com a aju da de um cabo, for ma do por um pe que no bas tão
fin ca do ver ti cal men te, aci ma da re lha, na peça prin ci pal.

As ter ras da qui, como qua se to das as das Mis sões, são ex ce -
len tes e pro du zem igual men te tri go, man di o ca, mi lho, al go dão, fe i jão, fa vas
e to das as es pé ci es de le gu mes. O al go dão é de qua li da de in fe ri or, mas
os al go do e i ros pro du zem mu i to e du ram per to de cin co anos. Após
cada co lhe i ta são cor ta dos os pés. Bate-se o tri go usan do o mé to do que
des cre vi quan do es ta va em San ta Te re sa. Para se pa rar os grãos de mi lho
do seu sa bu go, me tem-se as es pi gas numa ga me la, ba ten do-se com
achas, à ma ne i ra de pi lão.

Ao en trar mos nas plan ta ções de al go dão, as mu lhe res es ta vam
ocu pa das ca pi nan do a ter ra e tra ba lhan do com mu i ta ati vi da de. Fi quei
re vol ta do com a ma ne i ra in de co ro sa na qual lhes fa lou o ad mi nis tra dor,
com in si nu a ções e ges tos obs ce nos. Fez-me ob ser var os len ços que
al gu mas tra zi am à ca be ça, ga ran tin do-me que eles ape nas po de ri am ter
sido da dos por mi nha gen te. Como Fir mi a no pas sa ra fora a no i te an te ri or
e como não acre di tas se que ele me ti ves se rou ba do al gu ma co i sa, de se jei 
sa ber com qual das mu lhe res ha via tido re la ções, a fim de po der per gun -
tar-lhe se re ce be ra al gum pre sen te. Pro me ten do co la res, sou be, num
ins tan te, qua is ha vi am tido re la ções com cada um dos meus e to das dis -
se ram, ao mes mo tem po, o que ga nha ram; à ex ce ção, po rém, da que
fora pos su í da por Fir mi a no, a qual, con cor dan do com as ou tras, do que
se pas sa ra, per sis tiu em res pon der que não sa bia o que ti nha re ce bi do. O 
que me cho cou nes sa cena in de cen te foi o ar de sim pli ci da de, di rei, qua se
de ino cên cia, com que es sas mu lhe res fa zi am sua con fis são. Pa re ci am
nem sus pe i tar que hou ves se al gum mal na qui lo que ti nham fe i to.

Se há, em to das as al de i as, mais mu lhe res do que ho mens, isto 
não sig ni fi ca que os sol da dos que se acham em São Bor ja não te nham
qua se to dos uma mu lher ou aman te; é que as mu lhe res não po dem fu gir 
tão fa cil men te quan to os ho mens e, por tan to, de las res ta um ma i or
nú me ro. Não ha ven do no meio de las se não al guns ve lhos, en tre gam-se ao
pri me i ro que se apre sen ta, seja ne gro, seja bran co, e mu i tas ve zes sem exi gir 
re tri bu i ção al gu ma. Vêem-se di a ri a men te bran cos fa ze rem ex tra va gân ci as
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pe las ín di as, mas em ge ral es tas não se mos tram fiéis. Os ve lhos bran cos 
se mos tram ain da mais apa i xo na dos que os jo vens. Isso é de vi do a que
es sas mu lhe res, in te i ra men te des pro vi das de mo ral, não sa bem es co lher
e, en tão, os ve lhos não per ce bem ne las tal re pug nân cia, como ocor re
en tre as bran cas e mes mo en tre as ne gras. De res to, as li ga ções das
mu lhe res gua ra nis são qua se sem pre fu nes tas a es tes. Sabe-se quan to são 
pe ri go sas as do en ças ve né re as trans mi ti das pe las ín di as aos ho mens de
nos sa raça, e qua se to das as mu lhe res das al de i as são por ta do ras de ví rus
ve né reo.

Qu an do es ti ve em São Ni co lau, vi nham ao re dor da mi nha
car ro ça mu lhe res qua se nuas que pro cu ra vam apro ve i tar os res tos dos
ali men tos dos meus sol da dos, já apo dre ci dos, como tam bém seus fi lhos
que ama men ta vam. Cada al de ia con tri bui para o pa ga men to de um
ci rur gião-mor, mas ele nun ca sai de São Bor ja.
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Ca pí tu lo XIX

CHOUPANA DE PIRATINI∗ – NOTAS SOBRE SÃO JOÃO –
HABILIDADE MANUAL DOS ÍNDIOS, ESCRITA, ESCULTURA –
AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO ITAPIRUGUAÇU – ESTÂNCIA
DE TUPACERETÃ∗ – ESTÂNCIA DE SANTIAGO – RESPEITO
QUE SE DEVIA TER PELOS DIREITOS DOS ÍNDIOS SOBRE
SUAS TERRAS – UMA MULHER QUE VIVEU À ÉPOCA DOS
JESUÍTAS – ESTÂNCIA DE SALVADOR LOPES – ENTRADA DO
MATO – CULTIVO DE TABACO – SÃO XAVIER – MAUS
COSTUMES DO BRASIL – COMPARAÇÃO ENTRE OS NEGROS E 
OS ÍNDIOS – TOROPI-CHICO – SERRA DE SÃO XAVIER, DE
SÃO MARTINHO E DE BOTUCARAÍ – FERTILIDADE DESTA
REGIÃO, SATURADA DE REQUISIÇÕES – AO AR LIVRE, ÀS
MARGENS DE TOROPI-GRANDE – ESTÂNCIA DE SÃO LUCAS
– ESTÂNCIA DE FILIPINHO – ESTÂNCIA DE DURASNAL DE
SÃO JOÃO DA COXILHA DO MORRO GRANDE∗ – ESTÂNCIA
DO RINCÃO DA BOCA DO MONTE∗ – PROPRIEDADE
DUVIDOSA – TÍTULOS DE SESMARIA.

CHOUPANA DE PIRATINI, 26 de mar ço, qua tro lé guas. – 
Con tam-se em São João per to de 200 al mas, en tre elas ape nas um pe que no 
nú me ro de ho mens, to dos já de ida de avan ça da. Au men tou-se esta fra ca 
po pu la ção de uns ses sen ta in di ví du os, re cru ta dos en tre aque les que atra -
ves sa ram o Uru guai nos úl ti mos tem pos. O ad mi nis tra dor os faz tra ba lhar
sob a vi gi lân cia de um de les. É fá cil ver, pela len ti dão des ses ín di os, que
já ha vi am per di do o há bi to do tra ba lho.

∗ O au tor es cre ve Pi ra ti nim, Tu pa mi re tan, Du ra mal de São João da Co chil lo do
Moz zo Gran de, Rin cão do Bom Mon te.



De to das as al de i as das Mis sões, São João é aque la que me nos 
se pa re ce às de ma is. A pra ça mu i to mais lar ga do que com pri da, o con ven to
cons tru í do em po si ção bas tan te ele va da so bre o solo, e a ele se che ga
por vá ri as es ca das; o cur ra lão fica à di re i ta do con ven to; a igre ja à es quer da. 
Esta foi in cen di a da, ao que pa re ce, por ne gli gên cia de um sa cris tão e
dela só res tam ru í nas. Subs ti tu í ram-na por uma ca pe li nha mal ilu mi na da, 
mas que, de res to, ser ve mu i to pou co uma vez que não há pa dres em
São João. Essa al de ia está igual men te sem pro fes sor, o que é las ti má vel
pri va rem-se os ín di os de ins tru ção, pois apren dem com ex tre ma fa ci li da de
de tudo o que se lhes en si na. As igre jas das al de i as, cons tru í das e pin ta das
por eles, mos tram o quan to são ca pa zes e tive ain da uma pro va de suas
ha bi li da des; vi, na ca pe la de São João, o Gló ria e o Cre do es cri tos com
tal per fe i ção, que so men te olhan do de per to me con ven ci de não se rem
im pres sos. É a obra de um ve lho ín dio, que pre en che na al de ia as fun ções
de es cri vão (um dos car gos dos an ti gos ca bil dos) e que pa re ce um bom
au xi li ar do ad mi nis tra dor. No tam-se ain da na mes ma ca pe la al gu mas
ima gens de san tos, es cul pi das pelo sa pa te i ro da al de ia, o qual não se ser ve
de ou tro ins tru men to além de uma faca; não che gam, sem dú vi da, a
obras-pri mas mas é pre ci so lem brar que esse ho mem não teve mes tre e
não viu se não al guns mo de los im per fe i tos. A ha bi li da de dos ín di os se
re la ci o na per fe i ta men te com a sua im pre vi dên cia; não sa bem ti rar
pro ve i to des sas qua li da des que lhes são ine ren tes como à se me lhan ça de 
ins tin to, como o da for mi ga e o da abe lha.

A re gião per cor ri da para che gar até aqui é pou co mon ta nho sa 
e den sa de mato. Asse me lha-se mu i to com os ar re do res de Cu ri ti ba e
não é mais ale gre. Com as ra las pas ta gens, meus bois e ca va los se en fra -
que cem cada dia mais, os mos car dos con ti nu am a per se gui-los e eu
temo não po der logo avan çar mais.

De São João até aqui, ne nhu ma casa, ne nhum tra ço de cul tu ra,
nin guém nos cam pos. Antes de che gar ao Pi ra ti ni, foi pre ci so atra ves sar
um bos que es pes so, que o de li mi ta. O ca mi nho aí é mu i to es tre i to e
em ba ra ça do por bam bus. Era pre ci so abrir pas sa gem à me di da que
avan çá va mos; a car ro ça cho ca va-se con ti nu a men te com tron cos de
ár vo res; pen sei vá ri as ve zes no ins tan te em que ela ia se fa zer em pe da ços;
mu i tas ve zes fo mos obri ga dos a de sa tre lar os bois, e pe no sa men te al can -
ça mos as mar gens do rio. Em meio a to das as di fi cul da des en fren ta das,
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so bre ve io a chu va, um boi se per deu, ti ve mos de aban do nar um ca va lo,
que não po dia mais an dar, e só che ga mos aqui de po is das qua tro ho ras
da tar de sem nada co mer du ran te o dia. Meus em pre ga dos, que já ha vi am
sa í do mu i to can sa dos de São João, se en con tram ago ra exa us tos e
mal-hu mo ra dos.

Há aqui duas chou pa nas cons tru í das ra zo a vel men te e ha bi ta das
por ín di os. Ne nhu ma plan ta ção nos ar re do res; mas tudo leva a crer que
haja al gu mas, pois há nas pa lho ças bas tan te mi lho e abó bo ras. Esses
ho mens só fa lam o gua ra ni e, em con se qüên cia, es tou pri va do de lhes
per gun tar uma por ção de co i sas que de se ja va sa ber. Em ge ral, como dis se,
ape nas os ín di os de São Bor ja, os qua is, pela con vi vên cia com os por tu -
gue ses, sa bem fa lar a lín gua de les.

Em São Mi guel de ram-me por guia um ve lho ín dio que pa re ce
mu i to bom car re i ro, mas que hoje me ir ri tou pro fun da men te por que
não en con trei me i os de fazê-lo en ten der-me. Em ne nhu ma al de ia o
ca bil do está com ple to, só há em São João ape nas o es cri vão, no qual já
fa lei, e um te nen te-cor re ge dor, e não se pode dar-lhe ou tro aju dan te,
pois não há mais nin guém no lu gar que sa i ba ler. Esse ho mem subs ti tui
o ad mi nis tra dor em caso de ne ces si da de, o es cri vão no in te ri or da al de ia 
e o te nen te, nas plan ta ções. Ape sar da dig ni da de des te úl ti mo, o ad mi -
nis tra dor tem mu i to pou co res pe i to por ele, ame a çan do-o, di an te de
mim e de vá ri os ín di os, de lhe dar bas to na das. Se o te nen te fal ta ao de ver,
pa re ce-me que se ria me lhor re pre en dê-lo em par ti cu lar, ou ao me nos
fazê-lo com mais con si de ra ção.

CHOUPANA DE PIRATINI, 27 de mar ço. – Cho veu du ran te 
todo o dia, o que me obri gou a fi car aqui. Meu pes so al está de mau-hu mor
in su por tá vel, como ocor re sem pre que de i xa mos al gu ma ci da de ou al de ia.
Eles aí se fa ti gam com mu lhe res, sen do ne ces sá rio pas sar três ou qua tro
dias de vi a gem para repô-los no seu es ta do na tu ral. La ru ot te dis cu tiu
com Jo a quim, acu san do-o de ma tar os bois e os ca va los. Ma ti as to mou
para si essa re pri men da e veio me di zer que não que ria mais cu i dar de
nada. Acal mei-o do me lhor modo, e ele foi dor mir. José Ma ri a no não
apa re ceu du ran te todo o dia; como ele cos tu ma va con tar van ta gens so bre
seu bom com por ta men to, cre io que es ti ves se um pou co en ver go nha do
da aven tu ra de São João; saí à tar de, após a chu va, en con tran do-o abor -
re ci do, mas lhe fa lei com na tu ra li da de e ele me lho rou li ge i ra men te. Para
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mim o mais de sa gra dá vel foi cons ta tar que to das as mi nhas pro vi sões
eles dis tri bu í ram às ín di as. Ain da te nho mu i to chão a per cor rer an tes de
po der re no vá-las e es tou cer to de que meus em pre ga dos dis si pa do res
com pro va dos se vol ta rão con tra mim quan do não hou ver mais nada.

As pa lho ças dos ín di os são mu i to pe que nas e mal ar ru ma das,
ven do-se ne las ape nas es pi gas de mi lho sus pen sas em va ra is, um pou co
de al go dão, abó bo ras, uma rede, al guns far ra pos, uma mar mi ta, uma
cha le i ra para mate, al guns ban cos e ca tres de pi nho guar ne ci dos de ti ras
de cou ro cru za das. Este úl ti mo mó vel se en con tra em to das as ca sas dos 
ín di os, por mais po bres que se jam.

AO AR LIVRE, ÀS MAR GENS DE ITAPIRU-GUAÇU
(Lu gen di nho-Grand port), 28 de mar ço, cin co lé guas. – A re gião é ape -
nas on du la da e nada li mi ta a vis ta; os tu fos de ca pim ra re i am e as pas ta gens 
pa re cem me lho res. Os mos car dos, ape sar de pou co nu me ro sos, ator men -
tam ain da cru el men te nos sos bois e ca va los, já mu i to fa ti ga dos. Não vi mos
ne nhum vi a jan te, nem ca va los nem ou tro ani mal.

Após ter mos pa ra do ao meio-dia à mar gem de um ri be i ro
cha ma do Ita pi ru-Mi rim, que cor re num le i to de pe dras, vi e mos pas sar a
no i te à mar gem de ou tro ri a cho, não mu i to ma i or, de no mi na do Ita pi -
ru-Gu a çu; cor re, como o pri me i ro, so bre ro chas e é igual men te or la do
de bos ques, en tre os qua is se vêem mu i tas pal me i ras. Obser vei hoje uma 
plan ta se me lhan te à pal me i ra; é a quar ta que en con tro no Bra sil.

ESTÂNCIA DE TUPACERETÃ, 28 de mar ço, seis lé guas. –
A re gião con ti nua on du la da e com pas ta gens a per der de vis ta, es pa lha -
das de pe que nos tu fos de ca pim. Sem pre a mes ma so li dão; não se vêem
nem mes mo, como nos de ser tos de Qu a ra im, ve a dos ou aves tru zes.
Esses ani ma is exis tem, de fato, na pro vín cia das Mis sões, mas é pro vá vel 
que se jam ra ros, pois não me lem bro de tê-los vis to de po is de Ibi cuí.

As pas ta gens con ti nu am de um be lís si mo ver de, mas as plan tas
em flor se tor nam me nos fre qüen tes. São prin ci pal men te os ery ngi um
nº 2.758, e em se gui da a com pos ta, e so bre tudo a ra di a da, a ni can dra
nº 2.733 e a ver nô nia. O Ja gua ri,1 que atra ves sa mos an tes de che gar aqui, 
é um pe que no rio bas tan te rá pi do, que cor re so bre le i to de ro chas e que
é, con for me se diz, ex tre ma men te pis co so.
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A es tân cia onde pa ra mos per ten ce, como já ha via dito, à al de ia
de São Lou ren ço; uma ca pe li nha meio em ru í nas e um par de chou pa nas
em pés si mo es ta do com põem todo o ce ná rio. O gado foi in te i ra men te
di zi ma do.

ESTÂNCIA DE SANTIAGO, 30 de mar ço, três lé guas. – O
as pec to da re gião con ti nua o mes mo, tal vez ain da com me nos flo res nas 
pas ta gens. Fa zia ape nas uma hora que es tá va mos na es tra da quan do a
chu va co me çou a cair, acom pa nhan do-nos até aqui.

Ou tro ra essa es tân cia era ha bi ta da por um es pa nhol e ela
con ser vou seu nome. Atu al men te é ha bi ta da por um bra si le i ro que mo ra va
para os la dos de Qu a ra im, mas que, ten do suas pro pri e da des de vas ta das
du ran te a guer ra pe los ga ú chos e pe los pró pri os por tu gue ses, veio se
re fu gi ar aqui. “Só com prei a casa”, me dis se ele, “por que as ter ras per -
ten cem aos ín di os.” Fi quei ad mi ra do de ouvi-lo fa zer essa dis tin ção, pois 
em ou tras zo nas da pro vín cia, do a vam sim ples men te ter ras per ten cen tes 
às al de i as. Se o go ver no dos Esta dos Uni dos re co nhe ce que não po dem
le gi ti ma men te avan çar um só pas so so bre as ter ras dos sel va gens nô ma -
des sem in de ni zá-los, com mais ra zão de ver-se-ia re co nhe cer como sa -
gra do o di re i to dos ín di os gua ra nis às ter ras que ocu pam há tan to tem -
po, cul ti van do-as e cons tru in do tan tas ben fe i to ri as? Eles são hoje tão
pou co nu me ro sos que não po de ri am cul ti var a mi lé si ma par te da pro -
vín cia; se ria, pois, ab sur do im pe dir os por tu gue ses de aí se es ta be le ce -
rem, mas se ria jus to exi gir que pa gas sem aos ín di os uma ren da anu al e,
por ou tro lado, es ta be le cer en tre os ho mens das duas ra ças uma li nha de 
de mar ca ção, pro i bi da de ul tra pas sar por uns e ou tros. Qu an to às ter ras
per ten cen tes às al de i as da mar gem di re i ta do Uru guai, está cla ro que, se
nada fi cou re gu la ri za do a este res pe i to pelo go ver no es pa nhol, os por tu -
gue ses de las po dem dis por como me lhor lhes aprou ver, con ser van do-as 
pelo di re i to que se con ven ci o nou con si de rar re sul ta do da con quis ta.

Encon trei aqui vá ri os ho mens dos cam pos ge ra is, que vi e ram
com prar mu las nos ar re do res e de vem pas sar o in ver no nes ta es tân cia.
Atra ves sa ram o ser tão em se tem bro, como é de há bi to; fi ze ram suas
com pras du ran te o ve rão, de ven do re gres sar aos seus la res no pró xi mo
mês de se tem bro. Nes sa épo ca, em que as pas ta gens re ver de cem, as mu las
en con tram no ser tão o me lhor ali men to, fi can do me nos ex pos tas à epi de mia 
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cha ma da mal-de-vaso, ca paz de ma tar, em ou tras es ta ções, gran de nú me ro 
de ca be ças na tra ves sia do de ser to.

Cum pre no tar que não res ta, em toda a Pro vín cia das Mis sões,
ne nhu ma ins cri ção ou epi tá fio que lem bre os je su í tas. To dos os mo nu -
men tos des se gê ne ro fo ram, pro va vel men te, des tru í dos pe los es pa nhóis
no pro pó si to de fa zer com que os ín di os se es que ces sem des ses pa dres.
Entre os ín di os, vi ape nas uma mu lher que vi veu sob o go ver no dos
je su í tas, e ela pro nun cia o nome de je su í tas com pro fun do res pe i to;
po rém mu i tos gua ra nis se lem bram de ha ver ou vi do seus pais ou avós
fa lar de les, di zen do que, quan do es ses re li gi o sos ad mi nis tra vam a re gião, 
foi o tem po da fe li ci da de.

ESTÂNCIA DE SALVADOR LOPES, 31 de mar ço, duas
lé guas. – O gado des ta re gião tem a mes ma dis po si ção pelo sal que o da
ca pi ta nia de Mi nas. O ho mem em cuja casa per no i tei on tem pos sui mu i tas
va cas le i te i ras que ron dam a casa, e pude ob ser var que elas se gui am as
pes so as que sa íam para uri nar. Du ran te a no i te, en con tra ram um je i to de 
ti rar da car ro ça o saco onde se acha va nos sa pro vi são de sal, co men do-o 
todo.

A re gião já se apre sen ta mais ar bo ri za da. À di re i ta, pe que nas
mon ta nhas. Ti nha a in ten ção de ir hoje até à en cos ta cha ma da ser ra de
São Xa vi er, mas ape nas es tá va mos na es tra da o tem po se fe chou e,
quan do che ga mos aqui, de sa bou um tem po ral. A chu va con ti nu ou o dia 
todo, acom pa nha da de um mi nu a no já mu i to fres co.

Esta es tân cia se com põe de al gu mas chou pa nas onde cho ve
por to dos os la dos e onde, por con se guin te, fi ca mos mu i to mal abri ga dos.
A vaca que me res ta va não pôde ser aba ti da, por que o mau tem po im pe -
di ria a se ca gem da car ne. A pro vi são de fa ri nha aca bou-se; nos so fe i jão,
que vem de Mon te vi déu, está de uma du re za ex tre ma; es ta mos na imi -
nên cia de fazê-lo co zi nhar com sebo. Uma car ne tão ma gra tor na meus
em pre ga dos mais in su por tá ve is que nun ca. Ne nhum de les diz uma pa la vra
se quer, nem sor ri, e eu pas so o tem po o mais tris te men te pos sí vel.

De po is de São João é a quar ta casa em que paro. As duas
pri me i ras eram ha bi ta das por ín di os que só co mem mi lho co zi do e abó -
bo ras, e o pa u lis ta que pos sui gado e ne gros ape nas se ali men ta de fe i jão 
sem fa ri nha. Tor na-se, pois, im pos sí vel para mim fa zer com pras. Fi ca rei

388 Au gus te de Sa int-Hilaire



mu i to fe liz se me qui se rem dar al gu mas abó bo ras que co me re mos as sa das
ao fogo ou co zi das na água.

Per ce ve jos, pul gas e pi o lhos são mu i to co muns na Pro vín cia
das Mis sões. As mu lhe res gua ra nis co mem es sas duas úl ti mas es pé ci es
de in se tos e, quan do cen su ra das, res pon dem ser im pos sí vel que Deus
te nha fe i to es ses ani ma is uni ca men te para nos ator men tar.

Inú me ras ve zes tes te mu nhei a fa ci li da de com que os ha bi tan tes
des ta re gião su por tam a fa di ga e as in tem pé ri es. Vou ci tar um caso,
Ma ri a no saiu exa us to de São João; qua se nada co meu de po is que sa í mos 
des sa al de ia; on tem se mo lhou a va ler, no en tan to não mu dou de rou pa,
dor min do as sim mes mo. Hoje mon tou o ca va lo, no mo men to em que
mais cho via, para ir à pro cu ra dos bois, não pôde tro car de rou pa e foi
de novo se de i tar todo mo lha do.

ENTRADA DO MATO, 1º de abril, três lé guas. – A no i te
es te ve mu i to fria, mas o tem po se con ser va va bom; po rém, como foi
ne ces sá rio pro vi den ci ar no vos fre i os para a car ro ça, só pu de mos par tir
pelo meio-dia. Meu hos pe de i ro, que não vira on tem à tar de, veio me
vi si tar e con tou-me ser na tu ral de Cas tro, es ta be le cen do-se aqui há mu i tos 
anos; cul ti va a ter ra e vive tran qüi la men te do fru to do seu tra ba lho. Por
ha ver tão pou ca gen te que co lhe nes ta re gião, os gê ne ros atin gem pre ços 
exor bi tan tes.

Meu hos pe de i ro me ven deu um al que i re de fa ri nha de mi lho
por oito pa ta cas; isso lhe dá mu i to lu cro e os ga nhos que ob tém da cul tu ra
do ar roz, do fe i jão e do amen do im não se rão pro va vel men te me no res.
Este ho mem tam bém se de di ca à cul tu ra do ta ba co, que se de sen vol ve
per fe i ta men te nes te can tão, ele o põe em cor da e o ven de em Va ca ria.∗

Se as al de i as não fos sem tão des po vo a das, se ria van ta jo so en vi ar para
elas al guns ho mens para cul ti var esta plan ta. Os ín di os são apa i xo na dos
pelo fumo, e se po de ria es ti mu lá-los ao tra ba lho dis tri bu in do ci gar ros
aos mais la bo ri o sos, ob ten do-se com o res tan te da co lhe i ta con si de rá ve is
re sul ta dos. Era sem dú vi da por meio idên ti co que os je su í tas le va vam os 
ín di os, ofe re cen do-lhes me la do, onde era pos sí vel cul ti var a cana-de-açú car.
A es pe ran ça de be ne fí ci os nun ca es ti mu la rá um ín dio, pois ele não sabe
mes mo es pe rar; mas se ani ma rá in te i ra men te pon do-lhe sob os olhos
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um pe da ço de car ne ou de fumo. A re gião que atra ves sa mos é mu i to
ar bo ri za da; os ca mi nhos pas sam sem pre em pas ta gens mas, para evi tar
as ma tas, des cre vem mu i tas si nu o si da des. Pa re cem ca mi nhos de jar dim
in glês, onde ora se vêem ma ci ços de bos ques avan çar no meio da rel va.
A car ro ça ha via che ga do an tes de mim ao lu gar em que de vía mos pa rar.
É lá onde o ca mi nho co me ça a atra ves sar a mata e tam bém a des ci da da
ser ra.

Só en con trei Fir mi a no e José Ma ri a no; dis se ram-me que os
sol da dos ti nham ido exa mi nar o ca mi nho que de ve mos per cor rer ama nhã.
Enquan to isso, Ma ti as che gou logo gri tan do co lé ri co que o ca mi nho
es ta va pe ri go so e que ama nhã a car ro ça cer ta men te se fará em pe da ços.
Ele acres cen tou, com in so lên cia, que eu era cul pa do, por se guir os con -
se lhos de to dos, me nos os de meus em pre ga dos. Como não há se não
este ca mi nho e o da ser ra de São Mar ti nho, há mu i to aban do na do, não
te ria ne nhum con se lho a pe dir; en tre tan to não res pon di isso a Ma ti as.
Li mi tei-me a di zer-lhe, com o ma i or san gue-frio, que não te ria he si ta do
em se guir seus con se lhos, caso ele ti ves se al gu ma vez pas sa do por este
ca mi nho, uma vez que era a pri me i ra vez que ele vi nha a esta re gião. Eu, 
em se gui da, o re a ni mei dan do-lhe uma dose avan ta ja da de ca cha ça.
Ama nhã, dis tri bu i rei essa be bi da a toda co mi ti va e em se gui da me aban -
do na rei à Pro vi dên cia.

SÃO XAVIER, 2 de abril, duas lé guas e meia. – Du ran te a
no i te, fez mu i to frio e dor mi mu i to mal. O tem po es te ve hoje ad mi rá vel
e nos fa vo re ceu sin gu lar men te a pas sa gem da ser ra. Ape nas co me ça mos 
a ca mi nha da, en tra mos num bos que vir gem, ex tre ma men te es pes so e
em ba ra ça do de bam bus, que, com os ga lhos das ár vo res, for ma vam
so bre nos sas ca be ças uma abó ba da im pe ne trá vel aos ra i os so la res. O
ca mi nho é qua se sem pre ín gre me e mal con ser va do. Ora é pre ci so pas sar 
so bre gran des ro che dos e fre qüen te men te so bre pe dras re don das; de
quan do em vez atra ves sa mos char cos. Ma ti as ha via, con tu do, exa ge ra do
o pe ri go, pois a car ro ça não pa rou em ne nhu ma par te, aca ban do por
che gar sem trans tor no al gum.

Encon trei em São João o ho mem em cuja casa eu ha via pa ra do;
re ce bi dele a gen ti le za de me en vi ar à es tân cia de San ti a go bois acos tu -
ma dos a su bir a ser ra; cum prin do a pa la vra, es ses bois nos fo ram de
gran de uti li da de.
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Ao pé da ser ra, sa í mos de bos ques som bri os e es pes sos que
va ra mos no es pa ço de mais de uma lé gua e onde des fru ta mos sem pre
de um ver de en can ta dor. Pas sa mos por uma pas ta gem de si gual, cor ta da
por ri a chos e bar ran cos, con tor na da de mon ta nhas por to dos os la dos.
Umas, prin ci pal men te as que de i xa mos para trás, são co ber tas de bos ques;
al gu mas uni ca men te re ves ti das de pas ta gens do mais belo ver de; ou tras,
en fim, ofe re cem ao mes mo tem po ma tas e gra ma dos; são pou co ele va das,
ne nhu ma é mu i to es car pa da; to das ter mi nam por uma pro tu be rân cia ou 
por uma pla ta for ma; no en tan to, a va ri e da de apre sen ta da em sua for ma
ou ve ge ta ção tor na a pa i sa gem de li ci o sa e, hoje, o bom tem po re i nan te
lhe au men tou os en can tos. O céu mos tra-se um tan to pá li do, mas sem
nu vens, as se me lhan do-se ao dos nos sos be los dias do co me ço de se tem bro.

A ha bi ta ção onde pa rei está si tu a da no lu gar que aca bo de
des cre ver; com põe-se de al gu mas chou pa nas es par sas. O pro pri e tá rio
goza, con tu do, de cer ta far tu ra, pois tem gado, vá ri as car ro ças, al guns
ne gros, fa zen do o co mér cio de cou ros, te ci dos e mate, ad qui ri dos nas
Mis sões e ven di dos nos ar re do res de Rio Par do. Este ho mem me dis se
que era pa u lis ta e, com efe i to, é fá cil de com pro var, por sua po li dez e
seu ar agra dá vel e co mu ni ca ti vo, co i sa rara nes ta pro vín cia.

Qu an do os pa u lis tas, prin ci pal men te os dos dis tri to de Cu ri ti ba,
co me tem qual quer fal ta, ou que rem fu gir ao ser vi ço mi li tar, re fu gi am-se
na Ca pi ta nia do Rio Gran de, onde se es ta be le cem, não sa in do mais daí.
Estas emi gra ções po dem ser olha das como gran de be ne fí cio para esta
ca pi ta nia.

A mis tu ra de es tra nhos com os ha bi tan tes da re gião re no va
con ti nu a men te a raça e re tar da a ado ção dos cos tu mes es pa nhóis. Meu
hos pe de i ro, que é bran co, apa i xo nou-se, em sua ter ra, por uma mu la ta.
Seu pai se opôs a esta união, mas os dois aman tes fu gi ram e vi e ram se
ca sar aqui. De po is, meu hos pe de i ro se ena mo rou por uma ín dia, com a
qual tem fi lhos e, ape sar de sa ber que ela se en tre ga a qual quer um, não
ces sa de pre sen teá-la. Sua le gí ti ma mu lher se des gos tou com esse modo
de vida e o aban do nou. Ao ci tar es ses fa tos, em si de sin te res san tes, é
para cha mar a aten ção dos ma les que ca u sa nas fa mí li as a mis tu ra de
ín di os e bran cos. Estes não são os úni cos. To dos os cul ti va do res da
pro vín cia têm nas suas ca sas ín di os que lhes ser vem de peões. Suas es po sas 
e fi lhas têm con ti nu a men te sob os olhos os exem plos de li ber ti na gem
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das ín di as e, fa mi li a ri zan do-se com o ví cio, tor nam-se tão pou co cas tas
quan to as pró pri as ín di as. Assim, nes ta pro vín cia, os la res ofe re cem o
exem plo da de su nião e de toda es pé cie de de sor dens. Entre gan do-se às
ín di as, os ho mens bran cos se em bru te cem, tor nam-se in su por tá ve is e
es tú pi dos; dis so tive mu i tos exem plos en tre São Bor ja e São João.

Fa lan do-me, esta tar de, de meu hos pe de i ro, Ma ti as o ri di cu la -
ri zou, por ele en vi ar qual quer co i sa à sua mu lher, e a cen su ra va mu i to,
por que não quis ver em sua casa os fi lhos da con cu bi na de seu ma ri do.
Eis aí os cos tu mes do Bra sil!

Os ha bi tan tes des te rin cão, qua se to dos es tran ge i ros, fa bri cam 
fa ri nha de mi lho e ser vem-se, como em Mi nas, do mon jo lo;1∗ ha via um
na casa de Sal va dor Lo pes e hoje vi ou tro.

De vol vi hoje o ve lho ín dio que me ser viu de guia de São Mi guel 
até aqui. Re com pen sei-o lar ga men te; no en tan to ele mal me agra de ceu,
sem se des pe dir de mim nem de meu pes so al. Os ín di os são em ge ral os 
ho mens mais fri os e mais in di fe ren tes que exis tem no mun do. Sua im pre vi -
dên cia pode ori gi nar-se de uma or ga ni za ção me nos de li ca da que a nos sa 
e é pro va vel men te essa ru dez de ór gãos que os tor na ao mes mo tem po
in sen sí ve is à mo ral e ao fí si co. Os ne gros, tão dis tan ci a dos de nós, são
con tu do su pe ri o res aos ín di os. Seu ju í zo não é ja ma is como o nos so.
Eles con ser vam qual quer co i sa de in fan til em suas ma ne i ras, lin gua gem,
idéi as, mas não são es tra nhos à con cep ção do fu tu ro; vi mos al guns que
con se gui ram al gum di nhe i ro mes mo du ran te a es cra vi dão; en fim, eles
não são in ca pa zes de afe i ção e ge ne ro si da de. A ne gra do ad mi nis tra dor
me fa la va, de modo to can te, de sua afe i ção pela mãe. “Meus fi lhos”, me
di zia ela, “não pre ci sam mais de mim, mas não há um dia em que a lem -
bran ça de mi nha mãe não se apre sen te em meu es pí ri to e não me faça
cho rar. Meu pa trão diz, às ve zes, que de i xa rá esta re gião e se gui rá para
onde ela mora. Te nho fe i to re zar mis sas a Nos sa Se nho ra da Apa re ci da
para que ela o for ta le ça nas suas boas in ten ções.”

TOROPI-CHICO, 3 de abril, duas lé guas e meia. – Du ran te mi -
nha per ma nên cia na casa de Jo a quim José, fui tra ta do com bon da de ini ma -
gi ná vel por este ho mem que me pres tou to dos os ser vi ços de pen den tes
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dele. Ofe re ceu-me es pon ta ne a men te seus bois para me con du zir até
To ro pi-Gran de, mas es ses ani ma is se ha vi am em bre nha do no mato, e
so men te de po is do meio-dia é que pude par tir.

O ca mi nho que to mei para vir até aqui cor ta uma pas ta gem
que ser pen te ia en tre mon ta nhas, a ma i or par te co ber ta de bos ques.
Estas mon ta nhas são ape nas a con ti nu a ção e qua se a ex tre mi da de de
uma gran de ca de ia ex ten sa, que se gue a cos ta do Bra sil. Aqui re ce be o
nome de ser ra de São Xa vi er; oito lé guas mais aci ma, o de ser ra de São
Mar ti nho e, pou co mais ain da, cha ma-se ser ra de Bo tu ca raí. Se gun do
me dis se ram, ela se es ten de ain da por mais ou me nos meia lé gua da qui,
e lá ter mi na.

Pa rei numa pe que na es tân cia cujo pro pri e tá rio es ta va au sen te, 
mas onde fui re ce bi do por um cu ri ti ba no mo ra dor nas vi zi nhan ças. Esse 
ho mem se las ti ma de que tan ta gen te de i xe suas ter ras para se es ta be le cer
aqui, onde co me tem tan tas ex tra va gân ci as pe las ín di as e não se en ri que cem 
nun ca. Mu i tos fo gem para não se sub me ter ao ser vi ço do Rei, pois aqui
é mu i to mais pe no so do que na Ca pi ta nia de São Pa u lo; ou tros vêm na
es pe ran ça de fa zer for tu na e se em po bre cem mais. A ma i o ria não tem,
de iní cio, a in ten ção de fi car aqui; uns fa zem maus ne gó ci os e a ver go nha
os im pe de de vol tar; ou tros se apa i xo nam pe las ín di as e não que rem
mais se pa rar-se de las; ou tros, afi nal, se en re dam em di ver sos ne gó ci os
com pli ca dos e en ve lhe cem, fa zen do cada ano o pro je to de atra ves sar o
de ser to, de vol ta, no ano se guin te.

De res to, meu cu ri ti ba no, in te li gen te e bem edu ca do, me con fir -
mou tudo quan to já des cre vi nes te diá rio so bre o ca rá ter dos ín di os, so bre
o amor que as ín di as ins pi ram aos bran cos, como uma es pé cie de en can -
ta men to, so bre a de su nião que elas fo men tam nas fa mí li as e so bre os
maus cos tu mes re i nan tes nes ta pro vín cia, en tre ho mens e mu lhe res.

Este ho mem me con tou que ha via vis to mor rer uma quan ti -
da de de bran cos em con se qüên cia de do en ças ve né re as, trans mi ti das pe las
ín di as, e as se gu ra va que es sas mu lhe res po dem ser por ta do ras des sas
mo lés ti as, sem mes mo es ta rem in fec ta das.

Se gun do me re la tou este ho mem e vá ri as ou tras pes so as,
pode-se cri ar gado nes te can tão sem lhe dar sal; tam bém as ter ras são
fa vo rá ve is a toda es pé cie de cul tu ra, pro du zin do al go dão, mi lho, amen do im,
tri go, ar roz, fe i jão, fru tas e le gu mes em abun dân cia. Jo a quim José me
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in for mou que de zes se is al que i res de tri go lhe ti nham ren di do cem. O
mes mo ter re no pode pro du zir duas ve zes por ano, du ran te seis anos, ou 
mais, sem de i xá-lo des can sar e sem adu bá-lo.

Os ín di os das al de i as são, como dis se, mu i to mal ves ti dos; as
dis tri bu i ções de rou pas de pen dem in te i ra men te do ca pri cho dos ad mi -
nis tra do res; e as mu lhe res não pos su em se quer uma co ber ta para pro te gê-las 
con tra o frio. Elas o su prem co lo can do bra sas sob o le i to que, como já
re la tei, se com põe de um qua dro guar ne ci do de ti ras de cou ro cru za das.
É des sa ma ne i ra que se aque cem os do en tes, não sen do ne ces sá rio di zer 
que a fu ma ça da bra sa só faz au men tar a in ten si da de da do en ça.

Jo a quim José, meu hos pe de i ro de São Xa vi er, pre ten de aban -
do nar esta re gião para se li vrar dos ve xa mes a que está su je i to. Cons tan -
te men te re qui si tam seus bois e ca va los, aca ban do de to mar-lhe, como a
to dos os es tan ci e i ros da vi zi nhan ça, um gran de nú me ro de va cas para
ser vir de ali men to aos sol da dos acan to na dos em São Mi guel e aos ga ú chos
de Siti.

To dos os por tu gue ses se las ti mam dos sa cri fí ci os a que se
sub me tem em fa vor de ho mens que os mal tra ta ram tan to. A ge ne ro si da de
na tu ral lhes faz su por tar es ses sa cri fí ci os, mas é evi den te que para tudo
há ter mo. Des de que es ses ho mens es tão nes ta re gião, po di am ter
pro cu ra do me i os de sub sis tên cia, já que, se qui ses sem, te ri am en con tra do
fa cil men te tra ba lho, pois a fal ta de bra ços se faz sen tir em toda par te.

AO AR LIVRE, ÀS MARGENS DO TOROPI-GRANDE,
4 de abril, uma lé gua e meia. – Da casa de Jo a quim José, ha via es cri to
ao co man dan te do dis tri to, pe din do-lhe me ar ran jas se bois e um guia,
no que pron ta men te me aten deu. A pou ca dis tân cia do rio To ro pi-Chi co,
que cor re a mais ou me nos uma lé gua da casa onde pas sei a no i te, fi quei 
sa ben do que esse rio, ge ral men te va deá vel, de i xa de sê-lo após as chu vas.
Acon se lha do pelo meu cu ri ti ba no e por um ín dio es ta be le ci do na vi zi -
nhan ça, es cre vi ao co man dan te da guar da de To ro pi-Gran de, para que
ele me en vi as se uma pi ro ga. Ela che gou pu xa da por uma jun ta de bois;
as ba ga gens fo ram des car re ga das e pas sa das para o ou tro lado. Tí nha mos
fe i to ain da qua se uma meia lé gua atra vés de uma re gião den sa de flo res ta
quan do che ga mos às mar gens do To ro pi-Gran de. Como não ha via aí
uma pi ro ga para atra ves sá-lo, foi pre ci so man dar bus car a que nos ser vi ra
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na tra ves sia do To ro pi-Chi co; era já no i te quan do ela che gou e só ama nhã 
po de re mos pas sá-lo.

Hoje, Ma ti as me foi ain da útil, pres tan do-me sem pre mu i tos
ser vi ços nas oca siões di fí ce is; no mais, ele me fala com uma in so lên cia e 
um ar de des pre zo, que o tor na in su por tá vel. Os ou tros não são me nos
de sa gra dá ve is; Fir mi a no se vai tor nan do odi o so, e se ain da o su por to é
uni ca men te por que sei que bre ve men te che ga rei a Por to Ale gre.

Re en con trei hoje em abun dân cia, às mar gens dos ri a chos, o
sal gue i ro dos cam pos de Mon te vi déu e um ar bus to igual men te co mum
nos ar re do res do rio da Pra ta.

O ín dio, a que me re fe ri an te ri or men te, é, en tre os de sua
raça, uma no tá vel ex ce ção. Além de sa ber ler e es cre ver, fala bem o por tu -
guês, anda bem ves ti do e é ho nes to; goza de cer ta ri que za; pos sui uma
es tân cia, ca va los e gado; dis se ram-me que ad mi nis tra me to di ca men te
seus ne gó ci os e ca sou suas fi lhas com ho mens bran cos.

ESTÂNCIA DE SÃO LUCAS, 5 de abril, uma lé gua. – Co me -
ça mos o dia trans pon do o To ro pi-Gran de. A ba ga gem pas sou na pi ro ga;
os bois pu xa ram, a nado, a car ro ça para o ou tro lado. O To ro pi-Chi co
se lan ça, dis se ram-me, no To ro pi-Gran de, e este no Ibi cuí. Os dois
pri me i ros têm pou co vo lu me, mas, após as chu vas, se tor nam pro fun dos;
o To ro pi-Gran de não é va deá vel. Os ín di os dão a este úl ti mo sim ples -
men te o nome de To ro pi, que quer di zer o rio dos cou ros de tou ro; en quan to
ao ou tro, cha mam To ro ra i pi, pa la vra que sig ni fi ca o rio dos cou ros de vi te lo.
Pode ha ver uma lé gua en tre o To ro pi-Gran de e o Ibi cuí, e en tre es tes
dois rios a re gião é per fe i ta men te pla na e co ber ta de pas ta gens.

Aca ba de se ins ta lar nas mar gens do To ro pi-Chi co uma guar da
en car re ga da de só de i xar en trar na Pro vín cia das Mis sões, ou dela sair,
pes so as mu ni das de pas sa por te. Tal me di da foi sem dú vi da to ma da para
im pe dir a de ser ção dos ín di os gua ra nis das al de i as e o rou bo de cri an ças 
pe los bran cos; mas me pa re ce que, con tra ri an do os se nho res mi li ci a nos,
tal me di da não cor res pon de ao ob je ti vo, pois os ín di os, ex ce len tes na da -
do res, não pre ci sam trans por o rio jun to à guar da, e os bran cos po de rão 
tam bém rou bar uma cri an ça, pon do-a na ga ru pa do seu ca va lo, e fazê-la
pas sar por ou tros lu ga res fora da es tra da prin ci pal.

O Ibi cuí, que não tem aqui a lar gu ra do Esson ne di an te de
Pit hi vi ers, era ain da on tem va deá vel; mas hoje se avo lu mou, sen do
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ne ces sá rio des car re gar a car ro ça e pas sar as ba ga gens numa pi ro ga. To das 
es sas pas sa gens de rio dão mu i to tra ba lho à mi nha gen te e a tor nam ain da
mais abor re ci da.

Pa ra mos a um quar to de lé gua do Ibi cuí, em uma es tân cia
com pos ta de vá ri as chou pa nas. A prin ci pal é bas tan te gran de e re cém-cons -
tru í da. O pro pri e tá rio, po rém, res pon deu a Ma ti as, que lhe pe di ra pou sa da,
de mi nha par te, não ha ver lu gar para nós; to da via, acres cen tou que se
nos con ten tás se mos com o que ti nha po de ría mos per no i tar em sua casa. 
Ape sar de nos re ce ber com ex tre ma in di fe ren ça, pro me teu-me ca va los
para me con du zir à es tân cia vi zi nha.

Os mi ne i ros aco lhem o es tran ge i ro com so li ci tu de, res pon -
den do às suas per gun tas e lhes fa zen do ou tras. O povo des ta re gião tem 
um ar apá ti co e des de nho so, mal res pon den do ao que se lhes per gun ta.

Estou ago ra no ca mi nho que vai do rio Par do a São Bor ja; é
um pou co aci ma do To ro pi-Chi co, en tron ca men to das duas es tra das, e
há ain da uma que vai da qui ao Rin cão da Cruz sem pas sar por São Bor ja.

ESTÂNCIA DE FILIPINHO, 6 de abril, qua tro lé guas. – Há, 
na es tân cia onde per no i tei, um ne gro bas tan te in te res san te. Já é ve lho e
não tem bar ba. Pelo vo lu me de suas ná de gas, po de ria ri va li zar com a
Vê nus ho ten to te; ca mi nha re bo lan do, com to dos os mo dos de mu lher;
sua voz, con tu do, é de ho mem; e ele me dis se pos su ir to dos os ór gãos
se xu a is, mas que eram atro fi a dos.

A re gião per cor ri da até aqui é pla na, pan ta no sa e co ber ta de
pas ta gens bas tan te ele va das. À es quer da, con tu do, no tam-se ár vo res de
pe que no por te, en tre as qua is mu i tos sal gue i ros e pal me i ras; ao lon ge se
des co brem mon ta nhas. A ve ge ta ção das pas ta gens me pa re ceu pou co
va ri a da; uma das er vas mais co muns é uma com pos ta. Os ca va los e os
bois são fre qüen tes nes ses cam pos; no mais, não se per ce be ne nhu ma
cul tu ra, nem mes mo um ca va le i ro.

Da es tân cia em que pa rei, si tu a da numa co li na, se des cor ti na
vas to pa no ra ma. Algu mas chou pa nas, em pés si mo es ta do, com põem
essa ha bi ta ção. Uma ne gra, que me re ce beu, quis pri me i ro me abri gar
num par di e i ro dos ar re do res, mas me mos trei um pou co con tra fe i to,
fa zen do-me de im por tan te, o que me va leu ser re ce bi do na mais lim pa
de to das as ca sas. No en tan to se acha tão mal co ber ta que, se cho ver, a
água en tra rá de to dos os la dos. Sou be, por ve lhos ne gros ze la do res da
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es tân cia, que ela per ten cia a um ho mem rico que sub me tia uma mu lher
li vre a cru el da des ine nar rá ve is. Per se gui do pela jus ti ça e pos to na pri são, 
aca bou por se re fu gi ar na Ca pi ta nia de São Pa u lo, onde mor reu. Du ran te
todo esse tem po, seus bens fo ram in te i ra men te aban do na dos, sen do
essa a ca u sa do mal es ta do da es tân cia.

ESTÂNCIA DO DURASNAL DE SÃO JOÃO DA
COXILHA DO MORRO GRANDE,∗ 17 de abril, qua tro lé guas. –
Envi ei on tem à tar de Jo a quim Ne ves à casa do co man dan te do dis tri to
para lhe pe dir ca va los e bois. O ho mem que lhe ser viu de guia vol tou
di zen do-me que o co man dan te não es ta va em casa, mas que en con tra ria
Ne ves no ca mi nho com os bois. A re gião que cru za mos para che gar até
aqui é pou co mon ta nho sa e co ber ta de pas ta gens, en tre cor ta das de tu fos
de ca pim; vêem-se, de lon ge em lon ge, chou pa nas em pés si mo es ta do;
ca va los e gado pas tam na cam pa nha.

Chu va tor ren ci al co me çou a cair quan do es tá va mos a pou ca
dis tân cia da qui. Até en tão não ha vía mos ain da en con tra do Ne ves. Pen sei
que ele po de ria es tar numa casa que se via à di re i ta do ca mi nho. Aí me
de ti ve e o achei re al men te. Con tou-me que ha via per cor ri do to das as ca sas
da vi zi nhan ça e não acha ra bois em lu gar ne nhum.

Pa re ce que os agri cul to res da re gião, se gui da men te ator -
men ta dos pe las cons tan tes re qui si ções de bois e ca va los para os ser vi ços
do Rei, e que nun ca são pa gas, cri am a me nor quan ti da de de bois
pos sí vel.

Fui mu i to bem re ce bi do pelo pro pri e tá rio da casa onde pa rei.
Sem pos su ir o es pí ri to e a in te li gên cia dos mi ne i ros, ele era do ta do do
sen ti men to de hos pi ta li da de e de mo dos agra dá ve is. Man dou-me ofe re -
cer e aos meus em pre ga dos al mo ço e jan tar, ser vin do-me ex ce len te car -
ne i ro e le i te mu i to bom. A casa des se ho mem não apa ren ta ri que za, con -
fes san do ele fre qüen te men te ser po bre; con tu do, me fez ser vir as re fe i -
ções em bela pra ta ria. Sua mãe apa re ceu-me; con ver sa mos bas tan te e
nela pude no tar o bom sen so, ca rac te rís ti ca das mu lhe res do con ti nen te.
Esta se nho ra tem mu i tos ín di os em sua casa e se que i xa amar ga men te da 
in di fe ren ça de les. “Esta gen te”, me di zia ela, “tem ne ces si da de de ser
mal tra ta da, pois do con trá rio não se con se gue nada.”
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Ao cair da no i te, um dos meus em pre ga dos se ma chu cou na
ca be ça, o que pro vo cou ri sos des sa mu lher; riu-se igual men te ao ver-me
es fre gar aguar den te no jo e lho do Pe dri nho, que há dias vem man can do.
Cre io que não se deve es tra nhar mu i to a pou ca de di ca ção dos ín di os pe los
pa trões, já que são tra ta dos como ani ma is.

Toda a re gião que per cor ri de São João a Ibi cuí per ten ce à
pa ró quia de São Mi guel, onde ape nas só há um pa dre. Está cla ro que,
por isso, os ha bi tan tes da pa ró quia ja ma is vão à mis sa e não po dem re ce ber 
os sa cra men tos nem mes mo à hora da mor te. Dis se ram-me que ha via
cri an ças que mon ta vam a ca va lo para irem se ba ti zar. Os agri cul to res, re si -
den tes aquém da ser ra, ob ti ve ram a per mis são para cons tru ir uma ca pe la
num lu gar cha ma do San to Antô nio, mas, não ha ven do gran de in te res se,
tudo leva a crer que tão cedo a ca pe la não será ter mi na da. A ins tru ção
mo ral e re li gi o sa dos bra si le i ros é in te i ra men te ne gli gen ci a da. O go ver no
ar re ca da os dí zi mos e não se pre o cu pa em cum prir o com pro mis so
sa gra do que ele con tra iu, to man do so bre si esta par te do di nhe i ro pú bli co:
o de dar ao povo pas to res, de man ter as igre jas e de fazê-las cons tru ir
nos lo ca is de po pu la ção den sa.

O Ibi cuí faz li mi te en tre a Ca pi ta nia de Rio Gran de e Pro vín cia
das Mis sões, mas o co man dan te da pro vín cia está su bor di na do ao ca pi -
tão-ge ral de Rio Gran de; as sim as Mis sões se con si de ram par te da
Ca pi ta nia.

ESTÂNCIA DO RINCÃO DA BOCA DO MONTE, 8 de
abril, duas lé guas. – A chu va con ti nu ou toda a ma nhã e eu já ti nha to ma do
a re so lu ção de per no i tar na es tân cia de Du ras nal de São João, mas pe las
duas ho ras o tem po me lho rou e apro ve i tei para me pôr em mar cha.

Enquan to per ma ne ci na casa de Cla u di a no Pi nhe i ro, re ce bi
to das as gen ti le zas por par te dele e de sua mãe. Cla u di a no ex pe ri men tou 
mu i tas des gra ças e foi ví ti ma de mu i tas in jus ti ças; mas se re sig na à von ta de
de Deus com to can te se re ni da de. Este ho mem só fa la va aos ín di os com
uma du re za ex tre ma, mas isso não é, re al men te, en tre os por tu gue ses,
pro va de mal da de. Tes te mu nhas con tí nu as da in fe ri o ri da de dos ho mens
des sa raça, eles se acos tu mam a qua se con fun di-los com os ani ma is, e
nin guém será con si de ra do bár ba ro, se para ades trar um cão ou do mar
um ca va lo ti ver ne ces si da de de lhe dar umas chic ota das. A hu ma ni da de,
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em cer tos ca sos, não pode ser olha da se não como fru to do ra ci o cí nio,
do qual o ho mem sem edu ca ção não é sus ce tí vel.

A re gião pal mi lha da até aqui é en can ta do ra. À di re i ta, o ho ri -
zon te é li mi ta do por uma ca de ia de mon ta nhas co nhe ci das sob o nome
de ser ra Ge ral. O ter re no é, em toda par te, mu i to de si gual; pas ta gens
co brem o cimo e os flan cos das co li nas; em to das as dis tân ci as há bos ques
al tos e den sos. A pou ca dis tân cia umas das ou tras, vêem-se chou pa nas
com pe que no quin tal cer ca do de se bes se cas e plan ta do de pes se gue i ros. 
Gran de quan ti da de de bois e ca va los pas ta aqui e aco lá nos cam pos,
ven do-se nas ter ras boas plan ta ções de mi lho e ou tros ce re a is. A be le za
do tem po soma-se ain da à des sa pa i sa gem, que con tem pla va com tan to
mais pra zer quan to nos úl ti mos dias, em que so men te me en te di a va de
ver de ser tos.

Pa rei na casa de um ve lho que me re ce beu mu i to bem. Se gun do
o que me dis se ram este e Cla u di a no, os cam pos por mim per cor ri dos
des de o Ibi cuí e os que se es ten dem até o ri a cho dos Fer re i ros per ten ci am
ou tro ra a uma zona ne u tra, onde nem os es pa nhóis nem os por tu gue ses 
po di am se es ta be le cer. Mas acon te ceu aqui o mes mo que nos cam pos
ne u tros das cer ca ni as de Rio Gran de; os por tu gue ses se apro ve i ta vam da 
con des cen dên cia dos co man dan tes das duas na ções para as se nho re a rem-se 
das ter ras ne u tras, já en con tran do vá ri os es ta be le ci dos nes ta par te quan do
Por tu gal to mou con ta das Mis sões.

Meu hos pe de i ro me con tou que seu cu nha do foi um dos pri -
me i ros que se fi xa ram nes ta re gião, an tes dela per ten cer ao do mí nio
por tu guês; mas, de po is dis so, um ou tro ci da dão con se guiu tí tu los de
ses ma ria do ter re no ocu pa do por ele, pre ten den do ex pul sá-lo. Ele fez
re pre sen ta ções ao con de e este re sol veu man dar as par tes à Jus ti ça. Mas
so bre este caso, acre di to que não pode pa i rar a mí ni ma dú vi da. A fi de li da de 
que se deve aos tra ta dos não per mi tia que os co man dan tes por tu gue ses
tran si gis sem es pon ta ne a men te na in va são das ter ras ne u tras, mas o po bre
que ne ces si tas se de um pe da ço de ter ra para cul ti var não era obri ga do a
evi tar os me lin dres de seus su pe ri o res, e des de que es tes au to ri zas sem
seu es ta be le ci men to, era evi den te que este po bre ho mem ti nha al gum
mé ri to em afron tar o res sen ti men to dos es pa nhóis e que uma pro pri e -
da de ad qui ri da com tais ris cos deve lhe dar di re i tos in con tes tá ve is aos
olhos dos por tu gue ses.
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Aliás, o cu nha do do meu hos pe de i ro não é o úni co que se
en con tra em tais em ba ra ços. O mes mo ter re no é dado se gui da men te a
vá ri as pes so as. Mais fre qüen te men te ain da acon te ce que um po bre agri -
cul tor, in te i ra men te es tra nho aos li tí gi os, se es ta be le ce em um ter re no,
com per mis são do co man dan te, e qua ndo tem co lo ca do aí seu gado e
cons tru í do sua chou pa na, ho mens ri cos de Por to Ale gre e de ou tras
par tes ob têm tí tu los de ses ma ria do mes mo ter re no e pre ten dem ex pul sar
aque le que o des bra vou com sa cri fí cio, subs ti tu in do-o por um ad mi nis -
tra dor para au fe rir as ren das, sem se dar ao me nor tra ba lho.

Meu hos pe de i ro me dis se que nes ta re gião cul ti vam de pre fe -
rên cia as ter ras de mata, onde a pro du ção ren de mais, e onde se pode
plan tar du ran te três anos se gui dos, com dois anos de po is de re pou so;
que i man do-se as ca po e i ras que aí cres cem, no va men te se cul ti va du ran te 
ou tros três anos e as sim in de fi ni da men te. Pri me i ro é pre ci so tra ba lhar o
ter re no à en xa da, mas aos pou cos as ca po e i ras se tor nam me nos vi go ro sas, 
ter mi nan do por se rem subs ti tu í das pela rel va. Nes te in ter va lo, as ra í zes
das ár vo res apo dre cem e, en tão, pode-se fa zer uso da char rua.

O ar roz, o mi lho, o tri go, o fe i jão dão mu i to bem aqui; o al go dão
pro duz re gu lar men te, a raiz de man di o ca apo dre ce na ter ra, sen do, por
con se guin te, obri ga tó ria a co lhe i ta.
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Ca pí tu lo XX

CAPELA DE SANTA MARIA – NOTÍCIAS DA REVOLUÇÃO NO
BRASIL – A CAPELA DEPENDE DA PARÓQUIA DE CACHOEIRA
– SIMONIA – ESTÂNCIA DA TRONQUEIRA – NOTA SOBRE OS
CAVALOS SELVAGENS – VIOLENTO FURACÃO – HISTÓRIA
DE FIRMIANO – ESTÂNCIA DE RESTINGA SECA – FAMÍLIA
DO SILVEIRA, CAMPONÊS DE TRONQUEIRA – A SEXTA-FEIRA
SANTA – RIGOROSO JEJUM.

CAPELA DE SANTA MARIA, 9 de abril, duas lé guas. –
Con ti nu ei a ca mi nhar pa ra le la men te à ser ra, em be los cam pos co ber tos
de bos ques e pas ta gens. O ter re no con ti nua mu i to de si gual e a re gião
agra dá vel. Atra ves sa mos dois ri a chos, o das Ta qua ras e o dos Fer re i ros,
que se re ú nem for man do o rio d’Arenal, aflu en te do Ja cuí.

Pou co an tes de che gar a Ca pe la, en vi ei Ma ti as à fren te para
pe dir uma casa ao co man dan te e, como este se au sen ta ra, meu em pre ga -
do re sol veu fa lar com o seu subs ti tu to, um al fe res, o qual se pre pa rou
para re ce ber-me. O al fe res veio, de fato, ao meu en con tro e me con du ziu a
uma casa cuja cha ve ti nha man da do pro cu rar. Enquan to es pe rá va mos,
per gun tou-me se eu es ta va in for ma do dos úl ti mos acon te ci men tos.
Res pon di que não, e ele me mos trou um de cre to do Rei, pelo qual muda 
seus mi nis tros e de cla ra es tar dis pos to a ace i tar as Cons ti tu i ções das
Cor tes. Esta va em Mon te vi déu quan do re ce be mos as pri me i ras no tí ci as



da re vo lu ção que co me ça va em Por tu gal; elas ca u sa ram mu i ta sen sa ção,
mas o ge ne ral e seus ami gos res pon de ram que to dos os mo tins se ri am
su fo ca dos e que a ca u sa do Rei se ria ven ce do ra.

Dois dias an tes da mi nha par ti da, um na vio fran cês en trou no 
por to. O ca pi tão trou xe ra jor na is; era mi nha in ten ção lê-los, mas o
ge ne ral man dou bus cá-los e os guar dou. Até mi nha che ga da ao Rin cão
das Ga li nhas, nin guém me fa lou so bre Por tu gal, e lá, como dis se nes te
diá rio, foi-me fá cil cons ta tar o quan to as idéi as re vo lu ci o ná ri as ha vi am
pe ne tra do nas tro pas eu ro péi as. O pró prio Ge ne ral Sal da nha me pa re ceu
in cli na do a par ti ci par des sas idéi as. Em São José nada me dis se ram so bre
Por tu gal; mas em Sal to me fa la ram mu i to; aí os ofi ci a is es ta vam in dig na dos 
de não se rem pa gos há trin ta e um me ses; acha vam que qua ren ta mil
es pa nhóis te ri am en tra do nas pro vín ci as por tu gue sas para sus ten tar os
in sur re tos e me con ta ram ou tros dis pa ra tes se me lhan tes. Nin guém me
fa lou mais nada so bre Por tu gal até mi nha che ga da a São Bor ja. Ali, fi quei
sa ben do, pelo co man dan te, que a re vo lu ção ter mi na ra da me lhor ma ne i ra
para a na ção, pois não se der ra mou uma gota de san gue.

Era evi den te que os bra si le i ros não que ri am vi ver sob o go ver no 
ab so lu tis ta, en quan to os por tu gue ses da Eu ro pa ti nham um go ver no
cons ti tu ci o nal; com efe i to, in for ma ram-me aqui que o povo do Rio de
Ja ne i ro se re u ni ra em mas sa sob as sa ca das do pa lá cio, pe din do a Cons -
ti tu i ção e o cas ti go aos ho mens que abu sa ram da con fi an ça do Rei: os
Mi nis tros To más Antô nio de Vi la no va Por tu gal, de Tar gi ni, de Pa u lo
Fer nan des,∗ in ten den te de Po lí cia, e de José Ma ria, co man dan te do
Re gi men to de Po lí cia. E se gun do me con tam, foi de po is des sa es pé cie
de se di ção que o Rei re sol veu pro mul gar o de cre to, ao qual já me re fe ri.

O go ver no que os por tu gue ses aca bam de con quis tar não é
no vi da de para a na ção, pois é aque le sob o qual vi ve ram seus pais e sob
o qual ad qui ri ram tan tas gló ri as, e que os reis fi ze ram sa gra do ju ra men to 
de não dar ou tro a seu povo.

O go ver no ab so lu to é, por tan to, en tre os por tu gue ses o re sul -
ta do da usur pa ção e do per jú rio, e o úni co go ver no le gí ti mo deve ser
para eles o go ver no cons ti tu ci o nal. O povo não fal tou a ne nhum dos
seus de ve res, re cla man do o que lhe per ten cia; mas ao mes mo tem po é
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la men tá vel que o Rei não te nha co nhe ci do bas tan te o es pí ri to da épo ca,
e mes mo o de seu povo, a fim de pre ve nir suas jus tas exi gên ci as e ain da
fazê-lo usu fru ir seus di re i tos. Se ti ves se to ma do a ini ci a ti va, ele se te ria
tor na do um ído lo e po de ria ter im pos to as res tri ções que jul gas se
con ve ni en tes. Mas o povo, di tan do as leis a seu So be ra no, ex pe ri men -
tan do suas for ças, apren den do a co nhe cê-las, não abu sa rá de las? Por ou tro
lado, se o novo go ver no é o úni co le gí ti mo, o an ti go re gi me era uma vi o la -
ção aos di re i tos dos po vos, e o Prín ci pe um usur pa dor. Sua bon da de,
bem co nhe ci da, im pe di rá ao povo de tes tá-lo, mas será des pre za do de vi do à 
fa ci li da de com que de i xa va seus fa vo ri tos abu sar do po der, e tam bém o
será pela fra que za com que os aban do nou e se des po jou de sua au to ri -
da de. Sub mis sa e fiel mais que qual quer ou tra, a na ção por tu gue sa não
te ria pro va vel men te so nha do em re cla mar seus di re i tos, se não hou ves se 
sido ar ras ta da pelo exem plo de tan tos ou tros po vos e, prin ci pal men te,
por seus vi zi nhos es pa nhóis.

No en tan to, os abu sos atin gi am o cú mu lo ou, me lhor di zen do,
tudo era abu so; os di ver sos po de res es ta vam con for me o di nhe i ro, e os
fa vo res de ci di am tudo. O cle ro era a ver go nha da Igre ja Ca tó li ca. A ma -
gis tra tu ra, sem pro bi da de e sem hon ra; os des gra ça dos apo dre ci am nas
pri sões sem se rem jul ga dos; os pro ces sos eram in ter mi ná ve is, as leis se
con tra di zi am e de qual quer modo a de ci são do júri acha va sem pre uma
es cu sa em qual quer lei. Os em pre gos se mul ti pli ca vam ao in fi ni to, as
ren das do esta do eram dis si pa das pe los em pre ga dos e afi lha dos, as tro pas
não re ce bi am seus sol dos; os im pos tos eram ri di cu la men te re par ti dos;
os em pre ga dos os dis si pa vam; o des po tis mo dos su bal ter nos atin giu o
má xi mo; o ar bí trio se in tro du ziu em toda par te e a fra que za ca mi nha va
ao lado da vi o lên cia; nada de útil é en co ra ja do. Há 14 anos que o Rei
che gou ao Rio de Ja ne i ro e o Mi nis té rio nada me lho rou; a ins tru ção mo ral
e re li gi o sa está igual men te ne gli gen ci a da; não se pen sou em en co ra jar os 
ca sa men tos, não se to mou ne nhu ma me di da para fa zer os agri cul to res
ado tar prá ti cas me nos pre ju di ci a is; en fim, che gou-se a re pri mir to dos os 
sen ti men tos ele va dos, a aba far a hon ra e a sen si bi li da de de uma na ção,
na tu ral men te es pi ri tu al e ge ne ro sa. 

Tes te mu nhei to dos os abu sos e de les as si na lei mu i tos nes te
diá rio. Ouvi fre qüen te men te que i xa dos por tu gue ses, mas até o pre sen te 
só os te nho es ti mu la do à pa ciên cia; sem pre lhes re pi to que é me lhor so frer
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to dos os abu sos que fa zer uma re vo lu ção; e hoje lhes di ria: “Re con quis -
tas tes vos sos di re i tos, não am bi ci o ne is mais, não vos de i xe is se du zir por
te o ri as que vos con du zi ri am a to dos es ses ma les que aba te ram vos sos
vi zi nhos es pa nhóis. Ampa rai-vos ao gran de prin cí pio de le gi ti mi da de,
úni co fi a dor da tran qüi li da de dos im pé ri os, não fi que is nem aquém ou
além de vos sa Cons ti tu i ção e tra ba lhai com pru dên cia na su pres são dos
abu sos.”

CAPELA DE SANTA MARIA, 10 de abril. – Antes da guer ra 
de 1801, ha via uma guar da es pa nho la em São Mar ti nho e uma guar da
por tu gue sa às mar gens do ri a cho dos Fer re i ros, que atra ves sei para vir
da es tân cia do Rin cão da Boca do Mon te até aqui.

Ha vi am cons tru í do no lo cal onde está hoje a Vila de San ta
Ma ria uma ca pe li nha, co ber ta de pa lha, onde o ca pe lão da guar da por tu -
gue sa ce le bra va mis sa aos do min gos e dias-san tos. Os co mis sá ri os
no me a dos pelo Rei, para a de mar ca ção dos li mi tes en tre as pos ses sões
por tu gue sas e es pa nho las, pas sa ram tam bém al gum tem po nes se lu gar.
Pe que nos co mer ci an tes vi e ram es ta be le cer-se para ven der aos sol da dos
ca cha ça, fumo e ou tras mer ca do ri as; agri cul to res das vi zi nhan ças aí
cons tru í ram chou pa nas para se abri ga rem quan do vi es sem as sis tir mis sas.

A guar da foi re ti ra da, os co mis sá ri os se trans por ta ram para
ou tros lu ga res, mas o po vo a do con ti nu ou a sub sis tir com o nome de
Acam pa men to de San ta Ma ria; con tu do ele au men tou aos pou cos, os
ha bi tan tes ob ti ve ram per mis são para cons tru ir uma ca pe la de pen den te
da Pa ró quia de Ca cho e i ra e, no mo men to, ple i te i am ao go ver no eri gi-la
em pa ró quia au tô no ma.

A Vila de San ta Maria, cha ma da ge ral men te Ca pe la de San ta
Ma ria, se lo ca li za em po si ção bu có li ca, a meio quar to de lé gua da ser ra.
Está cons tru í da numa co li na mu i to ir re gu lar; de um lado, avis ta-se uma
ale gre pla ní cie, re ves ti da de pas ta gens e de tu fos de ca pim; do ou tro
lado, a vis ta é li mi ta da por mon ta nhas co ber tas de flo res tas som bri as e
es pes sas. A vila se com põe, atu al men te, de umas trin ta ca sas, que for mam
um par de ruas, onde exis tem vá ri as lo jas co mer ci a is bem mon ta das. A
ca pe la, mu i to pe que na, se acha numa pra ça, ain da em pro je to.

Os ar re do res de San ta Ma ria são ha bi ta dos por es tan ci e i ros
que, na ma i or par te, além de cri ar gado, se de di cam ao cul ti vo da ter ra.
É na re gião mes mo que se con so mem os pro du tos da la vou ra; to da via
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ex por tam-se tam bém pe que nas quan ti da des para a Ca pe la de Ale gre te,
onde os pro pri e tá ri os, com os há bi tos se me lhan tes aos ga ú chos, não
têm o cos tu me de plan tar.

Em qua se to das as es tân ci as dos ar re do res de San ta Ma ria, há
ín di os de ser ta dos das vi las. Os ho mens se em pre gam como peões, tra zen do
con si go toda a fa mí lia. Qu e i xam-se ge ral men te os pa trões da in cons tân cia e 
do pou co ape go des ses ho mens. Di zem, tam bém, que, quan do se lhes
paga adi an ta da men te, vão-se em bo ra, não apa re cen do mais.

A Ca pe la de San ta Ma ria de pen de, como dis se, da Pa ró quia de 
Ca cho e i ra, cujo vi gá rio re ce be de cada fiel meia pa ta ca em con fis são
pas cal. Os ha bi tan tes de San ta Ma ria se co ti zam, es ta be le cen do um
do na ti vo ao seu ca pe lão. Este re ce beu do cura per mis são para ou vir
con fis sões e seus pe ni ten tes lhe pa gam meia pa ta ca que ele en via ao
cura. Se ria de toda jus ti ça que, em re la ção ao di nhe i ro, o cura pa gas se ao 
ca pe lão, como se faz em Mi nas; mas para ele, essa par te da pa ró quia é
uma es pé cie de si ne cu ra que ele re ce be sem en car gos, e seu tra ta men to
com o ca pe lão se re duz a isto: “Eu lhe per mi to exer cer as fun ções de
cura no Dis tri to de San ta Ma ria e de re ce ber sa lá ri os de meus pa ro qui a nos,
mas com a con di ção de re ser var o pro du to da ven da das con fis sões pas ca is.” 
Acho que é im pos sí vel le var mais lon ge a si mo nia.

Meu hos pe de i ro do Rin cão da Boca do Mon te me con tou que 
ele e vá ri os pro pri e tá ri os das mar gens da es tra da pos su íam ou tro ra mu i to
gado, mas que ti nham sido pri va dos de seus ani ma is pe los rou bos pra ti -
ca dos pe los vi zi nhos mais po de ro sos e pe los agri cul to res que in ver nam
na ser ra.

Tudo o que re la tei no diá rio de 8 de abril, so bre o nú me ro de
anos du ran te os qua is se pode cul ti var sem de i xar re pou sar os ter re nos
co ber tos de mata, é per fe i ta men te exa to quan do es sas ter ras es tão al tas;
mas pode cul ti var-se du ran te nove anos ter ras ba i xas e úmi das sem lhes
dar ne nhum re pou so. Esta fer ti li da de está bem lon ge atu al men te da que la
da pro vín cia das Mis sões.

ESTÂNCIA DA TRONQUEIRA, 11 de abril, cin co lé guas. – 
Enquan to per ma ne ci em San ta Ma ria, re ce bi mu i tas de li ca de zas do al fe res,
do qual já fa lei, do co man dan te do dis tri to e de um ca pi tão de mi lí ci as
tam bém mo ra dor nes ta vila. So li ci ta ra ao co man dan te que me ar ran jas se
uma vaca, para ali men tar mi nha gen te, e al guns bois para pu xar mi nha
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car ro ça até o Ja cuí, li mi te do dis tri to. Ele fez exa ta men te o que lhe pe di ra e
me dis se que os agri cul to res que for ne ce ram a vaca e os bois não que ri am 
ab so lu ta men te ne nhu ma re tri bu i ção.

O ca mi nho con ti nua a se pro lon gar pa ra le la men te à ser ra; a
re gião se com põe de mon ta nhas den sas de som bri os bos ques, cu jos ci mos
ar re don da dos e qua se igua is se ele vam à pe que na al tu ra; a re gião é ale gre 
e agra da vel men te co ber ta de pas ta gens e de tu fos de ca pim. Vêem-se
mu i tos ani ma is nos cam pos. Atra ves sa mos dois bos ques cer ra dos. Em
to dos os que co brem esta re gião, acha-se gran de quan ti da de de ár vo res
que po dem ser vir para fa bri car car ros, cons tru ção e mar ce na ri as. Qu an do
os es pa nhóis ocu pa vam até o ri a cho dos Fer re i ros, os bas cos ex plo ra vam o 
cor te de ma de i ra do lado do Rin cão da Boca do Mon te e en vi a vam por
ter ra, até Mon te vi déu, as tá bu as que ser ra vam. Daí o nome de Bis ca í no,
que ain da hoje se dá a este dis tri to.

Pa rei, para re pou sar os bois, numa pe que na es tân cia ha bi ta da
por um ve lho de se ten ta e oito anos, que veio, aos dez anos de ida de,
para a ilha de San ta Ca ta ri na com as pri me i ras fa mí li as que o Go ver no
man dou vir dos Aço res para po vo ar aque la ilha e a ca pi ta nia.

Um fi lho des te ho mem me acom pa nhou até aqui e, quan do
es tá va mos qua se che gan do, dis se-me que se ria ne ces sá rio es ta ci o nar per to
de um bos que, por que a car ro ça po de ria vi rar se vi es se até este lu gar. Exa -
mi nei o ca mi nho com meu pes so al e, ain da que fos se efe ti va men te mu i to
mau, con se gui mos pa rar nes ta casa.

Fe li ci tei-me por ha ver cor ri do al guns ris cos, pois ape nas tí nha mos 
che ga do, a chu va caiu tor ren ci al men te.

Ten do sob os olhos o ar ti go d’Azara so bre os ca va los sel va gens,
vou ano tar aqui al gu mas ob ser va ções sus ci ta das por sua le i tu ra. As tro pas
des ses ca va los sel va gens, cha ma dos pe los por tu gue ses ba gua la das, fo ram de 
tal modo per se gui das, que hoje não mais se apro xi mam dos vi a jan tes;
con tu do, no dia em que acam pa mos jun to ao rio Ibá, mu i tos ani ma is vi e ram
ro de ar a car ro ça; ga lo pa vam cor co ve an do e avan ça ram tan to, que Ma ti as 
pôde ma tar um ju men to a gol pe de faca.

Aza ra e seu tra du tor não es tão de acor do so bre a uti li da de
dos ca va los sel va gens. É evi den te que não ca u sam ne nhum mal em re gião
de ser ta, mas se rão no ci vos nos lu ga res ha bi ta dos, por que des tro em as
pas ta gens, ar ras tan do con si go os ca va los do ma dos. Os es tan ci e i ros lhes
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fa zem guer ra, quan do os en con tram na sua vi zi nhan ça, com o fim de
afu gen tá-los e de se apo de rar dos po tros para do mes ti cá-los. Alguns
mes mo ca çam os ju men tos para ven der o cou ro. Os ca va los sel va gens
de cada tro pa ca mi nham sem pre mu i to pró xi mos uns dos ou tros, mas
não se guem ne nhu ma or dem em sua mar cha. Não há en tre eles e os
ca va los do més ti cos da re gião di fe ren ça al gu ma, o que não é de se es tra nhar, 
pois es tes úl ti mos não re ce bem cu i da do par ti cu lar e, quan do não se des -
ti nam à mon ta ria, fi cam aban do na dos nas pas ta gens e em to tal li ber da de 
como os ca va los sel va gens.

Uns e ou tros, me no res e me nos gor dos que nos sos ca va los da 
Fran ça, não tro tam tão bem, mas ga lo pam me lhor; fa zem lon gos per -
cur sos sem se fa ti gar, são mais pa ci en tes, su por tan do mais fa cil men te a
pri va ção de ali men to.

Não é ver da de exis ti rem en tre os ca va los sel va gens ape nas
três co res: no tam-se to das as to na li da des ob ser va das nos ca va los do més ti cos. 
De res to, é pos sí vel não ter sido as sim no tem po de Aza ra e que os cru za -
men tos cons tan tes en tre os ca va los sel va gens e do més ti cos, à épo ca da
guer ra, te nham al te ra do a uni for mi da de da que las co res, que di zem ha ver 
exis ti do ou tro ra. Entre os por tu gue ses, cha mam-se pa re lhe i ros os ca va los
des ti na dos às cor ri das. São pre pa ra dos para isto du ran te al gum tem po,
pre sos em es tre ba ria e tre i na dos di a ri a men te. É o que cha mam por tu -
gue ses e es pa nhóis com por um ca va lo. Os es tan ci e i ros por tu gue ses não
mon tam em éguas. Sub me tem-os, como aos bois, a um ro de io e mes mo
em mu i tas es tân ci as são acos tu ma dos a com pa re cer jun ta men te com o
gado bo vi no.

Os ín di os das Mis sões, mu i to po bres para pos su í rem ca va los,
cri am bur ros para sua mon ta ria. Tam bém vi em San ta Ma ria bur ros per ten -
cen tes a ín di os. Esses ani ma is são aqui me no res que na Fran ça e to dos
de uma cor es bran qui ça da.

TRONQUEIRA, 12 de abril. – Fez hoje um tem po hor rí vel e 
não pude se guir vi a gem. A chu va, como qua se sem pre ocor re nes ta re gião,
era acom pa nha da de re lâm pa gos e tro vo a das. Meu hos pe de i ro me for ne -
ceu ali men ta ção as sim como a meu pes so al. Exce len te cam po nês, de
pou cas gen ti le zas, mas ofe re ce de boa von ta de tudo quan to pos sui.
Assim como a ma i o ria dos agri cul to res da re gião, anda em casa de co le te 
e pés des cal ços. Não en con trei mu lher al gu ma.
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TRONQUEIRA, 13 de abril. – A chu va con ti nu ou a no i te
toda, se gui da de in ten sa ven ta nia. Du ran te a ma nhã ti ve mos al ter na ti vas
de chu va e de bom tem po e, quan do não cho via, o ca lor era ex ces si vo.

Ho ras an tes do pôr-do-sol, o tem po se co briu de ne gras e es pes -
sas nu vens, se guin do-se um fu ra cão, o mais ter rí vel ex pe ri men ta do em
mi nha vida. Fa zia ta ma nha es cu ri dão, que mal dava para ler: de to dos os 
la dos o céu era cor ta do de re lâm pa gos; as tro vo a das se su ce di am sem
in ter rup ção, o ru gi do do ven to sul so bre pu ja va ain da o ru í do do tro vão
por sua vi o lên cia. Encon tra va-me en tão na sala do meu hos pe de i ro, em
com pa nhia do pe que no Di o go. A ja ne la e a por ta es ta vam aber tas, tudo
quan to se acha va so bre a mesa foi le va do pelo ven to; apres sei-me em 
fe chá-las, mas nes se ins tan te, par te do te lha do foi ar ran ca do e, ape sar da 
casa ser nova, um pe da ço do muro, cons tru í do com bar ro e ti jo lo, foi
der ru ba do pelo fu ra cão e amon to a do in te i ra men te por cima de al gu mas
de mi nhas ma las. A água caía tor ren ci al men te den tro de casa e os frag -
men tos de te lha vo a vam ao re dor de mim. Já es ta va fe ri do na coxa e,
te men do mais gra ves aci den tes, fui pro te ger-me no quar to vi zi nho; mas
o achei des co ber to e igual men te inun da do como a sala. Entrei num
pe que no quar to vi zi nho, onde en con trei as mu lhe res da casa, com pri mi das
umas às ou tras, e que, tre men do, in vo ca vam fer vo ro sa men te pro te ção
aos céus. Ao fim de sete ou oito mi nu tos, a vi o lên cia do fu ra cão ha via
di mi nu í do um pou co; vol tei à sala, trou xe as ma las que es ta vam mais
ex pos tas à chu va, pro cu ran do res guar dá-las no quar to ad ja cen te. Nes se
mo men to en tram Ma ti as e La ru ot te. O pri me i ro me con tou que, ao
co me çar o fu ra cão, ele es ta va com Fir mi a no na car ro ça; que, ape sar do
enor me peso dela e a per fe i ta uni for mi da de do ter re no, ti nha sido pro je -
ta da con tra uma ár vo re que ha via ar ran ca do, sen do a co ber tu ra ati ra da
lon ge. Ne ves, que che gou no mes mo ins tan te, nos re la tou que um gal pão,
sob o qual se abri ga ra com José Ma ri a no, ha via sido der ru ba do e que
José Ma ri a no fi ca ra um pou co fe ri do. Enquan to isso, o ir mão de meu
hos pe de i ro veio me di zer que uma pe que na chou pa na, vi zi nha da casa,
fi ca ra in tac ta e me con ven ceu a le var para lá mi nha ba ga gem. Ace i tei a
ofer ta, mi nhas ma las fo ram ti ra das dos es com bros e me ins ta lei nela.
Toda mi nha ba ga gem está mo lha da, as ma las igual men te, mi nha gen te
não tem rou pa para tro car e pro va vel men te pas sa re mos uma no i te má.
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Meu hos pe de i ro es ta va au sen te du ran te to dos es ses acon te ci -
men tos; vol tou à no i te e, quan do de pa rou com o que ocor re ra, não pro fe riu
ne nhu ma que i xa, e se re sig nou à sua sor te com uma co ra gem da qual
pou cos eu ro pe us se ri am ca pa zes. – “É um cas ti go do céu, é a von ta de
de Deus”, eis as úni cas pa la vras que pro nun ci a ram ele e seus fa mi li a res;
e an tes que se fos sem de i tar, to dos já riam de tudo o que ha via pas sa do.
Esta co ra gem, diga-se a bem da ver da de, é me nos ad mi rá vel num ame ri -
ca no do que num eu ro peu. Te ria este, mi nu ci o sa men te, cal cu la do seus
pre ju í zos, o tem po ne ces sá rio para tudo re pa rar e qua is as pri va ções a
que te ria de se im por. O fe liz ame ri ca no, pen san do pou co no fu tu ro,
está isen to de tais cu i da dos. A chu va ces sou, meu hos pe de i ro com ou tras
pes so as da casa pro cu ra ram um can ti nho me nos mo lha do para po de rem 
dor mir em paz; não pre ci sa rão de mais nada.

TRONQUEIRA, 14 de abril. – O tem po es te ve mu i to bom
du ran te o dia, co lo quei mi nhas ma las e ba ga gens mo lha das para se car,
en quan to meu pes so al re co bria a car ro ça. Meus hos pe de i ros, por sua
vez, de sen tu lha ram a casa, la va ram a rou pa e, au xi li a dos de al guns vi zi nhos, 
co me ça ram a te lhar a casa. O fu ra cão que brou as es pi gas de mi lho de
um cam po mu i to bo ni to, qua se a ser co lhi do; des fo lhou as la ran je i ras,
ar ran can do fi gue i ras e enor mes ipês (big no nia de cin co fo lhas) que som -
bre a vam o pá tio de les. Os vi zi nhos nos dis se ram que não fo ram me lhor
tra ta dos. Mas to dos con ti nu a vam ale gres, como se nada ti ves se acon te ci do.

À tar de, fui her bo ri zar ao lon go dos bos ques e en con trei vá ri as
ár vo res der ru ba das pelo fu ra cão. As pas ta gens es tão ain da ver des, mas
não se vêem aí ou tras flo res, além de al gu mas com pos tas co muns.

TRONQUEIRA, 15 de abril. – Como o tem po es ta va mu i to
bom on tem à tar de, man dei fa zer mi nha cama na casa do meu hos pe de i ro,
em bo ra a mes ma es ti ves se ain da qua se in te i ra men te des co ber ta. Ouvi a
tem pes ta de ru gir; saí para o pá tio e de pa rei o céu car re ga do de nu vens;
fui acor dar La ru ot te e man dei trans por tar meu le i to e mi nha ba ga gem
para a pe que na casa onde es ta vam mi nhas ma las. Fe li ci tei-me de ha ver
to ma do essa pre ca u ção, pois o tem po ral não tar dou a de sa bar, fi can do o 
quar to que aca ba va de de i xar inun da do em pou cos ins tan tes. Qu an do
me le van tei, o tem po es ta va bas tan te car re ga do; temi um novo fu ra cão e 
re sol vi per ma ne cer.
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Como meu hos pe de i ro sem pre me ali men tou e a meu pes so al,
dis se-lhe que te mia es tar sen do pe sa do e pron ti fi quei-me a pa gar to das
as des pe sas fe i tas, mas ele se re cu sou ter mi nan te men te, pa re cen do até
ofen di do com mi nha pro pos ta. À tar de che gou seu pai, o ver da de i ro
pro pri e tá rio da casa. Pa re ceu-me mu i to des gos to so com os da nos pro vo ca -
dos pelo fu ra cão.

Ha via ou tro ra mu i tos aves tru zes e ve a dos na Pro vín cia das
Mis sões, mas fo ram qua se in te i ra men te dizimados pe los ín di os, que não
pa ram de caçá-los para co mer-lhes a car ne.

De se ja va le var co mi go um bo to cu do para fa zer co nhe cer na
Fran ça essa tri bo sin gu lar, e eu já con si de ra va Fir mi a no como uma es pé cie
de mo nu men to da mi nha vi a gem. O há bi to de vê-lo, a de di ca ção que
me dis pen sa va, sua ale gria, a ori gi na li da de de seu ca rá ter me li ga ram a
ele, pou co a pou co, aca ban do por amá-lo como um pai a seu fi lho.
Enquan to vi a já va mos em Mi nas, não exi gi dele ne nhum tra ba lho; es ta va 
qua se sem pre ale gre e me com pen sa va de sua inu ti li da de pelo ar de con ten -
ta men to que es tam pa va no ros to.

Na mi nha che ga da ao Rio de Ja ne i ro, ele se ins ta lou na co zi nha,
di zen do que nela de se ja va dor mir e que se ria o co zi nhe i ro. Com efe i to,
Pré gent, pelo qual ele mu i to se afe i ço a ra, lhe en si nou a co zi nhar ar roz e
fe i jão; ele lim pa va mi nhas rou pas e meus sa pa tos; var ria a casa al gu mas
ve zes, pas san do o res to do tem po a dor mir. Obe de cia fa cil men te, não
mos tra va ne nhum de se jo, não sen tia sa u da des nem pre o cu pa ção, nem se 
in qui e ta va pelo fu tu ro; o me nor pre sen te o en can ta va, de i xan do-o
sem pre sa tis fe i to. Eu me ale gra va de sua fe li ci da de e re pe tia or gu lho so:
ao me nos não mor re rei sem ha ver tor na do uma cri a tu ra hu ma na per fe i -
ta men te fe liz. Ele não sa bia con tar, nem co nhe cia o va lor do di nhe i ro e
era, no en tan to, quem ia pro cu rar para nós as pe que nas pro vi sões in dis -
pen sá ve is. Meu cri a do, que sa bia os pre ços, lhe dava se pa ra da men te o
di nhe i ro ne ces sá rio à com pra de cada ob je to, e eu não me lem bro que se 
te nha en ga na do al gu ma vez. Qu an do ia her bo ri zar, le va va-o co mi go;
car re ga va as pro vi sões que co mía mos às mar gens de um re ga to, e es ses
pas se i os se cons ti tu íam para nós dois numa en can ta do ra re cre a ção.

Pou co tem po de po is de mi nha che ga da de Mi nas, eu o con du zi
a Co pa ca ba na, um dos lu ga res mais de li ci o sos dos ar re do res do Rio de
Ja ne i ro. Via-se daí de um lado o alto-mar, do ou tro mon ta nhas ele va das
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e pi to res cas, co ber tas de ma tas vir gens, e nos seus cu mes ca sas de cam po e
ter re nos cul ti va dos. Su bi mos uma co li na e a vis ta do mar, nova para ele,
ar ran cou-lhe um gri to de ad mi ra ção. Até en tão eu nun ca lhe ha via ain da 
fa la do de Deus; apro ve i tei esse ins tan te para fazê-lo co nhe cer, per gun -
tan do-lhe se sa bia quem era o au tor de tan tas ma ra vi lhas. Ele me res pon -
deu ne ga ti va men te. “Ne nhum ho mem”, dis se-lhe, “sa be ria cri ar uma
gota de água, um grão de are ia nem a me nor has te de rel va; era ne ces sá rio,
pois, que tudo quan to ve mos te nha sido fe i to por um ser bem su pe ri or a 
nós; este ser é Deus; foi Ele quem fez o sol que nos ilu mi na, a Ter ra que 
nos sus tém, os fru tos que co me mos; quem fez nas cer so bre o cor po das 
ove lhas a lã, com que fi a mos nos sas ves ti men tas; quem co lo cou no seio
da ter ra o fer ro do qual fa ze mos nos sas ar mas e nos sos ins tru men tos
agrí co las; em toda par te es pa lhou seus be ne fí ci os; Ele nos ama como
um Pai; nós de ve mos amá-lo como fi lhos re co nhe ci dos.” Na ma nhã
se guin te, vol tei a per gun tar-lhe se sa bia quem era Deus. Ci tou-me uma
por ção de obras do Cri a dor e aca bou afir man do que Deus era um gran de
ca pi tão.

Qu an do par ti para o rio Doce, dis se-lhe que não con ta va com 
nin guém para aju dar o ar ri e i ro a car re gar as ma las, nem para co zi nhar, e
que es pe ra va que ele se pres tas se a es ses tra ba lhos. Res pon deu-me que o 
fa ria de bom gra do. No co me ço da vi a gem, só me re ceu elo gi os. Ao che -
gar mos ao al de a men to dos ín di os ci vi li za dos, sua con di ção de bo to cu do 
lhe ca u sou pe que nas con tra ri e da des, e ele as su por tou de iní cio com pa -
ciên cia. Qu an do os ín di os o cer ca ram para exa mi ná-lo, in ju ri an do-o, ele fi -
cou en ca bu la do; de i xou cair a ca be ça so bre o pe i to e viam-se-lhe al gu -
mas lá gri mas ro lar dos olhos. Mas ele se ha bi tu ou, pou co a pou co, a re -
sis tir, aca ban do por se tor nar um in di ví duo ma li ci o so, co me çan do a me
res pon der com in so lên cia e a me de so be de cer.

Embar quei com ele para re tor nar ao Rio de Ja ne i ro. Fi ca mos
aí so zi nhos du ran te mais ou me nos um mês; nin guém o ator men ta va, ti nha 
pou co para fa zer, re tor nan do logo ao que já fora, o que me de i xou mu i to
con ten te. Du ran te a vi a gem a Go iás, con ti nu ou a pro ce der bem. Imi ta dor 
da que les com os qua is con vi via, tor nou-se tão ale gre quan to Mar ce li no
e, como ele, não se que i xa va ja ma is; en tão pa re cia to mar in te res se por
tudo que me per ten cia; eu lhe po dia con fi ar a guar da de mi nha ba ga gem;
en con tra va pra zer em con ver sar co mi go; con si de ran do-se de cer ta for ma
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pes soa de mi nha fa mí lia, so men te ti nha ami za de por La ru ot te, pa re cen do
ver em meus cri a dos por tu gue ses sim ples em pre ga dos tem po rá ri os, que
não po di am ter por mim a mes ma afe i ção que ele.

Assim que Mar ce li no me de i xou, ele o subs ti tu iu per fe i ta men te,
mas en tão seu ca rá ter prin ci pi ou a mu dar. Pré gent, que des de o pri me i ro 
dia o ha via jul ga do me lhor que eu, re pe tia sem ces sar: “Se Fir mi a no não 
é mau, é que ele não con vi ve com pes so as más; seu ca rá ter se amol da rá
sem pre aos dos ho mens que o ro de a rem.” Ao ver José Ma ri a no me fal tar
com o res pe i to, ao tes te mu nhar o seu mau hu mor e a es pé cie de sub mis -
são a que eu era obri ga do a lhe mos trar, co me çou a mur mu rar con tra mim, 
a me res pon der mal e a de so be de cer-me. Estan do em São Pa u lo, fui
obri ga do a ba ter nele para puni-lo em ra zão de sua có le ra; ele, pro cu ran do
in ti mi dar-me, se vol tou con tra mim, mos tran do-me a pon ta de uma faca 
que em pu nha va. Fin gi não ha ver per ce bi do sua ame a ça; con ti nu ei a
re pre en dê-lo e ele, afi nal, re sol veu aba i xar sua faca.

Na vi a gem de São Pa u lo a Por to Ale gre, tor nou-se ob je to de
con tí nu as zom ba ri as do ne gro Ma nuel. Sem pre con tra ri a do por esse ho mem 
e ou vin do-o se que i xar de mim sem ces sar, aca bou cada vez mais bri gão 
e in so len te; seu ca rá ter mu dou in te i ra men te. Seu mau hu mor, sua in so -
lên cia não ti ve ram mais li mi tes. Não po dia mais su por tá-lo quan do
che ga mos a Por to Ale gre. No en tan to, não de ses pe ra va dele e, com efe i to,
quan do fi ca mos sós, ele re to mou sua ale gria nor mal e o ca rá ter de an tes.

Com a mes ma mo bi li da de, as si mi lou os de fe i tos dos sol da dos 
que me acom pa nha vam; hou ve uma oca sião, em Mon te vi déu, em que
eles não me qui se ram obe de cer, acom pa nha dos au da ci o sa men te por
Fir mi a no.

Du ran te a vi a gem ele pres tou al guns ser vi ços, mas não me
de mons tra va a me nor afe i ção; ado tou a lin gua gem gros se i ra dos sol da dos
e, com uma por ção de de fe i tos ad qui ri dos, con ser vou toda sua inex pe -
riên cia, im pe rí cia, gula e aver são ao tra ba lho. Nada sabe e não mos tra o
me nor de se jo de apren der; ja ma is lhe acon te ceu pro cu rar algo que me
fos se agra dá vel.

Ao dar-lhe uma or dem, mur mu ra qua se sem pre e só obe de ce
com len ti dão ca paz de fa zer per der a pa ciên cia ao ho mem mais pa ca to.

Po rém, con ser vei-lhe bas tan te afe i ção até nos sa che ga da ao
ri a cho San ta na. Qu an do me acre di tei às por tas da mor te, só pen sei nele
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e pedi vá ri as ve zes, e com in sis tên cia, a Ma ti as e a La ru ot te re co men dá-lo,
de mi nha par te, ao Con de de Fi gue i ra. Ele pró prio tes te mu nhou esse
meu pe di do, viu quan to me in te res sa va por sua sor te e de i xou cor rer
al gu mas lá gri mas. Que ho mem bran co, após re ce ber pro vas de afe i ção
tão ine quí vo cas, não fi ca ria emo ci o na do e não pro cu ra ria, ao me nos
du ran te al guns dias, mos trar-se re co nhe ci do por sua con du ta? Não foi
as sim com Fir mi a no; des de o dia se guin te, fal tou-me ao res pe i to da
ma ne i ra mais in so len te; cas ti guei-o ba ten do; ele pa re ceu que rer se de fen der; 
re do brei o cas ti go e ele aca bou pro va vel men te re ce an do a in ter ven ção
dos sol da dos. A par tir daí, de i xei de lhe fa lar com afe i ção e pas sei a me
des gos tar dele.

Até a mi nha par ti da de São Pa u lo, ele se mos tra va in di fe ren te
em re la ção ao ou tro sexo; afir ma va mes mo no Rio de Ja ne i ro que a pre -
sen ça de uma mu lher o tor na va tris te. A gula e o amor ao sono pa re ci am 
sua úni ca pa i xão. Foi em Cas tro que ele co me çou a pa re cer me nos in di -
fe ren te; mas es tou per su a di do que o exem plo de Ne ves e de José Ma ri a no
in flu iu mu i to mais nes sa me ta mor fo se que seu pró prio tem pe ra men to.

Nas Mis sões ele de mons trou in te res se pe las ín di as, pro va vel -
men te ain da por imi ta ção; mas nes sa oca sião me ca u sou ain da mu i to de sa -
gra do por suas men ti ras, de so be diên cia e fal ta de res pe i to. A par tir daí
ve nho tra tan do-o com du re za; te nho-lhe re pe ti do que não é um ho mem 
li vre, po den do eu dis por dele como bem en ten der. A es tas pa la vras ele
nun ca res pon deu, por que sabe mu i to bem que os ho mens de sua tri bo
ven dem os pró pri os fi lhos aos por tu gue ses, pela me nor ba ga te la. Qu e ria 
me de sem ba ra çar des se ra paz, mas me vejo in fe liz men te obri ga do a
man tê-lo como uma es pé cie de ex pi a ção. Se ele per ten ces se à nos sa raça, 
eu lhe di ria: “Ou muda de con du ta ou vai pro cu rar seu pão em ou tra par te!”

Mas de que me ser vi ria fa lar as sim a um ho mem ig no ran te,
pre gui ço so, sem pre in sa tis fe i to, não sa ben do nada, nem mes mo con tar,
ig no ran do o va lor do di nhe i ro, sem ex pe riên cia, ab so lu ta men te je ju no a
tudo que cons ti tui as re la ções dos ho mens en tre si; que fa ria, se eu o
aban do nas se? E devo aban do ná-lo, após ter tido a in fe li ci da de de tirá-lo
de sua ter ra?

Acre di ta va, quan do o to mei co mi go, que um ín dio não di fe ria 
de nós se não pela fal ta de ci vi li za ção; ig no ra va que ele era in sen sí vel e
este erro me con du zia a uma quan ti da de de ou tros. Assim, to das as ve zes
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que lhe dava uma or dem, pro cu ra va fazê-lo sen tir a ne ces si da de, mas
está cla ro que este mé to do é in te i ra men te de fe i tu o so para aque le cu jas
idéi as não vão além do mo men to pre sen te; re sul tou, en tão, que se acos -
tu mou a me pe dir con ta de tudo quan to fa zia e ar gu men tar as mi nhas
or dens, se me lhan te a uma cri an ça de cin co ou seis anos, mal edu ca da,
dis cu tin do as or dens de seu pai. Sem fa lar dos de fe i tos ine ren tes à sua
raça, ele deve al guns dos que ad qui riu à mi nha ig no rân cia e in dul gên cia
ex ces si vas. Os ou tros, tais como a gros se ria, in so lên cia, ten dên cia à
men ti ra, deve aos ho mens que me acom pa nha ram nas mi nhas vi a gens.
Tal vez seja um mo ti vo a mais para não aban do ná-lo. Assim, eis-me
em ba ra ça do para sem pre por um ho mem que per ma ne ce rá eter na men te 
cri an ça pela ra zão, e ao qual é im pos sí vel fa zer com pre en der que não é
mais cri an ça, que não me será ja ma is de ne nhu ma uti li da de, nem ca paz
de afe i ção ou re co nhe ci men to.

TRONQUEIRA, 16 de abril. – Per sis tiu o mau tem po du ran te
todo o dia e não pude par tir.

As pas ta gens des te lu gar fa vo re cem à cri a ção de bo vi nos e de
ove lhas. Fiam a lã des tas úl ti mas nas ca sas e com ela fa zem pon chos e
ou tros te ci dos. Nos ter re nos de mata plan ta-se du ran te sete ou oito ve zes
se gui das, sem que seja pre ci so de i xar a ter ra em re pou so, mas quan do as 
ca po e i ras se su ce dem às ma tas, não se pode la vrar a ter ra tão lon ga men te
sem de i xá-la des can sar.

TRONQUEIRA, 17 de abril. – O tem po con ti nua de tes tá vel;
não pos so vi a jar e ape nas me foi pos sí vel fa zer, à tar de, um pas se io de
meia hora. De ses pe ro-me de fi car tan to tem po nes ta casa, sem pre bem
ali men ta dos, eu e mi nha gen te, e não de mo ver meus hos pe de i ros de
ace i ta rem re com pen sa al gu ma. Por ou tro lado, pres sin to com pe sar que
par ti rei de Por to Ale gre com o pior tem po, cor ren do ris co de per der o
fru to de tão lon ga como pe no sa vi a gem. Meus ca ma ra das se abor re cem
a pon to de pa re ce rem me cul par da chu va.

Re sol veu-se aqui fazê-los co mer co mi go, o que tor na ex tre -
ma men te de sa gra dá ve is os mo men tos das mi nhas re fe i ções. Ma ti as é
cons tan te men te pou co res pe i ta dor, le van do todo o tem po a cla mar suas 
eter nas que i xas con tra o Rei ou suas pi a das so bre a re li gião e os pa dres.
Já pro vei que se ria com pro me te dor res pon der-lhe e es tou per su a di do de 
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que re pe te o mes mo as sun to, pois já per ce beu que tais dis cur sos me
con tra ri am.

As pas ta gens es tão ain da ver des, mas à ex ce ção de com pos tas 
ex tre ma men te co muns e de oxa lis, não se vêem mais plan tas flo ri das.

Meu hos pe de i ro não re co briu sua casa, por fal ta de te lhas;
mas seus fi lhos já re cons tru í ram os dois la dos de pa re des que ti nham
ca í do. Ao de i xar a Pro vín cia das Mis sões, ob ser vei, como dis se, ca sas
bo ni tas e co ber tas de te lhas, mas cons tru í das com uma só fi le i ra de ti jo los e 
de ter ra ba ti da; não é de ad mi rar, por tan to, que se jam as sim pou co só li das.
Em ge ral, os bra si le i ros, quan do cons tro em, não pen sam nos fi lhos, mas 
é pre ci so con vir que, nes te país, cus ta pou co cons tru ir uma casa. Des de
que che guei à Ca pi ta nia do Rio Gran de, só en con trei, pra ti ca men te, casa 
de an dar tér reo.

No Dis tri to de San ta Ma ria as ter ras são, ge ral men te, bas tan te 
di vi di das; no en tan to en con tram-se es tân ci as onde se con tam até seis
mil ca be ças de gado; meu hos pe de i ro pos sui em tor no de mil e não é
ho mem rico. To dos os pro pri e tá ri os ama nham a ter ra ao mes mo tem po
que cri am o gado. O dono da casa e seus fi lhos cu i dam do gado, e os
ne gros, da plan ta ção; por tan to nin guém aqui se en ver go nha de tra ba lhar;
os ho mens me nos ri cos têm va cas de le i te e cul ti vam a ter ra com suas
pró pri as mãos. Nes ta área do dis tri to, não se plan ta so men te para o
con su mo; vá ri os agri cul to res ven dem para Ca cho e i ra e Rio Par do tri go,
mi lho, etc.

ESTÂNCIA DE RESTINGA SECA, 18 de abril, qua tro lé guas. 
– Esta ma nhã o tem po se apre sen ta va mu i to car re ga do e ame a ça dor. Ti nha 
já to ma do a re so lu ção de pas sar o dia em casa des se bom José Sil ve i ra e
ver da de i ra men te en ver go nha do por in co mo dá-lo tan to, quan do as nu vens
se dis si pa ram um pou co e me pus a ca mi nho para gran de sa tis fa ção de
todo o meu sé qui to. Antes de par tir, dis se ao Sil ve i ra que de se ja va de i xar-lhe
al gu mas lem bran ças, mas nada ten do, in fe liz men te, para lhe ofe re cer, eu
lhe pe dia que ace i tas se algo para si e seus fi lhos e, fa lan do-lhe as sim, eu
quis lhe dar dois lu í ses,∗ mas ele re lu tou em ace i tá-los, fi can do eu na
obri ga ção de lhe dar al guns pe que nos ob je tos que ain da me res ta vam.
Ele com seus fi lhos me acom pa nha ram até pró xi mo da qui e me fo ram
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mu i to úte is, pois em vá ri as di re ções, as chu vas tor na ram o ca mi nho pés si mo.
Con ti nu a mos com a ser ra à nos sa di re i ta, sem dela dis tan ci -

ar mos mu i to. As mon ta nhas que a for mam são sem pre pou co ele va das e 
co ber tas de ma tas; ter mi nam, qua se to das, por um ex ten so pla nal to. A
re gião que o ca mi nho cor ta está agra da vel men te re ves ti da de tu fos de
ca pim mu i to es pes sos e de pas ta gens onde se en con tram ca va los e bois.

Pa ra mos al guns ins tan tes numa pe que na ven da onde os bois
fo ram tro ca dos e vi e mos fa zer pa ra da numa es tân cia, si tu a da a al gu ma
dis tân cia da es tra da. Sil ve i ra e seus fi lhos po dem com pa rar-se, por seus
mo dos, aos nos sos cam po ne ses ri cos. O pai em casa usa uma ves te de
pano gros so, as cri an ças ape nas um gi bão, to dos de per nas nuas; ne nhum
de les sabe ler nem es cre ver, e sua con ver sa ção se faz ape nas so bre o
pe que no nú me ro de ob je tos que os cer cam.

As mu lhe res são bo ni tas, mu i to bran cas e co ra das; não se
pa re cem de ne nhum modo com as nos sas cam po ne sas; con tu do mos -
tram-se en ca bu la das; apa re cem pou co e ja ma is co mem em nos sa fren te.
Usam ves ti do de ín dia e um fi chu; os ca be los ar ma dos com uma tra ves sa
e as per nas nuas. Este cos tu me não é, de fato, o mes mo ob ser va do em
Mi nas, mas não di fe re da que le que têm as mu lhe res das ci da des.

É de se no tar que, nes ta par te da ca pi ta nia, as mu lhe res apa re cem
mu i to me nos di an te dos es tra nhos, ge ral men te mais tí mi das que as de
en tre Rio Gran de e San ta Te re sa. Estas úl ti mas não pos su em, sem dú vi da,
o en can to das es pa nho las-ame ri ca nas, mas de las mu i to se apro xi mam.

Sil ve i ra me con tou que os ali cer ces de sua casa, fe i tos de pe dra,
ti nham dois pal mos; pre su mo que esse é o mo de lo de to das as ca sas
cons tru í das de igual modo.

POTREIRO DA ESTIVA, 19 de abril, qua tro lé guas. –
Ontem à no i te, an tes de me de i tar, fi quei por lon go tem po me en tre ten do
com meu hos pe de i ro, que pa re ce de con di ção mais ele va da que o bom
Sil ve i ra. Qu e i xou-se mu i to dos abu sos de que são ví ti mas os agri cul to res 
des ta ca pi ta nia, e ele, em par ti cu lar, es pe ra mu i to das Cor tes. Re pe te
cons tan te men te que os ofi ci a is to mam dos es tan ci e i ros ca va los e bois,
pro me ten do de vol vê-los da es tân cia vi zi nha, po rém, ja ma is cum prem a
pa la vra. Às ve zes, es ses ani ma is são rou ba dos, le va dos para mu i to lon ge
e aban do na dos, quan do não po dem mais fazê-los avan çar, ou en tão se
lhes cor tam as pon tas das ore lhas, mar ca de pro pri e da de real. Como
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tudo se faz com ar bí trio e vi o lên cia, não se ob ser va ne nhu ma re gra nas
re qui si ções; aque les que têm o di re i to de fazê-las não se dão ao tra ba lho
de se di ri gir ao co man dan te, úni ca pes soa ca paz de fa zer uma re par ti ção 
jus ta; to mam dos agri cul to res os ani ma is que lhes são ne ces sá ri os, ou
mes mo se apos sam da que les que se acham nos cam pos e as sim toda a
car ga re cai so bre os pro pri e tá ri os vi zi nhos das es tra das.

Já dis se que se to ma vam dos es tan ci e i ros os ani ma is ne ces sá ri os
para a nu tri ção das tro pas e que ja ma is são pa gos. Atu al men te faz-se co i sa
pior. Há al gum tem po le va ram des te dis tri to mu i tos bois para Be lém e
Ca pe la de Ale gre te, achan do um ex ce len te meio para que os pro pri e tá ri os
não abor re ces sem nin guém com suas re cla ma ções: não se lhes dá re ci bo.

Te nho sem pre à mi nha di re i ta a mes ma ca de ia de mon ta nhas,
mas aos pou cos ela se vai dis tan ci an do. A re gião per cor ri da é mu i to
de si gual, com tu fos de ca pim mais abun dan tes que as pas ta gens, e es tas
de má qua li da de.

Em ge ral a to na li da de das pas ta gens no Bra sil está na ra zão
in ver sa da quan ti da de das ma tas que se en con tram ne las mis tu ra das, e
os me lho res pra dos que co nhe ci na Amé ri ca são os dos cam pos de
Mon te vi déu, onde não há ab so lu ta men te ma tas. Após vá ri os dias, não
en con tro plan tas flo ri das, a não ser com pos tas e oxa lis. Con ti nuo a ver
gran de nú me ro de ani ma is nos cam pos, mas ge ral men te de pe que no
por te. A uma lé gua da es tân cia Res tin ga Seca, exis te uma ou tra per ten -
cen te a um pa u lis ta. Envi ei ali um dos meus sol da dos para con se guir
bois e de ram-lhe qua tro jun tas, em bo ra não te nha exi bi do mi nha Por ta ria e 
meu sol da do se apre sen tas se à pa i sa na. Isso pro va como essa gen te está
acos tu ma da a essa es pé cie de abor re ci men to.

Qu an to a mim, sem pre, em to dos os pe di dos de bois que cos -
tu mo fa zer aos es tan ci e i ros, te nho usa do de toda a gen ti le za pos sí vel,
cons tan te men te ofe re cen do re mu ne ra ção, mas sem pre re cu sa da. Noto
mes mo que, quan to mais pro cu ro usar de sim pli ci da de no meu modo de 
ser e nas mi nhas con ver sas, me nos de fe rên cia têm por mim. O con trá rio 
acon te cia em Mi nas; lá quan to mais es for ços fa zia para me tor nar agra -
dá vel, mais era re tri bu í do em hos pi ta li da de. A di fe ren ça está nis to: que
aqui es tão de tal modo ha bi tu a dos ao re gi me mi li tar e ao ar com pe ne tra do
dos ofi ci a is, que não acre di tam que ne nhum ho mem sim ples e ho nes to
pos sa me re cer res pe i to.
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Hoje é Sex ta-Fe i ra San ta e to dos je ju am com ri gor ja ma is vis to,
por que em dia se me lhan te nun ca vi si tei nin guém. 

Esta ma nhã, meu hos pe de i ro me re pe tiu que não me ofe re cia
café por ser dia de je jum. O es tan ci e i ro nos ser viu para o al mo ço pão e
água, e o ho mem em cuja casa devo per no i tar não me deu jan tar, pela
mes ma ra zão. O que acon te ceu de ex tra or di ná rio, nes sa aus te ri da de, foi
que José Ma ri a no, o pri me i ro a fa lar do je jum, re je i tan do in dig na do a
ofer ta que lhe ha vi am fe i to de to mar ca cha ça, não de i xou pas sar o dia
sem fa zer zom ba ri as so bre Deus e os san tos.
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Ca pí tu lo XXI

MARGENS DO RIO JACUÍ – ANOTAÇÕES SOBRE A
ADMINISTRAÇÃO DE CHAGAS – CHÁCARA DE PEDRO
MORALES – VILA DE CACHOEIRA – MARGENS DO RIO
BOTUCARAÍ – ACIDENTE – OS BRASILEIROS DESEJAM UMA
CONSTITUIÇÃO – CONVERSAÇÃO SOBRE A PROVÍNCIA DAS
MISSÕES – IMPOSSIBILIDADE DE EMPREGAR OS NEGROS – A
MEIA LÉGUA DA CASA DO MAJOR FILIPE CARVALHO – LIÇÃO
DE CIVILIDADE – VILA DO RIO PARDO – O SARGENTO-MOR
JOSÉ JOAQUIM DE FIGUEIREDO – SEISCENTAS LÉGUAS SEM
UMA PONTE – VENDA DA CARROÇA PARA CONTINUAR A
VIAGEM POR ÁGUA – DECADÊNCIA DOS ÍNDIOS COMPLETADA 
PELOS PORTUGUESES – COMÉRCIO DE RIO PARDO – COUROS 
E TRIGO – DESCRIÇÃO DA CIDADE – PAIXÃO DO JOGO, LUXO
DE ARREIOS, COMÉRCIO NAS MÃOS DOS EUROPEUS.

MARGENS DO RIO JACUÍ, 20 de abril, qua tro
lé guas. – A re gião per cor ri da para che gar até aqui é per fe i ta men te pla na, 
mu i to úmi da, cer ca da de co li nas pou co ele va das e co ber ta de pas ta gens;
a es tra da se tor na in tran si tá vel de po is de chu vas pro lon ga das, sen do en tão
pre ci so fa zer-se um des vio se guin do o cume das co li nas; to das as plan tas se 
apre sen tam sem flo ra ção. O Ja cuí foi o ter mo da nos sa ca mi nha da, sen do
o rio que cor re di an te de Por to Ale gre e ter mi na por for mar a la goa dos
Pa tos. Pode ter aqui a mes ma lar gu ra do Lo i ret di an te de Plis say e cor re
ma jes to sa men te en tre duas or las de bos ques. Mi nha ba ga gem pas sou de
uma só vez, em três pi ro gas amar ra das, jun tas, sen do a ma i or a do meio. 



A car ro ça pas sou apo i a da so bre duas pi ro gas, dan do mu i to tra ba lho e
não se po dia ter fe i to por me nos para fa ze rem pas sar o rio os bois e os
ca va los. Meu pes so al ti nha tra ba lha do bas tan te, ter mi nan do só ao
pôr-do-sol aqui lo que ha via co me ça do ao meio-dia.

Fui mu i to bem re ce bi do com mi nha ba ga gem numa ca si nha
do bar que i ro en car re ga do da pas sa gem do rio. Entre o Ibi cuí e a Ca pe la
de San ta Ma ria vi mu i tas ca sas co ber tas com cas cas de pal me i ra cha ma da
je ri vá, cor ta da pela me ta de; ela for ma duas ca lhas, que, di vi di das em lon gos 
pe da ços, se co lo cam so bre as co ber tu ras das ca sas, de modo idên ti co às
te lhas de bar ro.

Cha gas as si na la o co me ço de seu go ver no com ma ni fes ta ções 
apa ren tes de afe i ção pe los ín di os e, até o úl ti mo mo men to, pa re cia fa vo -
re cer os ho mens des sa raça. Não os pu nia ja ma is, per mi tia-lhes de i xar a
pro vín cia quan do de se ja vam e dava-lhes, di zem, qua se sem pre, ra zão
con tra os bran cos. Bem me lhor te ria ele de mons tra do sua ami za de,
pa re ce-me, se ti ves se to ma do al gu mas me di das para im pe dir que ca ís sem
suas al de i as, não per mi tin do ja ma is que os ad mi nis tra do res se en ri que -
ces sem às cus tas des ses in fe li zes, des mo ra li zan do-os e de i xan do-os
mor rer de fome; afo ra isso, de via fa zer com que al gu mas cri an ças apren -
des sem ofí ci os, bem como ha ver in tro du zi do a va ci na na pro vín cia que
ele go ver na.

CHÁCARA DE PEDRO MORALES, 21 de abril, três lé guas.
– Enquan to pas sá va mos a car ro ça, vá ri os bois e ca va los pas ta vam ao
lon ge na pla ní cie, o que nos obri gou a par tir mu i to tar de.

O bar que i ro me ha via dito que o ca mi nho or di ná rio es ta va
im pra ti cá vel e que era ne ces sá rio fa zer uma lon ga vol ta; pedi-lhe que en si -
nas se o ca mi nho à mi nha gen te, sen do pron ta men te aten di do, mas per ce bi
que os meus acom pa nhan tes o ou vi am com bas tan te mau hu mor.

Ha vía mos pri me i ra men te en con tra do uma pla ní cie úmi da que 
pa re cia a con ti nu a ção da que la que on tem per cor re ra an tes de che gar ao
Ja cuí; tem igual men te pou ca lar gu ra e é li mi ta da, à di re i ta, por co li nas
(co xi lhas), e à es quer da, por bos ques, além dos qua is se vê a ser ra Ge ral. 
De po is de ter fe i to cer ca de duas lé guas nes sa pla ní cie, co me ça mos a su bir
as co li nas. A re gião que per cor re mos de po is des se mo men to é ex tre ma -
men te bela, ini gua lá vel, e ofe re ce uma va ri e da de de co res be lís si mas, en tre -
la ça das de pas ta gens e par tes de bos que. Con ti nu a mos a avis tar, ao lon ge,

420 Au gus te de Sa int-Hilaire



os pi cos da ser ra Ge ral, que são me nos uni for mes e, por con se guin te,
mais pi to res cos.

Como meus bois es ta vam mu i to fa ti ga dos, meus sol da dos se
pron ti fi ca ram pe gar al guns que pas ta vam tran qüi la men te no cam po.
Embo ra os ofi ci a is mu ni dos de por ta ri as fos sem acos tu ma dos a essa
es pé cie de vi o lên cia, não con sen ti imi tá-los, se não mu i to con tra ri a do e,
se con cor dei, foi me nos em be ne fi cio de meus bois, que para evi tar des con -
ten ta men to en tre os sol da dos que já es ta vam de mu i to mau hu mor.

No tei, por suas pa la vras, que ha via oca si o na do tal abor re ci -
men to, ao con sul tar o bar que i ro so bre o ca mi nho, fa zen do-os dar uma
vol ta de duas lé guas. Ma ti as, an tes de che gar aqui, me mos trou seu des -
con ten ta men to de ma ne i ra a mais in sul tu o sa; tive o cu i da do de fin gir
não ter per ce bi do que ele que ria me ofen der; mas con fes so não ser bas -
tan te fi ló so fo para me tor nar in sen sí vel. Re co nhe ço que es ses ho mens
me têm pres ta do os ma i o res ser vi ços, mas cre io que são ins ti ga dos con tra
mim por José Ma ri a no, cujo ca rá ter é de tes tá vel. Não me ha bi tuo aos
seus mo dos tão ru des nem a ser tam bém cons tan te men te ob je to de seu
des dém e de sua gros se ria. Tudo isso me tor na in su por tá vel o fim des ta
vi a gem, e ja ma is tive ta ma nho de se jo de che gar. Eu me con so la ria se
achas se al gu mas plan tas flo ri das, mas não en con tro nada além de se men tes, 
e es tas sem pre de es pé ci es co nhe ci das. Pos so in di car en tre as mais abun -
dan tes a com pos ta nº 2.587 bis, uma ou tra com pos ta, al gu mas hyptis, ex tre -
ma men te co muns, e a ru biá cea nº 2.759 ter.

Esta va au sen te o ho mem em cuja casa devo pas sar a no i te.
Ao vê-lo che gar, fui ao seu en con tro; ele, a prin cí pio, me pa re ceu me di o cre -
men te afá vel, ape sar de me ha ver per mi ti do des car re gar mi nhas ma las num 
pe que no quar to de sua casa. Mos trei-lhe mi nha por ta ria e lhe pedi bois,
mas ele me res pon deu que os ti nha ven di do, as sim como to dos seus ani ma is, 
para não ser mais ob je to de ve xa mes pe los mi li ta res que pas sa vam por
essa es tra da; acres cen tou que ul ti ma men te ain da um sol da do lhe ha via
to ma do seu úl ti mo ca va lo, pro me ten do de vol vê-lo da casa vi zi nha, e que 
não mais re tor na ria a ver sua ca val ga du ra. Qu an to a mim, ando tão fa ti -
ga do de men di gar bois em todo lu gar por onde pas so e de en con trar tão 
pou cas pes so as de boa von ta de, que, se ti ves se po di do pre ver isso, te ria
com pra do bois a qual quer pre ço.
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VILA DE CACHOEIRA, 22 de abril, qua tro lé guas. – Re gião 
cor ta da por bos ques e pas ta gens, a prin cí pio, bas tan te aci den ta da, de po is
qua se pla na e me nos ar bo ri za da. Todo o tem po a vis ta da ser ra, au sên cia 
de flo res na cam pa nha, ape nas plan tas com se men tes e sem pre de es pé ci es
co muns. A Vila de Ca cho e i ra, que tem sido o ter mo da jor na da, está
agra da vel men te si tu a da; an tes de aí che gar mos, Ma ti as se guiu à fren te,
le van do mi nha por ta ria para con se guir casa com o co man dan te, que lhe
deu as cha ves des ta onde es tou alo ja do.

Des car re ga da mi nha ba ga gem, fui lhe fa zer uma vi si ta, que
logo me re tri bu iu, e vol tei à sua casa, à tar de, para sa ber al gu mas no tí ci as,
mas ele nada me dis se que eu já não sou bes se.

MARGENS DO RIO BOTUCARAÍ, 23 de abril, duas lé guas.
– A Vila de Ca cho e i ra, sede de dois ju í zes or di ná ri os e lu gar de ex ten sa
pa ró quia, fica numa po si ção agra dá vel, à en cos ta de uma co li na que do mi -
na o rio Ja cuí. Esta vila, re cém-cri a da, é ain da pe que na; a pra ça pú bli ca
está in di ca da por al gu mas ca sas es par sas.

Entre a vila e o rio, so bre o de cli ve da co li na, as mi se rá ve is
pa lho ças, se pa ra das umas das ou tras, cuja re u nião toma o nome de
Alde ia. Estas chou pa nas são ha bi ta das por ín di os, que vi e ram da al de ia
de São Ni co lau, vi zi nha de Rio Par do, para lan çar as fun da ções des ta
vila e que aqui per ma ne ce ram após con clu í da sua em pre i ta da.

A Vila de Ca cho e i ra deve seu nome aos re ci fes que, a pou ca
dis tân cia do lu gar onde está cons tru í da, em ba ra çam o le i to do rio e não
de i xam pas sar as ca no as, se não ao tem po das en chen tes. Até o mo men to,
não se re a li zou obra al gu ma para fa ci li tar o des car re ga men to de mer ca -
do ri as; ape nas abri ram uma pi ca da no meio das ár vo res que mar ge i am o 
Ja cuí e pa re ce que não cu i da ram do ca mi nho que liga este rio à ci da de.
De qual quer for ma, como São João de Ca cho e i ra é o pri me i ro po vo a do
que se en con tra na rota das Mis sões e do Pa ra guai, tor nou-se uma es pé cie
de en tre pos to, onde os mer ca do res e os es tan ci e i ros que não que rem fa zer
lon gas vi a gens de i xam os pro du tos de suas ter ras e ad qui rem de vol ta as 
mer ca do ri as de que ne ces si tam.

A re gião que per cor re mos para vir aqui ofe re ce ain da al ter na -
ti va de pas ta gens e de tu fos de ca pim: vêem-se ao lon ge os ci mos da
ser ra Ge ral; sem pre au sên cia de flor nos cam pos.
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Che gan do a Ca cho e i ra, pedi ao co man dan te que me ar ran jas se
bois; mas ele me res pon deu que se ri am ne ces sá ri os mu i tos dias para
pro cu rá-los; par ti, pois, com os meus, ex tre ma men te fa ti ga dos. Ape nas
ha vía mos fe i to meia lé gua, avis ta mos imen so re ba nho que pas ta va no
cam po. De i xei ain da meus sol da dos pe gar qua tro jun tas e pu de mos che gar
pron ta men te ao rio de Bo tu ca raí.

Como o tem po es ta va su je i to à tem pes ta de, to mei a re so lu ção 
de fa zer des car re gar mi nhas ba ga gens, de i xan do-as esta no i te na casa do 
bar que i ro e con ten tan do-me hoje em atra ves sar o rio à car ro ça. Para
exe cu tar esse pla no, era pre ci so pri me i ra men te que o bar que i ro qui ses se
re ce ber-me em sua casa. Ao pe dir per mis são para isso, ele me fez ver
que sua casa era mu i to pe que na, não po den do con ter mi nhas ba ga gens,
e me re co men dou a seu vi zi nho, cuja casa está igual men te si tu a da à be i ra
da água. Ape sar de me di ri gir a esse ho mem com toda de li ca de za pos sí vel,
ele re je i tou meu pe di do mu i to gros se i ra men te. Insis ti, mas sem êxi to.
Não que ren do, en tre tan to, ar ris car o fru to de tão lon ga e pe no sa vi a gem,
vali-me pela se gun da vez do no bre tí tu lo que pos suo e, ati ran do ao meio 
do quar to uma mo e da de duas pa ta cas, dis se-lhe que, ten do pago a hos pe -
da gem, con si de ra va ter o di re i to de não dor mir fora. Meu tí tu lo pro du ziu,
cre io, mu i to mais efe i to que o di nhe i ro; o ho mem não dis se mais ne nhu ma
pa la vra e foi de so cu par um quar ti nho que pode me dir duas to e sas
qua dra das; ten do em pi lha do mi nhas ma las, en con trei lu gar para fa zer a
cama.

Enquan to isto, mi nha gen te tra ba lha para trans por tar a car ro ça
ao ou tro lado do Bo tu ca raí. Como este rio tem pou ca lar gu ra, Ma ti as
pen sou que po de ria em pre gar o mes mo re cur so usa do no To ro pi. O
bar que i ro e vá ri as pes so as pre sen tes o avi sa ram de que a cor ren te za era
mu i to for te e que a car ro ça iria ao fun do, ou se ria le va da pe las águas.
Ma ti as te i mou em se guir suas idéi as, e eu tive a fra que za de de i xá-lo agir. 
O ve í cu lo en trou no rio pu xa do pe los bois e acom pa nha do de duas
pi ro gas, cu jos con du to res de vi am di ri gir os ani ma is. Ma ti as se ati rou na
água, mas foi aju da do pelo bar que i ro e, ape sar dos es for ços de meu pes -
so al, os bois e a car ro ça, ar ras ta dos pela cor ren te za, de sa pa re ce ram aos
meus olhos, es con di dos pe las ár vo res que mar ge i am o rio. Logo, no en tan to, 
fi quei sa ben do que a car ro ça ha via che ga do à ou tra mar gem, mas num
lu gar pou co aces sí vel, pe re cen do na pas sa gem dois bois e um ca va lo.
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MARGENS DO RIO BOTUCARAÍ, 24 de abril. – Bem an tes
do ama nhe cer, meus em pre ga dos pas sa ram para o ou tro lado do rio,
abrin do uma pi ca da no mato que mar ge ia o rio; que bra ram a co ber tu ra
da car ro ça, ti ran do-a da água.

Enquan to tra ba lha vam, a chu va caía tor ren ci al men te. Os ho mens
já es ta vam mo lha dos des de on tem à tar de e não ha vi am tro ca do a rou pa;
após ti ra rem a car ro ça do rio, vi e ram al mo çar com a rou pa in te i ra men te
mo lha da, re tor nan do ao rio para re u nir os bois e os ca va los e so men te à
tar de ves ti ram rou pas se cas. Como já dis se, o povo des te país su por ta,
com ex tre ma fa ci li da de, as ma i o res in tem pé ri es; é pre ci so que cho va
bem for te para que meus sol da dos não dur mam ao re len to; des de que
ne ces sá rio, Ma ti as se joga na água com qual quer tem po sem a me nor
di fi cul da de e, ape sar de apa ren te men te fra co, é um ho mem, de fato,
in can sá vel.

De qual quer modo, eis-me a oito lé guas do ter mo des sa vi a gem
e não sei quan do po de rei che gar, pois o tem po está pés si mo e mi nha
car ro ça sem co ber ta.

MARGENS DO RIO BOTUCARAÍ, 25 de abril. – Qu an do
par ti do Rio Gran de, fui se gui do por um cão que me vem acom pa nhan do
até aqui. Entre tan to, ao sa ir mos de Ca cho e i ra, de mos por fal ta dele; Ma ti as
pro cu rou-o inu til men te em toda a vila, e pen sa mos que al gum ne gro o
ti ves se le va do para o cam po.

Esta ma nhã, no en tan to, um ho mem de Ca cho e i ra, que pas sou
por aqui com des ti no a Rio Par do e me re co nhe ceu, de cla rou-me que o
ani mal ti nha fi ca do pre so na casa onde me hos pe da ra, e que os vi zi nhos, 
le va dos pelo ba ru lho de seu la ti do, abri ram a por ta para sol tá-lo.

Alu guei um ca va lo, en vi ei Fir mi a no à vila e ele trou xe de vol ta 
o cão. Ima gi nei que, ao nos re ver, da ria o ani mal al gum si nal de ale gria,
mas ele se de i tou tran qüi la men te sem res pon der aos nos sos agra dos. É
de ob ser var que os cães des te país se afe i ço am mu i to me nos aos ho mens
que os da Eu ro pa. Não vi um só que lam bes se o dono e é ex tre ma men te
raro vê-los aba nar a ca u da, como o fa zem os nos sos.

Sei que, em ge ral, os bra si le i ros mal tra tam bas tan te seus cães,
mas o meu está bem nu tri do, não leva pan ca da, e con ti nua tão in di fe ren te
como os ou tros. Uma tão gran de di fe ren ça de tem pe ra men to en tre ani ma is 
da mes ma raça, me pa re ce, deve ser atri bu í da à in fluên cia do cli ma. O que
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há de sin gu lar é que o mes mo ocor re en tre os ho mens. Os bra si le i ros
são bons, hos pi ta le i ros, ge ne ro sos, mas de re gra, cre io, pou co sen sí ve is à 
ami za de; ra ra men te ex pan si vos, e não lhes noto ne nhum si nal de ale gria
quan do, após uma lon ga au sên cia, se re en con tram com seus co nhe ci dos 
e ami gos.

Meus em pre ga dos co lo ca ram cou ros ao lado da car ro ça, mas
re ce io que não pos sam res guar dar mi nha ba ga gem da chu va que não
ces sa de cair. O tem po para mim é con su mi do de ma ne i ra a mais tris te,
não faço nada e es tou in te i ra men te de sen co ra ja do. O rio Bo tu ca raí, aflu en te
do Ja cuí, e que nele se lan ça, apro xi ma da men te, a meia lé gua da qui,
mede pou ca lar gu ra, mas de mu i ta cor ren te za; no en tan to, só não é
va deá vel após chu vas con si de rá ve is. A pas sa gem dele está ar ren da da,
anu al men te, pela fa zen da real, por du zen tos mil-réis.

O que pri me i ro pa re ceu mu i to agra dá vel na re vo lu ção aca ba da
de se ope rar é que to dos es tão en can ta dos com a Cons ti tu i ção, dela
es pe ran do gran des be ne fí ci os, sem que essa te nha sido fe i ta ain da; a ma i or
par te mes mo dos que dela es pe ram tan ta fe li ci da de não sa bem se quer o
que é uma Cons ti tu i ção. Tudo isto, en tre tan to, não é tão ri dí cu lo como
se po de ria pen sar. Se ria im pos sí vel que os bra si le i ros não es ti ves sem fa ti ga -
dos de tan tos abu sos, de tan tos ve xa mes, con se qüen tes de um po der ar bi -
trá rio. Sem uma idéia bem pre ci sa do que é Cons ti tu i ção, não ig no ram,
con tu do, ser um có di go de leis que deve pôr li mi tes à au to ri da de ab so lu ta, 
ale gran do-se, pois, jus ta men te. Até ago ra, no en tan to, não no tei en tu si as mo;
to dos es tão sa tis fe i tos, mas sem exal ta ção. Isto é de vi do ao ca rá ter cal mo
do povo, que ape nas se en tre ga rá a ex ces sos em úl ti mo re cur so; mas,
nes te caso, não te rão li mi tes.

Não é de ad mi rar que os bra si le i ros se re ju bi lem de ver che gar a
épo ca de uma mu dan ça qual quer; an tes de ve mos nos ad mi rar que te nham
so fri do tão lon ga men te a ti ra nia da qual era ob je to. To dos os ha bi tan tes
des ta pro vín cia, en tre ou tras, par ti ci pa ram da guer ra du ran te mu i tos
anos e qua se nun ca re ce be ram sol do. Enquan to pa ga vam do pró prio
bol so, le va vam de les ca va los, bois, car ro ças; as fa mí li as fi ca vam ex pos tas 
a ve xa mes e à ra pi na gem dos sol da dos su bal ter nos e dos che fes; ape sar
dis so, a ma i o ria des tes ho mens não se que i xa. Pode-se di zer, com cer te za, 
que os fran ce ses não su por ta ri am sem re vol ta a cen té si ma par te do que
so fre ram, com tan ta pa ciên cia, os ha bi tan tes da ca pi ta nia de Rio Gran de.
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MARGENS DO RIO BOTUCARAÍ, 26 de abril. – Mu i to
ca lor toda a no i te, e du ran te o dia chu va in ter mi ten te. As pes so as da re gião
afir mam que o tem po não me lho ra rá en quan to o ven to não mu dar para
o su do es te e acres cen tam que não vi ram, por mu i tos anos, um mês de
abril tão chu vo so. Con ti nuo a pas sar o tem po mais tris te men te pos sí vel,
sus pi ran do pelo ins tan te em que po de rei pôr de novo o pé na es tra da.

Ao cair da tar de, che gou aqui o ho mem que, ou tro dia, me
re ce beu em sua casa; con ver sa mos mu i to so bre a pro vín cia das Mis sões. 
Dis se-lhe que es ta va ad mi ra do dos es tan ci e i ros ri cos des ta pro vín cia não 
pos su í rem ne gros, em vez de alu gar peões a oito e a doze pa ta cas por
mês. Ele me res pon deu que eram for ça dos a isso, por que as ín di as
pre fe rem os ne gros aos ho mens bran cos e aos pró pri os ín di os, pon do-os
em per di ção, ca u san do-lhes do en ças ve né re as das qua is eram se gui da -
men te ví ti mas.

27 DE ABRIL, duas lé guas.∗ – Abor re ci do até o ex tre mo da
tris te vida que le va va às mar gens do Bo tu ca raí, to mei, afi nal, a de ci são
de sair des te lu gar, ape sar do tem po ain da chu vo so da ma nhã. Ma ti as
co lo cou as ma las na car ro ça so bre pe da ços de ma de i ra que a al te as sem,
im pe din do que, em caso de chu va, se mo lhem por ba i xo, co brin do-as
de po is com cou ros.

Ter mi na do o tra ba lho, meus em pre ga dos atre la ram os bois
que ti nham ain da ido apa nhar nos cam pos, e nos pu se mos em mar cha.

A re gião que ex plo ra mos até aqui é de si gual, cor ta da de pas tos e 
bos que tes. Aqui e ali, chou pa nas; bois e ca va los pas tam no cam po e à
es quer da, ao lon ge, as mon ta nhas da ser ra Ge ral co me çam a se tor nar
mais ele va das.

Após ter per cor ri do cer ca de lé gua e meia, pa rei na casa do
Ma jor Fili pe Car va lho, ho mem rico e ser vi çal, que, se gun do me dis se ram,
me po de ria em pres tar bois para se guir mais lon ge. Ele não es ta va em
casa, mas fui bem re ce bi do pela es po sa, que me fez ser vir o jan tar, me
em pres tou os bois para vir até aqui e deu car ne ao meu pes so al. Esta
se nho ra é mu i to dis tin ta, não obs tan te lhe fal tar en can to, ca rac te rís ti cas
das mu lhe res es pa nho las. Como tan tas ou tras da re gião, têm elas, em
suas ma ne i ras, algo de frio, cons tran ge dor e des de nho so, ja ma is tes te -
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mu nha do nas es pa nho las. Estas me fa zi am co mer em suas com pa nhi as,
mes mo na au sên cia dos ma ri dos; mas as bra si le i ras que me aco lhe ram em
suas ca sas, quan do os es po sos es ta vam au sen tes, me fa zi am co mer so zi nho.

A casa do Ma jor é co ber ta de te lhas, po rém, tér rea; em ge ral
não vi nes ta ca pi ta nia uma só casa de um an dar.

Ha via na sala em que fui re ce bi do uma mesa e ca de i ras de
do brar, com as sen to de cou ro. Qu an to à mesa, era bem ser vi da. É pre ci so
que uma casa seja mu i to po bre para que nela não se en con trem al guns
ta lhe res de pra ta, mas o uso de pra tos des se me tal é des co nhe ci do no
Bra sil. Na Ca pi ta nia do Rio Gran de não há ta pe ça ria em par te al gu ma;
as pa re des são ca i a das e sem or na men tos.

Os bois do Ma jor Fili pe só me con du zi ram a meia lé gua de
sua re si dên cia. Pa rei numa casa per ten cen te a um ho mem que me pa re ceu
mu i to bon do so e rico. No ins tan te mes mo de mi nha che ga da, con vi -
dou-me a en trar na sala onde es ta vam re u ni das sua mu lher e fi lhas; a
pri me i ra, mãe de doze fi lhos, logo par ti ci pou de nos sa con ver sa. Meu
hos pe de i ro me fez ser vir uma re fe i ção, bem como à mi nha gen te, e me
pro me teu bois para ama nhã. Di zia-me, an tes de jan tar, que só ti nha fe i jão 
e car ne-seca para me ofe re cer, mas se eu qui ses se car ne fres ca, po de ria
man dar pro cu rar uma vaca na es tân cia vi zi nha. Res pon di-lhe que, es tan do 
para che gar a Rio Par do, não que ria ma tar uma vaca, que se ria des per di -
ça da. “Essa é a pri me i ra vez”, re pli cou meu hos pe de i ro, “que vejo um
ofi ci al mos trar tal de li ca de za.”

Como me foi ou tor ga do o tí tu lo de co ro nel, to dos me su põem
com di re i to de le var os ani ma is dos fa zen de i ros sem pa gar, fi can do mu i to
ad mi ra dos por que não pro ce do as sim. Na ver da de, mi nha por ta ria me
au to ri za re qui si tar toda es pé cie de so cor ros, mas nun ca lan cei mão dela,
por isso meus sol da dos des gos ta vam de mim; te ria sido para eles uma
ver da de i ra di vin da de se, em vez de re pre en dê-los como fa zia, os de i xas se
ma tar di a ri a men te uma vaca, ou ti rar ca va los dos es tan ci e i ros a seu
bel-pra zer. A di fi cul da de em con ten tar es ses ho mens, nu tri-los, tor nou-me
esta vi a gem ex tre ma men te pe no sa.

28 DE ABRIL, cin co lé guas e meia.∗ – A re gião é sem pre
bo ni ta e de si gual, en tre me a da de pas ta gens e bos que tes. Aqui e ali,
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pa lho ças e à di re i ta ao lon ge, as mon ta nhas da ser ra Ge ral. De po is de
San ta Ma ria e além de Ca cho e i ra, en con trei na es tra da mu i tas car ro ças e
ho mens a ca va lo.

Após ha ver pa ra do ao meio-dia per to de um bos que, vim aqui 
pe dir pou sa da. Eu ha via to ma do a di an te i ra e me apre sen ta do so zi nho a 
esta casa, mas fui ex tre ma men te mal re ce bi do. Meu hos pe de i ro me
re pre en deu acre men te por eu ter atra ves sa do a cer ca que se pa ra o seu
pá tio do cam po. “Nin guém”, ad ver tiu-me ele, “se não um ho mem
mal-edu ca do se por ta ria as sim; o se nhor de via fi car do lado de fora,
cha man do-me e es pe ran do que al guém lhe res pon des se.” Ten do sem pre 
in cum bi do Ma ti as dos pe di dos de hos pe da gem, es que ce ra eu, in fe liz -
men te, que foi por ha ver fal ta do a to das es sas for ma li da des que so fri as
iras do Pa dre Ale xan dre. Pro tes tei ao meu hos pe de i ro que não ti nha a
in ten ção de ofen dê-lo, e ele foi aos pou cos se acal man do; po rém, con ti -
nu ou mu i to frio.

RIO PARDO, 29 de abril, uma lé gua. – Dis se ram-me aqui
que os ha bi tan tes do Rio Gran de ti nham de pos to o Ma jor Ma te us da
Cu nha Te les do co man do da ci da de, e que os de Por to Ale gre ha vi am
fe i to o mes mo com três che fes que go ver nam a ca pi ta nia na au sên cia do 
Con de de Fi gue i ra.

Os por tu gue ses da Eu ro pa e os do Rio de Ja ne i ro fi xa ram leis 
para o So be ra no; ele ge ram os mi nis tros; é bas tan te na tu ral que os ha bi -
tan tes das pro vín ci as de po nham seus ma gis tra dos. Mas, quan do o povo
co nhe ce suas for ças, tor na-se ha bi tu a do a abu sar de las.

Po der-se-ia su por que os es co lhi dos para ocu par o lu gar dos
de pos tos não de sa gra da rão a nin guém? E se eles de sa gra da rem, não
es ta rão su je i tos a se rem des ti tu í dos, como os pri me i ros?

Se o povo é se nhor para dis por dos car gos, está cla ro que os
am bi ci o sos cu i da rão de, sem ces sar, pô-lo em agi ta ção. De ou tra par te, é 
im pos sí vel que os ma gis tra dos de pos tos não te nham ami gos. Estes
de ve rão na tu ral men te pro cu rar vin gá-los. Daí os par ti dos, a guer ra ci vil
e a de su nião das pro vín ci as. No meio do en tu si as mo ca u sa do por uma
Cons ti tu i ção ain da não ela bo ra da, al guns es pí ri tos co me di dos acham
que fo ram ul tra pas sa dos os li mi tes da pru dên cia e tudo mar cha pre ci pi -
ta da men te.
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Qu an to a mim, li ga do como sou à na ção por tu gue sa, vejo pe sa -
ro sa men te to dos es ses fa tos. Fre qüen te men te su pu nha que, de re gres so
à mi nha pá tria, sus pi ra ria pela cal ma des tes be los de ser tos, mas atu al -
men te é pro vá vel que me fe li ci ta rei de os ha ver de i xa do.

Entre a casa don de ve nho esta ma nhã e Rio Par do, a re gião é
de si gual e sem pre cor ta da de pas ta gens e bos que tes. Mal me pus em
mar cha, co me cei a avis tar a ci da de de Rio Par do, si tu a da no cimo de
uma co li na, ao pé da qual cor re o rio que lhe dá seu nome. Che ga do a
esse rio, atra ves sei-o com Ma ti as. O vi gia fis cal veio ao meu en con tro 
di zen do-me que, há dias, o Sar gen to-Mor José Jo a quim de Fi gue i re do
Ne ves man da ra um por ta dor exa ta men te in da gar se eu ha via che ga do.
O sar gen to-mor é pri mo do De sem bar ga dor Mo re i ra, do Rio de Ja ne i ro, e
ir mão de Dona Jo se fa, mu lher do Ca pi tão Antô nio Go mes, de Ita ju ru.
Das mar gens do Bo tu ca raí, eu man da ra avi sar que lhe tra zia car tas, so li -
ci tan do-lhe que me alu gas se uma casa por al guns dias.

Acom pa nha do por um ho mem pres ti mo so que se ofe re ceu
para me ser vir de guia, di ri gia-me à casa do sar gen to-mor, quan do fui
abor da do na rua por um ve lho que, após sa ber quem eu era, afir mou ser 
tam bém ir mão de Dona Jo se fa e que se ca sa ra com a irmã do De sem -
bar ga dor Mo re i ra. Insis tiu em con vi dar-me para fi car em sua casa, di zen -
do-me que o sar gen to-mor, seu ir mão, es ta va au sen te, mas que ele
vol ta ria à no i te; con ven ceu-me de en vi ar Ma ti as ao rio para atra ves sar a
car ro ça e as ba ga gens, con vi dan do-me para jan tar. Pa les tra mos de mo ra -
da men te so bre a Ca pi ta nia de Mi nas e de nos sos co nhe ci dos, en con tran do
no meu hos pe de i ro, ho mem de al guns es tu dos, essa fa ci li da de em se
ex pri mir e esse gos to pela con ver sa ção que, em ge ral, dis tin guem os
mi ne i ros.

Du rou mu i to tem po o trans por te da car ro ça e das ba ga gens.
Qu an do o sar gen to-mor che gou, fui con du zi do à casa que me era des ti -
na da. Ele não foi me nos dis tin to que seu ir mão, con ven cen do-me de fa zer
as re fe i ções em sua com pa nhia, du ran te mi nha es ta da em Rio Par do.

Aca bo de re a li zar uma vi a gem de, apro xi ma da men te, se is cen tas
lé guas, em re gião cor ta da por nu me ro sos rios, e é de se no tar que não
en con trei uma só pon te. Em toda par te pi ro gas e es sas mes mas, o mais
das ve zes, em pés si mo es ta do. A pas sa gem de uma car ro ça e de sua car ga
de man da sem pre mu i tas ho ras; é pre ci so ne ces sa ri a men te des car re gá-la,
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e em ne nhum rio se pen sou em cons tru ir um gal pão para abri gar pes so as e 
mer ca do ri as em caso de mau tem po. Não há ou tro re cur so se não co brir
a ba ga gem com cou ros, e sabe-se que tal pre ca u ção não pro duz bom
efe i to, sal vo para cer tos ob je tos; o sal, por exem plo, so fre da nos.

Encon tran do-me às mar gens do Bo tu ca raí, um es tan ci e i ro das 
pro xi mi da des de Ale gre te, com des ti no a Rio Par do, apa re ceu à mar gem di -
re i ta do rio com a mu lher e uma cu nha da que pa re ci am amá ve is e
bem-edu ca das. Ele as trans por tou pri me i ro com suas ba ga gens, mas,
ape nas de sem bar ca ram do ou tro lado, onde não ha via se quer uma ca ba na,
de sa bou um tem po ral, e não sei o que acon te ce ria a es sas po bres se nho ras
se um car re i ro, que pas sa ra an tes de las, não lhes ti ves se ofe re ci do um
abri go na sua car ro ça.

Cons trói-se aqui uma pon te de pe dras so bre o rio Par do, mas
ain da que nis to se tra ba lhe há mu i to tem po, ape nas se vê o co me ço das
co lu nas; en tre tan to, es pe ran do que essa pon te fi que pron ta, não se
to ma ram mais pre ca u ções para abri gar as má qui nas à mar gem do rio
como aque las do Ja cuí, do Bo tu ca raí e de to dos os ou tros. Os ha bi tan tes 
da re gião, ro bus tos e acos tu ma dos a na dar, quan do pre ci so, e a su por tar
to das as in tem pé ri es do ar, não las ti mam os em ba ra ços in crí ve is que lhes 
ca u sam a pas sa gem dos rios, mas não é me nos ver da de que os atra sos das
vi a gens de vem ser pre ju di ci a is ao co mér cio, e que a per da dos ca va los e
bois afo ga dos nes sas tra ves si as re pre sen ta pre ju í zos con si de rá ve is.
Tam bém, o car re ga men to de uma car ro ça cus ta não me nos de cem
mil-réis, de Rio Par do às Mis sões. Re la ti va men te a isto, a Ca pi ta nia de
Mi nas se acha mais adi an ta da do que esta. Lá os rios têm pon tes, en con -
tran do-se em to das as es tra das ran chos, onde ao me nos se pode en con trar
abri go sem in co mo dar nin guém.

CIDADE DE RIO PARDO, 29 de abril. – Acom pa nha do do
Sar gen to-Mor José Jo a quim de Fi gue i re do Ne ves e de seu ir mão, o
Ca pi tão To más Aqui no de Fi gue i re do Ne ves, ti rei o dia de hoje para fa zer 
vá ri as vi si tas. Apre sen ta ram-me pri me i ro na casa do Te nen te-Ge ne ral
Pa trí cio José Cor re ia da Câ ma ra, que ou tro ra ser viu na Índia e há mu i tos
anos co man da nes ta par te da pro vín cia, onde nas ceu. Ape sar de qua se
cen te ná rio, esse ve lho mi li tar de mons tra ju í zo e vi va ci da de.
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Da casa dele fo mos à de seu fi lho, o Ma re chal Ben to Cor re ia
da Câ ma ra, que fez car re i ra mu i to rá pi da de vi do à pro te ção do Mi nis tro
To más Antô nio de Vi la no va Por tu gal.

Enfim, achei que de ve ria vi si tar o Ma re chal João de Deus
Mena Bar re to, um dos pri me i ros co man dan tes da pro vín cia das Mis sões,
hoje inspe tor-ge ral das tro pas des ta ca pi ta nia.

Em toda par te se fa lou mu i to dos úl ti mos acon te ci men tos.
To dos es tão con ten tes de pos su ir uma Cons ti tu i ção; pron tos a lhe ju rar
fi de li da de, em bo ra não es te ja ain da fe i ta; mas nin guém mos tra o me nor
en tu si as mo. Qu an to ao que se pas sou em Por to Ale gre, riem-se dis to
como se fos se uma brin ca de i ra in con se qüen te. Não me can so de ad mi rar a 
cal ma com que essa gen te faz re vo lu ções.

CIDADE DE RIO PARDO, 30 de abril. – Pode-se ir por ter ra
da qui a Por to Ale gre, mas como é pre ci so, para isto, atra ves sar to dos os
rios que se lan çam di an te des ta ci da de no Gu a í ba; re sol vi em bar car aqui
e ven der meus bois, car ro ça e ca va los; tive gran de pre ju í zo so bre o pre ço
da com pra, no en tan to devo ain da me fe li ci tar por sair de Mon te vi déu
com uma car ro ça de mi nha pro pri e da de, pois até as Mis sões não te ria
en con tra do uma para alu gar e isso pelo me nos me ha ve ria de cus tar in fi -
ni ta men te mais do que o pre ju í zo acar re ta do pela sua ven da. O que me
im pe diu de ti rar me lhor par ti do da tran sa ção foi o fato de ser a car ro ça
de ingá, ma de i ra aqui so men te em pre ga da como le nha; en quan to é usa da
em cons tru ções em Mon te vi déu, onde as ma de i ras são ex tre ma men te ra ras.

As ín di as di zem que se en tre gam aos ho mens de sua raça por
de ver, aos bran cos por in te res ses e aos ne gros por pra zer.

VILA DE RIO PARDO, 1º de maio. – Os dois mi ne i ros a
quem es tou re co men da do to ma ram in for ma ções para sa ber quan do
par ti ria da qui al gum bar co para Por to Ale gre; sa ben do que ha via um a
ser car re ga do por es ses dias, fui ter com o ca pi tão-mor, To más Aqui no,
em casa do Te nen te-Ge ne ral Pa trí cio, a fim de pe dir-lhe que or de nas se
ao pa trão des se bar co re ce ber-me com a mi nha ba ga gem e meu pes so al. 
Isso é uma es pé cie de di re i to pre fe ren ci al, con ce di do aos ofi ci a is e ci da dãos 
co mis si o na dos pelo go ver no.

VILA DE RIO PARDO, 2 de maio. – A pe que na in sur re i ção
ocor ri da em Por to Ale gre não foi obra po pu lar, mas de tro pas ex ci ta das
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pe los ne go ci an tes. Te men do não po der nar rá-la com to dos os de ta lhes
que me con ta ram aqui, não a re gis tra rei no diá rio.

O que pa re ce cer to é que tudo se pas sou em or dem, sem der -
ra ma men to de uma só gota de san gue. Este povo faz re vo lu ção com
uma sa be do ria que não me can so de ad mi rar, mas cu jas ca u sas se co nhe -
cem fa cil men te. Os bra si le i ros são na tu ral men te fri os, len tos e pou co
apa i xo na dos; des de que es tou nes te país, não en con trei ain da um só que 
mos tras se qual quer en tu si as mo; as cri an ças mes mo me têm sur pre en di do
por seu ar gra ve e re fle ti do; são ho mens em ta ma nho me nor. Com este
ca rá ter e acos tu ma do a uma cega sub mis são, este povo deve, na tu ral -
men te, con ser var ain da res pe i to pela au to ri da de, mes mo quan do se
re vol ta con tra ela.

A ami za de que os bra si le i ros têm por seu So be ra no é ain da
uma das ca u sas que, pelo me nos du ran te al gum tem po, os pre ser va rá de
ex ces sos. To dos que rem agir em obe diên cia ao Rei, com in tu i to de se -
guir suas in ten ções, e es tou cer to de que mu i tos de les não se per mi ti ri am
exal tar a Cons ti tu i ção, se o Rei não a ti ves se apro va do. Con ta-se que o
Co ro nel Se bas tião Bar re to, co man dan te dos dra gões des ta ca pi ta nia,
ten do sido con vi da do pelo Ge ne ral Le cor a ju rar a Cons ti tu i ção, res -
pon deu-lhe, com uma no bre za dig na dos ma i o res elo gi os, que es ta va
dis pos to, como qual quer ou tro ci da dão, a re co nhe cê-la e a se sub me ter à 
nova for ma de go ver no que se que ria in tro du zir, mas que, ten do ju ra do
fi de li da de ao Rei, não se pres ta ria a ou tro ju ra men to, sem a per mis são
do So be ra no.

Uma das ra zões mais po de ro sas da cal ma com que as in sur re i -
ções se ope ram nes te país é que, prin ci pal men te nes ta ca pi ta nia, não
exis te re al men te po pu la ça, ou en tão é pou co nu me ro sa. Os ne gros que a 
re pre sen tam es tão mu i to dis tan tes dos ho mens li vres, por de ma is sub ju -
ga dos para se en re da rem nes sas dis pu tas.

Con for me ouço di zer, por tes te mu nhas ocu la res, pa re ce que,
quan do os por tu gue ses con quis ta ram a Pro vín cia das Mis sões, essa ain da
es ta va lon ge do es ta do de de ca dên cia no qual se en con tra. Nela se con ta -
vam qua tor ze mil al mas; os ín di os eram bem nu tri dos e bem ves ti dos;
ha via ain da vas tos ter re nos cul ti va dos; as ca sas de co mér cio abar ro ta das
de gê ne ros, as es tân ci as de to dos os po vo a dos che i as de gado. Os ín di os 
ca ça vam ani ma is sel va gens, os de i xa vam en gor dar em suas ter ras e não
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se so cor ri am dos ani ma is pro ve ni en tes das es tân ci as. Com a vin da dos
por tu gue ses, fo ram obri ga dos a aban do nar a caça, por que esta se fa zia
em ter ras que con ti nu a ram a per ten cer aos es pa nhóis. De i xa ram de ma tar,
in dis cri mi na da men te, o gado de suas es tân ci as; os por tu gue ses de las
lhes ti ra ram uma par te para po vo ar suas ha bi ta ções; os ad mi nis tra do res,
por seu lado, de las ven di am ani ma is em seu pro ve i to e, ao fim de pou co
tem po, as po vo a ções já ti nham per di do essa rica fon te de re cur sos.

VILA DE RIO PARDO, 3 de maio. – O cou ro e o tri go são
os prin ci pa is gê ne ros que os ne go ci an tes des ta vila ex por tam; e é do Rio 
de Ja ne i ro di re ta men te que im por tam qua se to das as suas mer ca do ri as.

Nos ar re do res da ci da de, cul ti vam mu i to tri go, prin ci pal men te 
nas pa ró qui as da Encru zi lha da e de Ta qua ri. Como, aliás, em toda par te, 
que i xam-se mu i to da fer ru gem, mas re cen te men te in tro du zi ram-se na
re gião duas va ri e da des de tri go, cha ma das tri go-bran co e tri go-mouro,
me nos su je i tas a essa do en ça que a es pé cie co mum, à qual se dá o nome
de tri go-cri ou lo, por ser a mais an ti ga.

Dis se ram-me que aqui ha via duas plan tas mu i to pre ju di ci a is
às plan ta ções de tri go, nas cen do no meio de las e su fo can do-as; uma,
de no mi na da joio, e que se gun do me in for ma ram, deve ser uma gra mí nea; a 
ou tra, cha ma da cá la mo, não é ou tra co i sa se não a ave ia co mum. Esta é
de tal modo di fí cil de des tru ir que, mes mo de po is de se ter de i xa do
cres cer o mato num ter re no ou tro ra de tri go, cor ta da e que i ma da, fe i ta
nova cul tu ra com se men tes pu ras, a ave ia aí re a pa re ce em abun dân cia.

VILA DE RIO PARDO, 4 de maio. – Faço di a ri a men te ex cur -
sões, mas não en con tro qua se ne nhu ma flor; mu i tas ár vo res das ma tas
já per de ram suas fo lhas; as que ain da con ser vam são as de fo lhas du ras,
de um ver de es cu ro e bri lhan te, tais como as mir tá ce as. Des de que es tou 
aqui, o tem po se man tém mag ní fi co e as se gu ram-me que to dos os anos,
por esta épo ca, há al guns dias de bom tem po. É o que se cha ma ve rão zi nho
de maio, ve ra ni co de maio.

VILA DE RIO PARDO, 18 de maio. – A Vila de Rio Par do é 
in te i ra men te nova. To dos os que aqui vi e ram es ta be le cer-se há me nos
de trin ta anos con tam-me que, na épo ca, só se viam aí pa lho ças. No iní cio 
se fi xa ram ju í zes re gu la res; de po is tro ca dos por um juiz de fora. Esta
ci da de, tam bém sede de uma pa ró quia, está si tu a da em ter re no mu i to
aci den ta do, à con fluên cia do rio que lhe dá o nome e à do Ja cuí.
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A rua prin ci pal se pro lon ga so bre o cimo de uma co li na bas tan te
ele va da, as de ma is se es ten dem nos flan cos des sa e de co li nas ad ja cen tes. A 
ma i o ria des sas úl ti mas ruas se in ter co mu ni ca di re ta men te; são, por as sim
di zer, gru pos de ca sas jo ga das aqui e ali, en tre me a das de rel va dos, ter re nos
bal di os e de cer ca dos com plan ta ções de la ran je i ras, con jun to ao mes mo 
tem po va ri a do e agra dá vel à vis ta. Pe que na, a pra ça pú bli ca. A igre ja pa ro -
qui al for ma um dos seus la dos, não está com ple ta men te pron ta, o mes mo
acon te cen do às ou tras duas igre ji nhas tam bém des ta ci da de. A casa da
Câ ma ra, da qual a pri são faz par te, é um edi fí cio tér reo.

A rua prin ci pal se en con tra, par ci al men te, pa vi men ta da; a ma i or
par te das ou tras ain da não. As ca sas de Rio Par do são te lha das, al gu mas
gran des e bem cons tru í das; de las con ta-se gran de nú me ro de um e mes mo
de dois an da res, e qua se to das que de nun ci am cer ta ri que za pos su em
sa ca das de vi dro.

É na rua prin ci pal que se vê a ma i or par te das lo jas e ar ma zéns 
de co mes tí ve is, uns e ou tros igual men te bem sor ti dos. Embo ra Rio Par do
seja uma ci da de rica e co mer ci al, ne nhu ma pro vi dên cia foi to ma da até
ago ra para fa ci li tar o de sem bar que das mer ca do ri as que aqui che gam.
Não se pen sou ain da em fa zer de cli ves à mar gem do rio, e a rua de aces so
ao por to não é pa vi men ta da, além de mu i to ín gre me e mal con ser va da.

As em bar ca ções que ser vem ao trans por te de mer ca do ri as
en tre Por to Ale gre e Rio Par do são cha ma das pro pri a men te de ca no as
que, no Bra sil, sig ni fi ca pi ro ga; são pon tu das, pos su em um mas tro, em
tor no de cin qüen ta e cin co a se ten ta pal mos de com pri men to e até vin te 
de lar gu ra. De las nun ca há mais de dez ao mes mo tem po no por to de
Rio Par do, mas em ge ral gas tam pou cos dias para car re gar e des car re gar.

VILA DE RIO PARDO, 11 de maio. – Há mu i tos dias, a
em bar ca ção que me de via con du zir a Por to Ale gre es ta va car re gan do
cou ros em Rio Par do. Como não se pode mar ge ar os dois rios, por ca u sa
do mato que co brem as margens, não po de rei ir fa lar ao pa trão do bar co 
e es pe ro com viva im pa ciên cia que re a pa re ça no por to. Di a ri a men te, eu ia
me las ti mar des se atra so em casa do Ca pi tão To más Aqui no Fi gue i re do
Ne ves, tes te mu nhan do-lhe quan to eu te mia ser de al gum modo en ga na -
do. Mas ele me res pon dia que, ha ven do o te nen te-ge ne ral dado or dens ao
pa trão de não par tir sem me le var, não ha via ne ces si da de de in qui e ta ção, 
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pois o car re ga men to do bar co não po dia de mo rar mu i to, e eu par ti ria,
cer ta men te, de um mo men to para ou tro.

O tem po es ta va mag ní fi co, mas nes ta es ta ção eu de via es pe rar 
vê-lo mu dar brus ca men te, e ain da mais me afli gia em fi car tan to tem po
em Rio Par do, de vi do ao de ses pe ro de meus sol da dos, an si o sos por par tir.
De po is que ven di meus ca va los, es ses ho mens, que não po dem dar um
pas so a pé, não saem mais de casa e, nada ten do para fa zer, se abor re cem
se ri a men te e fi cam mal-hu mo ra dos.

Fui hoje ex por mi nhas que i xas ao Sar gen to-Mor Jo a quim
Fi gue i re do Ne ves, que en car re gou seu cu nha do de ir se in for mar do que 
acon te cia ao bar co em ques tão. Esse moço vol tou logo, di zen do que a
em bar ca ção ain da es ta va em Rio Par do, mas que ha via ou tra no por to,
com or dem de par tir ama nhã. Fo mos, en tão, jun tos ao por to, para ver
esse úl ti mo bar co, já lo ta do; mas o pa trão nos pro me teu que tra ta ria de
con ven cer um de seus co le gas a se en car re gar de al guns sur rões de mate 
e que, as sim, te ria bas tan te es pa ço para alo jar mi nha ba ga gem e mi nha
gen te.

Sa in do desse bar co, en con trei o pa trão do pri me i ro que aca ba -
va de vol tar ao por to. Fiz-lhe as mais vi vas cen su ras, por não ha ver, ao me -
nos, pre ve ni do que sua par ti da se re tar da ra, mas ele se es cu sou pon do a
cul pa no cor res pon den te de seu pa trão. Como esse cor res pon den te es ti -
ves se pró xi mo, fo mos a ele. O cu nha do do sar gen to lhe dis se que eu era 
a pes soa re co men da da pelo te nen te-ge ne ral para se guir a bor do de seu
bar co, es tra nhan do não me te rem dado sa tis fa ção so bre o atra so da
par ti da. O cor res pon den te res pon deu que nada sa bia, pois nos di ri gí ra mos
a um ne gro, em seu lu gar, e que não me po dia le var em seu bar co; no
mais, não par ti ria an tes de uns quin ze dias. Uma dis cus são ia co me çar,
mas como te nho es pe ran ça de se guir nou tro bar co, con ven ci o cu nha do 
do sar gen to-mor a nos re ti rar mos.

Hoje a chu va co me çou a cair e re ce io uma vi a gem mu i to
de sa gra dá vel.

Te nho dito inú me ras ve zes que há nes ta ca pi ta nia ho mens
mu i to ri cos; con tam-se nu me ro sos es tan ci e i ros com ren da de até
qua ren ta mil cru za dos e, no en tan to, em suas ca sas nem o mo bi liá rio
de mons tra uma tal for tu na. O Ma jor Fili pe, por exem plo, é um des tes
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que pos su em qua ren ta mil cru za dos de ren da; po rém, um cam pô nio
fran cês, com mil es cu dos de ren da, vive mais con for tá vel.

É no equi pa men to de seus ca va los que a gen te des ta re gião
pro cu ra os ten tar ma i or luxo; os es tri bos de pra ta, a tes te i ra, o fre io a re tran ca 
de seus ca va los são guar ne ci dos de pla cas des se mes mo me tal mas essa
des pe sa não se re no va se gui da men te, ab sor ven do so men te par te mu i to
pe que na de ren da dos que a fa zem. Asse gu ram-me que, em ge ral, os
pro pri e tá ri os não guar dam di nhe i ro; jo gam mu i to me nos que ou tro ra;
per gun to, con ti nu a men te, a to dos em que em pre gam o di nhe i ro. Co nhe -
cen do o ca rá ter des cu i da do dos ame ri ca nos, pre su mo que es ses ho mens 
dis si pam mais do que gas tam, e cre io que te rão di fi cul da de em di zer, no
fim do ano, o que fi ze ram de seus ren di men tos. É pre ci so es cla re cer,
tam bém, que a ge ne ro si da de de mu i tos de les ab sor ve so mas con si de rá ve is.
Seus bol sos es tão aber tos aos pa ren tes e ami gos, a quem dão ou em pres -
tam com ex tre ma fa ci li da de. Essa li be ra li da de é mu i to me nos me ri tó ria
en tre eles do que se ria en tre os eu ro pe us, uma vez que es tes úl ti mos,
sem pre in qui e tos com a idéia do fu tu ro, dão ao di nhe i ro um va lor mais
con si de rá vel.

Os ho mens ri cos da ca pi ta nia são pos su i do res de re ba nhos,
aos qua is não to mam qua se ne nhum cu i da do e que se mul ti pli cam fa cil -
men te sem que dis to se ocu pem. O co mér cio, que exi ge or dem, eco no mia,
ba se an do-se na idéia do fu tu ro, o co mér cio, digo, está qua se in te i ra men te
em mãos de eu ro pe us, a ma i or par te sem edu ca ção, sem cul tu ra, dos
qua is mu i tos co me ça ram como ma ru jos e não sa bem ler nem es cre ver,
que, em bo ra in fe ri o res aos ame ri ca nos em es pí ri to e in te li gên cia, sa bem
en ri que cer-se me lhor por que, pen san do sem pre no fu tu ro, eco no mi zam
com par ci mô nia e ti ram par ti do da li be ra li da de dos ha bi tan tes do país.
Qu an do es ses ho mens che gam de Por tu gal, são de uma hu mil da de
ex tre ma; mas, tor nan do-se ri cos, es que cem sua ba i xa ori gem, fi cam
pe dan tes e si mu lam des pre zo aos ame ri ca nos, daí o ran cor des tes con tra 
os eu ro pe us. Esse ódio ain da era ma i or nas co lô ni as es pa nho las, pois a
mis tu ra en tre es pa nhóis e ín di os pro vo cou uma di fe ren ça en tre os eu ro pe us
e os na ti vos, ca paz de um des dém que os por tu gue ses não po dem ter
pe los bra si le i ros.

RIO PARDO, 12 de maio. – O tem po es te ve hor rí vel du ran te 
todo o dia; esta ma nhã fui ver o pa trão do bar co, ao qual ti nha fa la do
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on tem; ele me ga ran tiu que me po de ria le var e par ti ría mos ao meio-dia,
caso o tem po me lho ras se.

Após al guns en ten di men tos fi cou, afi nal, re sol vi do que eu
man das se mi nha ba ga gem para o por to. O sar gen to-mor me ce deu os
bois e um car ro. Par te de meus ob je tos se guiu numa pri me i ra vi a gem,
sen do trans por ta da ao bar co; o res tan te es ta va ain da em ca mi nho quan do o 
pa trão me avi sou que não po de ria par tir. Fiz vol tar a vi a tu ra e per no i tei
ain da em Rio Par do.

O pa trão do bar co em que devo em bar car me afir mou que
pos su ía dez bar cos que fa zi am con ti nu a men te a vi a gem en tre Rio Par do 
e Por to Ale gre; sete, den tre eles, per ten cem a ne go ci an tes e três aos pró pri os 
pa trões, que vi vem dos fre tes; cada bar co faz, anu al men te, quin ze a vin te
vi a gens de ida e vol ta.
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Ca pí tu lo XXII

SOBRE O RIO JACUÍ, PERTO DA ESTÂNCIA DOS DOURADOS –
O CIRURGIÃO-MOR VICENTE – PASSAGEM DAS CATARATAS
OU CACHOEIRAS – PORTO DE DONA RITA, SOBRE O JACUÍ –
VILA DE SANTO AMARO – SOBRE O JACUÍ, A TRÊS LÉGUAS
DE PORTO ALEGRE – FREGUESIA NOVA – CANOAS – PORTO
ALEGRE – O SARGENTO-MOR JOÃO PEDRO DA SILVA FERREIRA 
– EMBARQUE PARA RIO GRANDE – AS PEDRAS BRANCAS –
BARRA DO RIO PARDO – SEPARAÇÃO DO GUAÍBA E DO RIO
DE PORTO ALEGRE OU LAGOA DE VIAMÃO – ANCORADO
JUNTO AO MORRO DO COCO – NOTAS SOBRE PORTO
ALEGRE – INCONVENIENTES DO PODER ABSOLUTO DOS
CAPITÃES-GERAIS – O PÔR-DO-SOL À ALTURA DOS TRÊS
IRMÃOS – REFLEXÕES SOBRE AS CAPITANIAS DO BRASIL –
SACO DO BUJURU – TEMPESTADE – PARTIDA DO REI PARA
PORTUGAL – AUSÊNCIA INCONCEBÍVEL DE BALIZAMENTO
DO LAGO, PARA A NAVEGAÇÃO – À VISTA DA PONTA DOS
LENÇÓIS – O AUTOR LEVA CONSIGO UM JOVEM GUARANI.

SOBRE O RIO JACUÍ, PERTO DA ESTÂNCIA DOS
DOURADOS, 13 de maio, seis lé guas. – Tem po ad mi rá vel du ran te todo o 
dia. O res to da mi nha ba ga gem foi em bar ca da pela ma nhã cedo; en tre -
tan to, par ti mos bem tar de, por que o pa trão es pe ra va car tas do co man -
dan te da ci da de.

Du ran te mi nha es ta da em Rio Par do, re ce bi toda a sor te
de gen ti le zas do Sar gen to-Mor José Jo a quim de Fi gue i re do Ne ves e de
seu ir mão To más Aqui no de Fi gue i re do Ne ves, ten do jan ta do di a ri a men te,
em casa de um ou de ou tro. O te nen te que en con trei em Bo tu ca raí



pres tou-me tam bém mu i tos fa vo res. O Ma re chal Ben to, fi lho do Te -
nen te-Ge ne ral Pa trí cio, veio vi si tar-me duas ve zes, mas não vi nin guém da
casa do Ge ne ral João de Deus, em bo ra ti ves se en vi a do car ta a seu fi lho
mais ve lho, e vi a ja do com o ou tro de Por to Ale gre a Rio Gran de.

De re gra, em to das as ci da des do Bra sil, a pri me i ra pes soa a
quem me di ri gia com al gu mas car tas de re co men da ção pres ta-me to dos
os ser vi ços de que ne ces si to, ofe re cen do-me, mu i tas ve zes, sua hos pi ta li -
da de. É o tipo de pro te ção a que se acham obri ga dos, em aten ção a
quem es cre veu a car ta re co men da tó ria. Em ne nhum lu gar re ce bi con vi tes
de quem quer que seja. Por con se qüên cia, não pude jul gar a so ci e da de
de Rio Par do, a qual me ha vi am ga ba do mu i to. Con ta ram-me que as
mu lhe res des ta ci da de ti nham ma ne i ras tão agra dá ve is quan to as de
Mon te vi déu, mas so men te co nhe ci a mu lher e as fi lhas do sar gen to-mor,
efe ti va men te mu i to dis tin tas e edu ca das.

No mo men to de meu em bar que, o Ci rur gião-Mor Vi cen te
veio ao por to e me pro me teu en vi ar, pelo sar gen to-mor, amos tras de
mi ne ra is. Esse ci rur gião-mor, ho mem ins tru í do, co nhe ce dor de Qu í mi ca 
e Mi ne ra lo gia, foi en car re ga do pelo Con de de Li nha res, Dom Ro dri go,
de re a li zar pes qui sas so bre os mi ne ra is exis ten tes nes ta ca pi ta nia, e que
em se gui da vi a jou, com a mes ma fi na li da de, pe los ar re do res do Rio de
Ja ne i ro. De mo rou-se lon go tem po nes ta ci da de para re la tar ao mi nis tro os
re sul ta dos de seus tra ba lhos, gas tan do ali mu i to di nhe i ro; suas des co ber tas
fo ram, po rém, logo es que ci das, e ele re tor nou à sua ter ra che io de des gos tos.

Nas seis lé guas que hoje fi ze mos, o rio Ja cuí pode ter, apro xi -
ma da men te, a lar gu ra do Lo i ret di an te de Plis say. Suas mar gens são pla nas,
des li zan do ma jes to sa men te en tre duas car re i ras de mata pou co alta,
co pa da, e de ver de som brio. As ár vo res não se en con tram des fo lha das,
mas gran de nú me ro de las têm co lo ra ção par da cen ta, ori gi ná ria da til land sia
us ne o i des, de que es tão co ber tas e que ba lan çam ao me nor ven to. Se gun do
me in for ma ram, es sas ma tas não pos su em, em ne nhum pon to, mais de
uma lé gua de lar gu ra, ha ven do em vá ri os lu ga res ape nas uma es tre i ta fa i xa.
Asse gu ram-me, ain da, que elas só per dem a fo lha gem quan do as ge a das
são for tes, ou a seca dura mu i to tem po.

Hoje trans po mos seis ca ta ra tas (ca cho e i ras), a sa ber: a dos
Bis co i tos, dos Gra na de i ros, dos Ilhéus, das Pom bas, das Ban de i ri nhas,
do Cos me, que, no mo men to, não apre sen tam ne nhu ma di fi cul da de de
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tra ves sia e so men te se per ce bem de vi do à al tu ra das águas. Na épo ca da
seca, à ex ce ção da dos Gra na de i ros, não se pode pas sá-las sem des car re gar
os bar cos; en tão vá ri os pa trões se re ú nem para fa zer a vi a gem. Eles se
aju dam mu tu a men te, trans por tan do suas car gas em bar cos mais le ves.
Pas sa mos pela em bo ca du ra de um ri a cho, o Ca pi va ri, aflu en te do Ja cuí,
pela mar gem di re i ta.

Ape nas vi mos uma casa, onde fi ze mos alto para per no i tar.
Antes de nos sa che ga da, o pa trão man dou sua gen te içar o cor po de um 
de seus ne gros, que se afo ga ra na tra ves sia a bar co do rio Par do. Logo
que de mos com o ca dá ver des se in fe liz, o pa trão gri tou: “Ah, meu di nhe i ro!
Meu di nhe i ro! Que me cus ta tan to a ga nhar!” Sua mu lher en trou na
em bar ca ção, para pro vi den ci ar o en ter ro do cor po; fin ca ram na se pul tu ra
uma cruz de bam bu, e quan do a mu lher re tor nou ao bar co, es ta va ba nha da 
em lá gri mas, mas a ru de za com que tra ta va os es cra vos me faz crer que
ela não cho ra va ou tra co i sa se não seu di nhe i ro.

PORTO DE DONA RITA SOBRE O JACUÍ, 14 de maio,
10 lé guas. – Como o ven to de hoje foi pra ti ca men te con trá rio, não
pu de mos na ve gar a vela. Os ne gros do pa trão, aju da dos por meus sol da dos,
re mam numa pi ro ga li ga da ao bar co, tra zen do-o a re bo que.

O cur so do rio per cor ri do con ti nua com a lar gu ra de on tem;
suas mar gens são igual men te pla nas e sal pi ca das de ar bus tos es pes sos e
pou co ele va dos.

Da es tân cia dos Dou ra dos pas sa mos du ran te al gum tem po na 
char que a da do Cur ral Alto ou de São João da For ta le za, onde o pa trão
de ve ria em bar car uma par ti da de car ne-seca. Antes de che gar mos, sua
pre sen ça nos foi anun ci a da por nu vens de uru bus, que es cu re ci am o
céu. Ter mi na ra o tem po dos aba tes; no en tan to, ain da ha via mu i ta car ne 
ao sol e vís ce ras de bois, em pu tre fa ção, es pa lhan do um odor in fec to ao
re dor da casa.

Essa, além do mais, se lo ca li za em po si ção pri vi le gi a da. A co li na
so bre a qual foi cons tru í da do mi na vas ta ex ten são de ter ras; a es pes sa
mata que mar gi na o Ja cuí se es ten de no cam po, e esse rio de i xa ver, a
in ter va los, gran des tre chos de seu cur so, que se as se me lha a la gos.

Antes da che ga da a Cur ral Alto, per cor re mos a em bo ca du ra
do Fran cis qui nho, que cor re à di re i ta do rio. De pa ra mos, em se gui da, a
foz de um ou tro ri a cho, o ar ro io do Ca ra jal, que vem do mes mo lado e,
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pou co an tes de ano i te cer, pas sa mos pela Vila de San to Ama ro, sede de
uma pa ró quia. A lo ca li da de onde está cons tru í da essa al de ia é des cam -
pa da, mas à di re i ta e à es quer da há ma tas. A igre ja fica no topo de uma
co li na e so bre seu de cli ve vêem-se pe que nos gru pos de ca sas, en tre me a das
de la ran je i ras e gra ma dos. Essa al de ia se ria in sig ni fi can te se ape nas fos se 
com pos ta de ca sas que se avis tam do rio; mas as se gu ra ram-me que na
en cos ta da co li na há mu i tas ca sas. Após cru zar mos San to Ama ro, ain da
de i xa mos, à nos sa di re i ta, o ar ro io do Con de.

Du ran te aque le dia pas sa mos, su ces si va men te, pe las ca cho e i ras
do Pou so, do Mi lho, dos Três Irmãos, do Pa dre Ze cur ro e da Pra ia da
Anta. Atu al men te, elas são pou co no ta das por ca u sa do vo lu me das
águas, mas no ve rão só se pode atra ves sá-las des car re gan do os bar cos,
de igual modo ao que men ci o nei on tem, re la ti va men te às ca ta ra tas. A
cer ca de onze lé guas de Rio Par do, cir cun da mos uma ilha, que se es ten de
por es pa ço de três lé guas, do lu gar cha ma do Can gu çu até a pra ia da
Anta, e que está in te i ra men te co ber ta de mata. Ago ra es tão pou co vi sí ve is,
por que as águas es tão al tas, obri gan do-nos a pe gar o ca nal da di re i ta;
quan do ba i xas, se gui mos o da es quer da, mais lon go e de ma i or pro fun -
di da de.

SOBRE O JACUÍ, a três lé guas de Por to Ale gre, 15 de maio.
– Com o tem po bom e um so ber bo luar, na ve ga mos du ran te par te da no i -
te. Pró xi mo ao lu gar onde pa ra mos, pas sa mos pela ca cho e i ra de Dona
Rita, a úl ti ma ao des cer o rio. À nos sa di re i ta de i xa mos o ri a cho do Ja -
cin to Ro que. Em se gui da, per cor re mos uma al de ia, si tu a da à mar gem es -
quer da do rio, de no mi na da Fre gue sia Nova. Di an te des ta, pou co mais
aba i xo, inú me ras char que a das.

É pró xi mo à Fre gue sia Nova que o rio Ta qua ri, bas tan te vo lu -
mo so e vin do da Co xi lha Gran de, re ú ne suas águas às do Ja cuí; tor na-se, 
en tão, mu i to mais lar go; no en tan to, con ti nua sal pi ca do de ma tas se me -
lhan tes às que on tem des cre vi. Aba i xo da Fre gue sia Nova, vê-se à di re i ta 
uma ilha ha bi ta da de, apro xi ma da men te, uma lé gua de com pri men to.

A uma lé gua de Fre gue sia Nova exis tem ain da char que a das; à
di re i ta, trans po mos o ar ro io dos Ra tos. Enfim, pas sa mos, su ces si va men te,
di an te de vá ri as ilhas, al gu mas das qua is ino mi na das, sen do as mais
no tá ve is a ilha do Fan fa, me din do uma lé gua, a ilha Rasa, ha bi ta da; e por 
fim, a ilha do Bo ti cá rio.
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Está va mos já a cer ta dis tân cia da Fre gue sia Nova, quan do me
le van tei e fui agra da vel men te sur pre en di do ao su bir num pon to onde
pude des cor ti nar a lar gu ra que o Ja cuí ad qui ri ra de po is des sa al de ia. É
ago ra um belo rio, de lar gu ra se me lhan te à do Lo i re di an te de Orléans,
ten do o cur so me nos rá pi do. Cru za mos com vá ri os bar cos, mu i to bo ni tos,
que se di ri gi am a Rio Par do. São as em bar ca ções uti li za das pe los que
têm pres sa em ir de Por to Ale gre a essa ci da de. Cons tru í das de tá bu as, po -
rém es tre i tas e alon ga das como pi ro gas; nor mal men te de cor ver de e co ber -
tas por um dos sel igual men te pin ta do de ver de; cha mam-se ca no as li ge i ras
para di fe re nciá-las dos bar cos de trans por te, de no mi na dos ca no as gran des.

A seis lé guas de Por to Ale gre, co me ça a sur gir gran de nú me ro 
de ca sas às mar gens do rio. Já avis ta mos as lu zes de Por to Ale gre; ali ce le -
bram uma fes ta pro va vel men te para o ju ra men to da Cons ti tu i ção, e
ouve-se o ru í do dos tam bo res. Che ga mos em fren te à ci da de de Por to
Ale gre, mas de vi do ao ven to con trá rio, o pa trão jul gou mais pru den te
lan çar ân co ra; são nove ho ras, ve mos a ilu mi na ção, ou vi mos o som dos
ins tru men tos e os gri tos de ale gria. A no i te está mag ní fi ca e me de i xo fi car
mu i to tem po so bre a co ber ta do bar co, a ad mi rar-lhe as be le zas.

PORTO ALEGRE, 13 de ju nho. – De sem bar quei em Por to
Ale gre a 16 de maio; a pri me i ra ini ci a ti va que to mei foi apre sen tar-me
em casa do Sar gen to-Mor João Pe dro da Sil va Fer re i ra, que me re ce beu
gen til men te, con du zin do-me a uma pe que na casa vi zi nha à sua, que ha via
alu ga do para mim, e con vi dou-me a fa zer as re fe i ções em sua casa
du ran te todo o tem po em que es ti ver aqui. Ace i tei o con vi te; di a ri a men te,
pas so mu i tas ho ras com o sar gen to-mor e te nho sido cu mu la do de gen ti le -
zas não só de sua par te como da de sua es po sa, Dona Ger tru des.

O Sr. João Pe dro nas ceu em Por tu gal, es tu dou ma te má ti cas;
sabe um pou co de fran cês e for ma ju í zo crí ti co das co i sas. Dis cor re mos
so bre os acon te ci men tos de sen ro la dos em Por tu gal e no Bra sil, as ope -
ra ções das Cor tes e so bre as con se qüên ci as da re vo lu ção. E, para mim,
essa tro ca de idéi as foi do ma i or in te res se, uma vez que o Sr. João Pe dro 
não tem ne nhum pre con ce i to con tra a Amé ri ca, ati tu de mu i to rara en tre 
os por tu gue ses da Eu ro pa, pois ele é igual men te ini mi go do des po tis mo 
e da anar quia, co nhe cen do bem os ho mens em ge ral e par ti cu lar men te
os des te país.
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No dia se guin te à mi nha che ga da, fui vi si tar di fe ren tes pes so as
de quem ha via re ce bi do dis tin ções no ano pas sa do, e co me cei pelo
Te nen te-Ge ne ral Mar ques, que, após a par ti da do Con de de Fi gue i ra,
go ver na esta ca pi ta nia, au xi li a do pelo ou vi dor da co mar ca e pelo mais
ve lho ve re a dor da Câ ma ra. So li ci tei ao Co ro nel Ante ro, aju dan te-de-cam po
do te nen te-ge ne ral, que es cre ves se ao co man dan te da Fre gue sia de
San to Antô nio, onde mo ram qua se to dos os car re i ros dos ar re do res
da qui, or de nan do-lhes en vi ar-me duas car ro ças. So men te 15 dias de po is, 
o co man dan te res pon deu-me que não ha via em seu dis tri to pes soa que
pos su ís se bois e car ros ca pa zes de em pre en der uma vi a gem da qui a
La gu na. Re co men da ra ao Co ro nel Ante ro que avi sas se o co man dan te de 
San to Antô nio de que as duas con du ções se ri am pa gas pelo pre ço
cor ren te da re gião; mas os cul ti va do res es tão de tal modo acos tu ma dos
a nada re ce ber quan do re qui si ta dos por au to ri da des su pe ri o res, que o
re ce io de tra ba lhar de gra ça im pe diu, sem dú vi da al gu ma, a es ses de
San to Antô nio de aten der ao cha ma do de seu co man dan te. Pedi, en tão,
ao Co ro nel Ante ro uma ou tra car ta para o co man dan te de Fre gue sia da
Ser ra, mais dis tan te que a de San to Antô nio e, para evi tar atra sos, en vi ei-lhe,
por in ter me diá rio de Ma ti as, a re co men da ção de que os car re i ros se ri am 
de vi da men te pa gos. Ao cabo de oito dias, Ma ti as re gres sou, des ta vez
acom pa nha do pelo car re i ro que aqui me trou xe ra no ano pas sa do, e que, 
me di an te oito pa ga men tos do bra dos, se pron ti fi cou a me alu gar duas
car ro ças até La gu na.

Entre tan to, como Ma ti as e ou tras pes so as me as se gu ra ram
que o ca mi nho está di fí cil; a pla ní cie, além de Bo av is ta, se en con tra
in te i ra men te inun da da; mi nha ba ga gem cor ria o ris co de fi car mo lha da
na car ro ça; en fim, como um dos car ros à mi nha dis po si ção não é co ber to e 
não o pode pro va vel men te ser an tes de mi nha che ga da a Tra man daí,
co me ço a des gos tar-me do pro je to de re tor nar por ter ra ao Rio de Ja ne i ro.
Tais re fle xões me fi ze ram re nun ci ar in te i ra men te. Foi no mês de ju nho
que pas sei por aqui e qua se nada en con trei nes sa vi a gem; con se qüen te -
men te, está cla ro que, re co me çan do-a nes te mo men to, não terá uti li da de 
ne nhu ma para a His tó ria Na tu ral, e tal vez as co le ções cor ram ma i or ris co
que por mar, pois os ca mi nhos es tão inun da dos, há mu i tos rios para
atra ves sar, é ne ces sá rio trans por a bar ra de San ta Ca ta ri na ou man dar a
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ba ga gem nas cos tas dos ho mens so bre o mor ro de Si riu; en fim, não há
ne nhu ma ha bi ta ção na úl ti ma me ta de do ca mi nho.

Obri ga do que fui a alu gar duas car ro ças, as des pe sas de vi a gem
se ri am enor mes; te ria di fi cul da de em achar con du ção em La gu na e se ria
tal vez for ça do a es pe rar mu i to tem po em Ga ru pa va. So fri hor ri vel men te,
ano pas sa do, nes sa mes ma vi a gem; as pes so as que me acom pa nham são
as mes mas e eu não te ria o con so lo de en tão, o pra zer de ver co i sas no vas.

Dis se ram-me que uma su ma ca de ar re ca da ção de cou ros es ta va
pres tes a par tir para San ta Ca ta ri na; tive en tão a idéia de apro ve i tá-la a
fim de trans por tar-me àque la ci da de, onde po de ria em bar car para San tos e
ir bus car, an tes de se guir para o Rio de Ja ne i ro, as vin te ca i xas que de i xei 
em São Pa u lo. Fui ao en con tro do ca i xe i ro que subs ti tui o Sr. José Antô nio
de Aze ve do, pe din do-lhe um lu gar na su ma ca. Res pon deu-me ele que a
mes ma ha via sido fre ta da até Rio Gran de, mas que, se eu qui ses se
em bar car para aque la lo ca li da de em um iate, po de ria re to mar ali a su ma ca. 
Ace i tei o ofe re ci men to e, con du zi do pelo Sr. Antô nio Cân di do Fer re i ra,
sem pre mu i to gen til para co mi go, fui ver o iate que de ve rá par tir logo e
do qual se or gu lha seu dono. Enten di-me com ele, re tor nan do à casa do
ca i xe i ro José Antô nio de Aze ve do para pô-lo a par de tudo. Ante ri or -
men te, esse ho mem me ha via dito que da ria or dem ao ca pi tão da su ma ca
para es pe rar-me em Rio Gran de, caso che gas se an tes de mim, po rém
logo vol tou atrás, mos tran do cla ra men te que não fi ca ria abor re ci do se
eu re nun ci as se a meu pro je to. Pen sei, en tão, em di ri gir-me ao ca pi tão da
su ma ca, mas como me in for ma ram que os bar cos en tre San ta Ca ta ri na e 
San tos le va vam me ses sem tra fe gar, re sol vi ir di re ta men te ao Rio de Ja ne i ro.
Escre vi ao co man dan te para so li ci tar-lhe que me alu gas se uma casa e
re ser vas se uma pas sa gem em qual quer na vio.

Con fes so que a bar ra de Rio Gran de ca u sa-me cer to pa vor e,
se eu ti ves se um em pre ga do de con fi an ça, en vi a ria meus ma nus cri tos
por ter ra; en tre tan to, como me as se gu ram que as sa í das são mu i to boas,
so bre tu do após o fe cha men to da bar ra do Nor te, pro cu ro me tran qüi li zar e 
es pe ro que a Pro vi dên cia, que me tem afas ta do de tan tos pe ri gos, me
pre ser va rá a bem de mi nha mãe.

PEDRAS BRANCAS, 18 de ju nho, três lé guas. – Che gan do a 
Por to Ale gre, pedi ao Te nen te-Ge ne ral Mar ques para con se guir a ba i xa
de meus dois sol da dos; ele con sen tiu com mu i ta po li dez, mas avi sou-me 
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de não de se jar que este fa vor ser vis se de pre tex to para que lhe pe dis sem 
ou tros idên ti cos to dos os dias. Para isso não acon te cer, so men te me da ria a 
ba i xa dos meus sol da dos na vés pe ra de mi nha par ti da. Em mi nha vi a gem,
tra tei es ses ho mens da me lhor ma ne i ra pos sí vel; ja ma is os re pre en di,
su por tan do com pa ciên cia suas gros se ri as e im per ti nên ci as. Pro te gi-os
aqui du ran te um mês, sem que me fos sem de al gu ma uti li da de. Ontem,
de ma nhã, man dei-lhes a ba i xa, as si na da pelo ge ne ral; dei-lhes di nhe i ro
e três ca va los, não re ce ben do de les o me nor agra de ci men to. Nem se quer
me apre sen ta ram suas des pe di das. Ha via con ta do, como fato ex tra or di -
ná rio, que um ín dio me de i xa ra, após quin ze dias de con ví vio, sem agra -
de cer-me a re com pen sa que lhe dera e sem des pe dir-se de mim nem do
pes so al; pois eu es ta va lon ge de ima gi nar que te ria de re la tar um fato
idên ti co, po rém mu i to mais for te, com ho mens de mi nha raça.

Cus ta mu i to aos ho mens dar pro vas re fle ti das de re co nhe ci -
men to, por que elas são sem pre o tes te mu nho de um be ne fí cio, e aque le
que o re ce be se mos tra in fe ri or ao que dá. O eu ro peu pode ser in gra to
de caso pen sa do, mas não ha ve rá um, por mais per ver so que seja, in ca paz
de, no mo men to em que re ce be um fa vor se me lhan te ao que pres tei a
meus sol da dos, não lhe pa gar ao me nos com um agra de ci men to. Esses
dois ho mens di fe rem mu i to dos eu ro pe us e se pa re cem com os ín di os;
eis, por tan to, um exem plo da al te ra ção que nos sa raça so fre na Amé ri ca, 
sen do pos sí vel ci tar inú me ros ou tros.

Aliás, o ame ri ca no, em sua in gra ti dão, está lon ge de ser tão
cul pa do quan to o eu ro peu; em seu país, não exis te o or gu lho re fle ti do;
se in gra to, é de vi do à sua in sen si bi li da de; ele des co nhe ce o va lor de uma 
dá di va, por que não pre vê as con se qüên ci as. O que pro va tal as ser ção é o 
fato de que meus dois sol da dos não me de ram o me nor si nal de re co -
nhe ci men to, nem a mim nem tam pou co a meu pes so al. Sabe-se, en tre
os ha bi tan tes des ta ca pi ta nia, que se re pe te sem ces sar que os gua ra nis
são igual men te in sen sí ve is aos be ne fí ci os e aos maus-tra tos. Tal é, com
efe i to, o ca rá ter des sa gen te, mas o dos bran cos se as se me lha mais ou
me nos, se gun do a edu ca ção que re ce bem; e a vida das pes so as do cam po,
os exer cí ci os vi o len tos a que se en tre gam, a fal ta de po li ci a men to a que
es tão sub me ti dos, o há bi to de ver cor rer san gue e mal tra tar os ani ma is
de vem aba far um pou co a sen si bi li da de de que a na tu re za os do tou.
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O dono da su ma ca, que deve le var-me a Rio Gran de, avi sou-me
de que par ti re mos ama nhã. Des pe di-me de to das as pes so as de quem
re ce bi fa vo res, fiz car re gar mi nhas ma las e em bar quei esta ma nhã, com
La ru ot te, José Ma ri a no, Fir mi a no e os dois peões. De i xei, com mu i tas
sa u da des, o Sar gen to-Mor João Pe dro da Sil va Fer re i ra e sua mu lher,
Dona Ger tru des. Ele me acom pa nhou até a pra ia e pa re cia vi va men te
emo ci o na do. Temi que es ti ves se me nos, pois o cos tu me de co nhe cer di a ri a -
men te ca ras no vas me im pe de de afe i ço ar-me aos meus hos pe de i ros,
como era an ti ga men te. No co me ço de mi nhas vi a gens, fi ca va emo ci o na do
sem pre que me se pa ra va das pes so as que me ha vi am re ce bi do com
hos pi ta li da de; esta idéia “até nun ca mais!” ca u sa va-me pro fun da im pres são. 
Hoje, já não acon te ce o mes mo; mi nha sen si bi li da de mo ral di mi nu iu
como a sen si bi li da de fí si ca. Sin to me nos a pri va ção das co i sas ne ces sá ri as à
vida, re sig no-me mais às con tra ri e da des e sou me nos to ca do pe las
des pe di das.

Ven ta va pou co e se guía mos com ex tre ma len ti dão. Após sa ir mos
do por to, do bra mos a pon ta de co li na onde fica a ci da de de Por to Ale gre e, 
em se gui da, di vi sa mos, du ran te mu i to tem po, o lado oci den tal des sa
mes ma co li na. A igre ja que co roa o cimo, os gra ma dos so bre as ver ten tes, 
as ca sas à mar gem do rio for mam um re can to apra zí vel; à es quer da, o
lago é guar ne ci do de co li nas co ber tas de ma tas e pas ta gens; à di re i ta, o
ter re no se apre sen ta me nos aci den ta do e pa re ce in te i ra men te den so de
ma tas.

Do bra mos vá ri as pon tas, das qua is as mais im por tan tes são as 
da Casa de Pól vo ra e do Di on ísio, e vi e mos an co rar jun to a es ses ro che dos, 
que se per ce bem de Por to Ale gre, no meio de la gos e aos qua is dão o
nome de Pe dras Bran cas. A pon ta da Casa da Pól vo ra bem como a do
Di o ní sio fi cam do lado es quer do do lago, e le vam esse nome de vi do a
ser aí o de pó si to de pól vo ra de Por to Ale gre.

Antes de par tir des sa ci da de, pas se ei a ca va lo numa co li na
si tu a da nos ar re do res des sa pon ta. Dali se des cor ti na mag ní fi co pa no ra ma:
a co li na onde está cons tru í da Por to Ale gre, os cam pos cir cun vi zi nhos, a
em bo ca du ra dos rios que pas sam em fren te à ci da de, gran de par te do
lago for ma da pela jun ção des ses rios, e pode-se fa zer uma idéia exa ta da 
to po gra fia da re gião.
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Re la tei, no ano pas sa do, as ra zões que me au to ri za vam a con -
si de rar as águas que se es ten dem de Por to Ale gre a Ita puã como sen do
a con ti nu a ção do Gu a í ba, mas a vis ta per ce bi da do alto des sas co li nas
me fez mu dar in te i ra men te de opi nião. Com efe i to, daí se vê, evi den te -
men te, que os rios Caí, Si nos e Gra va taí não se lan çam no Gu a í ba, mas
re ú nem-se a este úl ti mo em re ser va tó rio co mum, e esse de pó si to de
água, in fi ni ta men te mais lar go que o Gu a í ba, não é mais do que a con se -
qüên cia da que les qua tro ou tros rios, pa re cen do mes mo pro lon gá-los
mais do que o pró prio Gu a í ba, vis to es ten der-se na mes ma di re ção
da que les, en quan to o Gu a í ba aflui la te ral men te. Os do nos de ia tes que
na ve gam en tre Rio Gran de e Por to Ale gre não con si de ram es sas águas
como pros se gui men to do Gu a í ba e dis tin guem per fe i ta men te o pon to
onde fin da esse rio e dão-lhe im pro pri a men te o nome de bar ra do rio
Par do, de no mi nan do rio de Por to Ale gre ao cur so de água de que tra ta mos. 
Algu mas pes so as, como já dis se, cha mam-no la goa do Vi a mão ou de
Por to Ale gre; mas, em ge ral, quan do os ha bi tan tes de Por to Ale gre a ela 
se re fe rem, de sig nam sim ples men te pelo nome de Rio. De tudo isso
re sul ta que se deve in di car o Gu a í ba como ter mi nan do em fren te a
Por to Ale gre.

ANCORADO JUNTO AO MORRO DO COCO, mar gem
es quer da do rio Por to Ale gre, 19 de ju nho, qua tro lé guas. – Con for me
re la tei no ano pas sa do, no ar ti go so bre em bar ca ções que na ve gam en tre
Por to Ale gre e Rio Gran de, elas são obri ga das, por ca u sa dos ba i xi os, a
se guir cer to ca mi nho, cha ma do ca nal, en tre Por to Ale gre e Ita puã; esse
le i to de rio for ma uma sé rie de zi gue za gues; tem ge ral men te qua tro bra ças;
no en tan to, sua pro fun di da de em mu i tos lu ga res é me nor, por exem plo,
nas vi zi nhan ças de Pe dras Bran cas.

Jun to a es sas ilhas ain da se di vi sa Por to Ale gre; mas logo ela
de sa pa re ce. Até aqui se vêem cons tan te men te as duas mar gens do lago;
a ori en tal, cujo ca nal se apro xi ma ge ral men te com mais fre qüên cia, mos tra
um ter re no aci den ta do; mas, de po is que de i xa mos de avis tar Por to Ale gre,
não há nada dig no de ser men ci o na do. A duas lé guas de Pe dras Bran cas, 
de i xa mos do lado les te a Pon ta Gros sa; duas lé guas mais lon ge, pas sa mos
di an te de uma pe que na ilha, co ber ta de mata; como nos fal tou ven to,
lan ça mos ân co ra per to da mar gem ori en tal, ao pé de um mon te de no -
mi na do mor ro do Coco, mu i to pe dre go so e co ber to de ma tas.
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Até aqui, ne nhum rio se lan ça no lago pela par te les te; mas a
oes te, con tam-se qua tro pe que nos; o ar ro io do Con de da Cu nha, com a
em bo ca du ra a duas lé guas de Por to Ale gre; o ar ro io Pe tim, a cin co lé guas
da mes ma ci da de; en fim, o ar ro io de Ma nuel Alves e o do Pa dre Sal ga do,
que de sá guam no mes mo lu gar, a oito lé guas de Por to Ale gre. No
mo men to, o lago não apre sen ta cor ren te za mu i to for te, mas, na oca sião
das en chen tes, suas águas po dem ad qui rir gran de ra pi dez.

ANCORADO JUNTO AO MORRO DO COCO, mar gem
es quer da do rio Por to Ale gre, 20 de ju nho. – O tem po es te ve ad mi rá vel; 
não ti ve mos se quer ven to, o que nos obri gou a fi car pa ra dos. O dono
do iate man dou cor tar le nha à mar gem do rio para ven dê-la em Rio
Gran de. As ár vo res es co lhi das de pre fe rên cia fo ram uma mir tá cea,
cha ma da cam buí, e a mir si ná cea, de no mi na da ca po ro ro ca-de-fo lha-lar ga,
cu jos le nhos que i mam bem, mes mo quan do ain da ver des, pro va vel men te
por con ter su cos re si no sos. De i to-me com dois ou tros pas sa ge i ros e os
dois peões no quar to do pa trão. José Ma ri a no, La ru ot te e Fir mi a no dor mem
no po rão. Eu como à mi nha cus ta; é Fir mi a no quem faz a co mi da, e isso 
quer di zer que ela é sal ga da e de tes tá vel. O pa trão e seus ma ri nhe i ros são
de uma ho nes ti da de rara en tre a gen te des te es ta do. O pri me i ro nas ceu
em Por tu gal; veio ain da mu i to jo vem para o Bra sil e se en ri que ceu como 
acon te ce a qua se to dos os eu ro pe us, no meio de ho mens que te mem o
tra ba lho, não pen sam mu i to no fu tu ro e não têm mé to do nem es pí ri to
de eco no mia.

Eu ha via re fe ri do, ano pas sa do, que cons tru í ram em Por to
Ale gre, na Rua da Pra ia, em fren te ao cais, um edi fí cio de mu i to mau
gos to, des ti na do à al fân de ga. Foi de mo li do e co me ça ram um ou tro com
me lhor pro je to. Entre tan to, in sis to em acre di tar que se ria me lhor, para
em be le za men to da ci da de, não en co brir o cais e for mar di an te dele uma
es pé cie de pra ça, onde con ti nu as sem a re a li zar a fe i ra. Logo que o Con de
de Fi gue i ra par tiu, in ter rom pe ram-se os tra ba lhos da pra ça exis ten te
aba i xo da igre ja e do pa lá cio. As en xur ra das já es ca va ram os bar ran cos e 
logo esta obra fi ca rá com ple ta men te per di da, se fi car aban do na da.

Dis se que ti nham co me ça do, em fren te à igre ja das Do res, um 
cais para o ar se nal. Ini ci a do no go ver no do Con de de Fi gue i ra, foi in ter -
rom pi do, como a pra ça, após sua par ti da. Tem o gran de de fe i to de não
ser co lo ca do em es qua dria com a igre ja; mas não é só isso: por uma
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eco no mia ab sur da, es ta va sen do cons tru í do com bar ro e pe dras; as
águas já o ha vi am es tra ga do mu i to e, bre ve men te, nada mais res ta rá.

To dos es ses fa tos cons ti tu em ain da pro va dos in con ve ni en tes
do po der ab so lu to atri bu í do, até ago ra, aos ca pi tães-ge ne ra is. Sem ne nhum
obs tá cu lo eles po dem se guir to das as suas idéi as, exe cu tar to dos os seus
pla nos, por mais bi zar ros que se jam, e seus su bal ter nos ja ma is de i xam
de se ex ta si ar di an te da qui lo que fa zem. Mas, quan do um ge ne ral par te,
eles se vin gam de seu des po tis mo, de pre ci an do to das as suas obras; seu
su ces sor as aban do na e ini cia ou tras que, por sua vez, tam bém se rão
ne gli gen ci a das.

AO PÔR-DO-SOL, À ALTURA DE TRÊS IRMÃOS, 21 de
ju nho. – O Bra sil é um imen so país de con tras tes, onde as pro vín ci as di -
fe rem sin gu lar men te en tre si pelo cli ma, pela na tu re za de solo e pe las pro -
du ções, e tais di fe ren ças vão na tu ral men te ori gi nan do ou tras, não me nos
sen sí ve is, nos cos tu mes dos ha bi tan tes. Enquan to o So be ra no es ta va na
Eu ro pa, po dia ado tar a po lí ti ca do sis te ma co lo ni al, de fa vo re cer o iso la -
men to en tre as pro vín ci as; era um meio de opri mi-las mais fa cil men te, im pe -
din do-as de se re u ni rem con tra a me tró po le; mas, de po is que o So be ra no
veio se ins ta lar no Bra sil, seus in te res ses adap ta vam-se me lhor aos de
seu povo; ele, en tão, te mia mais as se pa ra ções par ci a is do que uma su ble -
va ção ge ral, e era evi den te que de ve ria cu i dar de es ta be le cer li ga ções
en tre os sú di tos, tra tan do de cri ar en tre eles um es pí ri to pú bli co, ima gi -
nan do um sis te ma de ad mi nis tra ção cen tra li za da. Mas os mi nis tros dos
reis nem se quer são edu ca dos para va lo res tão ca te go ri za dos.

Era im pos sí vel con ti nu ar jul gan do como co lô nia um país
onde o So be ra no ti nha sua re si dên cia. De cla ra ram-no, en tão, igual às
pro vín ci as da Eu ro pa e abri ram seus por tos a to das as na ções. Mas pa ra ram
por aí; e por sin gu lar con tra di ção, im pri mi ram uma ad mi nis tra ção co lo ni al
a um país que não era co lô nia. Cada ca pi ta nia tor nou-se uma es pé cie de
pa cha lick,∗ onde o ca pi tão-ge ne ral con ti nu a va a usu fru ir de um po der
ab so lu to e po dia, a seu bel-pra zer, re u nir em si to dos os po de res.

Nada mu dou na ma ne i ra de si gual de ar re ca dar os im pos tos.
Assim, ape sar do em po bre ci men to dos mi ne i ros, con ti nu a ram a su je i tá-los
a um do bra do im pos to so bre as mer ca do ri as, que já ha vi am sido pa gas
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an te ri or men te nos por tos. Embo ra a ma i or par te dos go i a nos não ti ras se
mais ouro de suas ter ras, nada ten do para ven der, não de i xa vam de
exi gir-lhes em di nhe i ro os dí zi mos que, aliás, só po dem ser pa gos in na tu ra.
Cada ca pi ta nia con ser vou seu te sou ro se pa ra da men te, sen do obri ga da a
vi ver de suas ren das para so bre vi ver. Enfim, ain da não há uma ar ma da
bra si le i ra, mas to das as pro vín ci as man têm suas tro pas par ti cu la res, que
não se pren dem a ne nhum cen tro co mum e nem for mam uni da de de
co man do.

Já tive opor tu ni da de de ex por al guns in con ve ni en tes des se
sis te ma mi li tar; isso pode tra zer gra ves con se qüên ci as a esta ca pi ta nia.
Como os cor pos que dela de pen dem são qua se in te i ra men te for ma dos
por ho mens da re gião, a guer ra ne ces si ta de enor mes ver bas, pro por ci o -
nan do tam bém gran des for tu nas; cons ti tu iu-se aqui uma es pé cie de aris -
to cra cia de fa mí lia, em ba ra ço sa para os ca pi tães-ge ne ra is e pe ri go sa para 
a tran qüi li da de dos ci da dãos.

Esta ma nhã, quan do me le van tei, já ha vía mos pas sa do por
Ita puã e só avis ta mos a sua pon ta de lon ge. Logo de po is não di vi sa mos
mais ne nhu ma ter ra. Com o ven to fa vo rá vel, avan çá va mos ra pi da men te, 
em di re ção ao sul, e ao meio-dia des co bri mos, à di re i ta do lago, a pon ta
de Cris tó vão Pe re i ra. Até à no i te, en xer ga va-se uma cos ta are no sa, onde
se ele va vam, de lon ge em lon ge, ár vo res ra quí ti cas; ao cair do dia, pas sa mos 
di an te de um lu gar cha ma do Três Irmãos. Após Ita puã, ru ma mos de mo ra -
da men te para o sul e, em se gui da, para o su do es te; te mos tido re gu lar -
men te qua tro a cin co bra ças e meia de pro fun di da de.

São dez ho ras, a no i te está ex ces si va men te es cu ra; há re lâm pa gos 
ao lon ge, o ven to ame a ça vol tar-se para o sul; o pa trão jul gou pru den te
lan çar ân co ra. É em Ita puã que co me ça pro pri a men te a la goa, e é lá que
a na ve ga ção se tor na pe ri go sa, por que não exis te qual quer pon to de
abri go. Toda a ma nhã sen ti mos en jô os; mas pelo meio-dia ces sa ram,
pois o ven to se acal mou. À no i ti nha, a água da la goa ain da es ta va doce.

Já tive oca sião de ob ser var que nes ta re gião se em pre gam em
to dos os ti pos de uti li da de os di ver sos pro du tos de ri va dos do gado.
Devo acres cen tar que se usam até ca bos de cou ro nos bar cos que na ve gam 
en tre Por to Ale gre e Rio Gran de. Eles têm o in con ve ni en te de se es ti ca rem 
de ma is quan do mo lha dos.
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Abro ao acaso mi nha Bí blia in gle sa e caio nas pa la vras do Sal mo 
XXIX:

The vo i ce of  lhe Lord is upon lhe wa ters; the God of  glory thun de reth:
the Lord is upon many wa ters. The vo i ce of  lhe Lord is po wer ful; the vo i ce of  Lord
is full of  ma jesty!∗

 Estes ver sos, que pa re cem fe i tos para a si tu a ção em que me
en con tro, en che ram-me de uma es pé cie de te mor re li gi o so; en tre tan to,
con ti nu ei a le i tu ra do Sal mo e me sen ti re a ni ma do com a pas sa gem do
úl ti mo ver sí cu lo: The Lord wiIl give strength unto his pe o ple; the Lord will bless
his pe o ple with pe a ce.∗∗ A lem bran ça da mi nha mãe apa re ceu em meu es pí ri to
e sen ti-me che io de ter nu ra; cre io que devo mi nha sa ú de às suas ora ções.

SACO DO BOJURU, 22 de ju nho. – Du ran te a no i te rom peu 
vi o len ta tem pes ta de. O iate ba lan çou fu ri o sa men te so bre as ân co ras e
pa re cia ame a çar de abrir-se ao meio ou na u fra gar. O pa trão não sa bia
onde es tá va mos e es pe ra va im pa ci en te men te o dia. Ao sur gir o sol ele
re co nhe ceu que nos achá va mos so men te a uma lé gua de uma pe que na
en se a da vi zi nha da es tân cia de Bo ju ru e tam bém cha ma da, por esse
mo ti vo, Saco do Bo ju ru. Le van ta mos ân co ra e vi e mos, mal gra do a
tem pes ta de, pro cu rar este abri go. O ven to se fa zia sen tir com mu i to me nos 
in ten si da de; an co ra mos aqui e ain da es ta mos às oito ho ras da no i te.
Du ran te esse tem po, o ven to se acal mou e es pe ro que ama nhã nos
po de re mos pôr em mar cha. Os pas sa ge i ros fo ram obri ga dos a aju dar a
equi pa gem, que se com põe de cin co pes so as ape nas, in clu in do o pa trão.
To dos tra ba lha vam em si lên cio e com cer to re co lhi men to; mas logo que 
se vi ram fora de pe ri go, co me ça ram a fa lar e a dar pro va de en co ra ja -
men to mú tuo.

Re ce io que nun ca te nha es ta do mais sem âni mo que nes ta
oca sião. Ago ra mes mo, ape sar de es tar mos em se gu ran ça, não de i xo de
te mer a con ti nu a ção de mi nha vi a gem até o Rio de Ja ne i ro. Na que fiz
por mar, de Vila da Vi tó ria a esse por to, pa re ceu-me, ao con trá rio, que
nada po de ria acon te cer e, no meio da tem pes ta de, ex pe ri men ta da à al tu ra
de Cabo Frio, dor mi pro fun da men te. A que se deve atri bu ir essa di fe ren ça?
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Não pos so crer nos maus pres sen ti men tos, pois es tes que eu os ha via
for ma do nos de ser tos de Go iás não ocor re ram. Se es tou mais sen sí vel
ao te mor é, sem dú vi da, de vi do ao es go ta men to de mi nhas for ças e à
fal ta do mes mo en tu si as mo.

De qual quer modo, la men to mu i to não ha ver de i xa do em São 
Pa u lo o meu diá rio de vi a gem a Go iás, e não ter por ta dor se gu ro para
le var, para ter ra, to dos os meus pa péis, até o Rio de Ja ne i ro.

Se gun do me in for mou o pa trão do iate, a pon ta de Ita puã,
que for ma a en tra da da la goa, faz par te de sua mar gem ori en tal, e do
lado opos to fica o mor ro das For mi gas. Jun to à pon ta de Ita puã se
en con tra a ilha das Pom bas e a nor des te da mes ma, a ilha do Jun co. O
ca nal pas sa en tre esta úl ti ma e a ter ra fir me. Na pró pria la goa, a pou ca
dis tân cia de sua en tra da, acha-se a ilha de Bar ba Ne gra. Na ve ga mos em
di re ção ao sul, dois gra us a su do es te, até os Três Irmãos e em se gui da, 
na de su do es te, até Bo ju ru, sem pre com qua tro bra ças; mas no ve rão
di mi nui a pro fun di da de.

Du ran te a mi nha es ta da em Por to Ale gre, sou be, su ces si va -
men te, de vá ri as no vi da des im por tan tes. O co mér cio do Rio de Ja ne i ro
ha via apre sen ta do à Câ ma ra da ci da de um re que ri men to, fun da do em
ra zões mu i to for tes, para in du zi-la a pe dir ao Rei sua per ma nên cia no
Bra sil; mas este úl ti mo não lhe deu ne nhu ma im por tân cia. Em 21 de
abril, quan do os ele i to res da pa ró quia es ti ve ram re u ni dos sob a pre si -
dên cia do juiz de fora, o povo apre sen tou-se em mas sa no lo cal da
as sem bléia, pe din do, aos gri tos, que os ele i to res su pli cas sem ao Rei dar
ao Bra sil a Cons ti tu i ção es pa nho la, es pe ran do que fos se ar qui va da aque la
que es ta va sen do ela bo ra da em Lis boa. Pa re ce que vá ri os ele i to res apro -
va ram essa so li ci ta ção, e fo ram, efe ti va men te, pe dir ao Rei que ba i xas se
um de cre to aten den do-lhes o de se jo. As tro pas, no en tan to, não se jun -
ta ram ao povo e, quan do pro cu ra vam con ter a mul ti dão, um sol da do
re ce beu uma fa ca da de um po pu lar. Essa mor te ir ri tou os mi li ta res que,
en con tran do re sis tên cia, quan do ten ta ram eva cu ar a sala onde es ta vam
os ele i to res, ma ta ram um gran de nú me ro de pes so as. O Rei, cer to do
apo io das tro pas, anu lou, em 22, seu De cre to de 21 e, no mes mo dia,
no me ou seu fi lho Prín ci pe Re gen te para go ver nar em sua au sên cia,
aguar dan do que a Cons ti tu i ção fos se pos ta em vi gor.
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Foi no dia 26 que ele par tiu, acom pa nha do de, apro xi ma da -
men te, duas mil pes so as, re par ti das em 14 em bar ca ções fre ta das para
esse fim. O Rei, que sem pre foi um mo de lo de pi e da de fi li al, fez trans -
por tar, em um dos na vi os, os os sos de sua mãe, para Lis boa. To dos os
ma i o ra is do re i no, que es ta vam no Rio de Ja ne i ro, acom pa nha ram o Rei, 
à ex ce ção de qua tro, dentre os qua is dois, o Con de dos Arcos e o Con de
de Lou zã, fa zem par te do Mi nis té rio.

Qu an do o Rei em bar cou, es ta va pro fun da men te emo ci o na do, 
mas o povo não deu ne nhum si nal de pe sar.

O Prín ci pe Re gen te co me çou seu go ver no em pre en den do
gran des re for mas nas de pen dên ci as do pa lá cio; ocu pa-se mu i to dos
ne gó ci os do esta do, as sis te às ma no bras das tro pas, vi si ta o ar se nal e os
tri bu na is, as si nan do vá ri os de cre tos, para mi no rar as mi sé ri as do povo.
Já o Rei, an tes de sua par ti da, ha via as si na do um que de ve ria ter gran de
in fluên cia so bre as ca pi ta ni as do in te ri or. Por esse de cre to, ele su pri me o 
dí zi mo em todo o ter ri tó rio do Bra sil, subs ti tu in do-o por di re i tos que
de vem ser pa gos à sa í da dos por tos, pe las mer ca do ri as ex por tá ve is,
como açú car, al go dão, café, etc., e à en tra da das ci da des e al de i as so bre
os gê ne ros de con su mo in ter no, tais como fe i jão e mi lho.

Os dois de cre tos do Prín ci pe Re gen te não são me nos im por -
tan tes: um de les su pri me o im pos to do sal; o ou tro pro í be às au to ri da des
to ma rem bens dos pro pri e tá ri os para ser vi ço do Rei, sem o con sen ti -
men to, e or de na que to dos os for ne ci men tos ne ces sá ri os ao ser vi ço pú bli co
se fa çam atra vés de com pras e que se jam per fe i ta men te pa gos. Fa rei al gu mas 
ob ser va ções nos ar ti gos des te diá rio.

SACO DE BOJURU, 23 de ju nho. – O ven to per ma ne ceu
con trá rio o dia todo, e fi ca mos an co ra dos. O pa trão en vi ou seus ne gros
para cor tar le nha nas mar gens do rio, e eu os acom pa nhei. Du ran te mu i to
tem po, pas se ei pe los ter re nos que mar ge i am a la goa, en con tran do-os
are no sos e en tre cor ta dos de pân ta nos e de po ças d’água. Árvo res ra quí -
ti cas, como mir si ná ce as e mir tá ce as, en tre la çam-se so bre a pra ia, ven do-se
so bre as águas, ou em suas vi zi nhan ças, nu me ro sas aves aquá ti cas, como 
gar ças bran cas, ga i vo tas, ba i a cus e ce go nhas; os co lim bos e di ver sas
es pé ci es de mar re cos e pa tos sel va gens. A ve ge ta ção con ti nua idên ti ca à
que des cre vi no ano pas sa do, nes sa mes ma épo ca. O ca pim tem co lo ra ção
ama re la da e ape nas se per ce be, de lon ge em lon ge, al gu mas flo res que
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es ca pa ram à má es ta ção. Entre Por to Ale gre e Ita puã, en con tram-se na
la goa al gu mas ba li zas fin ca das, aqui e ali, por pa trões bem in ten ci o na dos.

Con tou-me o pa trão do iate que, há cer ca de dois anos, um
en ge nhe i ro ofe re ce ra ao co mér cio in di car o ca nal por meio de duas li nhas
de ba li zas, à di re i ta e à es quer da, me di an te cer tas con di ções; mas eles 
re cu sa ram.

É ver da de i ra men te in con ce bí vel que o Go ver no não te nha
to ma do ab so lu ta men te, até ago ra, ne nhu ma me di da para tor nar me nos
pe ri go sa uma na ve ga ção tão útil e que tan to con tri bui para a ri que za da
ca pi ta nia. Há al guns prá ti cos, que se en car re gam de con du zir os bar cos
de Rio Gran de a Por to Ale gre, e vice-ver sa, mas não são re ves ti dos de
ne nhum ca rá ter le gal, cor ren do-se ris co de pe gar al gum in com pe ten te.

Além da en se a da onde an co ra mos, as em bar ca ções po dem
ain da achar abri go jun to a Cris tó vão Pe re i ra; aliás, não exis tem ou tros,
en tre Ita puã e o rio São Gon ça lo.

À VISTA DA PONTA DOS LENÇÓIS, 24 de ju nho, nove
lé guas. – Esta ma nhã le van ta mos ân co ra e re en tra mos na la goa. Per cor -
re mos três lé guas, com ven to fra co; em se gui da so bre ve io a cal ma ria e
fi ca mos lar go tem po pa ra dos. À tar de, o ven to so prou no va men te e nos
de i xou à en tra da do es tre i to. Como não se pode en trar, a não ser à vis ta
das ba li zas, o pa trão achou pru den te lan çar ân co ra. O dia es te ve ad mi rá vel
e quen te, a no i te está igual men te bela, com o céu es tre la do; mas o ven to 
so pra for te de ma is.

Re fe ri, nes te diá rio, que o Con de Fi gue i ra se fa zia ser vir por
um pe que no ín dio que apri si o na ra em Ta qua rem bó e que, an te ri or men te,
era ori un do das tro pas de Arti gas. O con de acha va que, como eu le va va
para a Fran ça um ín dio do Nor te do Bra sil, se ria ne ces sá rio tam bém
que, para com pa ra ção, eu le vas se um do Sul, ten do a gen ti le za de me
ofe re cer seu in di o zi nho. Sen tin do que ele de mons tra va gran de afe i ção
ao me ni no, re cu sei. No mo men to, a idéia do con de me ale gra ra e aca bei
ace i tan do uma car ta sua para o Ma re chal Cha gas, pela qual re co men da ra 
a este dar-me um pe que no gua ra ni. Eu he si ta va se fa ria uso des sa car ta;
no en tan to, en con tran do-me tão mal acom pa nha do, com pou ca dis tra ção
em vi a gem, ven do sem pre fi si o no mi as des con ten tes, de ci di pe dir um
peão ao Co ro nel Pa u let te, na es pe ran ça de um me ni no cor res pon der a
meus an se i os, sor rir-me, tes te mu nhar-me al gum afe to e me ser vir de
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dis tra ção. Dis se ao co ro nel que de se ja va ape nas um re fu gi a do es pa nhol,
ór fão de pai e mãe. Ele en con trou em São Bor ja um me ni no bem como
eu que ria: com oito ou nove anos e uma fi gu ra agra dá vel e es pi ri tu al;
seus pais ha vi am mor ri do du ran te a guer ra; atra ves sou o Uru guai com
ou tro ín dio es pa nhol que dele se api e da ra. O po bre pe que no es ta va in te i ra -
men te nu e como eu dera al gum di nhe i ro à pes soa que dele cu i da ra até
en tão, fiz, ao mes mo tem po, dois be ne fí ci os.

Des de o pri me i ro mo men to, o pe que no Pe dro de mons trou
gran de de se jo de me agra dar, in te res se em ser vir-me e von ta de de tudo
fa zer, mes mo o que es ti ves se aci ma de suas for ças. Do se gun do ou
ter ce i ro dia em di an te, te nho-o le va do co mi go nas ex cur sões ao cam po.
Ele me di ver te por sua gra ça; aju da-me a co lher se men tes; cor re atrás
dos in se tos e me traz as flo res que en con tra. Esta cri an ça de mons tra a
vi va ci da de e a cu ri o si da de de um eu ro peu, e soma a ter nu ra e a do ci li da de
ca rac te rís ti ca de sua tri bo. Cho ra to das as ve zes que lhe di zem que se vai 
se pa rar de mim, mas é raro ver ter lá gri mas quan do ofen di do; de i ta sem pre
so bre uma de mi nhas ca i xas, en ro la do numa sim ples co ber ta; come em
ge ral mu i to, mas pou co se que i xa quan do nada lhe dão. Ensi nei-o a re ci tar
o Pa ter em fran cês; já en ten de tudo em por tu guês e co me ça a fa lar essa
lín gua.

Qu an do de i xei São Bor ja, o Co ro nel Pa u let te pe diu-me que
con se guis se, em São Mi guel, um ou tro pe que no ín dio es pa nhol e o en vi as se,
ao che gar ao Rio de Ja ne i ro, aos cu i da dos do Mar quês de Be las, ir mão
do Con de de Fi gue i ra. Eu não po dia re cu sar esse ato de com pla cên cia;
por isso trou xe de São Mi guel um gua ra ni.
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LIVRO DE VIAGEM1

QUE TRATEI DE FAZER DO RIO DE JANEIRO A VILA RICA
E DE VILA RICA A SÃO PAULO,
PARA IR BUSCAR AS 20 CAIXAS

QUE DEIXARA NESTA ÚLTIMA CIDADE

1 Au gus te de Sa int-Hi la i re, che gan do ao Rio Gran de, aí fi cou por al gum tem po,
tor nou a em bar car, che gan do ao Rio de Ja ne i ro após uma fe liz tra ves sia, que
du rou dez dias (se gun do car ta que es cre veu do Rio de Ja ne i ro, em 4 de se tem bro
de 1821).
Em se gui da teve de ir bus car em São Pa u lo as co le ções que fora obri ga do a de i xar 
ali em de pó si to (de zem bro de 1819). Esta é a ex pe di ção cujo diá rio aqui se ofe re ce.
Como se verá, ele teve de re nun ci ar a seu pro je to de pas sar por Vila Rica.
Foi sua úl ti ma vi a gem no con ti nen te ame ri ca no. De vol ta ao Rio de Ja ne i ro, não
de mo rou a em bar car para a Fran ça, re tor nan do à ter ra na tal no co me ço de agos to 
de 1822. (N.T.)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo XXIII

RIO DE JANEIRO – CUIDADO COM AS COLEÇÕES –
PREPARATIVOS DE PARTIDA – ARREDORES DO RIO DE
JANEIRO – FREGUESIA DE INHAÚMA – STO. ANTÔNIO DE
JACUTINGA – PÉ DE SERRA – SENHOR D’ENGENHO –
ENGENHOS – CAFÉ – CAMINHO NOVO DE COMÉRCIO – FALTA
DE PERSEVERANÇA NOS EMPREENDIMENTOS FEITOS NO
BRASIL – VARGE – O PARAÍBA – REGISTRO DO CAMINHO DO
COMÉRCIO – ENGENHOCA – ALDEIA DAS COBRAS – O
DESEMBARGADOR LOUREIRO – MÁ DISTRIBUIÇÃO DAS TERRAS 
CONCEDIDAS – O RIO PRETO – LIMITE DA CAPITANIA DO
RIO DE JANEIRO – REGISTRO DE RIO PRETO – A SERRA
NEGRA – S. GABRIEL – POLIDEZ DO POVO – FAZENDA DE S.
JOÃO – OS PEQUENOS GUARANIS DIEGO E PEDRO – UM
CIRURGIÃO – O RIO DE PEIXE – RANCHO DE MANUEL
VIEIRA – OS CAMPOS – RANCHARIA – BRUMADO – RANCHO
DE ANTONIO PEREIRA – FAZENDA DO TANQUE.

FREGUESIA DE INHAÚMA, 29 de ja ne i ro de 1822, duas lé guas. 
– De vol ta do Rio Gran de, co me cei a vi si tar as co le ções que de i xa ra no
Rio de Ja ne i ro e as que trou xe ra co mi go, e a em ba lá-las de modo que
pu des sem par tir para a Fran ça, logo que eu che gas se da vi a gem ora ini -
ci a da. Encon trei no me lhor es ta do pos sí vel os pás sa ros e os in se tos,
mas duas ma las de plan tas ha vi am sido in te i ra men te des tro ça das pe las
lar vas das pti nes, e são as que re co lhi nas mi nas no vas, às mar gens do rio
São Fran cis co, en tre o Rio de Ja ne i ro e o rio Doce, so bre as mon ta nhas
de Ta pa nho a can ga e nos ar re do res de Ubá.



O cli ma do Rio de Ja ne i ro, ao qual já não es ta va ha bi tu a do, o
che i ro de cân fo ra, do en xo fre e da es sên cia de te re bin ti na que res pi ra va
con ti nu a men te e, devo con fes sar, o des gos to que sen tia ao ver as per das 
que ti ve ra em meu her bá rio, to das es sas ca u sas al te ra ram sen si vel men te
mi nha sa ú de e pri va ram-me qua se in te i ra men te de for ças. O fas ti di o so
tra ba lho a que eu me con sa gra va ia fi can do, por isso, pre ju di ca do e pro -
lon ga va tam bém meus abor re ci men tos. Vá ri os me ses se pas sa ram,
du ran te os qua is não fiz ou tra co i sa se não en vol ver pás sa ros em al go dão,
la var in se tos com éter, sal pi car plan tas com cân fo ra e pro cu rar res tos de 
flo res em meio a uma po e i ra mais fina que ta ba co. A ex tre ma len ti dão
dos ope rá ri os do Rio de Ja ne i ro con tri bu iu para fa zer-me per der mu i to
tem po. Enfim, so men te ao cabo de três dias de pro cu ras con se gui
des co brir o mu le te i ro que hoje me acom pa nha.

Con ser vei no Rio de Ja ne i ro a casa que alu ga ra ao che gar, e o
bom Sr. Oví dio con cor dou em re si dir nela du ran te a mi nha au sên cia. Aí
de i xei re ple tas quin ze ca i xas de plan tas e per fe i ta men te acon di ci o na das,
e ou tras vin te e qua tro che i as de pás sa ros, ma mí fe ros e in se tos, das qua is
vin te es tão em ba la das de modo a po de rem ser en vi a das quan do se qui ser.

Par ti hoje,1 acom pa nha do por meu novo mu le te i ro, La ru ot te
e os dois gua ra nis que vão a ca va lo. Fir mi a no vai a pé.

Como tí nha mos par ti do bem tar de, pu de mos fa zer duas lé guas.
O ca mi nho que se gui é aque le por onde pas sei com os Srs. Lang sdorff,
Antônio Ilde fon so Go mes e o po bre Pré gent, quan do, che io de um
en tu si as mo que se apa gou e de es pe ran ças que se re ve la ram vãs, ini ci ei
mi nhas lon gas e pe no sas vi a gens.

Após de i xar a ci da de, pas sa mos di an te de São Cris tó vão. Ca mi -
nho bo ni to, bas tan te re gu lar, em bo ra tra ça do em ter re no are no so. À di re i ta,
es ta mos a pou ca dis tân cia da baía que po de mos, vez por ou tra, avis tar; à 
es quer da, des co bri mos um vale pon ti lha do de co li nas e co ber to de ca sas 
de cam po, la vou ras e pas tos. Mais além, as al tas mon ta nhas da Ti ju ca,
cu jos flan cos são re ves ti dos de bos ques vir gens.

Tal vez nada no mun do seja tão belo quan to as cer ca ni as do
Rio de Ja ne i ro. No ve rão, o céu é de um azul car re ga do; no in ver no, as
co res se su a vi zam, apre sen tan do o azul es ba ti do de nos sos mais be los
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dias de ou to no. Aqui, a ve ge ta ção nun ca des can sa, e em to dos os me ses
do ano, os bos ques e cam pos es tão flo ri dos. Flo res tas vir gens, tão an ti gas
quan to o mun do, exi bem sua ma jes ta de qua se às por tas da ci da de,
for man do um con tras te com as obras hu ma nas. As ca sas de cam po em
tor no da ci da de não têm ne nhu ma mag ni fi cên cia; ne las não fo ram se gui das 
as re gras da arte, mas a ori gi na li da de de sua cons tru ção con tri bui para
tor nar a pa i sa gem mais pi to res ca. Quem po de ria pin tar as be le zas que a
baía do Rio de Ja ne i ro apre sen ta, essa baía que, se gun do o Almi ran te Ja cob, 
po de ria con ter to dos os por tos da Eu ro pa! Quem po de ria pin tar es sas
ilhas de for mas tão di ver sas que se le van tam de seu seio, a mul ti dão de
en se a das que de se nham seus con tor nos, as mon ta nhas tão pi to res cas
em sua orla, a ve ge ta ção tão va ri a da que em be le za suas mar gens!

Aqui, eu des fru ta va ain da mais de li ci o sa men te da vis ta do
cam po, por ter sido pri va do dela du ran te o tem po em que fi quei no Rio
de Ja ne i ro. Os ca mi nhos que con du zem a esta ca pi tal são atu al men te tão 
che i os de vida quan to os que de sem bo cam nas me tró po les da Eu ro pa.
Até ago ra não pa rei de en con trar ho mens a ca va lo e a pé. Ne gros tra zi am
de vol ta, sem mer ca do ri as, mu las, que pela ma nhã ha vi am le va do à ci da de,
car re ga das de pro vi sões; re ba nhos de bois e por cos to ca dos por mi ne i ros
avan çam len ta men te em di re ção a ela, fa zen do voar tur bi lhões de po e i ra; a
cada pas so, eu cru za va di an te de al gu ma ven da che ia de es cra vos mis tu -
ra dos a ho mens li vres; mi li ci a nos com um pa le tó de chi ta-da-ín dia, cal ças
bran cas e um ca pa ce te na ca be ça iam ao en con tro de seus ca ma ra das no 
pos to que a hon ra lhes des ti na, en quan to ou tros re tor na vam de li cen ça
por mo ti vos de sa ú de.

Fiz uma pa ra da numa ven da bas tan te lim pa e bem guar ne ci da, 
como ge ral men te as dos ar re do res da ci da de. O pro lon ga men to do
te lha do for ma uma va ran da sus ten ta da de pos tes, en tre os qua is se le van tou
uma pa re de de apo io, gê ne ro de cons tru ção co mum ao re dor do Rio de
Ja ne i ro. Foi aí que o dono da casa, mu i to cor tês, per mi tiu que eu pas sas se
a no i te. Essa ven da de pen de da pa ró quia de Inha ú ma e dis ta ape nas
al gu mas lé guas da igre ja. É uma edi fi ca ção iso la da que se er gue so bre
uma pla ta for ma pou co ele va da, don de se des co bre agra dá vel pa i sa gem.

Ao lado da igre ja, uma des sas pe que nas ca sas que se cha mam
Casa do Impe ra dor e ser vem para as fes tas de Pen te cos tes. Esta, se gun do o 
cos tu me, é mais ou me nos qua dra da, um pou co ele va da aci ma do solo e 
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di vi di da em dois apo sen tos. O dos fun dos fe cha do e bem pe que no, o
ou tro aber to para a fren te e para os la dos. O Impe ra dor ins ta la sua Cor te e
aí se ven dem, em le i lão, os ob je tos que os de vo tos por tam em ofe ren da
ao Espí ri to San to.

O nome de Inha ú ma, dado no Bra sil, não pas sa pro va vel men te 
de uma cor rup te la de inhu ma, pás sa ro cuja de no mi na ção ci en tí fi ca me
es ca pa. Como mu i tos lu ga res leva o nome de Inhu ma ou Inhu mos, é
cla ro que esse pás sa ro, hoje em dia tão raro, era co mum ou tro ra;
tê-lo-ão des tru í do para apo de rar-se de uma es pé cie de chi fre que tem
so bre a ca be ça, ao qual se atri bui uma quan ti da de de vir tu des.

Em Inha ú ma, como em mu i tos ou tros lu ga res do Rio de
Ja ne i ro, não há al de ia pro pri a men te dita; mas a pa ró quia se com põe uni -
ca men te de ca sas es par sas no cam po. Em Mi nas, ao con trá rio, qua se
não exis te pa ró quia sem al de ia, e a ra zão é fá cil de apon tar. Em tor no
do Rio de Ja ne i ro, as ter ras se di vi di ram mais que em qual quer ou tra
par te, e quan do, num can tão, hou ve um nú me ro su fi ci en te de ha bi tan tes,
for mou-se uma pa ró quia. Como as ven das se dis per sam à be i ra dos
ca mi nhos, cada pro pri e tá rio tem sem pre al gu ma igre ja a seu al can ce.
Logo, não ha via ra zão para que se re u nis se um gru po de ca sas ao re dor
da igre ja e não em ou tra par te.

Não se dá o mes mo em Mi nas. Aí as ha bi ta ções são mu i to
se pa ra das umas das ou tras, e a igre ja, onde quer que a co lo cas sem, fi ca ria
mu i to dis tan ci a da da ma i o ria dos pa ro qui a nos. Além de sua ha bi ta ção
co mum, cada um quis, por tan to, ter per to da igre ja uma casa onde sua
fa mí lia pu des se des can sar da lon ga vi a gem que era obri ga da a fa zer para 
as sis tir ao ser vi ço di vi no, onde pu des se re ce ber seus ami gos e tra tar de
ne gó ci os no úni co dia em que se en con tra vam jun tos.

Os mer ca do res, os ta ber ne i ros, os ope rá ri os ti ve ram de se
apro xi mar do lo cal onde se re u ni am os pro pri e tá ri os, e foi as sim que se
cons ti tu iu a ma i or par te das al de i as.

PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO DE JACUTINGA,
30 de ja ne i ro, qua tro lé guas. – O ca mi nho um pou co me nos re gu lar, mas 
ao mes mo tem po ofe re ce mu i tos pân ta nos, prin ci pal men te na pa ró quia de
Sto. Antô nio. À me di da que se afas ta de Inha ú ma, vêem-se me nos ca sas, 
as ven das tor nam-se mais ra ras, há me nos ter re nos cul ti va dos, os bos ques
são mais co muns; en fim, nos apro xi ma mos mais da ser ra, e o as pec to da 

462 Au gus te de Sa int-Hilaire



re gião fica me nos apra zí vel. Até Inha ú ma, o ca mi nho é la de a do por se bes
ar ti fi ci a is for ma das por essa en can ta do ra mi mo sá cea, tão es pa lha da hoje 
ao re dor do Rio de Ja ne i ro. A par tir de Inha ú ma, as se bes com põem-se
de plan tas da re gião; as es pé ci es mais co muns são as que es ca pa ram à
des tru i ção dos bos ques vir gens, no ta da men te di ver sas es pé ci es de big -
nô ni as, ba u í ni as, a cór dia, de che i ro fé ti do, e a pi tan ga, mir tá cea que
ca rac te ri za os ter re nos cha tos, are no sos e vi zi nhos do mar, a cu cur bi tá cea
cha ma da erva-de-san to.

Pela me ta de do ca mi nho, duas mu las em bre nha ram-se nos
bos ques en quan to se ar ru ma va a car ga das ou tras. Fir mi a no e José fo ram à
sua pro cu ra, e este úl ti mo en con trou-as ao cabo de meia hora. Fir mi a no 
não re a pa re cia mais e con ti nu a mos nos so ca mi nho. Re ce ei que se per des se, 
e tal idéia me ator men tou. Esse jo vem ín dio mos tra-se cada dia mais
ra bu gen to; faz tudo a con tra gos to; está sem pre des con ten te; en fim tor nou-se 
em to dos os as pec tos o ma ca co de José Ma ri a no. To da via, e é isto que
me afli ge, fi quei-lhe sen do ne ces sá rio; aban do ná-lo se ria con de ná-lo se gu -
ra men te à mi sé ria, e não devo es que cer que fui eu que o ti rei de suas flo -
res tas; que, até o mo men to, não foi ins tru í do e ain da não está ba ti za do.
Eu o men ci o na ra a to das as pes so as que en con tra ra, ro gan do que lhe
in di cas sem o ca mi nho. Mi nhas in ten ções fo ram per fe i ta men te re a li za das, e
ele che gou aqui an tes do ano i te cer.

Fiz alto num en ge nho que faz par te da pa ró quia de Sto. Antô nio 
de Ja cu tin ga e ins ta lei-me, com a per mis são do dono, sob uma es pé cie
de gal pão onde se guar dam plan tas e car ro ças, e onde a gen te se en fia
até o tor no ze lo na po e i ra e no es ter co. Ao cair da no i te, o dono da casa
man dou ser vir-me café e con vi dou-me a dor mir em sua casa. De cli nei
do ob sé quio, por que aca ba va de cear, e mi nha cama já es ta va ar ru ma da
na va ran da.

FAZENDA DE BENFICA OU PÉ DA SERRA, 31 de ja ne i ro, 
três lé guas. – O mu le te i ro en vi a do por Mi chel de Ubá, e de quem me
sir vo nes ta vi a gem, pa re ce um óti mo ga ro to, e acho que tem um ca rá ter
su a ve e dó cil. É tam bém mu i to en ten di do em sua pro fis são; mas não
re ve la ex pe riên cia, tra ba lhan do com ex tre ma len ti dão. Enquan to car re -
ga va suas mu las, o que lhe exi giu um tem po in fi ni to, fui con ver sar com
o dono da casa; sem ro de i os, fa lei-lhe de João Ro dri go. Este nome, tan tas
ve zes um ta lis mã para mim, pro du ziu ain da o efe i to ha bi tu al. Ime di a ta men te 
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me de ram mos tras de mu i ta con si de ra ção, ofe re cen do-me, e até aos
meus em pre ga dos, um des je jum de café com le i te, pão e man te i ga. A
pos se de um en ge nho es ta be le ce en tre os agri cul to res do Rio de Ja ne i ro
um cu nho de no bre za.

Sem pre se fala com res pe i to de um se nhor de en ge nho, e
tor nar-se um de les é a am bi ção de to dos. Um se nhor de en ge nho exi be
nor mal men te uma opu lên cia de car nes, pro va que se ali men ta bem e
tra ba lha pou co. Em casa, ves te um pa le tó de chi ta-da-ín dia, ga lo chas e
cal ças mal amar ra das, e não usa gra va tas; en fim sua in du men tá ria in di ca
ser ini mi go do cons tran gi men to. Mas se mon ta a ca va lo e sai de casa, é
pre ci so que o ves tuá rio re ve le sua dig ni da de, e en tão o fra que, as bo tas
lu zi di as, as es po ras de pra ta, uma sela mu i to lim pa, um pa jem ne gro
com uma es pé cie de li bré são para ele obri ga tó ri os. Empe rti ga-se, man tém
a ca be ça er gui da e fala com essa voz for te, esse tom im pe ri o so, que as si -
na la o ho mem acos tu ma do a co man dar gran de nú me ro de es cra vos.

A um par de lé guas do Rio de Ja ne i ro ter mi nam as chá ca ras e
co me çam os en ge nhos. Já exis te um bom nú me ro de les na pa ró quia de
Sto. Antô nio de Ja cu tin ga, onde se en con tram mu i tos ter re nos ba i xos e
úmi dos, fa vo rá ve is ao cul ti vo da cana. Aqui ela dá três cor tes, após os
qua is a ter ra é obri ga da a des can sar por qua tro anos se gui dos, a me nos
que a es tru mem, como fa zem os agri cul to res que têm pou co ter re no.

A re gião per cor ri da para che gar a Aguaçu é me nos ha bi ta da
que aque la cru za da por mim on tem. Co ber ta de bos ques, vai fi can do
cada vez mais aci den ta da. Em Aguaçu, sede de uma pa ró quia, não se vê
al de ia pro pri a men te dita, mas al gu mas lo ji nhas de ar ma ri nho mu i to bem 
pro vi das, bo ni tas ven das e ofi ci nas de fer re i ros, ofí cio que a pas sa gem
con tí nua dos mi ne i ros tor na mais ne ces sá rio do que qual quer ou tro.

Des cen do a ser ra, o rio de Aguaçu é na ve gá vel a par tir des ta
pa ró quia até a baía de Rio de Ja ne i ro, pro por ci o nan do aos la vra do res
das vi zi nhan ças um meio cô mo do para trans por tar seus gê ne ros à ci da de.
De Aguaçu a Pé da Ser ra, não há mais que meia lé gua.

Já des cre vi, em ou tra par te, a po si ção en can ta do ra des sa ha bi -
ta ção. Como dis se, fica en cos ta da a uma co li na. À fren te da casa, um
belo gra ma do, sal pi ca do de al guns gru pos de go i a be i ras. Mais além, so bre
um le i to de pe dras, cor re o pe que no rio de Itu, cujo mur mú rio se ouve,
mas não pode ser avis ta do, pois está es con di do pe los ar bus tos que o
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la de i am. Mais lon ge, afi nal, as mon ta nhas de sen ro lam-se em se mi cír cu los,
ofe re cen do em seus flan cos um an fi te a tro de bos ques vir gens ma jes to sos.

As ár vo res que cres cem à be i ra do rio de Itu, de fron te da casa 
de José Gon za lo, são prin ci pal men te os in gás, uma bor ra gí nea, cu jas flo res
bran cas da copa se as se me lham às das cam pa i nhas, uma mir tá cea no tá vel
pelo gran de ta ma nho das flo res que lem bra a do cra vo-da-ín dia. Enfim,
é im pos sí vel de i xar de per ce ber, en tre as pe dras que se er guem do le i to
do rio, um pe que no ar bus to co pa do, cuja fo lha gem é de um ver de lu zi dio e 
cu jos ra mos es ten di dos che gam aci ma das águas, ter mi nan do numa
es pé cie de um be la de lon gas co ro las, de um ver me lho tão belo quan to o 
da romã.

Embo ra José Gon za lo veja a cada dia no vos ros tos e con te
mais de oi ten ta anos, ain da as sim me re co nhe ceu e fa la mos mu i to de
João Ro dri go.

CAFÉ, 1º de fe ve re i ro, qua tro lé guas. – Re gis trei, no diá rio de 
mi nha vi a gem a Go iás, que a es tra da que pas sa va em Ubá para ga nhar
em se gui da o rio Pre to ia ser fe cha da, e que a Jun ta de Co mér cio do Rio 
de Ja ne i ro fa zia uma ou tra, ini ci an do per to da casa de José Gon za lo e
de sem bo can do na es tra da an ti ga, pró xi mo da pa ró quia da al de ia. Foi
este ca mi nho, de no mi na do Ca mi nho do Co mér cio, ou mais vul gar men te
Ca mi nho Novo ou Estra da Nova, que co me cei a se guir hoje. A par te da 
cor di lhe i ra que o atra ves sa to mou-lhe o nome: ser ra da Estra da. Já tive a 
oca sião de as si na lar que a cor di lhe i ra mu da va con ti nu a men te de nome;
isso é ver da de, so bre tu do nos ar re do res do Rio de Ja ne i ro. Ao lado da
ser ra da Estra da Nova fica a ser ra do Aze ve do, adi an te a ser ra da Vi ú va, 
mais lon ge ain da a ser ra da Estre la, etc. Para al can çar o pon to mais alto
da ser ra da Estra da Nova, leva-se pou co me nos de duas ho ras quan do
se sobe com mu las car re ga das. Pro je tou-se a es tra da em zi gue za gue com 
bas tan te arte; cons tru í ram-se pe que nas pon tes para a pas sa gem dos ri a chos,
e nos lu ga res, onde se po dem te mer des mo ro na men tos, faz-se a sus ten -
ta ção das ter ras. Para os ha bi tan tes da Co mar ca de São João, esse ca mi nho
fi cou mais cur to que os ou tros e, por con se guin te, sua uti li da de é in con -
tes tá vel. Nele se tra ba lhou du ran te lon go tem po, gas ta ram-se so mas
con si de rá ve is; mas des de que pos sí vel pas sar por lá, não ter mi nam as
par tes ape nas ini ci a das, como tam bém não se co gi ta de con ser var as
cons tru í das. As águas já es ca va ram por to dos os la dos pro fun das ra vi nas,
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e se re mos obri ga dos a re nun ci ar a essa bela es tra da se mais este ano se
pas sar sem que ela seja cu i da da.

Acon te ce qua se o mes mo com to dos os em pre en di men tos
nes te país. Os bra si le i ros cap tam com fa ci li da de; sa bem ela bo rar um pla no,
mas aban do nam-se de ma is à ima gi na ção, não cal cu lam su fi ci en te men te
os obs tá cu los, não ava li am os em pre en di men tos se gun do seus me i os.
Os de fe i tos da ad mi nis tra ção acres cen tam em pe ci lhos fac tí ci os aos re a is. O 
es pí ri to da in tri ga, che gan do aqui mais lon ge que em qual quer ou tro lu gar,
mete-se em tudo o que se faz, con fun de tudo, fa vo re ce o ve lha co,
de sen co ra ja o ho mem de bem. Co me çou-se algo de útil, mas é in ter -
rom pi do, ne gli gen ci a do e, às ve zes, uma obra or de na da pelo go ver no e
que se po de ria con clu ir em bre ve e com pou ca des pe sa nun ca mais se
aca ba, em bo ra nela sem pre se tra ba lhe. A obra tor nou-se o pa tri mô nio
de um alto fun ci o ná rio. De que vi ve ria ele, se lhe ar re ba tas sem a he ran ça?

Ape sar de tudo, é di fí cil en con trar uma es tra da mais pi to res ca 
do que esta, se gui da hoje. Che gan do a cer ta al tu ra, des co bre-se toda a
re gião per cor ri da nos dias pre ce den tes; vê-se a pla ní cie se me a da de co li nas,
a ma i o ria de las co ber ta de bos ques e au men tan do de ele va ção, à me di da
que se apro xi mam da gran de ca de ia de mon ta nhas per to da qual se as se -
me lham a anões aos pés de um gi gan te. O ca mi nho des cre ve, en tre as
mon ta nhas, si nu o si da des que se dis tin guem por suas co lo ra ções me nos
es cu ras; à dis tân cia, o fun do da baía ro de a da de mon ta nhas va po ro sas.
Logo o ce ná rio cres ce mais; já não é uma par te da baía que se avis ta; ela
se mos tra in te i ra, com as ilhas que se le van tam de seu seio e o Pão de
Açú car pos ta do qual uma sen ti ne la em sua ma jes to sa en tra da. Os bos ques
vir gens que se atra ves sam apre sen tam to dos os efe i tos de ve ge ta is os
mais di ver sos e gran di o sos. As ca si nhas cons tru í das, de es pa ço a es pa ço, 
para os tra ba lha do res na es tra da es pa lham va ri e da de na pa i sa gem, su ge -
rin do cer tas vis tas das mon ta nhas da Su í ça. No tei, en tre ou tras, uma
des sas ca ba nas cons tru í das so bre a ver ten te de uma ele va da mon ta nha,
no meio de ár vo res co pa das e ao lado de uma cas ca ta que des pen ca
sal ti tan do so bre pe dras es par sas. A es tra da pas sa ao pé des sa cas ca ta.
Aba i xo fica um vale pro fun do, e ao lon ge se avis ta ain da um tre cho da
baía. Nada pode ser ao mes mo tem po mais gran di o so e mais ro mân ti co
do que essa pa i sa gem.
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Atin gin do o cume da ser ra, co me ça-se a des cer, mas tor na-se
a su bir e a des cer ain da vá ri as ve zes. A pou ca dis tân cia da casa onde pa rei,
ca mi nha-se a meia en cos ta, aci ma de um vale pro fun do, e ouve-se um
ru gi do sur do que in di ca a pre sen ça de uma cas ca ta. De re pen te, na cur va
for ma da pelo ca mi nho, vê-se uma pon te de ma de i ra cons tru í da de
ma ne i ra pi to res ca e apo i a da em dois ma ci ços de pe dra. Sob esta pon te
há ro che dos en tre os qua is pas sa um ri a cho, que se pre ci pi ta em se gui da, 
no vale, for man do uma es pu ma bran ca, e logo se es con de no meio das
ár vo res co pa das. É o mes mo ri a cho cujo ba ru lho se ou via al gum tem po
an tes e é tri bu tá rio do rio de San ta Ana que, se gun do me dis se ram, lan ça-se 
no mar.

A me nos de meio quar to de lé gua do Ran cho dos Ca fés, ao
fun do de um vale, plan ta ções de mi lho e uma ha bi ta ção. A úni ca, aliás,
que se en con tra des de a fa zen da de Ben fi ca até aqui. O Ran cho dos Ca fés
es ta va ocu pa do por ca ra va nas; fui pe dir hos pe da gem na casa de um ma jor,
si tu a da numa pe que na pla ta for ma cer ca da de mon ta nhas. O ma jor foi
cha ma do à ci da de com seu re gi men to, de po is do caso do dia doze; mas
o seu subs ti tu to per mi tiu, de mu i to boa von ta de, que me ins ta las se
numa ca si nha onde me acha ria aper ta do, se mi nhas lon gas vi a gens não
me acos tu mas sem a es tar con ten te com qual quer co i sa.

VARGE, 2 de fe ve re i ro, três lé guas. – A re gião con ti nua mon ta -
nho sa e co ber ta de flo res tas vir gens. O ca mi nho é tra ça do a meia en cos ta
so bre as mon ta nhas, as mar gens fo ram des guar ne ci das de bos ques, ofe -
re cen do ape nas a ve ge ta ção das ca po e i ras. Antes de che gar aqui, anda-se 
aci ma de um vale que, aos pou cos, se alar ga, aca ban do por for mar uma
es pé cie de pe que na pla ní cie de no mi na da Var ge. Em ge ral, os bra si le i ros
dão este nome a to das as pla ní ci es úmi das en tre as mon ta nhas, nas re giões
de bos ques vir gens, quer va les bas tan te lar gos, quer o pon to de en con tro
de di ver sos va les. A pa la vra Var ge não é por tu gue sa, mas evi den te men te 
se ori gi na de vár gea,2 com o mes mo sig ni fi ca do.

Em Var ge há ven das, al gu mas ca sas e dois ou três ran chos.
Não pa rei em ne nhum de les, por que es ta vam ocu pa dos, vin do a um
quar to de lé gua de lá pe dir hos pe da gem num en ge nho, que apa ren ta
cer ta opu lên cia. O pro pri e tá rio me in di ca ra pri me i ro um pe que no al pen dre
si tu a do atrás de suas usi nas, mas como o te lha do se acha va em pés si mo
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es ta do e não po dia me pôr a sal vo da chu va, fui pe dir ao dono da casa
para ins ta lar-me no en ge nho. Ele es ta va na va ran da de sua casa com um
ecle siás ti co, e eu me man ti ve hu mil de men te na es ca da. O pa dre me
re co nhe ceu por me ter vis to em Ubá; além dis so, eu es ta va tra ja do mu i to
apro pri a da men te e me apre sen ta va com bas tan te po li dez para me re cer
al gu ma con si de ra ção. Entre tan to, se quer me con vi da ram a su bir até a
va ran da e pa re ce ram con ce der-me, como enor me fa vor, per mis são de
dor mir no mo i nho. So bre tu do en tre as pes so as ri cas, en con tra-se na
Ca pi ta nia do Rio de Ja ne i ro pou ca hos pi ta li da de. Na Eu ro pa, onde não
há ne nhu ma para os des co nhe ci dos, nin guém abas ta do te ria man da do
dor mir no ce le i ro um es tra nho cujo nome em ver da de ig no ras se, mas
que sou bes se que era re ce bi do como ami go numa das me lho res ca sas da 
vi zi nhan ça, e, além dis so, es ti ves se de cen te men te ves ti do e se apre sen -
tas se como um per fe i to ca va lhe i ro.

REGISTRO DO CAMINHO DO COMÉRCIO, 3 de fe ve -
re i ro, três lé guas. – Nada de no tá vel na es tra da. A re gião sem pre mon ta -
nho sa e co ber ta de ma tas vir gens. As gran des ár vo res fo ram cor ta das à
be i ra do ca mi nho, e a ve ge ta ção das ca po e i ras as subs ti tu iu. Ao cabo de
al gu mas ho ras, che guei à mar gem do Pa ra í ba, que mede nes te pon to
qua se a mes ma lar gu ra no tre cho onde o atra ves sei per to de Ubá. Como 
o ca mi nho an ti go foi fe cha do, trans fe riu-se para aqui o es cri tó rio do
pe dá gio. O as pec to des se lu gar se as se me lha ao por to de Ubá. O rio
cor re ma jes to sa men te num vale mar ge a do por al tas mon ta nhas re ves ti das
de flo res tas vir gens. Na ver ten te, fi ze ram-se plan ta ções de mi lho; de
cada lado do rio há um ran cho e na mar gem uma ca si nha que ser ve de
mo ra dia ao em pre ga do in cum bi do de re ce ber o di nhe i ro do pe dá gio.

A pa i sa gem é ani ma da pe las pi ro gas que vão e vêm de uma
mar gem à ou tra, pe los re ba nhos de bois e por cos que trans põem o rio a 
nado, pelo mo vi men to dos ho mens que obri gam os ani ma is a en trar no
rio e atra ves sá-lo, pe las tro pas de mu las que são car re ga das e des car re ga das. 
Como essa es tra da en cur ta o ca mi nho para os mo ra do res de toda a
co mar ca de São João, é por aqui que pas sa gran de par te dos bois e por cos 
que a co mar ca for ne ce ao Rio de Ja ne i ro.

Os con du to res dos ani ma is fa zem-se re co nhe cer fa cil men te
pela fe i ção e pelo tra je. Há en tre eles, ao me nos, igual nú me ro de ho mens
bran cos e mu la tos. Como des de cedo se acos tu mam a lon gas ca mi nha das e 
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ao re gi me mais fru gal, são qua se sem pre ma gros e bem al tos. Dão ge ral -
men te pas sos enor mes, o ros to é es tre i to e alon ga do; de to dos os mi ne i ros, 
são tal vez eles os que apre sen tam me nos tra ços fi si o nô mi cos; an dam
com os pés e as per nas nus, em pu nhan do um gran de bas tão; usam cha péu
de abas es tre i tas, copa mu i to alta e ar re don da da, cal ção e ca mi sa de
al go dão, cu jas fral das são pas sa das por cima do cal ção, en fim um co le te
de te ci do de lã gros se i ro, nor mal men te azul-ce les te.

Che gan do à mar gem di re i ta do rio, atra ves sei-o so zi nho na
pri me i ra pi ro ga que se apre sen tou; fui en con trar o em pre ga do do es cri -
tó rio que vira há tem pos em Ubá, e per gun tei-lhe o que ha via de me lhor 
a fa zer: man dar mi nha pe que na ca ra va na cru zar o rio, ou de i xar para o
ou tro dia de ma nhã. Acon se lhou-me a pas sar esta no i te mes mo; ce a mos 
jun tos e fa la mos mu i to do in te ri or do Bra sil, que ele per cor reu du ran te
vá ri os anos.

ENGENHOCA, 3 (sic) de fe ve re i ro, três lé guas. – Re gião
sem pre mon ta nho sa e co ber ta de flo res tas. Os va les, mu i to es tre i tos e
pro fun dos, nor mal men te cor ta dos por al gum ri a cho; a ver ten te das
mon ta nhas em ge ral é bas tan te rá pi da. Isto pode di zer-se de to das as
re giões de bos ques vir gens. Fi ze mos alto num en ge nho não mu i to gran de 
cujo pro pri e tá rio, ins ta lan do-me sob um pe que no al pen dre si tu a do per to
de suas cal de i ras, pe diu-me edu ca da men te des cul pas por não po der
alo jar-me de ma ne i ra mais con ve ni en te.

Enquan to ana li sa va as plan tas que re co lhi hoje, meu al pen dre
en cheu-se de mu le te i ros, que, se gun do o cos tu me dos mi ne i ros, exa mi -
na vam com mu i ta aten ção e cu mu la vam-me de per gun tas. Essa cu ri o si -
da de, que pro ce de cer ta men te do de se jo de ins tru ir-se, não se ve ri fi ca
nem na Ca pi ta nia do Rio de Ja ne i ro, onde o ca lor e a umi da de do cli ma
tor nam os ho mens mo les e lân gui dos, nem na do Rio Gran de, cu jos
ha bi tan tes apre ci am uni ca men te os exer cí ci os cor po ra is.

ALDEIA DAS COBRAS, 5 de fe ve re i ro, qua tro lé guas. –
Mais mon ta nhas e flo res tas. Um pou co an tes de che gar à al de ia, des co -
bre-se do alto de uma mon ta nha ele va da imen sa ex ten são de ter ra, e por 
to dos os la dos só mon ta nhas co ber tas de flo res tas. O ca mi nho do co -
mér cio dá ime di a ta men te aci ma da al de ia, na an ti ga es tra da que pas sa va
por Ubá e que se gui em 1819. Des de àque la épo ca, as ter ras dos ar re do res
da al de ia po vo a ram-se um pou co mais; aí se con ta ri am atu al men te umas 
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ses sen ta ca sas; es tão ocu pa dos em cons tru ir uma igre ji nha de pe dra e 
fi ze ram da lo ca li da de a sede de um ter mo, que se es ten de en tre o Pa ra í ba
e o rio Pre to. Mas, ain da as sim, esse nome da ci da de con vi ria mal ao
lu ga re jo; se ria ain da, por sua po si ção, um dos pon tos mais tris tes da
Ca pi ta nia do Rio de Ja ne i ro. Para sa tis fa zer sua va i da de, o úl ti mo go ver no 
mul ti pli cou as vi las e cri ou ci da des. Bem me lhor te ria sido en co ra jar os
ma tri mô ni os, fa vo re cer os es tran ge i ros e par ti lhar as ter ras com mais
jus ti ça.

Sa in do de Enge nho ca, tí nha mos su bi do uma mon ta nha bas -
tan te ele va da; foi pre ci so des cer an tes de che gar à al de ia das Co bras.
Sa in do de Va len ça, o ca mi nho é de tes tá vel.

A ven da da al de ia das Co bras é man ti da por dois fran ce ses
mo ra do res nes te can tão, há mu i to tem po, e que mu i to lhe lou va ram a
fer ti li da de. Com as pró pri as mãos, es ses ho mens fi ze ram uma plan ta ção
con si de rá vel de café nas ter ras do De sem bar ga dor Lou re i ro, ho mem
de sa cre di ta do por ca u sa de seus cos tu mes e fal ta de pro bi da de. Achan do
que este não cum pria os com pro mis sos as su mi dos com eles e te men do
al gu ma tra pa ça de sua par te, am bos ven de ram plan ta ções por du zen tos
mil-réis, an tes que es ti ves se pron ta a co lhe i ta, e ga ran tem que este ano o 
com pra dor, ou o Sr. Lou re i ro, que se pôs no lu gar dele, re ti ra daí dois
mil cru za dos.

Nada igual à in jus ti ça e à par vo í ce com a qual as dis tri bu i ções
de ter ra fi ze ram-se até ago ra. Evi den te que, so bre tu do quan do não exis te
no bre za, in te res sa ao esta do que haja nas for tu nas o mí ni mo de de si -
gual da de pos sí vel. No Bra sil, nada mais fá cil que pôr na abas tan ça uma
mul ti dão de fa mí li as. Cum pria dis tri bu ir-lhes gra tu i ta men te, e por
pe que nos lo tes, a imen sa ex ten são de ter ras vi zi nhas da ca pi tal que ain da
es ta vam por doar quan do veio o Rei. O que se fez ao con trá rio? Dis tri -
bu í ram-nas por ses ma ri as, que ape nas se po di am ob ter após mu i tas for ma -
li da des, e cujo tí tu lo era ne ces sá rio pa gar.

O rico que co nhe cia o de sen ro lar dos ne gó ci os ti nha pro te to res
e po dia dar os pri me i ros pas sos, pe dia por seus fa mi li a res, re u nin do, as sim,
enor me ex ten são de ter re nos. Alguns ho mens es pe cu la vam com as
de man das de ses ma ri as. Co me ça vam ar ro te an do o ter re no con ce di do,
fa zi am pe que na plan ta ção, cons tru íam uma ca si nha, em se gui da ven di am a
ses ma ria, con se guin do ou tra mais adi an te. O Rei do a va ter ras sem
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dis cer ni men to e sem me di da aos ho mens dos qua is su pu nha ter re ce bi do
ser vi ços. Pa u lo Fer nan des foi cu mu la do de do a ções des sa na tu re za. Ma nuel 
Ja cin to, em pre ga do do Te sou ro, pos sui per to da qui doze lé guas de ter ras
que lhe fo ram con ce di das pelo Rei.

Os po bres, não po den do pos su ir tí tu los, es ta be le cem-se em
ter re nos que sa bem não per ten cer a nin guém. Plan tam, cons tro em uma
ca si nha, cri am aves e, quan do me nos es pe ram, vem um ho mem rico,
por ta dor de um tí tu lo ob ti do na vés pe ra, ex pul sá-los de casa apro ve i tan do 
o fru to de seu tra ba lho. O úni co re cur so que res ta ao po bre é so li ci tar
ao pro pri e tá rio de lé guas de ter re nos per mis são para se me ar um pe da ço
de las. Esta ra ra men te é re cu sa da, mas como pode ser re ti ra da de uma
hora a ou tra, por ca pri cho ou in te res se, os que cul ti vam no ter re no de
ou trem, e que se cha mam agre ga dos, plan tam so men te grãos cuja co lhe i ta
se pode fa zer em al guns me ses, tais como o mi lho e o fe i jão; mas não
fa zem plan ta ções que só de vam pro du zir ao cabo de um pra zo mais
lon go, como o café.

REGISTRO DE RIO PRETO, 6 de fe ve re i ro, três lé guas. –
Já des cre vi a en can ta do ra si tu a ção do ran cho da Alde ia das Co bras, não
vol ta rei a isso. Para che gar ao rio Pre to, con ti nua-se a va rar uma re gião
mon ta nho sa, den sa de ma tas vir gens e, quan do de al gum cume ele va do
se pode des co brir uma gran de ex ten são de ter ra, não se avis ta ab so lu ta -
men te nada se não flo res tas e mon ta nhas.

O rio Pre to ser ve de li mi te à ca pi ta nia do Rio de Ja ne i ro; pas sa-se 
so bre uma pon te de ma de i ra e logo se che ga à Ca pi ta nia de Mi nas. Na
ex tre mi da de da pon te, uma al de ia en cos ta da em mon ta nhas que se com põe 
de uma úni ca rua bem lar ga, pa ra le la ao rio. Essa al de ia leva o mes mo
nome que ele; per ten ce à pa ró quia de Ibi ti po ca e tem ape nas uma igre ja
su cur sal com um ca pe lão. As ca sas de Rio Pre to, à ex ce ção de uma ou
duas, só pos su em an dar tér reo; pe que nas, mas to das com pe que no po mar
plan ta do de ba na ne i ras, cuja fo lha gem pi to res ca con tri bui para em be le zar a 
pa i sa gem.

Logo de po is da pon te, à di re i ta, o ran cho dos vi a jan tes. Nes te 
lu gar se en con tra a ba lan ça pú bli ca, onde se pe sam as mer ca do ri as des ti -
na das à Ca pi ta nia de Mi nas. Aí tam bém se ins pe ci o nam as ma las dos
vi a jan tes para sa ber se não le vam car tas, pri van do o cor re io de seus
di re i tos. Ao en trar no ran cho, apre sen tei aos sol da dos a por ta ria que
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te nho do Prín ci pe e a que o Sr. José Te i xe i ra, vice-pre si den te da Jun ta de 
Mi nas, me deu an tes de mi nha par ti da do Rio de Ja ne i ro, onde ele vi e ra em 
co mis são. Exa mi na dos es ses do cu men tos, os sol da dos obri ga ram-me a ir
apre sen tá-los ao co man dan te do des ta ca men to, e um de les me acom pa -
nhou até lá. Encon trei no co man dan te um ho mem ex tre ma men te de li -
ca do, de apa rên cia agra dá vel, e não so men te li be rou mi nhas ma las da
vis to ria, como tam bém quis que fos sem des car re ga das em sua casa, fa -
zen do-me com par ti lhar de uma óti ma ceia. Re pe ti das ve zes tive a opor -
tu ni da de de fa lar elo gi o sa men te do re gi men to de Mi nas. O co man dan te
de Rio Pre to con fir mou mais uma vez o seu bom con ce i to; este ho mem 
não pas sa de um sim ples fur ri el e, no en tan to, ex pres sa-se bem, ra ci o ci -
na com acer to e mos tra, por suas ma ne i ras, que foi bem edu ca do.

SÃO GABRIEL, 7 de fe ve re i ro, três lé guas. – O co man dan te
do re gis tro de Rio Pre to não se con ten tou de me pres tar a me lhor aco -
lhi da; quis ain da me dar uma car ta de re co men da ção para o ir mão re si -
den te em Bar ba ce na.

Sem pre flo res tas vir gens e mon ta nhas. Mu i to tem po an tes de
che gar a São Ga bri el, avis ta-se a ser ra Ne gra, e o as pec to da re gião tor na-se
mais aus te ro. Lo ca li za-se o ran cho de São Ga bri el num fun dão, qua se ao 
pé da ser ra Ne gra, e a al gu mas cen te nas de pas sos de um ri a cho. Por
to dos os la dos, es cu ras flo res tas e al tas mon ta nhas, sen do a mais ele va da 
a ser ra Ne gra. Man dei pe dir a um ra paz, dono da ven da de que de pen de 
o ran cho, per mis são para me es ta be le cer na ca si nha que já ocu pa ra em
mi nha ou tra vi a gem. Con sen tiu, mas es ta rei bas tan te mal nes se pe que no 
re cin to, por se achar atra van ca do de ban cos e ji ra us. De res to, não devo
es que cer-me de re gis trar que a casa é co ber ta com tron cos de pal me i ra.
O ca u le des sas ár vo res é mais ou me nos duro na cir cun fe rên cia, mas
che io no cen tro de uma me du la bem ten ra. Cor tam-no pela me ta de,
ti ram a me du la, for man do as sim es pé ci es de go te i ras que se ar ru mam
so bre os te tos do mes mo je i to que se co lo cam as te lhas ocas, ou seja, se
uma apre sen ta o lado côn ca vo, sua vi zi nha ofe re ce o lado con ve xo. Há
em Va len ça mu i tas ca sas com tal co ber tu ra.

SÃO GABRIEL, 8 de fe ve re i ro. – Por vol ta das nove ho ras
da ma nhã, em com pa nhia de Fir mi a no, subi a ser ra Ne gra. Na par te ba i xa 
des sa mon ta nha, ma tas vir gens de gran de fres cor, cuja ve ge ta ção já é
mu i to va ri a da. A cer ca de um quar to de lé gua de São Ga bri el, cons tru í ram,
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qua se à be i ra de um ri o zi nho, um ran cho e uma ven da, que não exis ti am 
por oca sião de mi nha pri me i ra vi a gem. Ao che gar-se a de ter mi na da al tu ra,
o ter re no muda de na tu re za. Após ar gi lo so, não ofe re ce mais que ro che dos 
ou uma are ia quart zo sa bran ca, gros se i ra men te tri tu ra da, va ri an do ao
mes mo tem po em suas ca rac te rís ti cas a ve ge ta ção e o solo. Aos bos ques 
vir gens su ce dem car ras cos aper ta dos e es pes sos que se com põem de
gran de quan ti da de de ar vo re zi nhas de es pé ci es di fe ren tes e so bre tu do
ar bus tos, tais como uma eri cá cea, gran de nú me ro de mir tá ce as, cás si as,
vá ri as la u rá ce as e uma me las to má cea de gran des flo res vi o le ta. Ape sar
de as plan tas des ses car ras cos não se rem tão rí gi das nem tão se cas quan to
as dos ta bu le i ros co ber tos, são mu i to me nos aquo sas que as dos bos ques
vir gens.

Nota-se cla ra men te que não é a di fe ren ça de ele va ção, mas a
do solo, que in flui so bre a ve ge ta ção. Com efe i to, ao pé mes mo da
mon ta nha exis te uma su per fí cie de ter ra bas tan te con si de rá vel, com pos ta
de um quart zo tri tu ra do, se me lhan te ao que des cre vi an te ri or men te, re en -
con tran do-se aí a ma i o ria das plan tas do cimo da mon ta nha. Fi quei até
tar de de ma is para po der ana li sar as nu me ro sas plan tas re co lhi das, de
modo que pre ci sa rei pas sar aqui o dia de ama nhã.

SÃO GABRIEL, 9 de fe ve re i ro. – O dia in te i ro exa mi nei e
des cre vi as plan tas que trou xe on tem da fa zen da, não sa in do um só ins -
tan te de meu quar ti nho. Embo ra o es tu do das plan tas seja a fi na li da de
des ta vi a gem – um ver da de i ro de ver e a ocu pa ção mais agra dá vel –, aca bei
con tu do por sen tir a ca be ça can sa da de tan tas aná li ses e, in fe liz men te,
ain da não pude ter mi ná-las. Não obs tan te a pres te za com que tra ba lha va,
per ce bi que se rei for ça do a fi car aqui ama nhã. Re fle tin do so bre o tem po 
exi gi do pela vi a gem que em pre en do, aban do nei-me aos pou cos à mais
pro fun da me lan co lia. Te nho o mais vivo de se jo de en se jar a mi nha mãe
o con so lo de abra çar-me mais uma vez; re ce io que, che gan do à Fran ça
no in ver no, eu não pos sa su por tar o ri gor do frio, e vejo-me qua se na
im pos si bi li da de de em bar car no mês de ju nho. Tudo isso me trans tor na
e es tou qua se pro pen so a abre vi ar a vi a gem.

SÃO GABRIEL, 10 de fe ve re i ro. – Mais uma vez pas sei o dia 
todo a fa zer aná li ses; en tre tan to, como tra ba lhei me nos que on tem
es tou me nos can sa do. As ca ra va nas su ce dem-se sem pa rar no ran cho; na 
Fran ça ha ve ria gri tos, pra gas, bri gas. Aqui tudo ocor re em paz; cada um
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faz seu tra ba lho sem o me nor ba ru lho; o mais sujo con du tor de por cos
fala com su a vi da de e gen ti le za. Mes mo não se co nhe cen do, pres tam en tre
si os pe que nos ser vi ços de que pre ci sam, e to dos vi vem em per fe i ta
har mo nia. Encon tran do al guém no ca mi nho, nun ca de i xam de cum pri -
men tá-lo; quan do vão es ta be le cer-se num ran cho, sa ú dam os pri me i ros
ocu pan tes e logo tra vam con ver sa com eles. Qu a se to dos os que pas sa ram
on tem por aqui vi e ram para ver-me tra ba lhar; nun ca se es que cem de
per gun tar-me qual a fi na li da de de meu tra ba lho; de mons tram o de se jo
de exa mi nar mi nha lupa, sen do às ve zes im por tu nos, mas sem pre de li ca dos.

FAZENDA DE SÃO JOÃO, 11 de fe ve re i ro, três lé guas. –
De i xei hoje de ma nhã São Ga bri el, trans pon do a ser ra Ne gra. Mal se
atra ves sa o rio de São Ga bri el, pas sa-se a um ter re no com pos to por um
quart zo bran co, gros se i ra men te re du zi do a pe que nos frag men tos, mis tu -
ra dos com uma leve por ção de ter ra ve ge tal. Esse ter re no, se me lhan te
ao en con tra do nas par tes mais ele va das da mon ta nha, ofe re ce a mes ma
ve ge ta ção; aí se acham a me las to má cea, a eri cá cea, etc., de que fa lei no
meu diá rio de 8 de fe ve re i ro, e tam bém só cres cem ar bus tos. À pro por ção
que a ter ra ve ge tal au men ta, as ár vo res re a pa re cem, e en tão o ca mi nho
tor na-se en can ta dor; não se per ce be a me nor ir re gu la ri da de, pa re ce ter
sido co ber to de are ia pela mão do ho mem, ser pen te an do como uma ala -
me da de jar dim in glês en tre gran des ár vo res per ten cen tes a uma mul ti dão
de es pé ci es di fe ren tes. Seus ga lhos en tre me a dos for mam uma abó ba da
im pe ne trá vel aos ra i os so la res. A pro xi mi da de do rio au men ta mais ain da o
fres cor des se pas se io com céu en co ber to, e o ar é per fu ma do pela
me las to má cea, cu jas flo res bran cas, dis pos tas em ca chos de li ca dos,
con tras tam com o ver dor es cu ro das plan tas vi zi nhas. Adi an te o solo
tor na-se mais an gu lo so, os bos ques já não se mos tram bem va ri a dos, não
cres cem tan tos ar bus tos, o ca mi nho alar ga-se, de i xan do de ser tão bo ni to;
to da via ain da man têm seu en can to en tre o rio e as ár vo res; e con ti nua-se a
des fru tar uma sen sa ção de ame ni da de ex tre ma men te agra dá vel.

A um quar to de lé gua de São Ga bri el, en con tram-se uma ven da
e um ran cho que, há três anos, não exis ti am quan do subi a ser ra; fo ram
cons tru í dos de po is que me lho ra ram o ca mi nho da mon ta nha, tor nan do-o
mais fre qüen ta do. De i xan do para trás essa ven da e um ri a cho que cor re
por per to, é que se ini cia a su bi da; en tre tan to ain da se des ce al gu mas ve zes
para, em se gui da, su bir sem ne nhu ma des con ti nu i da de.
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A cer ca de um quar to de lé gua da ven da, o ter re no se com põe 
de are ia gros sa e ter ra acin zen ta da; os bos ques não ces sam ain da, mas
fi cam mu i to mais ra los. É ali que se co me ça a des co brir a re gião; em
ne nhu ma par te avis tei tão am pla ex ten são; mas em qual quer pon to onde 
se pou se o olhar, não se vê nada mais do que flo res tas e mon ta nhas.
Den tre es tas as mais ele va das apre sen tam, a cer ta al tu ra, uma zona de
cor me nos es cu ra, for ma da por car ras cos que cres cem aci ma dos bos ques
vir gens. Logo adi an te o solo é, na su per fí cie, to tal men te are no so, e a
ve ge ta ção muda ra di cal men te. Já qua se não ofe re ce se não ar bus tos aper -
ta dos uns con tra os ou tros, a ma i o ria dos qua is com nu me ro sos ra mos
dis pos tos em co rim bo. São prin ci pal men te uma cás sia, uma eri cá cea,
gran de nú me ro de mirtas, al gu mas la u rá ce as, mal pig hiá ce as, com pos tas,
uma me las to má cea, etc., cres cen do no meio de las, a in ter va los, pe que na
es pé cie de bam bus.

De vez em quan do, o ca mi nho se tor na ex tre ma men te di fí cil;
nas par tes ar bo ri za das, ofe re cia com fre qüên cia ape nas um ata lho es tre i to,
em ba ra ça do de ra í zes. Entre os car ras cos, pas sa por cima de ro che dos
es cor re ga di os, onde as mu las têm di fi cul da de de se equi li brar. Em de ter -
mi na do lu gar, não há mu i to mais que um pé e meio de lar gu ra. De um
lado, be i ran do ro che dos, de ou tro do mi nan do pre ci pí ci os. Um pou co
aba i xo do cume da mon ta nha, o solo fica úmi do mis tu ra do a uma are ia
qua se bran ca e um hú mus ene gre ci do. Ali cres ce com abun dân cia uma
me las to má cea, que se ele va até três pés, ofe re cen do co rim bos aper ta dos, 
ra mos pon ti lha dos de bo ni tas flo res pur pu ri nas. Ain da es ta va su bin do
quan do pas sou uma tro pa de bois bas tan te nu me ro sa e di vi di da, se gun do
o cos tu me, em di fe ren tes ban dos. Esta va en tão numa das par tes mais
lar gas do ca mi nho, e foi pre ci so es pe rar que toda a tro pa ti ves se pas sa do 
para evi tar o em ba ra ço de nos en con trar mos em al gum ata lho es car pa do e
di fí cil. A vis ta tor na-se mais ex ten sa ain da à me di da que se sobe, aca -
ban do-se por des co brir as mon ta nhas do Rio de Ja ne i ro, per di das numa
dis tân cia va po ro sa. Des cen do a mon ta nha, acham-se mu i to me nos car ras -
cos; en tre tan to é so men te em di re ção à base que re co bram o vi gor usu al 
dos bos ques vir gens.

Era tem po que che gas se, pois o ca lor es te ve mu i to for te
du ran te o dia todo, e fi quei qua se sem pre a pé car re gan do mi nha pas ta,
que aca bou fi can do bas tan te pe sa da. A fa zen da onde pa rei está si tu a da
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bem no pé da ser ra e, como as ca ra va nas que atra ves sam a mon ta nha
fa zem ali ne ces sa ri a men te uma pa ra da, há sem pre in ten so mo vi men to
de mu las, mu le te i ros e vi a jan tes. De fato não há ne nhu ma casa na mon -
ta nha.

Se gun do o cos tu me ge ral, o pro pri e tá rio apro ve i ta-se da ne ces si -
da de que te mos de re cor rer a ele, ven den do o mi lho aqui, como em São
Ga bri el, mu i to mais caro que em qual quer ou tro lu gar.

Meus pe que nos gua ra nis par ti ram do Rio de Ja ne i ro, mon ta dos 
na mes ma mula, um na sela, o ou tro na ga ru pa; mas o ani mal fi cou bas -
tan te ma chu ca do ao fim de al guns dias. Ago ra só pode com um de les.
Eu man da va mon tar ora uma cri an ça, ora ou tra, e quan do ia a pé, de i xa va
qua se sem pre mi nha mula para o que não po dia ir na sua. Ape sar dis so,
am bos an da ram e cor re ram mu i to para agar rar in se tos; ao che gar, Di e go 
achou-se in dis pos to. Man dei-o de i tar-se e to mar chá bem quen te para
suar. Nada há em seu es ta do que deva re al men te pre o cu par-me; mas sou 
tão ape ga do a es sas cri an ças que não pos so im pe dir-me de fi car bas tan te 
apre en si vo.

RANCHO DE MANUEL VIEIRA, 12 de fe ve re i ro, uma lé gua 
e meia. – Ha via-me ins ta la do on tem numa gran ja onde já es ta vam al guns
vi a jan tes que vão a ne gó ci os da al de ia de Oli ve i ra ao Rio de Ja ne i ro, e
pa re cem gen te abas ta da. Entre eles, um ci rur gião que se apres sou a
mos trar-me sua re pu ta ção, to man do ares de dig ni da de que pa re ci am
di zer-me: “Se nho res, res pe i tem-me.” Cada um tra tou logo de con sul tá-lo, e 
en tre eles um ra paz, por ta dor de uma do en ça de pele, a quem o co man -
dan te de Rio Pre to pe diu-me que o con du zis se até Bar ba ce na. O fa mo so
ci rur gião dis se que ia pre pa rar-lhe um re mé dio e no dia se guin te es ta ria
cu ra do. Mis tu rou efe ti va men te pól vo ra e suco de al go dão, es fre gou com 
isso as par tes do en tes e ben zeu-as; de po is man dou o pa ci en te de i tar-se,
as se gu ran do-lhe su ces so.

Já tive a opor tu ni da de de re gis trar vá ri as ve zes em meu diá rio
a con fi an ça de po si ta da pe los bra si le i ros nos amu le tos e nas sim pa ti as.
Um dos me i os de cura que em pre gam tam bém mu i to fre qüen te men te é
o de man dar ben zer seus ma les. Algum char la tão deve ao mes mo tem po 
re pe tir uma fór mu la de reza. Assim mu i tas pes so as se me tem a fa zer
ben ze du ras aos do en tes com a ma i or fé do mun do; mas eu nun ca po de ria
acre di tar que um ho mem que se in ti tu la pu bli ca men te ci rur gião e, por
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con se guin te, deve ter sido di plo ma do, con sa gras se as sim, pelo seu
exem plo, a prá ti cas su pers ti ci o sas. Meu des pre zo foi ain da ma i or que
meu es pan to, quan do o dou tor me veio co brar uma pa ta ca. Re cu sei-me
ter mi nan te men te a pa gar, di zen do que o seu do en te de ma ne i ra al gu ma
me per ten cia.

Di e go já está bem me lhor, e é cla ro que sua in dis po si ção não
era mais que uma trans pi ra ção sus ti da. No en tan to hoje não per cor ri
mais que lé gua e meia, por que re co lhi on tem mu i tas plan tas, che gan do
tar de de ma is para exa mi ná-las.

Con ti nu am os bos ques vir gens, e hoje só fi ze mos su bir e des cer, 
o que é mu i to can sa ti vo para ho mens e ani ma is. A cer ca de um quar to
de lé gua da qui, pas sa mos so bre uma pon te de ma de i ra no rio do Pe i xe e 
pela es tra da avis ta mos inú me ras fa zen das. Em al guns pon tos, o ca mi nho
tem no má xi mo a lar gu ra ne ces sá ria para uma mula car re ga da, de fe i to
mu i to co mum em toda a es tra da. Se nes sas pas sa gens obri ga tó ri as duas
ca ra va nas se en con tram, é pre ci so for ço sa men te que uma de las re cue,
en se jan do mu i tas ve zes al ter ca ções ou oca si o nan do si tu a ções pe ri go sas.

O ran cho onde pa rei per ten ce a uma fa zen da dis tan te da qui
al gu mas lé guas e es con di da num re can to. Para lá me di ri gi à no i ti nha a
fim de pa gar o mi lho que man da ra bus car para mi nhas mu las e pus-me
a con ver sar com o dono da casa. Inda guei-lhe, en tre ou tros as sun tos, se
as pes so as es ta vam con ten tes com o novo go ver no. Res pon deu-me que
sim. “Abor re ce-me, po rém”, acres cen tou, “que nos te nham ti ra do nos so 
ge ne ral; es tá va mos acos tu ma dos com ele, e uma pes soa so zi nha go ver na 
sem pre me lhor do que cin co que cus tam a se en ten der. Se, quan do
cons truí mi nha casa, fos se obri ga do a con sul tar to dos os meus vi zi nhos, 
ela ain da não es ta ria fe i ta.”

Há algo de ver da de i ro nas pa la vras des se agri cul tor, mas cre io 
que ele pró prio não ati na va bem com a ra zão que lhe fa zia pre fe rir o
an ti go ge ne ral a uma jun ta pro vi só ria. A ma i or par te das pes so as ne ces -
si ta ape gar-se aos go ver nan tes. É um sen ti men to que pa re ce tão na tu ral
quan to a afe i ção do fi lho, ou do cri a do, pelo pai de fa mí lia; mas a gen te
não se ape ga a uma cor po ra ção como a um ho mem; é de cer ta for ma
um ser me ta fí si co como a lei. Po de mos achá-la jus ta ou in jus ta, apro vá-la
ou cen su rá-la, mas por ela não se sen te ódio nem afe to. A ma i o ria dos
ho mens tam bém não gos ta de ser co man da da por ma gis tra dos ori un dos 
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da clas se de que eles pró pri os fa zem par te. A as cen são de seus igua is
ad ver te-os in ces san te men te de sua in fe ri o ri da de; mas se con so lam em
ser go ver na dos por um ho mem de clas se ele va da, ima gi nan do que não
foi um mé ri to su pe ri or ao de les que o co lo cou aci ma, mas sim os aca sos 
do nas ci men to, aos qua is é pre ci so re sig nar-se.

RANCHO DE ANTÔNIO PEREIRA, 13 de fe ve re i ro, três
lé guas. – Hoje, ao lon ge, des co bri mos os cam pos, e en con tra mos mais
uma re gião de bos ques vir gens. O ca mi nho, bas tan te di fí cil, mu i to es tre i to,
vai sem pre su bin do e des cen do. Após per cor rer cer ca de duas lé guas,
che ga mos a um vale agra dá vel, onde cor re um ri a cho, à be i ra do qual se
vêem, su ces si va men te, duas fa zen das, as de Ran che ria e Bru ma do, que
de vi am ou tro ra go zar de im por tân cia, mas pa re ce ram-me ago ra em pés si mo
es ta do. Não foi di fí cil para mim adi vi nhar a ra zão de sua de ca dên cia,
quan do vi, pela pri me i ra vez, des de o Rio de Ja ne i ro, mon tes de cas ca lhos à 
be i ra do rio.

Pros se guin do nos so ca mi nho, che ga mos a um pe que no ran cho
onde de mos uma pa ra da. Faz par te de uma ven da di ri gi da por uma cri an ça
de dez a doze anos. A ven da, o ran cho e uma casa vi zi nha onde se cri am 
aves e por cos per ten cem a um tio do me ni no, e este fi cou to man do con ta
de tudo du ran te uma vi a gem do tio. Isso pro va a se gu ran ça re i nan te na
re gião e o quan to os rou bos ra re i am aqui. Seja como for, este lu gar tem
algo que agra da pelo as pec to sel va gem. A ven da e o ran cho são cons tru í -
dos a al guns pas sos da es tra da e do rio. Este cor re pelo meio de um
ma ta gal for ma do de ar bus tos, en tre os qua is so bres sa em uma com pos ta, 
por seus enor mes co rim bos de flo res pur pu ri nas, e um caly plu tus, por
gran des flo res de um bran co pá li do. Amon to a dos de se i xos ates tam o
tra ba lho dos mi ne i ros. Por toda a par te, ele vam-se mon ta nhas co ber tas
de bos ques; e aci ma de las, em fren te ao ran cho, uma vis ta dos cam pos.

FAZENDA DO TANQUE, 14 de fe ve re i ro, uma lé gua e um
quar to. – Como pre ten do su bir a ser ra de Ibi ti po ca, onde cer ta men te
en con tra rei mu i tas plan tas, não quis de i xar o ran cho de Antô nio Pe re i ra
sem es tar bem in for ma do de mi nhas aná li ses; e era tar de na hora da par ti -
da. Após al can çar uma en cos ta bas tan te ín gre me, pe ne tra mos nos cam pos.
Foi com ex tre mo pra zer que revi uma quan ti da de de su bar bus tos en can -
ta do res que ini ci a ram meu her bá rio. Nele não avis tei, de dois anos para
cá, as ele gan tes cás si as e as me las to má ce as, cu jos ra mos es gui os e aper ta dos
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for mam se du to res tu fos ar re don da dos. Nos bos ques vir gens, qua se
nun ca há vis ta, mas a ve ge ta ção é tão ma jes to sa e va ri a da, seus efe i tos
tão pi to res cos, que ne les nun ca me abor re ci. Os cam pos, ao con trá rio,
logo pa re cem mo nó to nos; mas quan do, ao sair de uma flo res ta som bria, 
en tra mos num cam po e re pen ti na men te des co bri mos uma imen sa ex ten -
são de ter ra; quan do nos sen ti mos re fres ca dos por uma bri sa que
nada im pe de de cir cu lar mos; quan do em lu gar de ár vo res gi gan tes cas,
cuja fo lha gem mal dis tin gui mos, não ve mos mais do que pas ta gens or -
na das de atra en tes flo res, cuja fa mí lia e gê ne ro po de mos co nhe cer de bem
lon ge, é im pos sí vel em tal mu dan ça ines pe ra da de ce ná rio não ex pe ri men -
tar mos uma es pé cie de ar re ba ta men to.

À vis ta dos be los cam pos que se ofe re ce ram hoje a meus
olhos, não pude es qui var-me a um aper to no co ra ção, ao pen sar que de les
me afas ta ria sem re tor no. To dos es ses dias te nho es ta do en tre gue à mais 
pe no sa in cer te za. La men to bas tan te, é ver da de, não po der fi car para
sem pre no Bra sil; mas de se ja ria ao me nos po der des fru tar por mais tem po
o pra zer de ad mi rar este belo país; gos ta ria de po der des pe dir-me de
meus ami gos, meus bons ami gos dos ar re do res de Vila Rica; sin to, po rém,
ao mes mo tem po que, se fi zes se essa vi a gem, fi ca ria di fí cil para mim
em bar car este ano e, se es pe ro pou ca sa tis fa ção de mi nha vol ta à Fran ça, 
não pos so dis si mu lar que uma quan ti da de de de ve res me cha mam para
lá. Após mu i tas he si ta ções e an gús tia, re sig nei-me, afi nal, a di ri gir-me 
di re ta men te de Bar ba ce na a São Pa u lo.

Não fo ram ape nas cam pos per cor ri dos hoje, atra ves sa mos
tam bém bos ques. De po is de, apro xi ma da men te, uma lé gua, che ga mos à
al de ia de Ibi ti po ca, so bre uma co li na. Embo ra seja a sede de uma pa ró quia
que se es ten de até o rio Pre to, essa al de ia com põe-se ape nas de al guns
ca se bres no pior es ta do.

Pa rei numa de las, onde vive amon to a da uma nu me ro sa fa mí lia
de mu la tos, e per gun tei onde mo ra va o co man dan te. Res pon de ram-me
que re si dia numa fa zen da, a lé gua e meia da qui; ro guei, en tão, ao meu
in ter lo cu tor que me in di cas se o ca mi nho da fa zen da do Tan que, que
sa bia ser a ha bi ta ção mais pró xi ma da ser ra. Esse ho mem não ape nas
me en si nou o ca mi nho com a de li ca de za que pa re ce na tu ral nos mi ne i ros,
mas ain da quis ser vir-me de guia du ran te al guns ins tan tes. Após se guir
du ran te meia hora um ata lho que cor ta pe que no vale co ber to de bos ques,
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che guei en fim ao Tan que. Pedi hos pi ta li da de a um ra paz que me afir mou
que o dono da casa es ta va au sen te, mas que eu po dia pas sar aqui a no i te. 
Apres sou-se a ar ru mar os di fe ren tes ob je tos que es ta vam na sala, e mi nha
ba ga gem foi des car re ga da ali. Pou co tem po de po is, vi e ram La ru ot te e
José, que eu de i xa ra na al de ia para com pra rem pro vi sões. O úl ti mo dis se-me
que nos sa che ga da es pa lha ra o alar me na re gião. Ti nham ou vi do fa lar
dos acon te ci men tos do Rio de Ja ne i ro e, ven do pas sar um ho mem
acom pa nha do de mu las car re ga das de ma las, con clu í ram que de via ser
al gu ma au to ri da de en car re ga da de fa zer ar ro la men to de ho mens.

A fa zen da do Tan que pa re ce que, ou tro ra, teve al gu ma im por -
tân cia, mas tor nou-se pro pri e da de de al guns mu la tos, que apa ren tam ser 
mu i to po bres, e cai in te i ra men te em ru í nas.
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Ca pí tu lo XXIV

SERRA DA IBITIPOCA – RIO DO SAL – ROCHEDO DE SANTO
ANTÔNIO – PONTE ALTA – FAZENDA DA CACHOEIRA –
PULGAS – VILA DE BARBACENA – DOM MANUEL DE
PORTUGAL E CASTRO – FAZENDA DE BARROSO – RANCHO
D’ELVAS – BICHOS-DE-PÉ – S. JOÃO D’EL-REI – J. BATISTA
MACHADO, CAMBISTA – A MISSA NO PRESBITÉRIO –
CONVERSA SOBRE A REVOLUÇÃO BRASILEIRA – RANCHO
DO RIO DAS MORTES PEQUENO – CARTA – FAZENDA DO
RIBEIRÃO – FAZENDA DA CACHOEIRINHA – TRAVESSIA DO
RIO GRANDE QUE SE TORNA MAIS ADIANTE RIO DE LA
PLATA – NEGRAS – RIO DA JURUOCA – FAZENDA DE
CARRANCAS – RANCHO DA TRITUBA – CARAVANAS DE SAL,
TOUCINHO E QUEIJOS PARA O RIO DE JANEIRO – FAZENDA
DO RETIRO.

FAZENDA DO TANQUE, 16 de fe ve re i ro. – Hoje fui her bo ri zar
na ser ra da Ibi ti po ca, gui a do por dois me ni nos da fa zen da do Tan que.
Exis tem bos ques fe cha dos ao pé da mon ta nha, os qua is atra ves sa mos
su bin do sem sen tir, e de re pen te nos en con tra mos em imen sa pas ta gem
onde o ter re no ofe re ce uma mis tu ra de are ia e ter ras ene gre ci das. Des de
o ins tan te em que aí pus o pé, en con trei, em meio às gra mí ne as, plan tas
tí pi cas dos cam pos mon ta nho sos, me las to ma tá ce as, uma apo ci ná cea, etc.

A ser ra da Ibi ti po ca não é um pico iso la do, mas uma por ção
avan ça da da ca de ia que eu atra ves sa ra des de o Rio de Ja ne i ro até aqui.
Deve ter, se gun do me dis se ram, uma lé gua de ex ten são e apre sen ta por ções



mais ele va das, ou tras me nos, va les, ra vi nas, ci mos e pe que nos tre chos
pla nos. Os de cli ves são ra ra men te mu i to acen tu a dos, os lu ga res ele va dos 
mos tram ge ral men te cu mes ar re don da dos e os ro che dos se tor nam bem 
ra ros. Os va les e as ra vi nas são, em ge ral, co ber tos de ar bus tos, mas
vêem-se pou cas ma tas de ár vo res ma i o res; qua se toda a mon ta nha é
re ves ti da de pas ta gens qua se sem pre ex ce len tes.

Se gui mos um ca mi nho que sobe gra du al men te e che ga mos às 
mar gens de um ri a cho cha ma do rio do Sal. É ele, dis se ram-me, que sob
o nome de rio do Bru ma do ba nha o vale onde se lo ca li za a fa zen da com 
esta de no mi na ção e vai de po is en gros sar o rio do Pe i xe. O rio do Sal
co le ia ra pi da men te em uma es tre i ta ra vi na e é la de a do, em vá ri os pon tos,
de ro che dos a pi que. So bre um de les, de cor al va cen ta, for mam-se vá ri as 
man chas es cu ras, cons ti tu í das, pelo que pos so jul gar, de ex pan sões li qüe -
nói des. Uma de las imi ta mu i to bem uma fi gu ra de ere mi ta, ves ti do com
sua tú ni ca e se gu ran do um li vro. Fi ze ram dele um San to Antô nio, sen do 
ob je to da ve ne ra ção de todo o país. Aque les que per de ram seus ani ma is
na mon ta nha vão re zar o ter ço di an te da ima gem e os re cu pe ram in fa li -
vel men te; ou tros em pe re gri na ção com um cí rio na mão, so bre o ro che do 
onde o san to está re pre sen ta do, fa zem ali al gu ma pe ni tên cia.

A pou ca dis tân cia des se lu gar, che ga mos a uma ca si nha tos ca -
men te cons tru í da com ter ra e va ras cru za das, co ber ta de pa lha, e sem
ou tras aber tu ras, que não as por tas es tre i tas fe cha das por meio de cou ros
de ani ma is. Mas em bo ra essa chou pa na não in di que se não in di gên cia,
seu lo cal foi mu i to bem es co lhi do, num vale pro te gi do das ven ta ni as pe las
ele va ções vi zi nhas. De um lado, há imen so bos que; de ou tro, um ri a cho
de água ex ce len te faz mo ver pe que no mon jo lo.

Ao che gar, fui re ce bi do por uma mu la ta ves ti da com uma
ca mi sa de al go dão imun da e uma saia com pri da do mes mo te ci do; ao
seu re dor, um ban do de lin das cri an ci nhas tra ja das ain da mais po bre -
men te. Essa mu lher pa re cia um pou co as sus ta da com mi nha vi si ta, mas
logo se re co brou; per gun tei-lhe se o ma ri do po de ria con du zir-me às
par tes mais ele va das da ser ra. Res pon deu-me que ele se en con tra va no
mato, mas que vol ta ria em bre ve e eu po de ria fa lar-lhe pes so al men te.
Enquan to es pe ra va, pus-me a con ver sar com a dona da casa e lhe in da guei
se não se abor re cia so zi nha em meio às mon ta nhas. Ela me dis se que
não mo ra va ali há mais de um ano, e nun ca ex pe ri men ta ra um mo men to 

482 Au gus te de Sa int-Hilaire



de té dio; que seus fi lhos, o cu i da do do dia-a-dia, de seu ga li nhe i ro e de
seu gado a ocu pa vam sem ces sar; e que, além dis so, se pas sa va sem pre
algo de novo no seu pe que no mun do; pre ci san do ora plan tar, ora co lher;
cu i dar dos ani ma is re cém-nas ci dos, ou pre pa rar, para co mer, a car ne de
um por co sel va gem que seu ma ri do e o fi lho mais ve lho, indo à caça,
tra zi am; ora um as sa do, ora um gato sel va gem. E, re al men te, ela me
mos trou as pe les já cur ti das des ses ani ma is.

Nes se meio tem po che gou o ma ri do, que con cor dou, mu i to
aten ci o sa men te, em me ser vir de guia. Antes de par tir, ofe re ceu-me que i jo,
fa ri nha e ba na nas, fru ta que só se pode co lher ao pé da mon ta nha.
Enquan to co mía mos, a con ver sa con ti nu ou; meu an fi trião me con tou
que ha via mo ra do mu i to tem po na Vila de Rio Pre to, mas, ten do jul ga do
este lu gar fa vo rá vel para se es ta be le cer, pas sa ra ali um ano so zi nho, a
fim de cons tru ir sua chou pa na e for mar uma plan ta ção; que nes se es pa ço
de tem po ma ta ra duas on ças, tor nan do as pas ta gens mais se gu ras, e que
trou xe ra para lá sua mu lher com os fi lhos.

Após o des je jum, par ti mos a ca va lo e su bi mos ao Pião, nome
que se dá ao cimo me nos ar re don da do e um dos mais ele va dos da ser ra. 
Des se pe que no pico se des cor ti na uma vis ta ain da mais ex ten sa do que
aque la que se nos ofe re ce na ser ra de São Ga bri el; com o tem po lim po,
pode-se até dis tin guir as mon ta nhas dos ar re do res do Rio de Ja ne i ro.
Além do Pião e por um lon go tre cho, a mon ta nha é ta lha da in te i ra men te
a pi que, sen do di fí cil não sen tir uma es pé cie de ter ror à me di da que,
avan çan do-se mais lon ge do que a pru dên cia o per mi te, se des co brem a
uma imen sa pro fun di da de es pes sas flo res tas ocul tas em vale som brio.
Aba i xo do Pião, abre-se um abis mo, cujo fun do não se vê, mas que,
se gun do me dis se ram, de sem bo ca na aber tu ra de uma ra vi na ain da mais
ba i xa. As pas ta gens que en vol vem o Pião e, em ge ral, to das as que co brem
a mon ta nha são de ex ce len te qua li da de e po de ri am ali men tar uma quan -
ti da de con si de rá vel de ani ma is; mas não ser vem se não àque les pou cos
do meu guia, e àque les de vi zi nhos tão po bres como ele.

Afas tan do-nos do Pião, se gui mos du ran te al gum tem po as
bor das es car pa das da mon ta nha, cru za mos em se gui da um ri a cho, em
cu jas mar gens cres ce uma es tra nha me las to ma tá cea de flo res púr pu ro-ene -
gre ci das; trans po mos em se gui da ter re nos pan ta no sos, de po is um de cli ve
onde as pas ta gens ha vi am sido que i ma das re cen te men te e onde cres ce
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em abun dân cia uma vi lo sia de talo e ra mos tor tu o sos e ra quí ti cos, tos ta dos
pelo fogo e ter mi na dos num tufo de fo lhas rí gi das, em meio às qua is se
er guem cin co a seis flo res de uma bela cor azul do mes mo ta ma nho que 
as flo res-de-lis. Du ran te essa mar cha, re co lhi um nú me ro sig ni fi ca ti vo
de es pé ci es de plan tas, mas qua se to das já co le ta das por mim, em ou tras 
mon ta nhas des sa pro vín cia.

Cre io que meu guia co me ça va a se con tra ri ar por ser obri ga do 
a pa rar a cada ins tan te, a fim de es pe rar que eu co lhes se mi nhas flo res, e 
ele me pa re ceu en can ta do por vol tar à casa. Sua mu lher nos ha via pre pa ra do
um pra to de pal mi tos e uma ti ge la de le i te ex ce len te. Co me mos rá pi do, e 
só che ga mos aqui de vol ta ao cair da no i te.

PONTE ALTA, 16 de fe ve re i ro, uma lé gua e meia. – Como ti nha 
uma boa quan ti da de de plan tas a exa mi nar, não pude fa zer hoje mais do 
que uma lé gua. Após agra de cer a meu an fi trião, que fora mu i to aten ci o so
co mi go, pus-me de novo a ca mi nho. Atra ves sa mos pri me i ro a Vila de
Ibi ti po ca, que eu mal co nhe ce ra e a acre di ta va me nos in sig ni fi can te do
que re al men te o é. Si tua-se, como já dis se, so bre uma co li na e se com põe
de uma pe que na igre ja e meia dú zia de ca sas ar ru pi a das em tor no dela,
na ma i or par te aban do na das, e de al gu mas ou tras pelo me nos tão mi se -
rá ve is, fin ca das so bre a en cos ta de uma ou tra co li na. Não se es pan tem
se foi inú til a mi nha ida on tem a essa mí se ra vila para con se guir gê ne ros
de pri me i ra ne ces si da de.

Re gião aci den ta da a que per cor ri hoje, com pas ta gens ele va das, 
bos ques nos va les e na en cos ta dos mor ros. Qu a se sem pre nos pos tos
en con trei plan tas co muns em lo ca is se me lhan tes, uma acá cia, uma
me las to ma tá cea, uma ru biá cea, etc. Den tre as gra mí ne as mais abun dan tes,
o ca pim-fle cha, que lhes in di ca a boa qua li da de, e uma es pé cie de es pi gas
ho ri zon ta is.

Pa ra mos numa pe que na es tân cia cujo pro pri e tá rio es ta va au sen te.
Seus es cra vos per mi ti ram, ini ci al men te, nos ins ta lar mos na va ran da e, à
no i te, fran que a ram-me a sala para que eu man das se fa zer mi nha cama.
Tive, por tan to, a opor tu ni da de de co nhe cer o in te ri or da casa. Con si de rei-a 
igual à ma i o ria das ha bi ta ções des sa co mar ca, quer di zer, qua se nua. Na
sala, nada mais que uma mesa e um ban co, e nos quar tos um par de
es tra dos de ma de i ra. Acham pre ga das, nas pa re des da va ran da e da sala,
cru zes de ma de i ra de vá ri os ta ma nhos, cos tu me en con tra do em to das as 
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ca sas an ti gas. Além dis so, a po si ção da casa é mu i to agra dá vel; si tu a da
num vale, e em fren te, so bre a en cos ta de uma co li na, ele va-se em an fi -
te a tro um bos que qua se in te i ra men te de ara u cá ri as.

Nes sa vi a gem, co me cei a re ver essa ár vo re nas mar gens do
cór re go do Bru ma do, e a en con trei per to da fa zen da do Tan que e de
Ibi ti po ca. Ela cres ce na tu ral men te em al gu mas das mais al tas mon ta nhas 
do Rio de Ja ne i ro; aqui se de sen vol ve numa re gião mu i to ele va da no li mi te
dos bos ques com os cam pos. É a es pé cie ve ge tal do mi nan te nos ca pões
dos ar re do res de Cu ri ti ba; e na Ca pi ta nia de Rio Gran de, ela des ce até o
li mi te da pla ní cie. Pa re ce que há, por tan to, igual tem pe ra tu ra en tre es ses
di fe ren tes pon tos, e que a ara u cá ria ser ve como ter mô me tro.

FAZENDA DE JOÃO ALVES, 17 de fe ve re i ro, cin co lé guas. 
– Sa in do de Pon te Alta, su bi mos a um mor ro ele va do e pe dre go so, onde 
de pa rei mu i tas plan tas in te res san tes, que em 1817 já ha via re co lhi do em
lo ca is se me lhan tes, en tre ou tras uma ver be ná cea e uma li liá cea. Em se gui da,
ao des cer, per cor re mos uma re gião aci den ta da, mais de ma tas que de
pas ta gens e, após ter ca mi nha do cer ca de uma lé gua e meia, che ga mos a
San ta Rita de Ibi ti po ca. Essa vila, fun da da em po si ção agra dá vel, na en cos ta
de uma co li na, não pas sa de uma su cur sal de Ibi ti po ca e, en tre tan to, é
mais de sen vol vi da. For ma da por uma úni ca rua, mas já se no tam al gu mas
ca sas bem aca ba das e vá ri as ven das.

Após ha ver pas sa do Ibi ti po ca, con ti nu a mos a ex plo rar uma
re gião mon ta nho sa, mais de ma tas que de pas ta gens. Des se lado de San ta
Rita, co me çam a ra re ar as plan tas, por não ser o ter re no mais pe dre go so,
e os so los ar gi lo sos não pos su em va ri a ção de ve ge ta is tão gran de como
em meio aos ro che dos. E mes mo que hou ves se uma va ri e da de ma i or de 
plan tas, eu nem po de ria so nhar em co lhê-las pois, no mo men to em que
as re co lhia na sa í da de Pon te Alta, a ca ra va na se afas ta ra e, para tor nar a
al can çá-la, eu era obri ga do a ir tão rá pi do como po dia.

Enga na do por um ga lho de pi nhe i ro, pro va vel men te jo ga do
pelo ven to no ca mi nho que de via se guir, e que acre di tei ser um si nal de i xa do 
por José, to mei um ca mi nho que me afas tou ain da mais. Enquan to isso,
a ca ra va na se guia sem pre em fren te e só pa rou ao cair da no i te. Como
es tou lon ge de ha ver exa mi na do to das as plan tas da ser ra de Ibi ti po ca,
fi quei bas tan te con tra ri a do de che gar aqui mu i to tar de, e não pude de i xar
de ex pri mir a José meu des con ten ta men to por ele ter avan ça do tan to.
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O lo cal onde se fi ze ra alto era uma gran de fa zen da si tu a da
num vale en tre bos ques e pas ta gens. Qu an do José se apre sen tou, só
con se guiu achar al guns ne gros que lhe in di ca ram para pou sa da uma ve lha
va ran da, na qual os por cos cos tu mam pas sar a no i te e onde se re fo ci lam 
na po e i ra e no es ter co. Ao che gar o dono da fa zen da, pedi-lhe que me
ce des se um pe que no apo sen to de sua casa. Ele con cor dou de boa von -
ta de, mas re sol vi, ini ci al men te, não va ler-me de sua per mis são a fim de
não ser obri ga do a tro car de lu gar to dos os meus ob je tos. Entre tan to, ao 
cair da no i te, as pul gas, ador me ci das du ran te o dia, acor da ram, ini ci an do 
so bre nós sua ati vi da de. Em pou cos ins tan tes, es tá va mos in te i ra men te
co ber tos e foi ne ces sá rio apro ve i tar a ofer ta de meu an fi trião.

FAZENDA DA CACHOEIRA, 18 de fe ve re i ro, três lé guas. – 
Eu ha via fu gi do da ve lha va ran da, in fes ta da de pul gas, para não ser por
elas de vo ra do. Mas den tro da casa, eram ain da nu me ro sas, a pon to de
me im pe di rem o sono. Nas co mar cas de Sa ba rá e de Cer ro do Frio, var re-se
a casa as sim que cla re ia o dia, mas na de São João os ha bi tan tes, em ge ral,
são me nos lim pos, e tam bém me nos ci vi li za dos. Nes ta co mar ca, os cam po -
ne ses se de di cam prin ci pal men te à agri cul tu ra; tra ba lham com seus
es cra vos, pas sam a vida nas plan ta ções e em meio aos ani ma is, e suas
ma ne i ras de vem evi den te men te re tra tar algo da rus ti ci da de de suas ocu -
pa ções.

Ao con trá rio, os ho mens que se en tre gam à mi ne ra ção ape nas 
su per vi si o nam seus es cra vos; sem tra ba lhar, dis põem de mais tem po li vre
para con ver sar e re fle tir. Sua edu ca ção foi mais cu i da da, e eles tra tam
prin ci pal men te de edu car os fi lhos.

Ontem à tar de, mi nha hos pe de i ra me en vi ou um pra to de
de li ci o sas uvas, e esta ma nhã con ver sa mos por al guns ins tan tes. Ela me
con tou que o ma ri do fora com suas mu las bus car al go dão em Ara xá,
para levá-lo ao Rio de Ja ne i ro, e que só vol ta ria da qui a sete me ses. Já
tive oca sião de ob ser var vá ri as ve zes que nes ses lu ga res es cas sa men te
po vo a dos, onde cada um cul ti va pou co, os afa ze res do co mér cio de vem
con su mir ne ces sa ri a men te lar go tem po.

A re gião per cor ri da hoje con ti nua mon ta nho sa e cer ra da de
ma tas e pas ta gens. Pa ra mos em uma fa zen da de apa rên cia im po nen te, a
jul gar pelo ta ma nho das cons tru ções e pelo gran de nú me ro de re ses e
por cos em tor no da casa. Antes que eu che gas se, José já ar ru ma ra mi nhas
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ma las den tro de um ran cho em pés si mo es ta do, fora da casa; mas como
as pul gas pu lu la vam ali ain da mais do que on tem, na va ran da, so li ci tei ao 
gru po que en vi as se um dos com pa nhe i ros com meus cum pri men tos ao
dono da casa, e pe dis se um quar to exí guo onde pu des se tra ba lhar sem
ser de vo ra do pe los in se tos. Os cum pri men tos pro du zi ram o efe i to cos tu -
me i ro. De ram-me a va ran da da ha bi ta ção e um pe que no quar to vi zi nho, 
no qual me aco mo da ria mu i to bem; mas aqui há tan tas pul gas como na
fa zen da, de vi do à fal ta de cu i da do em var rer as ca sas e gran de quan ti da de 
de las en tra vo an do pe las ja ne las.

VILA DE BARBACENA, 19 de fe ve re i ro, duas lé guas e
meia. – Como ha via re co lhi do cer ca de 100 es pé ci es de plan tas na ser ra
de Ibi ti po ca, sem des can sar, des de en tão, e con ti nu a va sem pre a co le tar,
es tou mu i to atra sa do em meu tra ba lho. Gos ta ria de pôr tudo em dia an tes
de par tir para Bar ba ce na, mas ain da não con se gui, uma vez que fico em
Ca cho e i ra até meio-dia, li mi tan do-me a in di car a al tu ra e lo ca li da de da
ma i o ria das plan tas que pas sei em re vis ta.

A fa zen da da Ca cho e i ra está si tu a da em lo cal en can ta dor. As
cam pi nas que a cer cam são mon ta nho sas, che i as de ma tas e pas ta gens.
Ime di a ta men te aba i xo do pá tio da ha bi ta ção, ser pen te ia um ri be i ro
for man do uma lin da que da-d’água a que a fa zen da deve seu nome. A re gião
que atra ves sei para ir de Ca cho e i ra a Bar ba ce na é aci den ta da e pon ti lha da
de bos ques e pra da ri as; aque les nas al tu ras, es tas nos va les. Em di ver sas
pas sa gens o ca mi nho é mu i to pre cá rio. A uma lé gua da qui, to mei a di an te i ra
com Fir mi a no a fim de ter tem po de con ver sar com o co man dan te so bre a
rota que de ve ria se guir. Nos ar re do res da ci da de, en con tra mos na mar gem
de um ri a cho mon tes de cas ca lho, que ates tam o tra ba lho de an ti gos
mi ne i ros.

Che gan do aqui, per gun tei onde mo ra va o co man dan te que
me ha vi am in di ca do; mos trei-lhe uma car ta que me dera seu pai, co man -
dan te de Rio Pre to. Ele se re cu sou a ver meus pa péis, tra tan do-me com
mu i to res pe i to e po li dez.

Qu a se ime di a ta men te após os pri me i ros cum pri men tos, in for -
mei-o so bre os meus pla nos de vi a gem e lhe per gun tei se acre di ta va que, 
se os se guis se, po de ria che gar ao Rio de Ja ne i ro nos pri me i ros dias de
maio. Cal cu la mos jun tos o nú me ro de lé guas que se es ten dem da qui a
Ita ju ra e de lá a São Pa u lo e, fi nal men te, des sa ci da de ao Rio de Ja ne i ro,
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con ven cen do-me da im pos si bi li da de de re a li zar essa vi a gem no es pa ço
de tem po es ta be le ci do, a não ser que não hou ves se mais ne nhum atra so. 
O amor fi li al tri un fou so bre o de se jo que ti nha de re ver meus ami gos,
de pro lon gar mi nha es ta da nes sa ca pi ta nia e de co nhe cer o es pí ri to lá
re i nan te des de os úl ti mos acon te ci men tos. To mei a re so lu ção de me
di ri gir ime di a ta men te da qui a São Pa u lo e, quan do fiz o sa cri fí cio, sen ti-me
mais con ten te, e ali vi a do de um peso di fí cil de su por tar.

O co man dan te pro me teu-me para ama nhã de ma nhã um iti ne -
rá rio da qui a São Pa u lo e, quan do mi nha ca ra va na che gou, con du ziu-nos 
a um al ber gue fora da ci da de, ao lado de Vila Rica.

BARBACENA, 20 de fe ve re i ro. – Como ti nha pe que nas com pras 
a fa zer e uma sé rie de plan tas a exa mi nar, de ci di-me a não par tir hoje.
Esti ve ex tre ma men te ocu pa do du ran te toda a vi a gem, pois me res ta vam
vá ri as plan tas por es tu dar. Re ce bi, per to do meio-dia, a vi si ta do co man -
dan te, e só à no i te pude re tri buí-la. Já des cre ve ra esta ci da de e ape nas
de di ca rei a ela al gu mas pa la vras.

Si tua-se numa re gião ele va da, mon ta nho sa, agra da vel men te
co ber ta de pas ta gens e bos ques. A água pou co abun dan te, mas o ar mu i to 
puro. Está fun da da so bre a cris ta de duas ex ten sas co li nas, uma das qua is
atin ge a ou tra pelo meio, per pen di cu lar men te, e se com põe de duas ruas 
mu i to lon gas. A igre ja pa ro qui al ocu pa o cen tro de uma pra ça, for ma da
pelo en con tro das ruas; além des sa igre ja exis tem três ou tras, sen do que
uma de las não se acha ain da aca ba da. As ca sas são ba i xas e pe que nas,
mas mu i to gra ci o sas. Cin co ou seis têm um pri me i ro an dar, além do
rés-do-chão, e den tre elas, uma se des ta ca por bela par re i ra que lhe re co bre
a fa cha da. Há em Bar ba ce na lo jas mu i to bem pro vi das, ven das e hos pe -
da ri as. Em par te al gu ma nes sa ca pi ta nia a mão-de-obra é tão cara quan to
aqui, pelo fato de ser esta ci da de atra ves sa da sem pre por vi a jan tes, que,
apres sa dos de se guir vi a gem, não pe chin cham mu i to com os tra ba lha do res. 
Bar ba ce na é fa mo sa en tre os tro pe i ros pela quan ti da de de mu la tas que aí 
mo ram, e em cu jas mãos es ses ho mens de i xam o fru to do seu tra ba lho.

FAZENDA ..............., 21 de fe ve re i ro, três lé guas. – Andei
con ver san do com o co man dan te so bre os úl ti mos acon te ci men tos ocor -
ri dos na Ca pi ta nia de Mi nas. Ele afir ma, como to dos os ha bi tan tes da
re gião, que Dom Ma nu el de Por tu gal e Cas tro era um ho mem hon ra do;
sem pre se opu se ra aos rou bos dos em pre ga dos, o que lhe gran je ou mu i tas
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ini mi za des; en fim ele re pre sen ta va a pe que na re vo lu ção que se re a li za ra
em Vila Rica como re sul ta do de uma in tri ga do se cre tá rio do go ver no,
cuja pro bi da de fora sem pre sus pe i ta ao ge ne ral e que este vi gi a va mu i to
de per to. Ele cen su rou o se cre tá rio por ha ver dado em pre go a to dos os
seus pa ren tes e, em ge ral, cri ti ca no go ver no atu al a ig no rân cia so bre os
as sun tos da ca pi ta nia, suas in tro mis sões no Po der Exe cu ti vo e cer ta
in de pen dên cia par ci al a que pa re ce ten der. De cla rou-me, ain da, que a
co mar ca de Bar ba ce na en vi a ra um re pre sen tan te ao Prín ci pe para as se gu -
rar-lhe sua obe diên cia e fi de li da de e pro tes tar, em sua pre sen ça, con tra
os abu sos do go ver no de Vila Rica con tra a au to ri da de real, tan to os já
re a li za dos como aque les pos sí ve is de acon te cer num fu tu ro pró xi mo.
Estão, por tan to, lan ça das as se men tes de de su nião den tro da ca pi ta nia,
de su nião essa que de ve ria vir a acon te cer obri ga to ri a men te em um povo 
acos tu ma do à au to ri da de ab so lu ta de ho mens de ca te go ria in fi ni ta men te 
su pe ri or. Ele se sen te hu mi lha do em obe de cer a ma gis tra dos que fo ram
seus igua is, e pro cu ra sub tra ir-se a essa au to ri da de que fere seu
amor-pró prio!

A re gião per cor ri da até aqui é mon ta nho sa, apre sen tan do ain da
pas ta gens nas ele va ções e ma tas nos va les. Em mu i tos lu ga res o ter re no
se tor na pe dre go so. Das al tu ras se des cor ti na uma ex ten sa pa i sa gem.
Para atin gir este pon to, foi pre ci so des vi ar-nos do ca mi nho cer ca de um
oi ta vo de lé gua, e an tes de che gar, atra ves sa mos, por uma pon te de
ma de i ra, a mais de tes tá vel do mun do, o rio Gran de, que aqui não tem
mais de vin te pas sos de lar gu ra e aca ba por se tor nar no fa mo so rio de
la Pla ta. Por pior que seja, a pon te pro duz na pa i sa gem um efe i to pi to res co; 
está apo i a da so bre um pe nhas co que aden tra o rio, in ter rom pen do-lhe o 
flu xo; a água se cho ca con tra o ro che do, sal ta, es pu ma, pre ci pi ta-se e
re to ma seu cur so bra min do.

A fa zen da onde fiz alto foi cons tru í da por um mi ne i ro; a casa
do dono é im po nen te, edi fi ca da em pe dra e com lin do vi ga men to, mas o 
pro pri e tá rio mor reu em dé bi to para com a Fa zen da Real. Esta apo de rou-se 
de seus bens e, se o gen ro do de fun to os pos sui hoje, é por que os com prou
de novo. Este ho mem não se ocu pa com a mi ne ra ção como seu so gro;
ele apro ve i ta as pas ta gens que cer cam sua ha bi ta ção para ali men tar o
gado; pos sui cer ca de mil ca be ças e tem gran de pro du ção de que i jos.
Dis se-me que na sua ter ra não se po dia ven der mais do que um dé ci mo
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de seu re ba nho sem pre ju í zo do ca pi tal. Se os ani ma is pro du zem tão
pou co, não é por que, como no Sul, a po pu la ção se nu tre ex clu si va men te 
da car ne das va cas, mas por que sub me tem os no vi lhos a um re gi me para 
apro ve i tar o le i te das mães, fa zen do-os pe re cer em gran de nú me ro. Meu 
an fi trião pos sui, além des ta fa zen da, uma ou tra na mata, às mar gens do
rio da Pom ba. Aqui ele cria gado e lá plan ta mi lho. Como os agri cul to res
des te país, esse ho mem pode ser com pa ra do, em mu i tos as pec tos, a nos sos 
fa zen de i ros das pla ní ci es de Be a u ce.

ELVAS, CASA DO CAPITÃO JOSÉ FERREIRA, 22 de
fe ve re i ro, cin co lé guas. – Hoje pas sa mos di an te da que la fa zen da de Bar ro so,
onde me foi re cu sa da a hos pi ta li da de de modo tão gros se i ro, quan do de
mi nha pri me i ra vi a gem a Mi nas. Nes se lu gar, de i xa mos o ca mi nho que
nos con du zi ria a São José, to man do o que vai di re ta men te a São João
d’el-Rei. Re gião mon ta nho sa, com pas ta gens nas par tes al tas e bos ques
nos va les. Antes de Bar ba ce na, as ma tas eram ge ral men te mais co muns
que as pas ta gens. Após esta ci da de, ocor re o con trá rio. Esta pro vín cia, e 
prin ci pal men te a co mu na de São João, é mais po vo a da que a ma i o ria das 
ou tras par tes do Bra sil. Ontem, no en tan to, de pa rei uma úni ca fa zen da
an tes de che gar ao Bar ro so; e tam bém ou tra não há mais en tre Bar ro so
e Elvas.

Nas par tes mais ele va das, as pas ta gens se com põem no ta da -
men te de gra mí ne as e ofe re cem mu i to pou ca ve ge ta ção su bar bus ti va. À
pro por ção que o solo, des cen do, vai fi can do mais úmi do, as plan tas
le nho sas tor nam-se mais co muns; até que, nos va les e na vi zi nhan ça das
ma tas, o ter re no é co ber to de ar bus tos e, prin ci pal men te, de uma
com pos ta. Entre Bar ro so e Elvas, en con trei sur pre en den te men te, so bre
al guns bar ran cos ele va dos, em pe que nas ex ten sões, a ve ge ta ção dos
ta bu le i ros co ber tos, ou seja, ár vo res es par sas, mir ra das, tor tu o sas, de
cas cas su be ro sas, fo lhas du ras e ás pe ras.

Che gan do ao ran cho de Elvas, meus ho mens pu se ram-se a
des car re gar as mu las; mas como, num ins tan te, suas per nas se co bri am
de bi chos-do-pé, eles me pe di ram que fôs se mos bus car hos pe da gem
numa fa zen da vi zi nha, pou co afas ta da da rota. Envi ei José com as apre -
sen ta ções e, quan do me dei a co nhe cer, fui bem aco lhi do. Os mo ra do res 
da casa, sem a po li dez da que les de Cer ro do Frio e de Sa ba rá, pos su em,
no en tan to, ma ne i ras mais po li das do que os agri cul to res des sa re gião.
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Con ver sei mu i to com a dona da casa, que me pa re ceu ex ce len te mãe de
fa mí lia, pi e do sa, li ga da aos fi lhos, ao ma ri do e a seus de ve res. Não quis
que fi zés se mos nos so jan tar e nos ofe re ceu um de li ci o so, para o lu gar.

SÃO JOÃO D’EL-REI, 20 (sic) de fe ve re i ro, três lé guas. –
Man dei pre pa rar meu des je jum mu i to cedo. Meus an fi triões me cen su ra ram,
obri gan do-me a fa zer com eles um se gun do des je jum. A re gião sem pre
a mes ma. Nas ele va ções e en cos tas dos mor ros, óti mas pas ta gens como
to das aque las que per cor ri des de Bar ba ce na; e nos va les, bos ques em ge ral
mu i to me nos vi go ro sos do que as ma tas vir gens. Gran de par te do ca mi nho,
mar cha mos pa ra le la men te à ser ra de São José, cu jos pi cos ofe re cem
uma pla ta for ma uni for me e cujo flan co, ta lha do a pi que, só mos tra
ro che dos pra ti ca men te nus. Qu a se até São João d’el-Rei, re gião de ser ta
quan to a que per cor re ra nos dias pre ce den tes, mas de po is de atra ves sar
um pe que no rio, cha ma do cór re go do Se gre do, des co bri mos gra ci o so
vale, onde se es pa lha vam lin das ca sas de cam po.

Nes se meio tem po che guei à ci da de, di ri gin do-me à casa do
pá ro co. Era cus to so a meu amor-pró prio fa zer gen ti le zas e pe dir fa vor a 
um ho mem que não pos so es ti mar; mas eu ti nha de pas sar um dia em
São João e, não que ren do ir à hos pe da ria, o pá ro co era a úni ca pes soa a
quem po dia so li ci tar hos pe da gem. Re ce beu-me com de mons tra ções da
mais viva ale gria e me as se gu rou mil ve zes, como da ou tra oca sião, que
eu po de ria con si de rar sua casa como se fos se a mi nha, es tan do in te i ra -
men te a meu ser vi ço. Eu ti nha de i xa do para trás meus em pre ga dos e
mi nhas mu las. Qu an do che ga ram, fiz des car re gar os ob je tos que me
eram mais ne ces sá ri os e en vi ei mi nha ca ra va na ao rio das Mor tes para a
casa do bom Anjo.

O Pro cu ra dor de João Ro dri gues Pe re i ra de Alme i da me ha via 
dado uma car ta de cré di to para o prin ci pal ne go ci an te de São João, se nhor
João Ba tis ta Ma cha do. Apre sen tei-me em sua casa, onde o achei ao bal -
cão. Ele nem mes mo se le van tou para me re ce ber. Leu mi nha car ta e me 
de cla rou que es ta va pron to a hon rar a as si na tu ra do re pre sen tan te de
João Ro dri gues, mas que, se eu qui ses se re ce ber di nhe i ro, te ria de me
con for mar com uma per da de 6%, por que no Rio de Ja ne i ro só se pa ga va
em no tas, e aqui só se tro ca vam a 6%. Com bi nei com esse ho mem que
vol ta ria à sua casa à no i te, mas quan do me apre sen tei, dis se ram-me que
ele já ti nha ido se de i tar. Ofe re ci a seu fi lho es cre ver em meu re ci bo que
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o di nhe i ro es ta va em for ma de mo e das e que ele de ve ria ser re em bol sa do
igual men te no Rio de Ja ne i ro. O fi lho me res pon deu que não po de ria
ace i tar tal pro pos ta, sem dela dar ciên cia a seu pai e que eu vol tas se de
ma nhã. Além dis so, não me fi ze ram nes sa casa a me nor gen ti le za nem a
me nor ofer ta de ser vi ços; e não fi quei es pan ta do quan do me afir ma ram
que o se nhor Ma cha do era eu ro peu.

Como já tive oca sião de ob ser var vá ri as ve zes, os ne go ci an tes
eu ro pe us es ta be le ci dos no Bra sil são qua se to dos ho mens ru des e sem
edu ca ção que, mu i tas ve zes, nem sa bem ler ou es cre ver e que co me ça ram
do nada. Ao pas so que os bra si le i ros dis si pam ne gli gen te men te seu
di nhe i ro, os eu ro pe us eco no mi zam pou co a pou co e se pri vam de tudo
para en ri que cer. A pri me i ra co i sa que con se guem é uma ne gra, que deve 
ao mes mo tem po ser vir de aman te, fa zer a co mi da, la var rou pa, ar ru mar 
a casa, e até mes mo aqui lo que os ame ri ca nos con si de ram tra ba lho de
ho mem: bus car água e cor tar le nha. Enri que ci dos, con ser vam sua pri mi -
ti va gros se ria e ad qui rem a mais in su por tá vel ar ro gân cia, tra tan do com
des dém os bra si le i ros, a quem de vem sua for tu na.

RANCHO DO RIO DAS MORTES PEQUENO, 21 (sic) de
fe ve re i ro, uma lé gua e meia. – O se nhor J. B. Ma cha do não quis ace i tar
mi nha pro pos ta, di zen do que os va lo res me tá li cos não ga nham no Rio
de Ja ne i ro mais do que 4% so bre as no tas e que aqui po de ria re ti rar 6%
de seu di nhe i ro. Foi pre ci so fa zer tudo o que ele quis: pe dir é fi car na
de pen dên cia.

Assim que dei bom-dia ao pá ro co, ele dis se que me es pe ra va
para ce le brar a mis sa. Apres sei-me a me ves tir e já ha via apa nha do meu
cha péu, ima gi nan do que iría mos à igre ja pa ro qui al. Mas o pa dre me
de cla rou que não sa i ría mos dali e, com efe i to, re zou mis sa em sua pró pria 
casa. Os úni cos a ela as sis ti rem fo mos eu e seus ne gros. Nada será de
es pan tar na igre ja bra si le i ra, já que ela foge a to das as re gras.

Con ver sei mu i to com o pá ro co so bre os úl ti mos acon te ci -
men tos em Vila Rica. Seu tes te mu nho não é sus pe i to, por ele ser mu i to
cons ti tu ci o nal; la men ta, en tre tan to, Dom Ma nuel e ga ran te, como to dos,
que ja ma is a Ca pi ta nia de Mi nas ti ve ra um ge ne ral mais jus to e mais
ín te gro. Ele en ca ra sua ex pul são como re sul ta do de uma in tri ga for ja da
pe los vi ga ris tas que fis ca li za va; en fim, cul pa mu i to o novo go ver no pela
es pé cie de in de pen dên cia na qual se quis cons ti tu ir e pe los aten ta dos
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con tra a au to ri da de do Prín ci pe. Pelo pe di do que Dom Ma nuel fi ze ra a
este úl ti mo, de via ser es ta be le ci do um go ver no pro vi só rio, e os de pu ta dos
das di fe ren tes co mar cas cha ma dos para pro ce der à ins ta la ção. Entre os
de pu ta dos de São João es ta va o pá ro co, mas, quan do che ga mos a Vila
Rica, acha ram o novo go ver no já em ati vi da de; ele ha via sido pro cla ma do
pela po pu la ça e sol da dos, im pe li dos pe los in tri gan tes que es pe ra vam ob ter,
em uma nova or dem de co i sas, al guns, pro mo ções; ou tros, ma i or fa ci li -
da de para exer cer sua in fluên cia. Con tou-me o cura que, no dia da ins ta -
la ção ile gal do novo go ver no, um tal Dom Ve lo so, no me a do de pu ta do
às Cor tes, dis se ra que após ha ver no me a do a jun ta pro vi só ria, pa re cia a
pro pó si to de ter mi nar os po de res de que ela de ve ria ser in ves ti da. Des ti -
na va-se a subs ti tu ir o go ver na dor-ge ral; era bem cla ro, por con se guin te,
que não de ve ria ter mais au to ri da de do que aque le. Entre tan to, Ve lo so
pro pôs con fe rir aos mem bros do ne o go ver no não ape nas o Po der Exe -
cu ti vo, mas ain da o de to ma rem to das as me di das jul ga das con ve ni en tes
ao bem da ca pi ta nia, sem con tu do pres ta rem con tas de sua con du ta às
Cor tes de Lis boa. O con se lho do ora dor foi apo i a do por um mau pa dre
que, to man do a pa la vra de po is dele, se es ten deu mu i to so bre a ti ra nia
exer ci da pelo Prín ci pe, se gun do ele, no Rio de Ja ne i ro e so bre a ne ces si -
da de de não mais re co nhe cer sua au to ri da de para se sub tra ir aos ma les
que opri mi ram a pro vín cia onde ele fa zia sua re si dên cia. A ca na lha apla u diu
es ses dois dis cur sos, e a jun ta foi in ves ti da de uma au to ri da de por as sim
di zer ili mi ta da. Mas a opi nião da po pu la ça de Vila Rica, com pos ta de
mu la tos, não era de ma ne i ra al gu ma a do res to da pro vín cia.

Onde quer que eu me de te nha, fala-se com afe i ção de Dom
Ma nu el; cul pa-se o go ver no por tudo o que fez, só se fala com res pe i to
da Casa de Bra gan ça, e to dos mos tram gran de de se jo de per ma ne cer
uni dos ao Rio de Ja ne i ro, úni ca ci da de onde os agri cul to res da re gião
po dem con se guir ven der as pro du ções de seu ter ri tó rio. Aque les mi ne i ros
que não ha bi tam Vila Rica de vem es tar, além dis so, des con ten tes, por que o
povo des ta ci da de se ar ro ga o di re i to de go ver nar to das as pro vín ci as e
nem mes mo es pe rou para ins ta lar os de pu ta dos en vi a dos para isso pe las 
di fe ren tes co mar cas.

Par ti à no i te a fim de se guir para o rio das Mor tes Pe que no.
Cer ca de um quar to de hora an tes que eu che gas se, co me çou uma chu va 
co pi o sa que me acom pa nhou até aqui. O ve lho Anjo e suas duas mu la tas
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pa re ce ram me re ce ber com sim pa tia, e es pe ro pas sar aqui o dia de ama nhã
para ter tem po de es cre ver al gu mas car tas.

RANCHO DO RIO DAS MORTES PEQUENO, 26 de
fe ve re i ro. – Pas sei o dia in te i ro es cre ven do à mi nha mãe e ao Se nhor de
Can dol le e pro cu ran do pôr-me a par da si tu a ção.1

FAZENDA DO RIBEIRÃO, 27 de fe ve re i ro, qua tro lé guas.
– Não foi sem emo ção que de i xei os bons ha bi tan tes do rio das Mor -
tes, que ti nham tam bém lá gri mas nos olhos quan do nos se pa ra mos.
Encon trei tan ta bon da de en tre es sas óti mas pes so as du ran te o mês,
pas sa do com eles, que por toda a mi nha vi a gem de les me lem brei sem
ces sar. Revi-os com le gí ti ma sa tis fa ção, de i xan do-os com no vas la men -
ta ções. Des ta vez pre ci sei di zer com mais con vic ção ain da: “Nun ca
mais vol ta re mos a nos ver!” Há algo de so le ne nes sas pa la vras que me
ca u sa ram sem pre uma im pres são pro fun da quan do foi pre ci so dizê-las 
a pes so as que ri das.

A re gião que per cor ri é tam bém mon ta nho sa e mos tra ex ce -
len tes pas ta gens nas ele va ções e ma tas nos va les. Estas fi cam bem lon ge 
de pos su ir o vi gor das ma tas vir gens, e meu an fi trião me ga ran tiu que
des de que aí plan ta va mi lho não pro du zi ra mais do que cem por um.
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1 Tre cho de uma car ta de A. de S.-H. à sua mãe.
São João d’el-Rei, 24 de fe ve re i ro de 1822.
“Lem bro-me ha ver-lhe dito que res pon de ria, nou tra oca sião, às per gun tas que me 
fa zia meu pai so bre a obra de Alphon se Be a u champ. Este li vro, es cri to com fluên cia,
mas sem fi lo so fia, pa re ce não ser mais que uma es pe cu la ção mer can til. O au tor
fala mu i to li ge i ra men te da His tó ria do Bra sil, de Sout hey, e não faz ou tra co i sa se não
co piá-lo.
“Este úl ti mo, que, se gun do cre io, não foi tra du zi do em fran cês, me re ce lido e
es tu da do. Qu an to aos vi a jan tes, eis o que de les pen so: Mawe é ao mes mo tem po
in gê nuo, ma le di cen te e men ti ro so. Muda o cur so dos rios, cria ci da des onde  nun ca
as hou ve, des fi gu ra to dos os no mes, faz uma ca pi tal de uma sim ples ha bi ta ção
etc. Cos ter pin ta bem os pa í ses que viu.  O Prín ci pe (de Ne u wi ed) abor re ce rá um
pou co, sem dú vi da, os que não apre ci am a caça tan to como ele; mas, se está lon ge
de ha ver dito tudo pelo me nos só diz a ver da de. O Ne go ci an te Luc kock é es pi ri tu o so e 
des cre ve mu i to bem, mas exa ge ra na sua ma lig ni da de e, sen do sur do, não pode ter
tan to cré di to no que diz ter ou vi do como no que ob ser vou.
“Tan to já se es cre veu so bre o Bra sil que acre di to será inú til me ter-me nis so. Os
ale mães me ti ram até a Bo tâ ni ca, e o re sul ta do mais cla ro da mi nha vi a gem será a di mi -
nu i ção das mi nhas for ças...”



Além dis so, os pro pri e tá ri os li vres têm suas plan ta ções a al gu ma dis tân cia
da qui, em ter ras me lho res, cri an do seu gado nas mag ní fi cas pas ta gens
que cons ti tu em a ri que za da re gião. Está bem lon ge, en tre tan to, de ha ver 
nes sa re gião tan to gado quan to ela po de ria sus ten tar. Pas sa-se mu i tas ve zes
um bom pe da ço sem avis tar-se uma só ca be ça de gado. Os fa zen de i ros
pos su em or di na ri a men te imen sa ex ten são de ter ra que lhes é im pos sí vel
apro ve i tar, por que não que rem su por tar agre ga dos.

Para vir até aqui, se gui mos qua se sem pre as al tu ras, des fru tan do
uma vis ta am pla; não des co bri mos, po rém, ne nhu ma ha bi ta ção. À be i ra
do ca mi nho nada vi mos, a não ser uma ca ba na, onde uma po bre mu lher 
ven de aguar den te de cana e ma gras pro vi sões.

Em qua se to dos os lu ga res, as pas ta gens se com põem de
gra mí ne as, prin ci pal men te do ca pim-fle cha. As plan tas de ou tras fa mí li as
es tão bem lon ge de ser tão co muns como em nos sas pra da ri as, onde se
acha um nú me ro de es pé ci es mais con si de rá vel em um de ter mi na do
es pa ço: mas aí a mes ma es pé cie é in fi ni ta men te me nos re pe ti da. Tal a
ra zão pela qual nos sas pla ní ci es pa re cem mu i to mais em be le za das com
flo res do que os cam pos des te país. Pró xi mo ao rio das Mor tes, en con trei
ain da, nes se pe que no es pa ço de ter ra, a ve ge ta ção dos ta bu le i ros co ber tos,
vale di zer, ain da ár vo res tor tu o sas e ra quí ti cas, es par sas nas pas ta gens, e
com des ta que para a gu tí fe ra de gran des fo lhas elíp ti cas, de no mi na da
pau-san to ou pão-de-pi nhão, uma le gu mi no sa, e a so la ná cea de fru tos
enor mes, que traz o nome de fru ta-de-lobo. Mu i to per to da qui, nas
ele va ções, en con trei es pa lha da nos cam pos uma com pos ta de fo lhas du ras
e on du la das, cu jas flo res exa lam um odor mu i to agra dá vel, e que for ma
um ar bus to co pa do, de al guns pés de al tu ra.

A fa zen da onde pa rei está si tu a da num vale, à bor da de um
re ga to. Tem sim ples men te o nome da fa zen da do Ri be i rão. Qu an do
che ga mos lá, o dono da casa es ta va au sen te, e sua mu lher me deu
per mis são de me es ta be le cer na sala. À no i te, che gou o pro pri e tá rio da
fa zen da. É um cor pu len to cam po nês, al fe res da mi lí cia, e cuja voz de
es ten tor se faz ou vir a um quar to de lé gua. Den tro da casa anda des cal ço,
se gun do o cos tu me do lu gar, e só ves te um co le te de um gros se i ro te ci do
azul e umas cal ças de ris ca do (te ci do com lis tras). Aco lheu-me mu i to
ca va lhe i res ca men te, mas es tou con ven ci do de que tra ta a to dos de igual
ma ne i ra.
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FAZENDA DO RIBEIRÃO, 27 de fe ve re i ro. – Cho veu mu i to
on tem à no i te e de ma dru ga da; o ri a cho trans bor dou, sen do ne ces sá rio
pas sar o dia aqui. Esta fa zen da foi cons tru í da no mes mo mo de lo que to das
as ou tras des ta co mar ca. Um muro de pe dras sol tas, qua se da al tu ra de
um ho mem, cer ca em par te um vas to pá tio, no fun do do qual se en fi le i ram 
as ca sas dos ne gros, os pe que nos edi fí ci os que ser vem à ex plo ra ção e à
casa do se nhor. Esta, fe i ta de ter ra e ma de i ra, e co ber ta de te lhas, se
com põe uni ca men te de um rés-do-chão. O pri me i ro cô mo do com que se
de pa ra quem en tra é a sala. Seu úni co mo bi liá rio cons ta de uma mesa,
um par de ban cos e um ou dois es tra dos de ca mas. Ra ra men te fal tam
em tor no da sala di ver sos ca bi des des ti na dos a pen du rar as se las, bri das,
cha péus, etc. Não devo es que cer-me de di zer que se en tra no pá tio por
uma por ta cha ma da por te i ra, uti li za da tam bém para fe char as pas ta gens. 
São for ma das por dois mon tan tes e al gu mas tá bu as trans ver sa is, se pa ra das
umas das ou tras. Tem-se o cu i da do de fin car o es te io que lhe ser ve de
eixo em po si ção um pou co oblí qua; elas se fe cham so zi nhas, em pur ra das
por seu pró prio peso.

FAZENDA DA CACHOEIRA, 24 (sic) de fe ve re i ro, qua tro
lé guas. – A re gião con ti nua mon ta nho sa com pas ta gens nas ele va ções e
bos ques nos va les. Como o ca mi nho se gue qua se sem pre a cris ta dos
mor ros, avis ta mos am pla ex ten são de ter ras, mas em par te al gu ma
vêem-se ha bi ta ções ou mu i tas ca be ças de gado. Sem pre di an te de nós a
ser ra de Car ran cas, cujo cimo, vis to de lon ge, pa re ce qua se igual, e cu jos 
flan cos ofe re cem pou cas an frac tu o si da des.

A cer ca de duas lé guas e meia de Ri be i rão, en con trei o rio
Gran de e, para atra ves sá-lo, é pre ci so pas sar por uma pon te de ma de i ra,
cujo pe dá gio re ver te para a Fa zen da Real. Apre sen tei mi nhas car tas de
re co men da ção ao ho mem en car re ga do de re ce ber o di nhe i ro dos vi a jan tes
e ele de i xou-me pas sar li vre men te. Sua mu lher e seus fi lhos, ao ve rem os 
in se tos es pe ta dos em meu cha péu e as plan tas que sa íam de mi nha pas ta,
mos tra ram o ma i or es pan to. “Não são as pes so as de Mi nas”, dis se ram,
“que têm de se jo de apren der. Nós não nos pre o cu pa mos com es tas co i sas,
so mos ape nas bru tos ig no ran tes.” Du ran te todo o tem po da vi a gem em
Mi nas, ouvi re pe ti ções des se tipo de dis cur sos, e não se pode de i xar de
di zer que eles de põem a fa vor dos mi ne i ros. É de es pe rar que aque les
que têm ver go nha da sua ig no rân cia bus ca rão sair dela logo que pos sam.
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Pa ra mos em uma fa zen da si tu a da em um vale, às mar gens de
um re ga to, e que, mes mo sem mu i to bom es ta do, apa ren ta con for to. Os 
do nos da casa es ta vam fora, mas seus es cra vos me dis se ram que eu po de ria 
pas sar a no i te aqui. De po is de me ins ta la rem ini ci al men te em uma va ran da
em que era mu i to in co mo da do pelo sol, fi ze ram-me logo de po is en trar
em um gran de quar to, onde me aco mo dei me lhor.

A dona da casa, an tes de par tir, ti ve ra o cu i da do de tran ca fi ar
suas es cra vas. Nós as ou vi mos can tar o dia in te i ro; mas, ao cair da no i te, 
co me ça ram a dis cu tir e la men tar seus amo res, em se gui da re co me ça ram
a can tar como an tes.

FAZENDA DE CARRANCAS, 1º de mar ço, qua tro lé guas. – 
Após ha ver trans pos to um ri a cho que for ma pe que na que da-d’água
onde a fa zen da tira seu nome de Ca cho e i ri nha, cru za mos pas ta gens e
che ga mos logo ao rio da Ju ru o ca. Este é ma i or que o rio Gran de no lu gar
onde pas sa mos on tem. Atra ves sa-se so bre uma pon te de ma de i ra em
pés si mo es ta do; mas não se paga pe dá gio, por que ela não foi cons tru í da
às ex pen sas da Fa zen da Real, e sim dos ha bi tan tes da vi zi nhan ça.

Cor tan do sem pre pas ta gens, en con tra mos, a pou ca dis tân cia
do rio da Ju ru o ca, o das Pi tan gue i ras, que, se gun do me dis se ram, vai se
unir ao rio Gran de. A pon te cons tru í da so bre o rio das Pi tan gue i ras é
tão ruim, que as mu las não po dem atra ves sá-la sem pe ri go. Sem pre di an te
de nós a ser ra das Car ran cas até, fi nal men te, che gar mos a ela. Em ne nhum 
pon to é mu i to ele va da, e o ca mi nho a cor ta no lu gar de me nos al tu ra.
No seu cume, mu i to are no so, revi al gu mas plan tas in te res san tes, en tre
ou tras, uma or quí dea de dois cá li ces.

Pa ra mos per to do sopé da mon ta nha numa fa zen da per ten -
cen te à mes ma fa mí lia da de Ca cho e i ri nha e pa re ce tão gran de quan to
aque la. Fui mu i to bem re ce bi do, e os do nos da casa não me per mi ti ram
fa zer a co mi da. Ga ran ti ram-me que as pas ta gens da qui não eram tão
boas como as que se es ten dem en tre São João e a ser ra das Car ran cas,
mas que, em com pen sa ção, as ter ras se adap ta vam me lhor à cul tu ra. As
ár vo res, re al men te, são mais co muns e mais vi ço sas.

RANCHO DA TRITUBA, 2 de mar ço, qua tro lé guas. –
Como já dis se an tes, cos tu ma-se fe char to das as no i tes os be zer ros num
cur ral e as va cas vol tam so zi nhas à fa zen da. Des de o nas cer do dia, obri -
gam-nas a en trar no pá tio, onde são tra ta das pe los es cra vos e es cra vas.
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Põem o le i te em pe que nos bar ris com aros de fer ro e o trans va sam com 
ca ba ças cor ta das ao meio. O gado das cer ca ni as do rio Gran de é, com
jus ta ra zão, re no ma do por seu por te e for ça. Ali men ta das nas ex ce len tes 
pas ta gens, as va cas dão um le i te qua se tão cre mo so como as de nos sas
mon ta nhas. Dele se faz gran de quan ti da de de que i jos, que são ex por ta dos 
para o Rio de Ja ne i ro.

A cer ca de um quar to de lé gua da fa zen da, en con tra mos a vila 
das Car ran cas, sede de uma pa ró quia, mas que mal me re ce o nome de
al de o la. Si tu a da na en cos ta de uma co li na pou co ele va da, com põe-se de
uma vin te na de ca sas es pa lha das em tor no de uma gran de pra ça co ber ta 
de ca pim, e em sua ma i o ria não pas sam de mi se rá ve is chou pa nas. A
igre ja ocu pa o pon to mais alto da pra ça; é pe que na mas cons tru í da de
pe dra e com in te ri or mu i to belo. Não é à mi ne ra ção que a vila de Car ran -
cas deve sua ori gem. No lu gar onde se lo ca li za, er guia-se ou tro ra uma
fa zen da com uma pe que na ca pe la. Atra í dos pelo de se jo de as sis tir à mis sa,
al guns agri cul to res vi e ram es ta be le cer-se na vi zi nhan ça. A fa zen da foi
des tru í da, mas a ca pe la con ti nu ou a sub sis tir. Uma igre ja ma i or a subs ti tu iu,
e gra da ti va men te o po vo a do se for mou.

A re gião que per cor ri hoje é mon ta nho sa; ofe re ce ain da ex ce -
len tes pas ta gens; e a mata vai-se fe chan do, tor nan do o lu gar mais pró prio à 
cul tu ra. Du ran te toda a vi a gem, ti ve mos à nos sa di re i ta e pró xi mo a ser ra
das Car ran cas, que con tri bu iu para tor nar mais bela a pa i sa gem.

Pa ra mos em um imen so ri a cho, si tu a do em pri vi le gi a da po si ção.
É cer ca do de co li nas e do mi na do por uma mon ta nha mu i to ele va da, que 
ter mi na por uma pla ta for ma, e ta lha da a pi que do lado do ran cho.

De po is de nós, vá ri as ca ra va nas vi e ram, su ces si va men te, se
aco mo dar no ran cho. Umas, que se di ri gem do Rio de Ja ne i ro a São
João e a Bar ba ce na, tra zem sal; ou tras, que vão das pro xi mi da des da qui
para a ca pi tal, têm um car re ga men to de tou ci nho e que i jo. Essas mer ca -
do ri as, que for mam dois ra mos de co mér cio mu i to im por tan te para a
co mar ca de São João, se trans por tam em ces tos de bam bu (ja cás)∗ acha -
ta dos e qua dra dos; cada ces to con tém cin qüen ta que i jos, e dois ces tos
fa zem a car ga de uma mula. Os ces tos de tou ci nho pe sam cada um três
ar ro bas se a mula que os leva é nova, e qua tro ar ro bas, se ela já está
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acos tu ma da à car ga. O sal é trans por ta do em sa cos. Assim que as mu las
che gam eles ar ran jam sua ba ga gem com or dem e de ma ne i ra que ela
ocu pe o me nor es pa ço pos sí vel. Cada ca ra va na acen de sua fo gue i ra no
ran cho, faz sua co mi da; an tes e de po is do jan tar con ver sam so bre a re gião
onde se en con tram e so bre aven tu ras amo ro sas; can tam, to cam vi o lão e
dor mem en ro la dos em co ber to res es ten di dos na ter ra so bre um cou ro.

FAZENDA DO RETIRO, 3 de mar ço, três lé guas. – À di re i ta,
a con ti nu a ção da ser ra das Car ran cas: sem pre ex ce len tes pas ta gens e
bos ques nos va les, re gião mon ta nho sa.

O mês de ja ne i ro foi, este ano, ex tre ma men te seco, e os agri -
cul to res ex pe ri men ta ram mu i tos so bres sal tos pe las suas plan ta ções. Mas, 
des de al gum tem po, cho ve qua se to dos os dias, e pa re ce que a co lhe i ta
será boa.

Até este mo men to, só cho veu à no i te, e sem pre es tou de i ta do
quan do vem a chu va. Hoje não fui tão fe liz. A cer ca de meia lé gua da
fa zen da, co me çou a cair água tor ren ci al men te e, ape sar do meu guar -
da-chu va, fi quei mo lha do até os os sos. De ve ría mos hoje fa zer uma lé gua 
a mais; e quan do José, que ia à fren te, pas sou di an te des ta fa zen da, a
dona da casa, vi ú va de ida de avan ça da, con vi dou-o a pa rar, a fim de se
pro te ger da chu va. Che guei nes se mo men to e ace i tei apres sa da men te a
ofer ta que nos fa zia. A dona da casa or de nou a um de seus es cra vos que 
aju das se José a des car re gar a ba ga gem; aco mo dou-nos na sala, fez ca mas
para nós; le vou nos sas rou pas mo lha das para la var e nos man dou ser vir
o jan tar.

Mal ti nha aca ba do de co mer, apa re ceu a fi lha de mi nha an fi triã
com seus dois fi lhos. Já é uma mu lher ma du ra, mas bem con ser va da.
Seu ves tuá rio ti nha qual quer co i sa de te a tral e de pi to res co. Tra ja va um
robe in di a no com gran des ra ma gens, um len ço ar ru ma do à ma ne i ra de
tur ban te no alto da ca be ça; seu pe i to es ta va des co ber to, se gun do o cos tu me
des sa ca pi ta nia. Em tor no do pes co ço, dois ou três co la res de ouro, de
um dos qua is pen dia enor me re li cá rio do mes mo me tal. Enfim, so bre
um dos om bros es ta va jo ga da uma capa de te ci do ver me lho que ela ar ran -
ja va de di fe ren tes ma ne i ras du ran te a con ver sa.

Na co mar ca de São João, as mu lhe res se mos tram um pou co
mais do que em ou tras par tes da Ca pi ta nia de Mi nas; en tre tan to, como
não é ain da há bi to co mum, e aque las que apa re cem só o fa zem para
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rom per um pre con ce i to, mos tram mu i tas ve zes cer ta au dá cia com algo
de re pul si vo.

A dona des ta casa me con tou que ti ve ra um gran de re ba nho
de car ne i ros e que ela mes ma e sua fi lha fa bri ca vam com as mãos di fe -
ren tes ti pos de te ci dos. Mas não há, na re gião, o cos tu me de guar dar os
re ba nhos, e como pas sa nes ta fa zen da um dos ca mi nhos que le vam a
São João e ao Rio de Ja ne i ro, o re ba nho foi mas sa cra do pe los cães dos
tro pe i ros.
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Ca pí tu lo XXV

FAZENDA DOS PILÕES – CAMINHO DA PARAÍBA NOVO –
VENDA DO DÍZIMO DO GADO – PREJUÍZO CAUSADO AOS
AGRICULTORES PELOS ANIMAIS SELVAGENS – JURUOCA – O
PÁROCO – DESCRIÇÃO DA VILA – NÃO SE ACHA MAIS OURO
NESSA REGIÃO – COLHEITA DO MILHO E DO FEIJÃO –
CRIAÇÃO DE GADO – PEQUENO NÚMERO DE ESCRAVOS –
AGRICULTURAS – EXCURSÕES À SERRA DO PAPAGAIO –
QUEDAS-D’ÁGUA – RIO DE JURUOCA – O PINHEIRO DO
BRASIL NÃO ATINGE MAIS QUE ALTURAS MEDIANAS – REGO 
D’ÁGUA – RIO DE BAEPENDI – STA. MARIA DE BAEPENDI –
D. GLORIANA, MULHER DO CAPITÃO MEIRELES, PROPRIETÁRIO
DE ITANGUÁ.

FAZENDA DOS PILÕES, 4 de mar ço, duas lé guas. – A dona
da fa zen da do Re ti ro me cu mu lou de gen ti le zas até o úl ti mo ins tan te.
Po rém, esta mu lher, que me pa re cia tão boa e me i ga, ape nas vol ta va ao
in te ri or da casa, e eu já a ou via gri tar a ple nos pul mões e mal tra tar suas
es cra vas. Tal con du ta, apa ren te men te con tra di tó ria, não o é re al men te
aos olhos dos bra si le i ros.

Os es cra vos es tão a uma dis tân cia in fi ni ta dos ho mens li vres;
são bes tas de car ga que se des pre za e não se acre di ta po der con du zir se não 
com ar ro gân cia e por meio de ame a ças: des sa ma ne i ra, um bra si le i ro po de rá
es tar che io de ca ri da de para com um ho mem de sua raça e ter mu i to
pou co para seus ne gros, que não en ca ra como seus se me lhan tes.



Sem pre mon ta nhas, pas ta gens e tu fos de ma tos. Pela me ta de
do ca mi nho se gui mos um en tron ca men to que nos deve le var a Ju ru o ca.

A rota que de i xa mos e que es tá va mos se guin do des de Tri tu ba 
é uma da que las que vão do Rio de Ja ne i ro a São João e a toda par te
me ri di o nal da co mar ca do Rio das Mor tes. Ela pas sa por San ta Cruz e
traz o nome de Ca mi nho da Pa ra í ba novo.

Pa ra mos em uma fa zen da si tu a da num vale, onde fui mu i to
bem re ce bi do. O dono da casa me ofe re ceu par ti lhar de seu jan tar; à no i te,
me fez to mar café com le i te e ar ru mou as ca mas para mim e meus ho mens.
O que va lia mais nes sas gen ti le zas era o ar de sa tis fa ção e de bon da de
que as acom pa nha va. Após o jan tar, os fi lhos do meu an fi trião, dos qua is
os mais ve lhos ti nham de vin te a vin te e cin co anos, pe di ram res pe i -
to sa men te a bên ção ao pai, be i jan do-lhe as mãos. Tra ta-se de um ve lho
há bi to ca í do em de su so na ma i o ria das fa mí li as, mas deve-se no tar que
os la res onde se con ser vam es ses an ti gos e res pe i tá ve is cos tu mes são
aque les em que se acham mais vir tu des e sim pli ci da de.

Meu an fi trião me con fir mou o que me ha via sido dito em
Ri be i rão so bre a quan ti da de de gado que os cri a do res po dem ven der
sem ca u sar pre ju í zo ao seu re ba nho, como ca u sa igual men te ao dí zi mo.
É de ob ser var que só se ven dem as va cas quan do mu i to ve lhas para ser
le va das. Exis te aqui um re ba nho de car ne i ros como na ma i o ria das fa zen das
des ta co mar ca. Mas meu an fi trião se que i xa mu i to dos da nos pro vo ca dos
a es ses ani ma is pe los cães do més ti cos e al guns ani ma is sel va gens, de no -
mi na dos ca chor ros-do-cam po. Se ria mu i to im por tan te para os cri a do res
ad qui rir o há bi to de guar dar seus re ba nhos e ter bons cães pas to res; o
re sul ta do com pen sa ria am pla men te essa li ge i ra des pe sa, pois aqui se
tos qui am os car ne i ros duas ve zes por ano, em agos to e no meio da
Qu a res ma.

Não devo es que cer-me de re fe rir que meu an fi trião tam bém
me dis se ra que, após a di vi são que os agri cul to res são obri ga dos a fa zer
de suas pas ta gens, em di fe ren tes es pa ços ver des, não se pode, numa dis -
tân cia de duas lé guas, ali men tar mais de se is cen tas a se te cen tas ca be ças
de gado bo vi no.

JURUOCA, 5 de mar ço, três lé guas. – Esta ma nhã, meu an fi trião 
me ofe re ceu café com le i te e so nhos; mas jul guei que se ria im pos sí vel ir
até às qua tro ou cin co da tar de com um des je jum tão leve. De vo rei às
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es con di das um pra to de fe i jão, que cu i da do sa men te ti nha man da do
pre pa rar na vés pe ra. A ex pe riên cia ad qui ri da na mi nha pri me i ra vi a gem
às cus tas de meu es tô ma go me fez to mar a de ci são de co zi nhar fe i jão
mes mo nas ca sas onde me era ofe re ci do jan tar, a fim de que, no dia
se guin te, caso não me des sem mais do que uma xí ca ra de café, se gun do
o cos tu me, ti ves se pelo me nos à mi nha dis po si ção algo que me im pe dis se
de mor rer de fome.

A re gião per cor ri da hoje é mu i to aci den ta da e co ber ta de ma tas:
duas cir cuns tân ci as qua se sem pre co in ci den tes. Di an te de nós, avis ta mos as 
mon ta nhas vi zi nhas à vila de Ju ru o ca, que não pas sam de um ramo da
ser ra da Man ti que i ra, con for me di zem, e no meio das qua is se ele va um
mor ro co nhe ci do na re gião como o do Pa pa ga io. Este mor ro aca ba, se gun do 
me as se gu ram, num ro che do ina ces sí vel e mu i to alto; mas só pude ver o 
sopé da mon ta nha, pois ha via né voa bem es pes sa. A qua se um oi ta vo de 
lé gua an tes de che gar aqui, co me ça mos a des cer um vale som brio, ex tre -
ma men te pro fun do, la de a do de mon ta nhas co ber tas de ma tas.

O rio de Ju ru o ca des ce, pelo que me dis se ram, do Gar ra fão
(Dama Jo a na), co le ia ra pi da men te no fun do do vale, e é so bre as bor das
des se rio, em meio a mon ta nhas e flo res tas, que está si tu a da a vila do
mes mo nome.

Fun da da na mar gem di re i ta do rio, um pou co aci ma de seu le i to, 
com põe-se, apro xi ma da men te, vin te e qua tro ca sas. Estas for mam três
ruas, sen do a prin ci pal mu i to lar ga e pa ra le la ao rio. A igre ja pa ro qui al,
lo ca li za da na ex tre mi da de mais alta des sa rua, é pe que na, sem cam pa ná rio,
e não apre sen ta nada de no tá vel. Há tam bém uma ca pe la e uma ou tra
igre ja, cons tru í da re cen te men te pela con fra ria do Ro sá rio, que a eri giu
num mor ro so bran ce i ro à vila. Como qua se to das as ci da des da Ca pi ta nia
de Mi nas, esta pa re ce pou co ha bi ta da nos dias úte is; mas pro va vel men te
se tor na mais con cor ri da nos do min gos e fe ri a dos. A pro va de não ser
ela tão de ser ta como hoje é a pre sen ça de al gu mas lo jas bem pro vi das,
ven das e até uma bo ti ca.

Che gan do aqui, di ri gi-me à casa do pá ro co, para quem aque le
de São João me dera uma car ta. Fui re ce bi do por vá ri os pa dres num
gran de ves tí bu lo che io de ban cos. Estes re li gi o sos me dis se ram que o
pá ro co es ta va fa zen do a ses ta e eu não lhe po dia fa lar. Pus-me a pas se ar
de um lado para ou tro, um pou co cho ca do pela re cep ção tão fria e por
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não me te rem con vi da do para en trar na casa. O pá ro co afi nal apa re ceu,
e sua pri me i ra co lhi da foi tão sem ca lor como a de seus con fra des; mas
pa u la ti na men te nos fo mos co nhe cen do, e aca bei cons ta tan do que ele
era um ho mem ex ce len te.

JURUOCA, 6 de mar ço. – Ha via fe i to pro je to de su bir hoje
ao Pa pa ga io, mas cho veu o dia in te i ro, e pude a mu i to cus to pas se ar um
pou co pela vila. Ela é a sede de uma pa ró quia que tem vin te e sete lé guas
de nor te a sul; de zo i to de les te a oes te; e que com pre en de sete su cur sa is. 
Anti ga men te se en con tra va mu i to ouro nas mar gens do rio Gran de e do 
rio de Ju ru o ca; e é de um es ta be le ci men to de mi ne i ros que a vila des te
nome se ori gi na. Hoje em dia, não exis tem mais la vras en tre São João e
Ju ru o ca, e mal se con tam duas ou três de pou ca im por tân cia nos ar re do res
da qui. Pelo di zer do pá ro co, as con je tu ras que eu ha via te ci do so bre a
po pu la ção da vila são per fe i ta men te pro vá ve is. Du ran te a se ma na, ela só 
é ha bi ta da por mer ca do res, ope rá ri os e pros ti tu tas. Mas aos do min gos e
fe ri a dos tor na-se um pon to de en con tro para to dos os cul ti va do res do
lu gar.

Entre São João e Ju ru o ca co lhe-se prin ci pal men te mi lho e fe i jão; 
mas es ses gê ne ros não saem daí. A cri a ção de gado bo vi no e de por cos
cons ti tui  a prin ci pal ati vi da de dos agri cul to res e qua se úni ca fon te de
suas ren das.

Cada um de les pos sui uma tro pa de mu las e en via ao Rio de
Ja ne i ro seu le i te e que i jo. Na pa ró quia de Ju ru o ca e nas ime di a ções, o
nú me ro de mu la tos é pou co con si de rá vel, es tan do os es cra vos em pro por ção 
de um para três, em re la ção aos ho mens li vres. Os es cra vos são, na ver da de,
mu i to me nos ne ces sá ri os nes sa re gião, onde se cri am ani ma is, do que
na que las onde se cul ti va a cana-de-açú car, ou se mi ne ra ouro.

Não há ne ces si da de de mão-de-obra nu me ro sa para cu i dar
dos re ba nhos, e além dis so, quan to me nos es cra vos, mais os ho mens li vres
tra ba lham de boa von ta de. É, por tan to, evi den te que a es cra va tu ra nes sa 
re gião de ve rá ir di mi nu in do à me di da que a po pu la ção au men tar. Uma
gran de par te dos con du to res de bois e de por cos que vão da co mar ca de 
São João ao Rio de Ja ne i ro são ho mens bran cos. Numa fa zen da, um dos 
fi lhos tor na-se o guia da ca ra va na, ou tro se en car re ga do cu i da do dos
re ba nhos, um ter ce i ro das plan ta ções, e to dos in di fe ren te men te tra tam
das va cas e fa zem os que i jos.
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As fa zen das des sa co mar ca di fe rem da que las con fi na das nos
de ser tos de Go iás, ou mes mo em al guns lu ga res dis tan tes da Ca pi ta nia
de Mi nas que qua se não tra zem ga nhos ao seu pro pri e tá rio. A vi zi nhan ça
do Rio de Ja ne i ro põe as fa zen das da qui em uma po si ção mu i to fa vo rá vel.
Entre tan to, se devo acre di tar no pá ro co de Ju ru o ca, eles não re ti ram
mais de 10% de seu ca pi tal sem de du zir as ta xas e im pos tos, e esta ava li a -
ção pa re ce bem ve ros sí mil. Efe ti va men te, ao exa mi nar-se o pro du to do
gado, vê-se que o pro pri e tá rio não pode ven der mais que o dí zi mo.
Tor na-se ne ces sá rio ain da en con trar, em ou tro ramo de co mér cio, o lu cro 
do ca pi tal re pre sen ta do pe los edi fí ci os da fa zen da, os es cra vos e as mu las. 
As co lhe i tas ser vem ape nas à ali men ta ção da fa mí lia; é pre ci so, por tan to, 
que o lu cro pro ve nha da ven da dos que i jos e do tou ci nho. Mas, se é
ver da de, como to dos as se gu ram, que o di nhe i ro dos que i jos vai todo na
com pra de sal, pou co ren di men to res ta ao pro pri e tá rio. Indis pen sá vel,
tam bém, subs ti tu ir as mu las e es cra vos que se per dem, com prar fer ra du ras
e pre gos para as bes tas de car ga. E em bo ra a ma nu ten ção dos edi fí ci os
não seja tra ba lho sa, pois a ma de i ra pro vém de seus cam pos, e o gros so
da obra é fe i to pe los ne gros, é ne ces sá rio, en tre tan to, que, de tem pos a
tem pos, se con tra te um car pin te i ro, um mar ce ne i ro, e que se com pre te lhas.

Pelo que me con tou o pá ro co de Ju ru o ca, as boas fa zen das da 
re gião são lis ta das nos in ven tá ri os com um va lor de 40 a 50 mil cru za dos.
Se com pa rar mos a ma ne i ra de vida de um fran cês que te nha pe da ço de
ter ra de cer to va lor, com o modo de vi ver de um pro pri e tá rio bra si le i ro,
acha re mos os ren di men tos do pri me i ro bem me nos con si de rá ve is; mas
esse jul ga men to não ex pres sa rá a ver da de, já que o bra si le i ro tem de
com prar qua se tudo a um pre ço in fi ni ta men te mais alto que o fran cês,
ou de qua li da de bem in fe ri or, o que dá no mes mo.

SERRA DA JURUOCA, 7 de mar ço, duas lé guas. – Os ar re do -
res de Car ran cas e de Ju ru o ca são mu i to ele va dos; a ge a da atin ge anu al men te 
o café; o açú car e o al go dão não con se guem ser cul ti va dos com su ces so. 
Entre tan to, é pos sí vel co lher um pou co de café quan do plan ta do nas
par tes mais ele va das. Essa di fe ren ça, que a prin cí pio pa re ce bem es tra nha,
se dá por que nos lu ga res mais al tos há me nos umi da de e, por con se -
guin te, me nos ge a da. Cul ti va-se pou co a man di o ca, uma vez que se
pre fe re, com ra zão, à fa ri nha ti ra da des sa raiz, a do mi lho, mais nu tri ti va
e com sa bor mais agra dá vel. Usa-se tam bém o mi lho para a ali men ta ção 
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dos por cos, mu las, ca va los e aves. Mas, que ren do, po de ri am se en tre gar
à cul tu ra da man di o ca pois, se a ge a da que i ma o talo des sa plan ta, não
atin ge a raiz. Cul ti vou-se com êxi to o tri go na ser ra de Ju ru o ca; e os que 
se de di ca vam a essa cul tu ra aca ba ram por de sis tir, de po is que a fer ru gem,
que ha via por lon go tem po pou pa do suas plan ta ções, as de vas tou.

O pes se gue i ro e a ma ci e i ra dão aqui bons fru tos, e já pro vei,
em casa do pá ro co, uvas ex ce len tes.

Após cer tas dú vi das ca u sa das pelo te mor de atra sos, de ci di
per no i tar hoje na mon ta nha, em casa do pro pri e tá rio da fa zen da mais
pró xi ma do Pa pa ga io, onde es pe ro su bir ama nhã.

Para me con du zir até essa fa zen da, o pá ro co me deu por guia
o ir mão des se ho mem, apren diz de ou ri ves em Ju ru o ca. Da vila até aqui
es ti ve mos sem pre em acli ve. De vez em quan do éra mos in co mo da dos
por chu vas mi ú das mas, à me di da que su bía mos, o tem po se fir ma va.

Não so men te uma gran de ex ten são se es ten dia à nos sa vis ta,
como tam bém do mi ná va mos va les mu i to in te res san tes. Re cor do-me de
um, en tre ou tros, que se me apre sen tou aos olhos logo que che ga mos
aqui em cima. Dele só se per ce be par te, que se as se me lha a uma pla ní cie 
con fi na da en tre mon ta nhas al tís si mas. Num can to exis te uma fa zen da
que, de lon ge, pa re ce bem gran de. O res to do vale é agra da vel men te
co ber to de pas ta gens e bos que tes; pi nhe i ros ma jes to sos, ou es tre i ta dos
uns con tra os ou tros ou iso la dos, se dis tin guem por sua for ma sin gu lar e 
seus tons es cu ros, en tre os di ver sos ve ge ta is cir cun dan tes; en fim, para
com ple tar o lin do qua dro, uma cas ca ta flui a meia en cos ta de uma das
mon ta nhas que ro de i am o vale e des pen ca numa flo res ta som bria, cons -
ti tu in do um len çol pra te a do.

Após ha ver des ci do uma la de i ra pe dre go sa e di fí cil, che ga mos 
à fa zen da onde de vía mos pas sar a no i te.

Cer ca da de bos ques e pas ta gens, ela está si tu a da num vale. A
seus pés cor re um re ga to la de a do de ár vo res e ar bus tos, en tre as qua is
se dis tin gue o pau-doce, com suas be las es pi gas flo ri das ama re lo-ouro, e 
o pi nho do Bra sil, com for mas pi to res cas e ma jes to sas. Um fi le te de
água fres ca e lím pi da, des vi a do do re ga to, pára di an te da casa do pro pri e tá -
rio, ser vin do a suas ne ces si da des. Tal ha bi ta ção, mal gra do o pom po so
nome de fa zen da que lhe de ram, não pas sa de uma ca ba na que pode ser
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in clu í da en tre as mais po bres de to das aque las em que pa rei, des de o
co me ço de mi nhas vi a gens.

O dono des se re du to me aco lheu mu i to bem, an tes mes mo
de sa ber que eu vi nha da par te do seu pá ro co; mas re pe tiu-me di ver sas
ve zes que não sa bia de que ma ne i ra aco mo dar tan ta gen te e tan ta ba ga gem. 
Asse gu rei-lhe que com uma equi pa gem ma i or já con se gui ra me ar ran jar
em lu ga res tão pe que nos quan to esse, e que não te ria pro ble mas de aco mo -
da ção na sua casa. É bom di zer, en tre tan to, que, em bo ra esse ho mem
nos ti ves se ce di do in te i ra men te a sua sala, re ti ran do to dos os mó ve is ali
exis ten tes, en con tra mos gran de di fi cul da de de nos alo jar mos. Cho veu
toda a no i te, e temo ser obri ga do a re nun ci ar ao pro je to que aca len ta va
de su bir ao Pa pa ga io.

Enquan to tra ba lho, as mu lhe res, se gun do o cos tu me de to das
as mi ne i ras, en fi am o na riz pela por ta para ver o que es tou fa zen do. Se
me vol to brus ca men te, per ce bo de re lan ce uma fi gu ra se re ti ran do bem
de pres sa. O que digo aqui se ria ne ces sá rio re pe tir a cada fo lha des te diá rio,
já que co ti di a na men te me ofe re cem essa pe que na co mé dia.

SERRA DE JURUOCA, 8 de mar ço. – Ontem à no i te cho veu
mu i to, e eu ti nha pou ca es pe ran ça de po der su bir hoje ao Pa pa ga io. Esta 
ma nhã, o tem po es ta va mu i to car re ga do; po rém ar ris quei a me pôr em
mar cha, e des fru tei do me lhor tem po pos sí vel. As nu vens qua se sem pre
en co bri am o sol, mas não ti ve mos a me nor chu va. Para dar uma idéia
exa ta da ex cur são de hoje, pre ci so re pa rar uma omis são fe i ta on tem.

De ve ria ter dito que pou co de po is de sair de Ju ru o ca, avis ta mos
a cha ma da ser ra do Pa pa ga io. Tra ta-se de uma mon ta nha mu i to ele va da
que, la te ral men te à vila, pa re ce ina ces sí vel, apre sen tan do qua tro cu mes
ar re don da dos, qua se do mes mo ta ma nho, en fi le i ra dos uns por trás dos
ou tros, e aos qua is se li gam di ver sas mon ta nhas.

Para ir ao Pa pa ga io, subi na mi nha mula, le vei co mi go José,
tam bém mon ta do, e nos so an fi trião a pé nos ser via de guia. Ao de i xar mos
sua casa, prin ci pi a mos a su bir e, em bre ve, es tá va mos en tre vas tas pas ta gens
che i as de bos ques, cor ta das por va les pro fun dos e do mi nadas por ele va das
mon ta nhas. Avis tá va mos ao mes mo tem po duas cas ca tas; uma de las,
mais afas ta da, cor re em meio a um bos que fe cha do, na en cos ta de uma
alta mon ta nha; a ou tra se pre ci pi ta numa ra vi na es tre i ta e pro fun da,
co ber ta de ár vo res; ela apre sen ta um vo lu me de água mais con si de rá vel
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do que a pri me i ra, e tem, pelo que meu an fi trião as se gu rou, cer ca de
cin qüen ta cô va dos, mas do pon to onde es tá va mos, só per ce bía mos uma 
pe que na par te, pois o res tan te es ta va es con di do pelo bar ran co.

Pros se guin do nes sa mar cha, che ga mos ao rio de Ju ru o ca, que
nas ce na mon ta nha vi zi nha e, nes se lu gar, cor re so bre um le i to de ro che dos 
mu i to es cor re ga di os. Con tou-me o guia que mu i tas va cas ha vi am mor ri do
na tra ves sia des se vau. Con vi dou-me a des cer e se gu rou-me em seus
bra ços. Su bin do sem pre, va ra mos gor das pas ta gens onde se en con tram
as va cas que dão o le i te mais cre mo so.

Até a mar gem do Ju ru o ca, ape nas ve ge ta ção pou co va ri a da e
plan tas que me dram ge ral men te nas par tes ba i xas das gran des mon ta nhas
da Ca pi ta nia de Mi nas, tais como as me las to má ce as, já ci ta das. Mi nha
co le ta co me çou quan do atin gi mos a ou tra mar gem do rio, e foi-se tor nan do
mais in te res san te à me di da que su bía mos. Já fi ze ra no tar que o pi nho do 
Bra sil não se ele va além das mé di as al ti tu des, e o pas se io de hoje aca bou 
de me pro var a ve ra ci da de des sa ob ser va ção; pois não me lem bro de ha ver
en con tra do, aci ma da casa de meu an fi trião, ne nhu ma ár vo re des sa es pé cie. 
Ao che gar a um bos que de ve ge ta ção me dío cre, fi ca mos de tal ma ne i ra
em ba ra ça dos pe los ar bus tos e li a nas, que foi pre ci so o nos so guia abrir
um ata lho es tre i to com sua faca de caça. Ao sair do bos que, co me cei a
en con trar as mais be las plan tas des ta her bo ri za ção: uma la bi a da, cu jas
fo lhas e flo res têm exa ta men te o gos to e o odor da men ta Pou li ot; uma
com pos ta la bi a ti flo ra, cres ci da como a an te ri or na mar gem do bos que e
que, por suas be las flo res ala ran ja das, me re ce ria ser cul ti va da em nos sos
jar dins; uma lin da es cro fu la riá cea, de flo res cor-de-rosa, co mum nas
pas ta gens; uma mir tá cea com os ra mos re u ni dos em bo lo tas e cu jas flo res
exa lam o mais su a ve odor.

Além do bos que de que aca bo de fa lar, atra ves sa mos ter re nos 
pan ta no sos, che gan do a um dos pon tos mais cul mi nan tes da ser ra. Per cor -
re mos mais uma vez mag ní fi cas pas ta gens, al can çan do en fim o cume
que, dos qua tro da ser ra do Pa pa ga io avis ta dos de Ju ru o ca, pa re cia o
mais afas ta do.

Não há acor do so bre os no mes que de vem ser da dos a to das
es tas mon ta nhas. Entre tan to, ge ral men te se de no mi na aos qua tro ci mos
ser ra do Pa pa ga io, e o mais avan ça do é o Pa pa ga io. Qu an to às mon ta nhas
vi zi nhas, ane xa das aí, cha mam-nas sim ples men te, na re gião, da Ser ra.
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Mas para dis tin gui-la de tan tas ou tras, pa re ce con ve ni en te, como fa zem
al gu mas pes so as, cha má-las ser ra da Ju ru o ca. Pela in for ma ção do meu
guia, an ti ga men te ma i or nú me ro de ani ma is vi via nes sas pas ta gens ele va das,
sen do os pro pri e tá ri os obri ga dos, às ve zes, a ir bus car suas va cas des gar -
ra das até a ser ra do Pa pa ga io, mas há dez anos nin guém vi nha aqui.

Amar ra das as mu las, su bi mos ao pín ca ro mais re cu a do, que
só apre sen ta a ro cha nua e se ele va ab so lu ta men te a pi que, a uma al tu ra
con si de rá vel so bre o Ju ru o ca e os cam pos que aca bá va mos de per cor rer.

Des cen do des sa cu me e i ra pelo lado opos to ao da su bi da, atra -
ves sa mos car ras ca is que não che gam à al tu ra de um ho mem e são cons ti tu í -
dos, no ta da men te, por ver be ná cea, com pos ta, etc. Como o se gun do
cume é ina ces sí vel, foi pre ci so con tor ná-lo pela meia-en cos ta a fim de
che gar ao ter ce i ro. Lá, en con tra mos um bos que cer ra do onde nos so
guia mais uma vez foi obri ga do a abrir-nos uma pi ca da. Foi nes sa mata
que en con trei con go nhas de fo lhas pe que nas e uma or qui dá cea gi gan -
tes ca. Após sa ir mos dali, co me ça mos a tre par no ter ce i ro cume, an dan do
en tre car ras ca is e ur zes. Nes te, ve ge ta va com opu lên cia uma eri cá cea de
fru to mu i to agra dá vel. O cimo do mor ro con sis te ape nas de uma ro cha
nua, mas en tre suas fen das cres ce, em gran de quan ti da de, a li liá cea e a
til lând sia.

A mu i to pou ca dis tân cia da casa de nos so an fi trião, já prin ci -
piá va mos a des cor ti nar uma ex ten sa área da re gião, e o ho ri zon te se es -
ten dia à me di da que su bía mos; mas em ne nhu ma par te ha vía mos fru í do
de uma vis ta tão bela como no ter ce i ro mor ro. A ser ra do Pa pa ga io
avan ça, como já dis se, para o nor des te: vía mos, de um lado, os cam pos
aber tos e on du la dos que aca bá va mos de per cor rer, a ser ra de Car ran cas
que pa re ce ter mi na da por pla ta for ma per fe i ta men te lisa; e en fim, jun to
ao sopé da mon ta nha, a vila de Ju ru o ca e o rio de igual nome, que se
mos tra em al guns pon tos da mata que o mar ge ia.

Do lado opos to, a vis ta ofe re ce um qua dro to tal men te di fe -
ren te, aus te ro e sel va gem: as al tas mon ta nhas da Man ti que i ra que te mos
sob os olhos. São va les pro fun dos, cu mes es car pa dos, flo res tas ma jes to sas,
em meio às qua is três be las cas ca tas caem obli qua men te e, for man do
nu vens pra te a das, con tras tam com o tom es cu ro das ár vo res que as
en vol vem. Di an te do ter ce i ro mor ro, está aque le que leva, pro pri a men te, 
o nome de Pa pa ga io; li gan do-se à base do ter ce i ro mor ro, é se pa ra do
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por uma ra vi na mu i to es tre i ta, mas fora isso, iso la-se de to dos os la dos,
ele van do-se a pi que a uma gran de al tu ra.

Con tou-me o guia que, com mu i to es for ço, se po de ria des cer
à ra vi na, e que ele já ha via su bi do até a ter ça par te da al tu ra do mor ro,
mas nun ca pu de ra che gar à cu me e i ra. Como ne nhu ma ou tra pes soa fora 
tão lon ge quan to ele, a ima gi na ção po pu lar da re gião fan ta si a va li vre -
men te so bre essa mon ta nha. Alguns a si tu a vam em cima de um gran de
lago, ou tros aí viam bri lhar fogo du ran te as no i tes de ve rão, ou tros, en fim,
acha vam que o Di a bo ti nha sido nela acor ren ta do por um san to bis po,
des de a des co ber ta do país. O que to dos di zem, en tre tan to, é que a cer ca
de um ter ço de al tu ra des sa mon ta nha, a par tir do cume, cor re uma bela 
ca cho e i ra, mas não pude ve ri fi car esse fato pes so al men te.

Até o cimo da mon ta nha, ti nha fe i to uma so ber ba co le ta de
plan tas; na vol ta, re co lhi al gu mas que me ha vi am es ca pa do, e só re tor nei 
à casa de no i te.

Entre as plan tas in te res san tes da ser ra da Ju ru o ca, não deve
ser es que ci da uma que cres ce abun dan te men te na ser ra de Ibi ti po ca. É
uma eri cá cea su bar bo res cen te, cu jas flo res são bran cas e cujo fru to, de
cor ver de e ver me lha, e do ta ma nho de uma gro se lha, sabe a mo ran go.
Cha mam-na an do ri nha na Ibi ti po ca e im bi ri na ser ra da Ju ru o ca. Nes tas 
úl ti mas mon ta nhas, exis tem duas es pé ci es de im bi ri cujo fru to tem o
mes mo sa bor.

SERRA DA JURUOCA, 9 de mar ço, uma lé gua e meia. –
Como ha via re co lhi do na ser ra do Pa pa ga io gran de nú me ro de plan tas
in te res san tes, que não en con tra ra até o mo men to em ne nhum ou tro lu gar
do Bra sil, fiz pla nos de en cur tar mi nha mar cha. Du ran te uma par te do
ca mi nho, meu an fi trião ain da me ser viu como guia. Atra ves sa mos
pri me i ro um bos que, onde as mu las ti ve ram mu i ta di fi cul da de em se li vrar
dos vá ri os lo da ça is, e de po is vol ta mos a en trar nos cam pos. A re gião
per cor ri da é mu i to mon ta nho sa e mos tra uma va ri a ção en tre ma tas e
pas ta gens. Ao fi nal da ca mi nha da, che ga mos a um belo vale onde ser pen -
te ia um pe que no cór re go, e pi nhe i ros ma jes to sos se agru pam de ma ne i ra
pi to res ca em meio a chou pa nas.

Ía mos pe dir hos pi ta li da de a um ca pi tão de mi lí cia, dono de
uma casa no ou tro lado do cór re go, mas como este de i xou de ser va deá vel
de po is das chu vas, só che ga re mos lá ama nhã de ma nhã, e va mos dor mir 
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na ca si nha per ten cen te a uma po bre mu lher, cujo ma ri do está au sen te.
Sua mo ra da, suas rou pas, as de seus fi lhos só mos tram in di gên cia; mas
cre io que nas pro vín ci as da Fran ça cen tral, uma casa tão po bre como
esta se ria pelo me nos mais lim pa. Assim como nas ou tras par tes des ta
ca pi ta nia.

Mas, se te nho mu i to de que i xar-me da pou ca lim pe za da dona 
da casa, não pos so de i xar de lou var sua boa von ta de. Nos sos cam po ne ses
da Fran ça tam bém pres tam ser vi ços com a me lhor gra ça do mun do,
mas é por que sa bem que se rão re com pen sa dos. Cal cu lam tudo e es ta be -
le cem um pre ço para as me no res ta re fas, mes mo que se jam quin ze
mi nu tos de tra ba lho. Aqui, as pes so as mais po bres dão e ser vem sem
ima gi nar que têm qual quer di re i to a uma re tri bu i ção; se lhes ofe re cem
al gu ma co i sa, pa re cem as sus ta das e pres tam no vos ser vi ços para mos trar
seu re co nhe ci men to.

SANTA MARIA DE BAEPENDI, 10 de mar ço, qua tro lé guas
e meia. – José e Fir mi a no trou xe ram toda a mi nha ba ga gem nas cos tas
até o ou tro lado do ri a cho, e ape nas lá é que as mu las fo ram car re ga das.
Re gião mon ta nho sa a per cor ri da hoje e mu i to mais den sa de ma tas do
que aquela per me a da en tre São João d’el-Rei e Ju ru o ca. Mu i tas ve zes o
ter re no é pe dre go so, e o ca mi nho bas tan te di fí cil. Qu a se na me ta de do
per cur so, atra ves sa mos uma es pé cie de po vo a do pe que no, cha ma do
Rego d’Água. Ele não apre sen ta nada de no tá vel e é for ma do, uni ca -
men te, por al gu mas ca si nho las es par sas num vale so bre a mar gem do 
ri a cho.

Após o Rego d’Água, o as pec to da re gião muda gra da ti va -
men te, tor nan do-se mais aus te ro. Os cam pos são me nos vi ce jan tes, seu
ver de é mais es cu ro; en fim, a ma jes to sa e som bria ara u cá ria, es pa lha da
pela mata, lem bra um pou co os cam pos ge ra is. Pró xi mo a Ba e pen di,
en con tra mos o cór re go de mes mo nome, cos te a mo-lo por al gum tem po 
e, de po is de ha ver pas sa do so bre uma pon te de ma de i ra, avis ta mos a
ci da de. Si tu a da na en cos ta de uma co li na pou co ele va da, ela se com põe
de mu i tas ruas de si gua is e ir re gu la res. As ca sas que as bor de i am, em ge ral,
mu i to pe que nas, lon ge de anun ci ar a ri que za. A igre ja, fun da da so bre a
pra ça pú bli ca, não apre sen ta nada dig no de nota.

Fui alo jar-me num al ber gue que, se me lhan te men te aos de vá ri as
ci da des do in te ri or, se cons ti tui de mu i tos quar ti nhos qua dra dos, en fi le i ra dos
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uns ao lado dos ou tros. Eles não se co mu ni cam en tre si e têm uma
en tra da para a rua. Não pos su em, co mu men te, mais que um ou dois
es tra dos de ca mas; ilu mi nam-se com fogo, como nos ran chos. O pro pri e tá -
rio do al ber gue não co bra nada pelo alu guel dos quar tos, mas tira seu lu cro
das pro vi sões que ven de aos vi a jan tes e do alu guel dos cur ra is onde
põem seus ani ma is.

Encon trei aqui Dona Glo ri nha, mu lher do Ca pi tão Me i re les,
pro pri e tá rio de Itan guá. Como ela es ta va mu i to en di vi da da, de i xou sua
re gião, vin do es ta be le cer-se nes ta ci da de, onde ha via ca sa do uma de suas 
fi lhas. Ten do-me vis to pas sar na rua, cha mou-me e cu mu lou-me de
gen ti le zas.
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Ca pí tu lo XXVI

FAZENDA DE PARACATU – CULTURA DO FUMO – POUSO
ALTO – CASA DO CAPITÃO MIGUEL PEREIRA – CÓRREGO
FUNDO – LINDA REGIÃO – REGISTRO DA MANTIQUEIRA –
INSPEÇÃO DAS MALAS – FIRMIANO DOENTE – MATAS
VIRGENS – CAMINHOS HORRÍVEIS PARA DESCER A SERRA –
PÉ DA SERRA – PORTO DE CACHOEIRA – CULTURA DO CAFÉ
E DA CANA-DE-AÇÚCAR – TRAVESSIA DO PARAÍBA –
BIFURCAÇÃO DO CAMINHO PARA SÃO PAULO E RIO DE
JANEIRO – RANCHO DOS CANHÕES – CIDADE DE LORENA –
VILA DE GUARATINGUETÁ – RIO DE SÃO GONÇALO – RIO
DOS MORTOS – MULHERES INDO À MISSA – NOSSA SENHORA 
DA APARECIDA – CAPELA DO ROSEIRO – CAMINHO
MAGNÍFICO – CAMPOS DE INHÁ MOÇA – MATAS VIRGENS –
PINDAMONHANGABA – VILA DE TAUBATÉ.

FAZENDA DE PARACATU, 11 de mar ço, duas lé guas. – Logo
que che guei a Ba e pen di, pus-me a ana li sar plan tas, e ime di a ta men te mi nha
por ta foi fe cha da por um cír cu lo de cu ri o sos, aos qua is fui obri ga do a
pe dir, com in sis tên cia, um pou co de luz. Cada um con je tu ra va o ob je ti vo
do meu tra ba lho, mas a con clu são a que che ga vam em ge ral, aqui como
em ou tros lu ga res, é que mi nhas plan tas se des ti nam a ser vir de mo de los 
a de se nhos de ín di as.

Eu es pe ra va ir de Ba e pen di à vila da Cam pa nha, mas, como
me ha vi am as se gu ra do que isso le va ria tem po, pla ne jei se guir a rota mais 
cur ta: trans por o Re gis tro de Man ti que i ra e ga nhar o ca mi nho do Rio de 



Ja ne i ro a São Pa u lo. Pro ce den do as sim, aca ba rei pas san do duas ve zes
pelo mes mo lu gar; mas mi nha úni ca in ten ção atu al é abre vi ar a vi a gem e 
se guir o mais cedo pos sí vel para o Rio de Ja ne i ro. As di ver sas com pras
que tive de fa zer na ci da de me for ça ram a par tir mu i to tar de e não pude
per cor rer hoje mais de duas lé guas.

Antes de che gar aqui, atra ves sa mos uma re gião mon ta nho sa
cor ta da por va les pro fun dos e co ber tos de ma tas, em meio às qua is
sem pre se des ta ca a ara u cá ria. O ca lor ex ces si va men te for te nos can sou
mu i to. Me nos in ten so sem pre nos cam pos, onde o ar cir cu la li vre men te, 
ao pas so que nas flo res tas é in ter cep ta do por mon ta nhas e ár vo res ele va -
das. Não en con tro aqui a ma jes ta de das gran des ma tas vir gens e não
pos so de i xar de la men tar as be las pla ní ci es que ha vía mos per cor ri do en tre
São João e Ju ru o ca, onde fru í mos qua se sem pre de uma pa i sa gem tão
ex ten sa, ar puro, re co lhen do tão be las plan tas.

O dono des ta fa zen da nos alo jou em um quar to, pas sa gem
obri ga tó ria para en trar na sala. Como as ga li nhas e os por cos pas se i am
em com ple ta li ber da de no quar to, so mos de vo ra dos pe las pul gas e
bi chos-de-pé.

Já ha via dito que a prin ci pal ocu pa ção dos pro pri e tá ri os da
re gião que per cor ri en tre São João e Ju ru o ca era a cri a ção de ani ma is.
Entre tan to, já se co me ça a cul ti var um pou co de fumo nos ar re do res de
Car ran cas e de Ju ru o ca; mas à vol ta de Ba e pen di e da vila de Pou so
Alto, onde dor mi rei ama nhã, o povo se de di ca qua se uni ca men te a esta
cul tu ra, que ori gi na um co mér cio mu i to im por tan te en tre essa re gião e o 
Rio de Ja ne i ro. Mede-se a ri que za dos pro pri e tá ri os pela quan ti da de de
pés de fumo que plan tam anu al men te, e há quem pos sua 60.000 pés. O
es pa ço de ter re no que da ria para um al que i re de mi lho pode con ter
20.000 pés de fumo. Se me ia-se esta plan ta em agos to, se tem bro e ou tu bro
em can te i ros pre pa ra dos e adu ba dos, trans por tan do-se os jo vens pés,
em de zem bro e ja ne i ro, para uma ter ra que já foi co ber ta de mato que i ma do
e na qual se teve o cu i da do de não de i xar sub sis tir ne nhu ma ra ma gem.
Vi di ver sos cam pos de fumo, e, pelo que di zem os cul ti va do res, eles não 
têm o mí ni mo mé to do em suas plan ta ções. Ama nham a ter ra da co lhe i ta,
cor tam os ra mos e ga lhos que nas cem nas jun tas das fo lhas, co lhi das as sim
que ama re le cem. Cos tu ma-se se me ar mi lho nas ter ras que, no ano an te ri or, 
fo ram plan ta das com fumo, e em se gui da de i xam-se re pou sar por dois
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ou três anos. Asse gu ram, po rém, que a mes ma po de ria, sem in con ve ni en te, 
agüen tar a plan ta ção de fumo, ve zes se gui das.

POUSO ALTO, 12 de mar ço, qua tro lé guas. – A re gião con ti -
nua mon ta nho sa, cor ta da por va les pro fun dos e re ves ti da de ma tas onde 
sem pre se des ta ca o pi nhe i ro-do-bra sil. Pas sa mos por um gran de nú me ro
de ca sas e fa zen das de al gu ma im por tân cia. Pos so men ci o nar, en tre ou tras,
a de um Ca pi tão Mi guel Pe re i ra, cu jas cons tru ções, bem con si de rá ve is,
es tão dis pos tas com uma re gu la ri da de in co mum nes ta re gião.

Pa ra mos na vila de Pou so Alto, sede de uma pa ró quia. Cons -
tru í da em an fi te a tro so bre a en cos ta de uma co li na, re pre sen ta uma
es pé cie de pi râ mi de, da qual a igre ja for ma o vér ti ce. A co li na se es ten de 
en tre duas mon ta nhas de ma tas, e no sopé um ri a cho cor re num vale.

Envi ei José na fren te com a or dem de mos trar meus pas sa -
por tes ao co man dan te e de pe dir um pe que no alo ja men to para per no i tar.
José vol tou e dis se-me que o co man dan te es ta va no cam po e não de i xa ra
ne nhum re pre sen tan te seu, e que o pá ro co a quem ha via apre sen ta do
meus pa péis ba te ra-lhe a por ta na cara, após res ti tuí-los. Fo mos obri ga dos,
en tão, a bus car um can to numa pe que na ven da, onde nos ofe re ce ram
um quar ti nho ex ces si va men te sujo e re ple to de pul gas.

À no i te, tes te mu nha mos uma acir ra da dis pu ta en tre al guns
mu la tos. As vi las, como já dis se, são ha bi ta das du ran te a se ma na pela
mais vil ca na lha: bis ca te i ros, qua se sem pre de cor, va ga bun dos e pros ti -
tu tas.

CÓRREGO FUNDO, 13 de agos to, três lé guas. – Re gião ain da
mon ta nho sa e co ber ta de ma tas. Pas sa mos di an te de vá ri as fa zen das,
atra ves san do al guns ri a chos que cor rem num le i to de cas ca lho. De ve ría mos 
fa zer uma pa ra da numa fa zen da cha ma da Cór re go Fun do, per ten cen te a 
um ho mem bas tan te rico. Está va mos mu i to pró xi mos des sa ha bi ta ção,
quan do José foi per gun tar nos so ca mi nho numa pe que na casa cons tru í da à 
be i ra da es tra da. Seu pro pri e tá rio, um su í ço que, há cin co anos, é ven de dor
am bu lan te nes ta par te da pro vín cia de Mi nas, dis se-nos que pro va vel -
men te se ría mos mal aco lhi dos na fa zen da do Cór re go Fun do, e con vi -
dou-nos a fi car em sua casa. Aqui fo mos, re al men te, mu i to bem re ce bi dos,
sen do até con vi da do a cear com o dono da casa. Eu ha via re co lhi do no
Pa pa ga io ta ma nha quan ti da de de plan tas que ain da não aca ba ra de exa mi nar, 
de ma ne i ra que tra ba lhei aqui sem des can so.

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 515



Des de quan do de i xei aque la ser ra, re co lhi de iní cio mu i to
pou cas plan tas, a fim de me pôr em dia e ago ra, tam bém, por que mi nha
mula está ma chu ca da, obri gan do-me a ir sem pre a pé, e não me fi an do
na ex pe riên cia do meu pes so al, não que ro ir na ra be i ra da co lu na.

REGISTRO DA MANTIQUEIRA, 14 de mar ço, três lé guas.
– Des de que vi a jo na Ca pi ta nia de Mi nas, não co nhe ci ain da re gião tão
lin da quan to esta de hoje. Se gui mos um vale mu i to lar go, cer ca do de
mon ta nhas pi to res cas e re ple tas de ár vo res, em meio às qua is se dis tin gue
sem pre a ma jes to sa ara u cá ria. Este vale, ba nha do por um ri a cho, dá mu i tas
vol tas e se tem de atra ves sar qua tro ve zes para che gar até aqui, don de o
nome de Pas sa-Qu a tro. As mar gens do ri a cho mos tram al ter na da men te
pas ta gens, bos ques com ár vo res de pou ca al tu ra, e ter re nos cul ti va dos,
en tre os qua is se no tam em de ter mi na dos lu ga res gru pos de pi nhe i ros.
Algu mas ca si nhas tor nam a pa i sa gem ain da mais di ver sa. Di an te de nós
a ser ra da Man ti que i ra, cu jos cu mes, mu i to va ri a dos em suas for mas, são 
co ber tos de som bri as flo res tas. Nada mais pa re ci do aos va les da Su í ça
do que esse que ve nho des cre ven do. O Re gis tro da Man ti que i ra, si tu a do 
bem ao pé da ser ra, se com põe de ins pe to ria, da mo ra dia do des ta ca -
men to e de um ran cho, no qual fi cam as au to ri da des en car re ga das de
pe sa rem as mer ca do ri as, vin das do Rio de Ja ne i ro. Enfi le i ram-se es ses
edi fí ci os em tor no de um gran de pá tio, fe cha do ao lado da mon ta nha
por uma por ta de ma de i ra. Como exis te o pro je to de mu dar essa rota,
há al gum tem po não se fa zem re pa ros nos edi fí ci os do Re gis tro, que se
en con tram em es ta do la men tá vel.

O des ta ca men to es ta ci o na do aqui é ge ral men te com pos to de
sol da dos do re gi men to or di ná rio da Ca pi ta nia de Mi nas; mas como uma 
par te des te foi en vi a da ao Rio de Ja ne i ro, só fi ca ram al guns mi li ci a nos
co man da dos por um ofi ci al su bal ter no do re gi men to. À mi nha che ga da,
apre sen tei-lhe meu pas sa por te; re ce beu-me com po li dez, mas qua se
ime di a ta men te me fa lou so bre a re vis ta das ma las. Dis se-lhe que há seis
anos vi a jo pelo Bra sil, sem ser in co mo da do por essa for ma li da de, não
me im por tan do de fato que abris sem mi nhas ma las, mas que eu era
por ta dor de uma por ta ria do Prín ci pe, dan do-me o di re i to de pas sar
li vre men te em qual quer par te, e por tan to de via re cla mar con tra qual quer 
vi o la ção do pri vi lé gio hon ro so que me ha via sido con ce di do. O co man -
dan te me res pon deu que eu não me po de ria isen tar da re vis ta sem se
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com pro me ter, mas que ela não se ria se ve ra. Como me fa la va com ex tre ma
de li ca de za, pa re cen do-me fa zer um pe di do, não in sis ti mais. Ofe re ceu-me
um quar to vi zi nho do seu, uma va ran da para co lo car as al bar das e a
ba ga gem, e um cô mo do aban do na do para co zi nhar. Qu an do as ma las
fo ram dis pos tas no quar to, en trou so zi nho; eu lhe abri duas ou três ma las
que mal olhou e nada mais me pe diu. Des de que, con tou-me ele, a
po pu la ção do Bra sil au men tou mu i to, e os me i os de co mu ni ca ção de
uma pro vín cia a ou tra se mul ti pli ca ram, a re vis ta nos re gis tros ces sou
de cum prir seu pa pel. Ela é cons tran ge do ra para as pes so as de bem; os
con tra ban dis tas acham me i os de se sub tra í rem dela, e che ga ao Rio de
Ja ne i ro mu i to mais ouro em pó do que se ano ta nas in ten dên ci as.

REGISTRO DA MANTIQUEIRA, 15 de mar ço. – O tem po 
per ma ne ceu hor rí vel todo o dia e, como me ga ran ti ram que a pas sa gem
da ser ra es ta va ex tre ma men te pe ri go sa de vi do à chu va, to mei a de ci são
de fi car aqui.

Ape sar da chu va, mu i tas ca ra va nas che ga das on tem à no i te ao 
ran cho se pu se ram em mar cha esta ma nhã. Per ten cem a ri cos par ti cu la res
da vi zi nhan ça e le vam fumo ao Rio de Ja ne i ro. Um dos pro pri e tá ri os das 
ca ra va nas pos sui 300.000 cru za dos e, en tre tan to, são seus fi lhos os
con du to res das mu las. Nas co mar cas de Sa ba rá e do Cer ro do Frio, os
pais fa zem mu i tas ve zes sa cri fí ci os enor mes para en se jar al gu ma edu ca ção
aos fi lhos; na co mar ca de São João se dá mu i to me nos im por tân cia à
ins tru ção. Isso é de vi do ao fato de os ho mens mais ri cos da re gião, por
exem plo, os que aca bo de ci tar, se rem eu ro pe us que, na sua pá tria,
per ten ci am às clas ses mais ba i xas da so ci e da de e que não ti nham edu ca ção. 
Sua ig no rân cia não os im pe diu de pros pe rar, e go zam do pres tí gio ine -
ren te à ri que za. Não de vem, pois, sen tir a uti li da de de pro mo ver al gu ma
edu ca ção a seus fi lhos. Os pro pri e tá ri os ri cos da re gião fa zem o mes mo
que os de Mi nas No vas: bus cam os ne gros do Rio de Ja ne i ro, vendem-nos a 
lon gas pres ta ções aos cul ti va do res pou co ex pe ri en tes, re ce bem fumo em 
tro ca, ga nhan do, as sim, vá ri as ve zes o va lor de seu ca pi tal.

REGISTRO DA MANTIQUEIRA, 17 de mar ço. – Ain da
uma chu va me do nha. À no i te, Fir mi a no se que i xou de es tar do en te, e
re al men te, mu i to ver me lho, que i ma va em fe bre alta. Vejo que se rei obri -
ga do a lhe dar um vo mi tó rio ama nhã e, por tan to, fi car aqui mais uns
dias. Um pro lon ga men to da es ta da no Bra sil me per mi te re pa rar al gu mas
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per das que fiz em meu her bá rio; mas como me de ci di em bar car este ano 
para a Fran ça, que ro par tir o mais cedo pos sí vel, a fim de não che gar no 
in ver no, ao qual já não es tou acos tu ma do.

REGISTRO DA MANTIQUEIRA, 17 de mar ço. – Fir mi a no 
to mou um vo mi tó rio; não mais re cla ma de dor de ca be ça, mas não pára
de ter fe bre; está sem pre ar den do e es pe ro que sua do en ça não seja uma 
fe bre ma lig na. O tem po con ti nua abo mi ná vel; to dos as se gu ram que a
ser ra fi ca rá mu i to pe ri go sa e me de ses pe ro por não ter pas sa do pela vila
da Cam pa nha.

REGISTRO DA MANTIQUEIRA, 18 de mar ço. – Fir mi a no 
ain da não goza sa ú de, e o tem po per ma ne ce hor rí vel.

REGISTRO DA MANTIQUEIRA, 19 de mar ço. – Me lho rou
o tem po. Fir mi a no está pas san do bem me lhor, e ama nhã, se ele ti ver
for ças, par ti rei. Mi nha de mo ra aqui me en cheu de tris te za e faz-se ne ces sá rio
que eu par ta para que as dis tra ções da vi a gem dis si pem um pou co meus
te mo res e mi nha me lan co lia.

PÉ DA SERRA, 20 de mar ço, duas lé guas e meia. – Ao le -
van tar-nos, o tem po es ta va mag ní fi co. Fir mi a no as se gu rou-me que se
acha va su fi ci en te men te for te para trans por a ser ra, e nos pu se mos a
ca mi nho. O co man dan te do Re gis tro me pro me te ra um de seus sol da dos
para me acom pa nhar e aju dar José; mas como esse ho mem ain da não ti nha 
vol ta do de um pas se io que o co man dan te lhe per mi ti ra fa zer, par ti mos
sós. Para en con trar ca mi nho, es co lhe mos uma es pé cie de des fi la de i ro, e
de toda par te, mon ta nhas mu i to mais ele va das do que aque las que ire mos
su bir e des cer. Não pa ra mos de va rar ma tas vir gens, mas à nos sa vol ta
per ce be mos cu mes re ves ti dos de ve ge ta ção mais sim ples, car ras ca is e
até pas ta gens. Uma cruz de ma de i ra in di ca o li mi te das Ca pi ta ni as de
Mi nas e São Pa u lo. Por en quan to su bi mos sem pre, e o ca mi nho é bas tan te
agra dá vel. Mas quan do co me ça a des ci da, tor na-se apa vo ran te. Des de
que es tou no Bra sil, não me lem bro de ter vis to tra je to pior. Em vá ri os
pon tos apre sen ta for te de cli ve; em qua se toda sua ex ten são é um ca mi nho
es tre i to e pro fun do, co ber to de pe dras ar re don da das que ro lam sob os
pés das mu las. As os sa das es par sas de mu i tos des ses ani ma is pro vam
que, ape sar de toda a sua se gu ran ça, eles mor rem fre qüen te men te nes sa
mon ta nha. Às ve zes, es ses po bres ani ma is são obri ga dos a fa zer sal tos
es pe ta cu la res, mu i tas ve zes se ato lam na lama es pes sa sob a qual se
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en con tram ain da ca lha us ar re don da dos; e nor mal men te é ne ces sá rio que 
atra ves sem bu ra cos, onde cor rem o ris co de es cor re gar e se pre ci pi tar nas
pro fun de zas.

Des ci a mon ta nha a pé, can san do-me um bo ca do. Como em
to das as  ma tas vir gens, ra ras as plan tas flo ri das.

O pe que no Pe dro es ta va co mi go e foi de uma ama bi li da de
ex tre ma. Esse me ni no se tor nou um pou co atre vi do, mas o per dôo pelo 
seu bom hu mor, sua gen ti le za e o de se jo de se fa zer agra dá vel. Ontem,
vi-me em ba ra ça do para atra ves sar um la ma çal; en quan to eu ar ran ja va as
plan tas, ele me im pro vi sou uma pe que na pon te com pe da ços de ma de i ra e
ga lhos. Hoje, quan do nos de pa ra mos com um ri a cho, to mou as ré de as
de mi nha mula e a fez pas sar pe los lu ga res mais aces sí ve is. De to dos os
meus acom pa nhan tes, nin guém se pre o cu pa co mi go tan to como ele.

Ao co me çar mos a des cer a mon ta nha, vis lum brá va mos de
vez em quan do uma vis ta mu i to am pla. A re gião, co ber ta de ma tas, mu i to 
re gu lar, é li mi ta da por uma ou tra ca de ia, a qual se es ten de pa ra le la men te 
a esta, e mais pró xi ma do mar. Mu i to an tes de atin gir o pé da ser ra,
pas sa mos di an te de uma ca si nho la, onde pa ra mos, e é a pri me i ra que
ve mos a se guir. De ram-nos asi lo numa cons tru ção se mi co ber ta, mas
não po de mos nos que i xar, pois nos so an fi trião não es ta va me lhor ins ta -
la do, ape sar de pos su ir es cra vos e até um mo i nho de açú car.

Deve-se no tar que des ce mos hoje mu i to mais do que ha vía mos
su bi do an tes, isso de mons tra que a par te de Mi nas don de vi e mos é mu i to
mais ele va da do que esta re gião. Se pre ci sás se mos de mais uma pro va,
encontra-la-ía mos na di fe ren ça da pro du ção, já que o café e a cana-de-açú -
car não se acli ma tam bem do ou tro lado da ser ra, e aqui se cul ti vam as
plan tas com mais su ces so.

PORTO DA CACHOEIRA, 21 de mar ço, qua tro lé guas. –
Toda a re gião per cor ri da hoje é co ber ta de ma tas, e o ter re no ge ral men -
te mu i to bom. À be i ra do ca mi nho, nu me ro sas ca sas e ter ras cul ti va das,
mas pou quís si mas ha bi ta ções de al gu ma im por tân cia. A cer ca de lé gua e 
meia da qui, pas sa mos por um lu ga re jo de no mi na do Imba nha, onde vi mos
uma ca pe la su cur sal da pa ró quia de Lo re na. Na pri me i ra lé gua que fi ze mos, 
o per cur so era mu i to re gu lar e não exi giu gran de es for ço.

À me di da que nos apro xi má va mos da qui, a re gião se tor nou
mon ta nho sa, e a mata mais cer ra da. Encon trei, em ge ral, pou quís si mas
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es pé ci es de plan tas flo ri das e qua se ape nas co muns nos ar re do res do
Rio de Ja ne i ro ou em qual quer re gião de flo res tas vir gens pou co ele va das.
Do alto, des cor ti na mos toda a re gião que se es ten de en tre a ca de ia ma rí -
ti ma e a ser ra da Man ti que i ra, for man do um tipo de ba cia com pre en di da
en tre as duas ca de i as.

A cana-de-açú car e o café, as plan tas mais cul ti va das no lu gar. 
Vêem-se mo i nhos de açú car até jun to a ca sas pa u pér ri mas.

Pa ra mos em uma vila, às mar gens do Pa ra í ba, de no mi na da
Por to da Ca cho e i ra. Com o in tu i to de fa zer ama nhã uma vi a gem mais
lon ga, eu quis atra ves sar o rio ain da hoje, mas esta pas sa gem nada tem
de di fí cil e se faz em pou quís si mo tem po. Cons tru í mos uma bar ca de
três gran des pi ro gas jun tas, so bre as qua is es ten de mos uma pran cha
com pa ra pe i tos de ma de i ra. Oito mu las car re ga das e mu i tas pes so as po dem 
ser trans por ta das de uma só vi a gem na bar ca. Mi nhas car tas mais uma
vez me isen ta ram do pe dá gio.

RANCHO DOS CANHÕES, 22 de mar ço, uma lé gua e
meia. – Di fí cil en con trar algo mais belo que Por to da Ca cho e i ra. Essa
vila está cons tru í da às mar gens do Pa ra í ba, na en cos ta de uma co li na,
em cujo topo se si tua a igre ja. O Pa ra í ba deve ter, nes te lu gar, a mes ma
ex ten são que o Lo i ret quan do pas sa por Plis say. Ele cor re len to e ma jes to -
so. À es quer da da co li na, onde se lo ca li za a vila, exis te uma ou tra ain -
da co ber ta por ma tas vir gens, e so bre ela, bem à mar gem do rio, al gu -
mas ca ba nas es par sas, en tre me a das de gru pos fe cha dos de ba na ne i ras e
la ran je i ras. Uma ter ce i ra co li na, que se ele va à es quer da da vila, foi ou -
tro ra, como a pri me i ra, re ves ti da de ma tas, mas boa par te já foi cor ta da. A
ve ge ta ção foi subs ti tu í da por uma fá bri ca de açú car e plan ta ções. Logo
que se cru za o rio, per ce be-se ime di a ta men te o con jun to que aca bo de
des cre ver; tam bém ao lon ge, a ser ra da Man ti que i ra co ro a da de imen sas
flo res tas, não se po den do de i xar de con tem plar uma pa i sa gem que ofe re ce
ao mes mo tem po algo de ale gre e de ma jes to so.

A vila de Ca cho e i ra não pas sa de uma de ze na de ca sas e é
ape nas uma su cur sal da pa ró quia de Lo re na. Encon tram-se aqui al gu mas
lo jas e vá ri os ran chos. Os fer re i ros são mu i to nu me ro sos, seus tra ba lhos 
go zam de boa fama na re gião. A vila de Ca cho e i ra é pas sa gem obri ga tó ria
para to das as ca ra va nas que se di ri gem ao Rio de Ja ne i ro, vin das de Ba e -
pen di e ar re do res; elas vão para a ca pi tal car re ga das de ta ba co e vol tam
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tra zen do sal. Qu a se não há um dia, sem que pas sem al gu mas pela Man ti -
que i ra e, con se qüen te men te, pela vila de Ca cho e i ra. So men te on tem,
de pa ra mos umas três ou qua tro.

A me nos de um oi ta vo de lé gua de Ca cho e i ra, o ca mi nho se
bi fur ca; to man do-se a di re i ta, vai-se para o Rio de Ja ne i ro; e se guin do
pela es quer da, para São Pa u lo. A re gião per cor ri da é are no sa, mu i to pla na e 
cer ra da de ma tas.

Par ti mos com o tem po mu i to en co ber to, e logo caiu uma
chu va tor ren ci al. Bus ca mos re fú gio num ran cho iso la do, cons tru í do não 
sei com que de síg nio, per to da rota, e aqui fiz des car re ga rem as ma las.

Em toda a vol ta do ran cho, ca po e i ras qua se in te i ra men te co ber tas 
de go i a be i ras, mir tá cea que se en con tra em vá ri as ou tras ca po e i ras das
par tes ba i xas e úmi das das re giões de ma tas vir gens, por exem plo, pró xi mas 
ao Rio de Ja ne i ro.

VILA DE GUARATINGUETÁ, 23 de mar ço, cin co lé guas.
– Con ti nu a mos a per cor rer uma re gião mu i to pla na, em ge ral pou co
are no sa. Até a ci da de de Lo re na, a três lé guas da vila de Ca cho e i ra, o
ter re no à di re i ta do ca mi nho é pan ta no so e do ta do ape nas de uma ve ge -
ta ção mu i to par ca, se me lhan te àque la dos pân ta nos da pa ró quia de San to
Antô nio da Ja cu tin ga. Vêem-se igual men te ár vo res e ar bus tos pou co
fo lho sos, de ca u les ra quí ti cos e ga lhos pou cos ex ten sos. Esta não é a
úni ca se me lhan ça des ta re gião com os ar re do res do Rio de Ja ne i ro. A
ve ge ta ção, qua se a mes ma nos me no res de ta lhes. Aqui tam bém as plan tas
mais cul ti va das são a cana, o café, a man di o ca, etc. Enfim, o ca mi nho 
as se me lha-se ex tre ma men te àque les que al guém atra ves sa para di ri gir-se
do mar às mon ta nhas. A vis ta di fe re da que la dos cam pos, sem nada lem brar
a ma jes ta de das gran des flo res tas vir gens; mas é ao mes mo tem po ex ten sa
e bem apra zí vel, e as mon ta nhas, que de to dos os la dos bor de i am o ho ri -
zon te, mos tram a va ri e da de da pa i sa gem. Atrás de nós, a ser ra da Man ti -
que i ra, e adi an te, a de Qu e bra-Can ga lha, vi sí vel as sim que de i xa mos o
Re gis tro e que não pas sa de um ramo da gran de ca de ia pa ra le la ao mar.
Des sa for ma, a re gião que vou co nhe cer é uma imen sa ba cia en cer ra da
en tre duas gran des ca de i as.

A ci da de de Lo re na está si tu a da às mar gens do Pa ra í ba, na
ex tre mi da de da re gião pla na e pan ta no sa que des cre vi. Não é mu i to
gran de, mas sua lo ca li za ção mu i to fe liz. Suas ruas me nos lar gas que as
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das ci da des e vi las da Ca pi ta nia de Mi nas; as ca sas aqui es tão com pri mi das
umas con tra as ou tras; em ge ral não ca i a das, pe que nas e só de um pa vi -
men to, mas bem con ser va das, apre sen tan do seu ex te ri or um ar de lim -
pe za que sal ta aos olhos. Na rua prin ci pal, que per cor re mos em toda a
ex ten são, mu i tas lo jas bem pro vi das, e en tre elas al gu mas fu ni la ri as, o
que é mu i to raro na Ca pi ta nia de Mi nas.

A igre ja pa ro qui al for ma um dos la dos de uma pe que na pra ça 
qua dra da. So bre uma ou tra pra ça ir re gu lar e ain da me nor que a pri me i ra,
há uma se gun da igre ja de di ca da a Nos sa Se nho ra do Ro sá rio. Esta foi a
úni ca em que en trei. Não or na da de dou ra ções como as igre jas de Mi nas,
mas so men te de pin tu ras bem gros se i ras.

De fron te à igre ja do Ro sá rio, a Câ ma ra Mu ni ci pal, pe que no
edi fí cio de um an dar, mas mu i to lim po, cujo rés-do-chão é, se gun do o
cos tu me, ocu pa do pela pri são.

Entre Lo re na e Gu a ra tin gue tá, o ter re no se apre sen ta me nos
pla no, e as ma tas evi den ci am al gum vi gor, o que se gue a re gra ge ral a ser 
es ta be le ci da para toda a ve ge ta ção do Bra sil. Do lu gar de onde par ti mos 
até aqui, avis tam-se mu i tas ca sas à es quer da e à di re i ta da rota. Mu i tas
de las com mo i nho de açú car; ne nhu ma com dois pa vi men tos; e a ma i o ria
lem bra aque las ca sas dos po vo a dos mais po bres da Ca pi ta nia de Mi nas.
Sem pre que lan cei os olhos ao seu in te ri or, vi uma rede sus pen sa e al gu mas 
pes so as de i ta das ne las. O uso da rede, qua se des co nhe ci do na Ca pi ta nia
de Mi nas, é mu i to di fun di do em São Pa u lo, onde foi apren di do dos ín di os,
ou tro ra bem nu me ro sos nes ta re gião.

Mu i tas ve zes, tive oca sião de no tar que em to dos os lu ga res
onde ha via ín di os, os eu ro pe us, que os des tro em, ado tam mu i tos de seus 
cos tu mes e to mam de em prés ti mo nu me ro sas pa la vras de sua lín gua, e
se os mi ne i ros le vam uma gran de van ta gem so bre o res to dos bra si le i ros,
isto se deve cer ta men te à pou ca mis ci ge na ção com os ín di os.

A cer ca de meia lé gua de Gu a ra tin gue tá, co me ça-se a per ce ber a 
tor re de sua igre ja pa ro qui al, e a pa i sa gem é ain da em be le za da pelo
Pa ra í ba, que ser pen te ia no cam po. Si tua-se Gu a ra tin gue tá a al gu mas
cen te nas de pas sos des te rio, so bre uma co li na pou co ele va da, do mi na da 
ela pró pria por ou tras co li nas. Esta pe que na ci da de, mu i to mais lon ga
do que lar ga, pos sui ruas es tre i tas, se com pa ra das às das ci da des e vi las
da Ca pi ta nia de Mi nas. Pe que nas as ca sas na sua ma i o ria, não ca i a das,
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apre sen tan do no rés-do-chão ge lo si as mu i to es tre i tas que, se gun do o
an ti go cos tu me, se le van tam de ba i xo para cima, guar ne cen do as ja ne las
e as por tas. Lo jas bem abas te ci das in di cam que a ci da de man tém al gum
co mér cio; mas como a ma i o ria das ca sas está fe cha da hoje, dia útil,
pre su mo que per ten çam a agri cul to res que só as ha bi tam aos do min gos
e fe ri a dos.

A igre ja pa ro qui al é gran de, pos su in do três al ta res mag ni fi ca -
men te or na dos; mas tem uma úni ca tor re, não é for ra da, e a nave sem
ja ne la a tor na es cu ra. Exis tem ain da em Gu a ra tin gue tá duas ou tras igre jas,
a de São Gon ça lo e a do Ro sá rio. Mas tão pe que nas, que não me re cem
se quer re fe rên cia.

Quem en tra na ci da de, vin do do Rio de Ja ne i ro, atra ves sa, por 
uma pon te de ma de i ra, um pe que no aflu en te do Pa ra í ba, de no mi na do
rio de São Gon ça lo. Vin do do lado opos to, cru za um ou tro, cha ma do
rio dos Mor tos e, des ta ma ne i ra, a por ção mais con si de rá vel da ci da de
está com pre en di da en tre es ses dois rios. A Câ ma ra Mu ni ci pal, ain da não 
aca ba da, for ma um dos la dos de uma pra ci nha qua dra da, que se lo ca li za
na par te mais ba i xa da ci da de. Des sa mes ma pra ça sai a úni ca rua que
con duz ao rio. La de a da das mais mí se ras ca ba nas, é, ao que pa re ce, só
ha bi ta da por pros ti tu tas. Na mar gem do rio, um gran de ran cho onde se
pode en con trar abri go.

Du ran te mu i to tem po só pi ro gas cor tam o rio, mas há pou co
ins ta la ram um bar co se me lhan te ao de Por to da Ca cho e i ra. Aqui, o rio é 
um pou co me nos lar go do que di an te des sa ci da de, e a vis ta do por to
está lon ge de ser tão agra dá vel. As pi ro gas des cem de Mogi das Cru zes
até aqui, tra zen do tá bu as, tou ci nho e di ver sos gê ne ros ali men tí ci os. Po dem
ain da des cer da qui até Lo re na. Des ta ci da de até Ca cho e i ra, a na ve ga ção
se tor na já di fí cil, e aba i xo des sa ci da de é in ter rom pi da por fre qüen tes
ca ta du pas.

Os víve res têm ge ral men te aqui pre ços ex tre ma men te mó di cos;
mas o que pro va como esta re gião se acha atra sa da é que a pas sa gem da
le gião de São Pa u lo bas tou para tor ná-la co nhe ci da. As mer ca do ri as,
atu al men te mu i to ra ras, se tor nam ca ras, e não con se gui mos en con trar
hoje mi lho, ar roz, nem fa ri nha. Expe ri men ta mos an tes um em ba ra ço
se me lhan te em Ca cho e i ra, e a pas sa gem da le gião foi tam bém o mo ti vo
que de ram para a es cas sez. “Já que vo cês não têm fe i jão, nem tou ci nho,
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nem fa ri nha, o que co mem en tão?”, dis se José a al guns ha bi tan tes da
vila. Res pon de ram-lhe que vi vi am de go i a bas, ba na nas e pe i xes quan do
os con se gui am pe gar, e como, ao dar esta res pos ta, pa re ci am ad mi ra dos
da per gun ta, está cla ro que na re gião mu i ta gen te vive mi se ra vel men te,
mes mo que não es te ja pas san do ne nhu ma tro pa.

CAMPOS D’INHÁ MOÇA, 24 de mar ço, cin co lé guas. –
Per no i ta mos em um ran cho si tu a do na ex tre mi da de da vila, e que de pen de
de uma ven da pró xi ma.

A re gião per cor ri da en tre Gu a ra tin gue tá e Nos sa Se nho ra da
Apa re ci da é mu i to agra dá vel. À es quer da, co li nas; à di re i ta, o ca mi nho
abran ge ter re nos ba i xos e úmi dos, em meio aos qua is ser pen te ia o Pa ra í ba.
Ne nhu ma ha bi ta ção de mons tra con for to, mas pas sa-se con ti nu a men te
di an te de uma sé rie de pe que nas ca sas, na ma i o ria ven das. Um ramo de
cac tus opun tia, sus pen so jun to à por ta, faz es sas ven das se rem re co nhe ci das
como tais pe los tran se un tes, de igual ma ne i ra que em mu i tas pro vín ci as
da Fran ça se dis tin guem os ca ba rés pe los tu fos de vis go que lhes ser vem 
de in síg nia.

Como hoje é do min go, uma mul ti dão se di ri ge à mis sa.
Alguns ho mens a ca va lo es ta vam mu i to bem ves ti dos. Encon tra mos
gran de nú me ro de mu lhe res tam bém a ca va lo e de sa com pa nha das de
qual quer ho mem. Ves ti am, se gun do o uso da re gião, cha péu de fel tro e
uma es pé cie de ama zo na de te ci do azul. Há bem pou cas que re tri bu em
as sa u da ções que lhes são di ri gi das; man têm-se fir mes, não vi ram a ca be ça
para ne nhum lado, e olham o pas san te com o rabo do olho. As mu lhe res
po bres an dam com as per nas e até os pés nus, ves tem saia e ca mi sa de
al go dão, tra zem so bre os om bros um ca po te ou man ta de te ci do azul, e
na ca be ça, um cha péu de fel tro. Os tra ços de san gue ín dio se dis tin guem 
me nos fa cil men te nos cam po ne ses des ta re gião que na que les dos ar re -
do res de São Pa u lo e da So ro ca ba. Entre tan to, olhan do-os com aten ção, 
per ce be-se que há en tre eles mu i tos mes ti ços.

Além das pes so as que iam à mis sa em Gu a ra tin gue tá, en con -
tra mos tam bém ne gros que con du zi am os ali men tos. A mes ma co i sa to dos 
os do min gos; é o dia em que os cam po ne ses en vi am suas mer ca do ri as à
ci da de. Qu an do José pro cu rou on tem mi lho nas ven das, dis se ram-lhe
que es pe ras se até do min go.
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A me nos de uma lé gua de Gu a ra tin gue tá, pas sa-se di an te da
ca pe la de Nos sa Se nho ra da Apa re ci da. A ima gem ado ra da aqui é con si -
de ra da mi la gro sa, go zan do de gran de fama não so men te na re gião, mas
tam bém nas par tes mais lon gín quas do Bra sil; vêm pe re gri nos para cá,
se gun do di zem, de Mi nas, Go iás e Ba hia, cum prir pro mes sas fe i tas a
Nos sa Se nho ra da Apa re ci da. A igre ja, cons tru í da no alto de uma co li na, 
na ex tre mi da de de uma gran de pra ça qua dra da, é cer ca da de ca sas. Pos sui
duas tor res com cam pa ná rio, mas seu in te ri or nada tem de no tá vel. O
que há, re al men te, é a vis ta lin da que se des cor ti na do alto da co li na.
Pode-se con tem plar uma re gião apra zí vel, co ber ta de ma tas de pou ca
al tu ra; o Pa ra í ba aqui des cre ve ele gan tes si nu o si da des, e o ho ri zon te é
emol du ra do pela ele va da ca de ia da  Man ti que i ra.

A cer ca de duas lé guas de Nos sa Se nho ra da Apa re ci da,
acha-se so bre a bor da do ca mi nho uma pe que na igre ja, de no mi na da
ca pe la do Ro se i ro e que me re ce re gis tro. Ao ul tra pas sar mos a ca pe la,
no ta mos mu i to me nos ca sas. Mar cha mos sem pre qua se pa ra le la men te
ao Pa ra í ba, e de tem pos em tem pos, o ve mos por en tre as ár vo res.

O ca mi nho de Gu a ra tin gue tá até aqui é ver da de i ra men te
mag ní fi co, e a re gião tão pla na que da ria para vi a jar tran qüi la men te
numa car ro ça. De po is de Nos sa Se nho ra da Apa re ci da, um pou co mais
adi an te, não se vêem mais aque las pe que nas ár vo res, pou co fo lho sas, de
ta los ra quí ti cos, ga lhos mu i to cur tos, cas ca bran ca cen ta; en fim, esta
ve ge ta ção de pân ta nos que já as si na lei há pou cos dias. Em ne nhu ma
par te se per ce bem ver da de i ras ma tas vir gens; di fí cil até de ter mi nar se a
ve ge ta ção pre sen te re sul ta da ação dos ho mens, ou se foi sem pre do je i to
que é hoje. Fre qüen te men te os ar bus tos e ár vo res es tão es par sos em
meio às er vas como nas ca po e i ras que ser vem de pas to ao gado; al gu mas
ve zes mos tram-se em for ma ção mais den sa. Em es pa ços con si de rá ve is,
eles for mam um es pes so ma ta gal en tre me a do de mi mo sá ce as es pi nho sas, e 
quan do o ca mi nho aden tra a mata, pa re ce la de a do por lin das cer cas. Eu
mes mo me en ga nei, e mi nha ima gi na ção co lo cou plan ta ções de man di o ca e 
de cana-de-açú car atrás des sas pre ten sas cer cas, que lem bram mu i to
aque las que cir cun dam os jar dins dos ar re do res do Rio de Ja ne i ro. As
plan tas flo ri das não são mu i to fre qüen tes e qua se to das per ten cem a
es pé ci es co muns em vol ta da ca pi tal. A ver du ra não é aqui me nos fres ca 
nem me nos bela que nos ar re do res do Rio de Ja ne i ro.
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A ba cia que per cor re mos tor na-se me nos lar ga à me di da que
avan ça mos, e, no lu gar onde pa ra mos, não pas sa de um fi le te d’água.
Como o tem po se apre sen ta so ber bo, o ca mi nho per fe i ta men te re gu lar,
sem pe dras ou lama, es ta mos fa zen do jor na das um pou co mais lon gas.
Havi am-me in di ca do o lu gar onde es ta mos ago ra, como ca paz de ofe re cer
re la ti va co mo di da de para pas sar mos a no i te, mas só acha mos duas ven das
mi se rá ve is, que per ten ci am a mu lhe res ex tre ma men te po bres e onde nos 
se ria pos sí vel dis por nos sa ba ga gem. Ti ve mos, en tão, de nos alo jar
numa pe que na casa ain da em iní cio de cons tru ção e logo aban do na da.
Fo mos aqui mu i to in co mo da dos pe los ani ma is, os cães e os ga tos da vi zi -
nhan ça que ten ta vam rou bar nos sas pro vi sões.

VILA DE TAUBATÉ, 25 de mar ço, cin co lé guas. – Con ti nu a -
men te te mos en con tra do ro che dos, mas hoje eles fo ram ain da mais
nu me ro sos que nos dias pre ce den tes. Entre Inhá Moça e Pin da mo nhan ga ba, 
de mos com ma tas in con tes ta vel men te vir gens, já que se acham bam bus
e li a nas; en tre tan to elas têm mu i to me nos vi gor que as flo res tas vir gens
das re giões mon ta nho sas. Para a ve ge ta ção das ma tas vir gens são ne ces -
sá ri as duas con di ções que se acham ali a das nas mon ta nhas: um abri go
con tra os ven tos e mu i ta umi da de. Embo ra a ba cia que per cor ro atu al -
men te seja bas tan te pla na, ela re ú ne es tas mes mas con di ções, só que em
me nor grau. Entre duas ca de i as de mon ta nhas, esta ba cia re ce be as
águas que se evo lam de uma e de ou tra e está por am bas ga ran ti da con tra
os ven tos. Sabe-se, po rém, que a eva po ra ção deve ser mais rá pi da em
uma re gião pla na do que nos va les es tre i tos e pro fun dos, ou na en cos ta
das mon ta nhas cir cun dan tes. É, por tan to, na tu ral da mes ma for ma que
haja ma tas nes ta re gião e se jam me nos vi go ro sas que as das mon ta nhas.

A cer ca de duas lé guas de Inhá Moça, o ca mi nho pas sa ao
lado da pe que na ci da de de Pin da mo nhan ga ba. De i xei mi nha ca ra va na
ir ra di an te e fi quei pas se an do por al guns ins tan tes. Ela é pou co no tá vel e 
só tem uma rua. As ca sas ba i xas, mu i to pe que nas, mas co ber tas com te lhas 
mu i to lim pas, e ge ral men te bem con ser va das. Exis tem em Pin da mo -
nhan ga ba três igre jas mu i to pe que nas. Che guei a en trar na prin ci pal,
achan do-a es cu ra e feia.

Um pou co de po is de Pin da mo nhan ga ba, a ve ge ta ção muda
in te i ra men te de ca rac te rís ti ca, mos tran do pas ta gens na tu ra is. Bem di fe ren tes
das pas ta gens mi ne i ras, elas se com põem prin ci pal men te de gra mí ne as
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ve lu do sas que de vem uma tin ta acin zen ta da aos pê los que as co brem.
Em meio a es sas gra mí ne as cres ce um pe que no nú me ro de es pé ci es
per ten cen tes a ou tras fa mí li as. Esta não é a pri me i ra vez que vi pas ta -
gens se me lhan tes, ca rac te rís ti cas das re giões pou co ele va das e um pou co 
se cas onde há tan tas ma tas. Lem bro-me de ter vis to se me lhan tes na par te
se ten tri o nal da Ca pi ta nia de São Pa u lo. Após es tas pas ta gens vêm bos ques,
de po is ou tras pas ta gens. Aque las dos ar re do res de Ta u ba té são úmi das e 
en con trei aqui vá ri as plan tas mi ne i ras, par ti cu lar men te a hyptis e a ru biá cea.
Por tudo isso, pode-se di zer que Pin da mo nhan ga ba ser ve de cer ta
ma ne i ra de li mi te à ve ge ta ção do Rio de Ja ne i ro.

Pa ra mos em Ta u ba té e nos alo ja mos num al ber gue de pro pri e -
da de de uma mu la ta. O al ber gue se com põe, se gun do o cos tu me, de
pe que nos quar tos, que não se co mu ni cam en tre si, e abrem-se para a
rua, as sim como as ce las de um mos te i ro, dan do aces so to dos a um
cor re dor co mum.
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Ca pí tu lo XXVII

DESCRIÇÃO DA CIDADE DE TAUBATÉ – ALBERGUE – JAPEBAÇU 
– TABUÃO – CARAGUNTA – CAPÃO GROSSO – RAMOS –
PIRACANGAVA – JACARAÍ – PAPEIRA – MESTIÇOS DE ÍNDIOS
– NOSSA SENHORA DA ESCADA – ÁGUA COMPRIDA – PARASITOS
– MOGI DAS CRUZES – O SARGENTO-MOR FRANCISCO DE
MELO – INDIFERENÇA POLÍTICA DA POPULAÇÃO – SERRA
DO TAPETI – DESCRIÇÃO DA CIDADE DE MOGI – RIO DE
JUNDIAÍ – O TAIAMPERA – RIO DO GUAIÃO – PÂNTANOS –
INHAZINHA – PENHA – BARBA-DE-BODE – BANANA-DO-BREJO 
– CASA PINTADA – O TIETÊ – A CAPITANIA DE SÃO PAULO
SALVOU O BRASIL – OS IRMÃOS DE ANDRADA E SILVA –
TATUAPÉ – SÃO PAULO – GUILHERME – O BRIGADEIRO VAZ
– O GENERAL D’OEYNHAUSEN.

PIRACANGAVA, 26 de mar ço, uma lé gua e um quar to. – A ci da de
de Ta u ba té, a ma i or de to das por mim co nhe ci da des de que en trei na
Ca pi ta nia de São Pa u lo, si tua-se numa pla ní cie e apre sen ta a for ma de
um qua dra do alon ga do. Con tam-se cin co ruas lon gi tu di na is não mu i to
lar gas, mas bas tan te lim pas, cru za das por vá ri as ou tras. As ca sas pró xi mas
umas das ou tras, só de rés-do-chão, ba i xas e co ber tas de te lhas. Ca i a das
na fa cha da em sua ma i o ria, têm quin ta is com ba na ne i ras e ca fe e i ros.

A igre ja pa ro qui al, bem gran de, pos sui duas tor res e cin co
al ta res, além do prin ci pal; mas como as de Gu a ra tin gue tá e Pin da mo -
nhan ga ba, ape nas re ce be luz pe los la dos da nave, sen do, por con se guin te,
bas tan te es cu ra. Além des ta igre ja exis tem em Ta u ba té três mu i to pe que -
nas, que só me re cem de sig na ção de ca pe las.



Quem vem do Rio de Ja ne i ro pas sa por um enor me con ven to 
per ten cen te à Ordem dos Fran cis ca nos e que con tri bui mu i to para o
em be le za men to da ci da de. Acha-se vol ta do para ela e dela é se pa ra do
por imen sa pra ça qua dra da, cha ma da o Cam po, co ber ta de er vas e de
vas sou ras.

Como em to das as ci da des do in te ri or do Bra sil, a ma i o ria das 
ca sas fica fe cha da du ran te a se ma na e ha bi ta da so men te nos do min gos e 
fe ri a dos. Encon tram-se em Ta u ba té ope rá ri os de di fe ren tes es ta dos, mu i tos
al ber gues e ven das. Entre es tas úl ti mas, há al gu mas tão mal pro vi das,
que é im pos sí vel que seu pro pri e tá rio pos sa pa gar os im pos tos e vi ver
do lu cro au fe ri do da qui lo que ven de. Acre di ta-se na re gião que, se es tes
ho mens sub sis tem, é pelo ga nho ob ti do so bre os ob je tos rou ba dos que
com pram aos es cra vos.

As ter ras dos ar re do res de Ta u ba té são mu i to apro pri a das à
cul tu ra da cana-de-açú car e do café. Anti ga men te se cul ti va va mais a
cana-de-açú car, po rém, de po is que o pre ço do café so freu uma alta con si -
de rá vel, os agri cul to res não que rem plan tar ou tra co i sa além de café.

Espe ra va per cor rer hoje qua tro ou cin co lé guas; mas fui obri -
ga do a man dar fa zer uma nova al bar da, e o ar te são só me en tre gou às
qua tro ho ras. Foi pre ci so mais uma hora para o car re ga men to e só nos
pu se mos em rota ao pôr-do-sol. Esta va in cli na do a per ma ne cer na ci da de
até ama nhã; mas uma lé gua hoje se ria me nos uma lé gua ama nhã; eu te mia,
além do mais, para José as can se i ras da no i te.

Esses al ber gues do in te ri or são pés si mos, sen do a pro pri e tá ria 
uma mu lher, não pas sam de bor déis, quan do é um ho mem, as pros ti tu tas
alu gam os quar tos e ofe re cem seus en can tos aos vi a jan tes, e se, por aca so,
não hou ver ne nhu ma no al ber gue, o pro pri e tá rio es ta rá sem pre pron to a 
dar to das as in for ma ções ne ces sá ri as para en con trar al gu mas. Essas
mu lhe res têm, além dis so, qua se sem pre as pec to rude e de sa gra dá vel.

Para che gar aqui, vi a ja mos à no i te; ao lon ge, os re lâm pa gos e
tro vões, e eu re ce a va que a tem pes ta de nos atin gis se, mas fe liz men te
che ga mos an tes que ela co me ças se. Eu ha via to ma do a di an te i ra; o dono 
do ran cho pôs aqui uma lâm pa da e, ape sar da es cu ri dão, os ob je tos
pu de ram ser des car re ga dos e ar ru ma dos.
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Entre Lo re na e Ta u ba té, o pes ca do se tor na abun dan te,
pro por ci o nan do bom mer ca do. O Pa ra í ba o for ne ce. É ven di do fres co,
mas se en con tra, na ma i o ria das ven das, tam bém seco e sal ga do.

PIRACANGAVA, 27 de mar ço, qua tro lé guas e meia. – As er vas 
fel pu das das pas ta gens que des cre vi an te on tem não caem no agra do dos
ca va los e das mu las. Entre Pi ra can ga va e Ja pe ba çu, no es pa ço de uma 
lé gua, atra ves sa mos ou tras pas ta gens onde as gra mí ne as co ber tas de pê los 
são en tre me a das de al gu mas es pé ci es pe la das e onde as bes tas de car ga
en con tram nu tri ção mais ade qua da. As es pé ci es per ten cen tes a ou tras
fa mí li as, além das gra mí ne as, são igual men te mu i to mais co muns nes ses
cam pos que per cor re mos hoje.

Do Ja pe ba çu até aqui, a re gião é de si gual, co ber ta de ma tas e
con ti nu a men te cor ta da de ri a chos. Em ne nhu ma par te as ma tas têm
gran de vi gor. Tan to ma i or quan to mais on du la ções ofe re ce o ter re no. O 
ca mi nho con ti nua mag ní fi co.

Ao trans por mos a ser ra, ex pe ri men ta mos for te ca lor. O dia
de hoje, prin ci pal men te, foi mu i to quen te, com chu vas tor ren ci a is à no i te.

Em Ja pe ba çu acha-se uma casa dis tan te ape nas uma lé gua de
Pi ra can ga va; a apro xi ma da men te meia lé gua des ta, en con tra-se ou tra,
cha ma da Ta buão; Ca ra gun ta, si tu a da a uma lé gua de Ta buão, for ma uma 
es pé cie de pe que no po vo a do; em Ca pão Gros so, agru pam-se ou tras ca sas;
exis te uma ha bi ta ção em Ra mos, uma lé gua de Ca ra gun ta, e há vá ri as
que de i xa rei de men ci o nar para não ser mi nu ci o so de ma is.

À ex ce ção de uma ou duas, es sas ca sas só de mons tram a mi sé ria,
e as rou pas dos seus mo ra do res com pro vam tal idéia. As mu lhe res tra zem
a ca be ça des co ber ta, os ca be los des gre nha dos; sua úni ca ves ti men ta
con sis te numa ca mi sa de te ci do gros se i ro de al go dão, qua se sem pre
ras ga do e imun do. Os ho mens ves tem ca mi sa e cal ção de te ci do tam bém
de al go dão, com um co le te de lã, as cri an ças, só ca mi sa ge ral men te
es far ra pa da.

Os mo ra do res às mar gens do ca mi nho pa re cem bran cos, mas
dis tin guem-se en tre mu i tos de les tra ços tí pi cos da raça ín dia. Ca be los
lou ros e olhos azu is são fre qüen tes. Em qua se to das as ca sas, lin das
cri an ças; mas aque les que che ga ram aos doze ou quin ze anos já es tão
per di dos: ma gros, de olhar des fa le ci do, tez ma ci len ta e ter ro sa, o que se
deve, sem dú vi da, ao re gi me de des nu tri ção a que es tão sub me ti dos.
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Gran de par te das ca sas na be i ra da es tra da são ven das, mas
ne las não se en con tra nada além de ba na nas, al gu mas gar ra fas de ca cha ça e
um pou co de fumo. Qu a se to das as ve zes que pa rei nes sas ven das para
sa ber o nome da lo ca li da de onde es ta va ou pe dir qual quer ou tra in for -
ma ção, per gun ta vam-me se não que ria com prar al gu ma co i sa; um ho mem
che gou mes mo a me con vi dar para ir a seu ran cho, as se gu ran do-me que
ne nhum de seus vi zi nhos ven dia mais ba ra to que ele. Em Mi nas, me dis se
José, que é mi ne i ro, a pes soa fa min ta está cer ta de en con trar, em qual quer
par te, um pra to de fe i jão com fa ri nha, sem ser obri ga da a pa gar. Aqui,
pen du ra-se di an te das ca sas um pe da ço de talo es pi nho so da fi gue i -
ra-do-in fer no para ad ver tir aque les que, não ten do di nhe i ro, se rão mal
re ce bi dos.

VILA DE JACARAÍ, 27 de mar ço, cin co lé guas e meia. – A
re gião con ti nua mu i to ir re gu lar, co ber ta de bos ques e pas ta gens. Ora es tas
só apre sen tam plan tas her bá ce as, ora ar bus tos mais ou me nos nu me ro sos,
dis per sos em meio às er vas e, às ve zes, até mes mo pe que nas ár vo res.
Mul ti pli cam-se mu i to os re ga tos e qua se sem pre la de a dos por ter re nos
pan ta no sos onde a re gra são ar bus tos del ga dos, fra cos, pou co fo lho sos,
como aque les que já des cre vi. Cer ta men te te ria en con tra do mu i tas plan tas
nes ses pân ta nos; mas in fe liz men te não pude fi car para trás, por que só
ha via duas mu las para qua tro pes so as, e es tas pre ci sa vam es tar jun tas
para se re ve za rem.

As es pé ci es nas pas ta gens são qua se to das co muns aos cam pos
da Ca pi ta nia de Mi nas; as ma tas ofe re cem mu i to pou cas plan tas flo ri das
e es tas tam bém qua se as mes mas.

Ain da não ces sa mos de ca mi nhar pa ra le la men te à ser ra da
Man ti que i ra; mas não vía mos mais a de Qu e bra-Can ga lha, que, se gun do 
me dis se ram, ter mi na na al tu ra de Ta u ba té. A uma lé gua e meia de Pi ra -
can ga va, pas sa mos pela ci da de de São José sem nela en trar mos. Entre
Lo re na e Ja ca raí não se tran si ta, se não me en ga no, por ne nhu ma lo ca li -
da de tão pró xi ma à ser ra da Man ti que i ra. Essa ci da de deve às mon ta nhas
uma vis ta mu i to pi to res ca; fora dis so, não pas sa de uma mí se ra vila
com pos ta de ca se bres ba i xos e mal con ser va dos. A igre ja, pe que na, só
tem uma tor re pou co ele va da. Encon tra mos ain da me nos ca sas às mar gens 
do ca mi nho e, se isso é pos sí vel, ain da mais mi se rá ve is.
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Che gan do a Ja ca raí, alu guei dois pe que nos quar tos para
per no i tar numa ca si nha si tu a da na en tra da da ci da de. Como não tive
tem po de per cor rer esta, só fa la rei dela com de ta lhe ama nhã.

ÁGUA COMPRIDA, 29 de mar ço, qua tro lé guas. – Ja ca raí,
lo ca li za da às mar gens do Pa ra í ba, en tre este rio e os pân ta nos, é ma i or
do que Pin da mo nhan ga ba e São José, mas pa re ce pou co ha bi ta da.
Vêem-se al guns so bra dos, mas tam bém nu me ro sas ca sas bem pe que nas
que de mons tram a mais com ple ta pe nú ria. Mu i to gran de, mas pou co
or na da, a igre ja pa ro qui al, cons tru í da em bar ro ba ti do, não é ca i a da.
Duas ou tras igre jas, sen do uma fora da ci da de, am bas tão pe que nas, que 
não me re cem co men tá rio.

Des de Ba e pen di, não ces sa mos de en con trar pes so as com
pa pe i ra (bó cio). Ela era tão vul gar em Pou so Alto, que meus pe que nos
ín di os ape li da ram essa al de ia de Vila dos Pa pos. Mas em ne nhum lu gar
do Bra sil essa do en ça é bas tan te co mum como em Ja ca raí. Nu me ro sos
in di ví du os apre sen tam o pes co ço so bre car re ga do com uma tão gros sa
mas sa de car ne, que a ca be ça tom ba so bre o pe i to. Com di fi cul da de a
mo vi men tam, e sua voz ad qui re um som si mul ta ne a men te agu do e sur do.
Sem se acha rem como os cre ti nos da Su í ça em es ta do de im be ci li da de
com ple ta, es tes in for tu na dos, en tre tan to, pos su em in te li gên cia li mi ta da e 
so bre pu jam ain da em apa tia e es tu pi dez os seus com pa tri o tas que não
têm a mes ma do en ça. Alguns a quem per gun tei o nome da ter ra em que 
ha bi tam não me sou be ram di zer.

Os tra ços da raça ín dia se re ve lam de ma ne i ra mais pro nun ci a da
en tre os ha bi tan tes de Ja ca raí do que en tre os das ou tras lo ca li da des por
onde pas sei até o pre sen te. E isso não é ex tra or di ná rio, já que esta re gião
está ain da a uma dis tân cia bem con si de rá vel de São Pa u lo, ten do ape nas
co mu ni ca ção in di re ta com o Rio de Ja ne i ro e, por con se guin te, os cru za -
men tos se tor nam me nos fre qüen tes. Se essa tez des bo ta da que ca rac te -
ri za os des cen den tes de bran cos e ín di os é ge ral men te mais pro nun ci a da,
os olhos têm ge ral men te li ge i ra di ver gên cia. Eles são mais es tre i tos do
que en tre os eu ro pe us de raça pura, o na riz mais cha to, os os sos da face
mais pro e mi nen tes. As fi si o no mi as qua se sem pre pa ten te i am bran du ra 
e do ci li da de, mas sem pre inex pres si vas. Os ho mens da qui são len tos
em seus mo vi men tos; pa re cem in di fe ren tes a tudo, não mos tram a
me nor cu ri o si da de, fa lam pou co e bem me nos po li dos que os mi ne i ros.
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A pro nún cia por tu gue sa ad qui re na boca des tes úl ti mos uma su a vi da de
ine xis ten te no por tu guês da Eu ro pa, mas aqui essa bran du ra se trans for ma
em mo le za; as in fle xões, pou co va ri a das, de nun ci am algo de in fan til que
lem bra a lin gua gem dos ín di os.

Enquan to os mu la tos so be jam na Ca pi ta nia de Mi nas, ra re i am 
nes ta re gião; os des cen den tes dos ín di os são mu i to po bres para com prar 
um bom nú me ro de es cra vos, e como as bran cas, ou ao me nos as mu lhe res
as sim pa re ci das são mu i to bo ni tas, não se ocul tam e tão fá ce is quan to as 
ne gras, não há ne ces si da de de se re cor rer a es sas úl ti mas.

Pas sa-se o Pa ra í ba em pi ro gas. Pa gam-se dois vin téns por pes soa,
qua tro vin téns para as mu las e ca va los, mes mo que atra ves sem o rio a
nado, e en fim dois vin téns pela car ga de cada ani mal. Mi nhas car tas de
apre sen ta ção me pou pa ram ain da essa des pe sa.

Ao par tir do Rio de Ja ne i ro, te mia que elas não ti ves sem o
mes mo va lor que an tes. Acre di ta va que já não iri am re co nhe cer ne nhum 
pri vi lé gio; que se fa ria pou co caso da as si na tu ra do mi nis tro de Esta do e 
de um pas sa por te dado pelo Sr. João Car los d’Oeynhausen quan do ain da
ca pi tão-ge ral. Era jul gar os ha bi tan tes des te país como eu ro pe us, e de les fa -
zer uma idéia bem fal sa. As re vo lu ções ope ra das em Por tu gal e no Rio
de Ja ne i ro não exer ce ram ne nhu ma in fluên cia so bre o es pí ri to dos ha bi -
tan tes des te país; eles se man têm com ple ta men te alhe i os a to das as nos sas
te o ri as; a mu dan ça do Go ver no não lhes fez bem nem mal e, por tan to,
não de mons tram ne nhum en tu si as mo com isso. Só uma co i sa com pre en -
dem: é que o res ta be le ci men to do sis te ma co lo ni al os pre ju di ca ria, por que,
se os por tu gue ses fos sem os úni cos que vi es sem com prar seu açú car e
seu café, não ven de ri am mais seus gê ne ros tão ca ros. Por ou tro lado,
de vo tam sem pre o mes mo res pe i to pela au to ri da de, fa lan do do Rei
como o ár bi tro su pre mo de sua exis tên cia e da de seus fi lhos. É sem pre
ao Rei que per ten cem os im pos tos, a pas sa gem dos rios, etc. Eu per gun -
ta va a um agri cul tor, que não me pa re cia dos mais po bres, se o povo
es ta va con ten te com o novo go ver no da ca pi ta nia: “Di zem que vai me lhor
que o an ti go”, res pon deu-me ele... “O que há de cer to é que, quan do al guém 
apre sen ta uma pe ti ção, não ob tém res pos ta tão de pres sa como quan do
nos so ca pi tão-ge ne ral de ci dia tudo por si só, e isso é mu i to de sa gra dá vel
para os que não po dem per der tem po.” Não foi pos sí vel en vi ar de Ja ca raí
ne nhum mi li ci a no para o Rio de Ja ne i ro; to dos fu gi ram para as ma tas.
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A três lé guas de Ja ca raí, pas sa mos pela pa ró quia de Nos sa
Se nho ra da Esca da, ou tro ra uma al de ia de ín di os. Há tão pou cos de les
hoje em dia que não avis tei ne nhum na vila nem nos ar re do res. Esta
con ser va, en tre tan to, o nome de Alde ia. É cons tru í da so bre uma co li na
pou co con si de rá vel que se ele va aci ma do Pa ra í ba. A ma i or par te das ca sas
está en fi le i ra da em vol ta de uma gran de pra ça, e pode-se jul gar quan to
ela é po bre, pois que pedi, em vão, aguar den te de cana em di ver sas ven das.
Há pou cos pa í ses, no en tan to, onde essa be bi da seja tão con su mi da e a
tão ba i xo pre ço. Ao cru zar mos o Pa ra í ba, a re gião já não se mos tra a
mes ma: tor nou-se mu i to mon ta nho sa, e des de Ja ca raí até aqui sem pre
atra ves sa mos ma tas. Fi ze mos alto em casa de um agri cul tor que nos per -
mi tiu mu i to cor tes men te per no i tar mos em sua casa. Co ber ta de te lhas, é
a me lhor das ha bi ta ções que vi mos des de Ja ca raí. Ape sar dis so, o dono
não ves te mais do que um cal ção e uma ca mi sa de te ci do de al go dão, tal
como os cam po ne ses. Ele não pa re ce nem mais es pi ri tu o so nem mais
ati vo que o res to dos seus com pa tri o tas e, en quan to con ver sa va co mi go, 
ca ta va seus pi o lhos da ca be ça e ma ta va-os sem ce ri mô nia. Em ne nhu ma 
par te do Bra sil es ses pa ra si tos são tão co muns como aqui. As cri an ças e
as mu lhe res têm a ca be ça co ber ta de les, e es tas ma tam re ci pro ca men te
seus pi o lhos, tran qüi la men te sen ta das na so le i ra da por ta, e nem de lon ge
se im por tam com os olha res dos pas san tes.

MOGI DAS CRUZES, 30 de mar ço, qua tro lé guas. – Du ran te
gran de par te da rota, a re gião con ti nua mon ta nho sa. A cer ca de três
lé guas de Mogi, pas sa-se di an te da fa zen da Sa ba ú na, pro pri e da de dos
car me li tas. Qu an do se che ga a três quar tos de lé gua de Mogi, co me ça-se 
a per ce ber essa ci da de; o as pec to da re gião muda in te i ra men te; há um
vale lon go e pan ta no so re ves ti do uni ca men te de er vas, cer ca do, à di re i ta, 
por mon ta nhas co ber tas de ma tas e bas tan te al tas (a ser ra do Ta pe ti), e à 
es quer da, por al gu mas co li nas. Um ater ro bem fe i to pro lon ga o ca mi nho
no meio dos pân ta nos e che ga-se ao Ti e tê, cu jas águas pa re cem qua se
ne gras, e mal tem a lar gu ra do Esson ne di an te de Pit hi vi ers. Cru za-se o
rio por uma pon te de ma de i ra, além da qual o ater ro pros se gue por al gum
tem po e logo se está na ci da de. De po is de atra ves sá-la, en con trei José,
que to ma ra a di an te i ra, es ta be le ci do num al ber gue à be i ra da es tra da.
Este é cons tru í do exa ta men te como os de Ba e pen di e de Ta u ba té; não
me de te nho, pois, a des cre vê-lo.
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Ra fa el To bi as de Agui ar me dis se ra, quan do veio ao Rio de
Ja ne i ro, no mês de ja ne i ro úl ti mo, que eu pro cu ra ria inu til men te um
mu le te i ro em São Pa u lo para con du zir mi nhas ma las ao Rio de Ja ne i ro;
que eu en con tra ria um mu i to mais fa cil men te em Mogi, e, com esse
pro pó si to, ti ve ra a gen ti le za de me dar uma car ta para o sar gen to-mor
des sa ci da de, o Sr. Fran cis co de Melo. Após ha ver ar ru ma do mi nhas
plan tas, di ri gi-me à casa do sar gen to-mor, onde de pa rei mu i tos ho mens,
en tre ou tros al guns pa dres ocu pa dos em jo gar. Man da ram-me sen tar, e
pou co tem po de po is o sar gen to-mor che gou. Entre guei-lhe a car ta do
Sr. Ra fa el. Após a ter lido, dis se-me que du vi da va que se en con tras sem
nos ar re do res mu las para alu gar; que se acha ri am mais fa cil men te em
Ja ca raí; que ele es cre ve ria a esse res pe i to a um dos prin ci pa is mo ra do res
des sa ci da de. Por via das dú vi das, man da ria pro cu rar um mu le te i ro no
lu gar e me con vi da va a pas sar em sua casa, de novo, na ma nhã se guin te.
Após essa con ver sa, nin guém me as se gu rou mais nada nem me fez
ne nhu ma gen ti le za, e me re ti rei, fe li ci tan do-me de não me ter alo ja do na 
casa do sar gen to-mor, como fora meu de se jo.

INHAZINHA, 31 de mar ço, três lé guas e três quar tos. – Qu an do 
vol tei à casa do sar gen to-mor, o mu le te i ro ain da não ha via che ga do.
Pus-me a con ver sar com al guns ho mens que lá es ta vam. A ma ne i ra de
ves tir mos tra va logo que não eram cam po ne ses; o modo de fa lar e seus
mo dos não eram tam pou co o dos ha bi tan tes do cam po; mas não os
achei mu i to mais in te res san tes que es tes úl ti mos. A con ver sa caiu so bre
os acon te ci men tos do Rio de Ja ne i ro. Pa re ceu-me que es ses ho mens não 
for ma vam uma idéia bem cla ra a res pe i to, es ta vam mu i to pou co a par
do ob je ti vo que se pro pôs na re vo lu ção de Por tu gal; en fim, não co nhe ci am 
di re i to os in te res ses de seu país e suas re la ções com a mãe-pá tria.

Os dis túr bi os do Rio de Ja ne i ro ti nham sido obra dos eu ro pe us;
as re vo lu ções das pro vín ci as fo ram ação de al gu mas fa mí li as ri cas e
po de ro sas. A mas sa do povo, in di fe ren te a tudo, pa re cia di zer como o
asno da fá bu la: “Não bas ta rá sem pre que eu car re gue mi nha al bar da?”

O mu le te i ro che gou afi nal, e dis se que na que le mo men to não
po dia alu gar suas mu las. Afir ma ram-me que eu as en con tra ria fa cil men te
em São Pa u lo, mas es tou acos tu ma do a essa lin gua gem e temo so frer
ain da mu i tos atra sos.
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Mogi das Cru zes está si tu a da num vale lar go e pan ta no so,
li mi ta da, de um lado, por umas co li nas e, do ou tro, pela ser ra do Ta pe ti,
que pro va vel men te não pas sa de um ramo da ser ra da Man ti que i ra. Essa 
pe que na ci da de apre sen ta mais ou me nos a fi gu ra de um pa ra le lo gra mo.
Suas ruas são bas tan te lar gas, po rém cer ca das de ca sas pe que nas e bem
fe i as. So bre a pra ça prin ci pal, qua dran gu lar, há vá ri as ca sas de um pa vi -
men to, mas não mais bo ni tas que as ou tras. A igre ja pa ro qui al for ma
uma das es qui nas des sa pra ça. Mu i to gran de, con tu do mal ador na da.
Três ou tras igre ji nhas, que não vi, são, se gun do me dis se ram, ain da me nos
bem cu i da das.

Na en tra da da ci da de, do lado do Rio de Ja ne i ro, um pe que no 
con ven to per ten cen te à Ordem dos Car me li tas. Entrei na igre ja e achei
a ca pe la-mor de co ra da com mu i to bom gos to. Enfi le i ra ram na igre ja
uma sé rie de gran des fi gu ras que re pre sen tam o Cris to e di ver sos san tos, 
e se des ti nam a ser car re ga das nas pro cis sões da Se ma na San ta. As ima gens,
de ma de i ra, ta lha das em ta ma nho na tu ral, pin ta das e ves ti das.

Os ha bi tan tes de Mogi e re don de zas são ge ral men te po bres.
Suas ter ras, pou co fér te is, e o al go dão qua se o úni co pro du to que ex por -
tam. Pelo que me con ta ram, fa bri ca va-se ou tro ra açú car nos ar re do res
de Ta u ba té, mas des de que o pre ço do café su biu, de i xou-se de lado a
cana-de-açú car em fa vor dos ca fe e i ros.

Essa ci da de é re no ma da pe las es te i ras e ces tos que fa zem nas
vi zi nhan ças. As co res de que as pin tam, ex tra í das dos ve ge ta is da re gião, 
têm mu i ta vi va ci da de, mas des bo tam com fa ci li da de. Nos ar re do res de
Ja ca raí, plan ta-se mu i to café de ex ce len te qua li da de. Os agri cul to res
en vi am o pro du to de sua co lhe i ta ao Rio de Ja ne i ro ou a San tos. Não
pos su em tro pas de mu las e alu gam-nas a mu le te i ros. Nas pro xi mi da des
de Ta u ba té e Ja ca raí, cri am-se mu i tos por cos e con du zem-se em va ras
ao Rio de Ja ne i ro, ou en tão ma tam es ses ani ma is para ex pe dir o tou ci nho
ao por to de San tos. O co mér cio de ca va los e mu las cons ti tui ain da um
dos re cur sos da re gião.

Logo após sair de Mogi, en con tra mo-nos em pân ta nos co ber tos 
de uma erva es pes sa, no meio da qual as eri o ca u lá ce as são mu i to co muns.
A uma lé gua da ci da de pas sa mos pelo rio Jun di aí, que, per to daí, se lan ça
no Ti e tê e, meia lé gua adi an te, en con tra mos o Ta i am pe ra, que se atra -
ves sa por uma pon te de ma de i ra, em con ser to na que la oca sião; ape sar
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dis so, che ga mos ao ou tro lado sem aci den te. De po is de Ta i am pe ra vêm
ma tas. Os char cos re a pa re cem a se guir, de po is ma tas e as sim sem in ter -
rup ção até aqui. Nos pân ta nos, fi ze ram um ater ro que, em ge ral, se acha 
em mu i to bom es ta do. Entre tan to, de po is do rio de Gu a ião há la ma ça is
pe ri go sos. As mu las afun da vam qua se até o pe i to num lodo ne gro como 
tin ta. Uma de las caiu duas ve zes e foi pre ci so des car re gá-la. Antes de
che gar aqui, vi mos al gu mas ca si nhas à be i ra do ca mi nho. Aque la onde
pa ra mos é mais con si de rá vel que as ou tras. Ape sar dis so, aí fi ca mos mu i to
mal aco mo da dos. O pe que no quar to que nos de ram não tem por ta. O
ven to pe ne tra de to dos os la dos, e hoje de no i te, prin ci pal men te, fez
mu i to frio.

INHAZINHA, 1º de abril, cin co lé guas. – De Inha zi nha até a 
Pe nha, o ter re no é ge ral men te on du la do, e a ve ge ta ção se mo di fi ca de
ma ne i ra no tá vel. Às ve zes, atra ves sa mos bos que zi nhos de uma ve ge ta ção
bas tan te vi go ro sa; ou tras ve zes, qua se não se ele vam se não à al tu ra de
nos sas ma tas de cor te, e en tão aí bro ta em abun dân cia a bo ni ta me las to -
ma tá cea que, so bre o mes mo pé, re ú ne flo res bran cas e azu is, al gu mas
de um vi o le ta aver me lha do, ou tras de um ver me lho pur pu ri no, ou tras,
en fim, que par ti ci pam des sas duas co res. Mu i tas ve zes se per cor rem
cam pos onde se es pa lham gru pos de ar bus tos; fi nal men te, vêem-se
tam bém ter re nos pan ta no sos, co ber tos so men te de er vas, e ou tros onde 
cres cem ar bus tos aper ta dos de cas ca bran ca cen ta com has tes del ga das, e 
cu jos ra mos são cur tís si mos.

Nos cam pos, como os dos ar re do res de Ta u ba té, ve ge ta com
opu lên cia a gra mí nea de no mi na da bar ba-de-bode, mas que nes te mo men to 
não está em flo ra ção. Os ne gros for mam, com suas has tes uni das, cer tos
cor dões que eles aper tam com um fio e de que fa zem cha péus. Nos
pân ta nos, como nos de Mi nas, vi ce ja uma ará cea de fo lhas gran des cha ma -
da ba na na-do-bre jo. Seus fru tos su cu len tos e dis pos tos em es pi ga têm
gos to ex tre ma men te agra dá vel e de odor su a ve. Mas é pre ci so con ten tar-se
em chu pá-lo e evi tar cu i da do sa men te pôr na boca o eixo da es pi ga, cujo
sa bor é acre e ca u sa do res de gar gan ta.

Per to do lo cal cha ma do Casa Pin ta da, a duas lé guas e meia de 
Inha zi nha, exis te ain da uma pés si ma pas sa gem, mas con se gui mos atra -
ves sá-la sem aci den te. A pa ró quia de Nos sa Se nho ra da Pe nha, como já
dis se nou tro lu gar, está si tu a da so bre uma pe que na emi nên cia, e ser ve
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de mi ran te à ci da de de São Pa u lo. Aba i xo des sa vila, cru zan do-se o Ti e tê,
en con tra-se em se gui da um ter re no per fe i ta men te pla no até São Pa u lo.
Não devo es que cer-me de re la tar que, pou co tem po de po is de ha ver
de i xa do Inha zi nha, re co me ça mos a di vi sar a ser ra da Man ti que i ra. Não
que ren do che gar à no i te a São Pa u lo, onde não sa be ria como alo jar meu
mun do e mi nhas mu las, de ci di pa rar a três quar tos de lé gua da ci da de,
numa ven da da qual de pen de uma pas ta gem fe cha da.

Qu an do es ta va tra ba lhan do, vi pas sar o Dr. Melo Fran co, que
ia a sua casa de cam po. Veio a meu en con tro, e pedi-lhe per mis são para
acom pa nhá-lo al guns ins tan tes. Enquan to ca mi nhá va mos, fa la mos bas tan -
te, e a con ver sa gi rou qua se uni ca men te so bre os ne gó ci os do Bra sil.
Pode-se di zer, re al men te, que a Ca pi ta nia de São Pa u lo sal vou o Bra sil
gra ças à ener gia com que ela se de cla rou con tra as me di das das Cor tes
de Lis boa e à fi de li da de de que fez pro va para com o Prín ci pe. Essa le al -
da de é nos pa u lis tas uma es pé cie de ins tin to, po rém não me nos ver da -
de i ro que nada se te ria fe i to aqui, ou se co me te ri am tal vez mais to li ces
que nou tro lu gar, se dois ho mens de gran de ta len to não ti ves sem es ta do 
à fren te do go ver no: José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va e seu ir mão.
Todo o bem que se ope rou nes ta ca pi ta nia é obra sua.

Entre os bra si le i ros, mu i tos há com in te li gên cia na tu ral e fa ci -
li da de; mas, em ge ral, não es tu dam ou fa zem uma es co lha e não têm
idéi as ad qui ri das. Não pos su em, por tan to, ne nhum co nhe ci men to de
ad mi nis tra ção nem qual quer opi nião po lí ti ca, e se os ha bi tan tes das
pro vín ci as se de su ni rem, não será por cul pa de sis te mas ou te o ri as, mas
por ri va li da des en tre ci da des, ódi os de fa mí lia, pre fe rên cia a tal in di ví duo e
não a ou tro, ou a ca u sas igual men te mes qui nhas. A Pro vi dên cia per mi tiu 
que dois ho mens su pe ri o res se en con tras sem à tes ta do go ver no des ta
ca pi ta nia, e eles re a li za ram tudo que qui se ram, por que os ou tros não sa bi am
fa zer nada e eram sub ju ga dos pela as cen dên cia des ses dois con ter râ ne os.

TATUAPÉ, 2 de abril. – Eu ti nha mu i tas plan tas a eti que tar, e 
era bem tar de quan do par ti para a ci da de. Fiz-me acom pa nhar de José e
de i xei La ru ot te, Fir mi a no, os dois gua ra nis e a ba ga gem de ba i xo do ran cho. 
Des ci pri me i ro à casa de Gu i lher me (Wil li am Hop kins), an ti go em pre -
ga do do Sr. de Wo od ford, que eu con se gui ra pas sar grá tis so bre a fra ga ta
Her mi o ne e que se mos trou tão re co nhe ci do quan do da mi nha pri -
me i ra es ta da em São Pa u lo. Ele pa re ceu mu i to con ten te de me re ver, e
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se en car re gou de man dar la var mi nha rou pa bran ca, e já ini ci ou ne go ci a -
ções para me en con trar um mu le te i ro. Fui pro cu rar o ou vi dor, que não
en con trei, o ve lho Bri ga de i ro Vaz, que me per mi tiu en vi ar mi nhas mu las 
a sua casa de cam po, e fi nal men te o ca pi tão-ge ral, João Car los
d’Oeynhausen, que me re ce beu fi dal ga men te, e con ver sa mos mu i to so bre
os ne gó ci os pú bli cos. Su pon do-me um re a lis ta exa ge ra do, pa re ceu a
prin cí pio pou co à von ta de co mi go; son da mo-nos mu tu a men te du ran te
al gum tem po, mas aca bou por se en tre gar in te i ra men te, ao sen tir que eu 
es ta va lon ge de re pro var o com por ta men to que se guiu.

Qu an do a re vo lu ção co me çou, os ca pi tães-ge ra is vi ram-se na
al ter na ti va em ba ra ço sa de se tor na rem odi o sos ao povo, pro cu ran do
man ter a an ti ga or dem de co i sas, ou de sa gra da rem ao Rei se não sus ten -
ta vam sua au to ri da de. Mas logo que este re nun ci ou ao po der ab so lu to, é 
cla ro que os ca pi tães-ge ra is, que não eram se não seus re pre sen tan tes,
de vi am fa zer o mes mo nas pro vín ci as. Acos tu ma dos, po rém, a go ver nar 
des po ti ca men te e a re ce ber ho me na gens, que che ga vam qua se à ado ra ção,
cus tou-lhes par ti lhar seu po der, não se rem mais que os pre si den tes de
uma jun ta pro vi só ria e tor narem-se os igua is de al guns dos que eles
tra ta vam com tan ta su pe ri o ri da de. Eles se per su a di ram de que a re vo lu ção 
aca ba ria por ser su fo ca da e não se pres ta ram, se não com re pug nân cia
ex tre ma, à exe cu ção dos no vos de cre tos. O povo já não via ne les mais
que de fen so res in te res sa dos da ti ra nia; já não po di am ter par ti dá ri os,
por que nin guém ga nha ria com a ma nu ten ção da an ti ga or dem de co i sas, 
e eles fo ram der ru ba dos. É bem ve ros sí mil que João Car los d’Oeynhausen
te ria a mes ma sor te, se não hou ves se sido sus ten ta do por José Bo ni fá cio 
e seu ir mão, que sa bi am que o ca pi tão-ge ral era ama do pelo povo; e
pen sa ram com ra zão que os pa u lis tas, li ga dos como são ao Rei e à sua
fa mí lia, res pe i ta ri am mais o novo go ver no da pro vín cia se lhe pu ses sem
à tes ta o ho mem que fora es co lhi do pelo Rei e o ha via re pre sen ta do até
en tão. Por esse meio, a pas sa gem do an ti go re gi me ao novo foi me nos
re pen ti na, e o povo do cam po e das ci da des se acos tu mou mais fa cil -
men te a este úl ti mo.
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Ca pí tu lo XXVIII

SÃO PAULO – ALUGUEL DE OITO MULAS PARA A VOLTA – O
CORONEL FRANCISCO ALVES – FESTAS DA PÁSCOA DE 1822 –
BAIXO DAS BANANEIRAS – MOGI DAS CRUZES – FRIO –
ELEITORES – FAZENDA DE SABAÚNA – FREGUESIA DE NOSSA
SENHORA DA ESCADA – VILA DE JACARAÍ – VILA DE TAUBATÉ 
– O POVO NADA GANHOU COM A REVOLUÇÃO – RIBEIRÃO –
RANCHO DAS PEDRAS – NOSSA SENHORA DA APARECIDA –
RANCHO DE TOMÁS DE AQUINO – FIRMIANO – RANCHO DE
SAPÊ – FALSOS RUÍDOS SOBRE A PRISÃO DO PRÍNCIPE NA
PROVÍNCIA DE MINAS – RANCHO DA ESTIVA – FERRO
IMPORTADO DO ESTRANGEIRO – O PRÍNCIPE ENTRADO EM
VILA RICA – COMPOSIÇÃO RIDÍCULA DA JUNTA PROVISÓRIA
DE GOIÁS – PLANTAÇÕES DE CAFÉ – VILA DAS AREIAS –
CULTURA DO CAFÉ – UM FRANCÊS – MÁ IMIGRAÇÃO
FRANCESA – RANCHO DO RAMOS – A CIDADE DE CUNHA –
PAU-D’ALHO – RANCHO DO PEDRO LOUCO – BANANAL –
NOTA SOBRE OS BOTOCUDOS – RANCHO DE PARANAPITINGA 
– RANCHO DOS NEGROS – RIO PIRAÍ – PONTE INACESSÍVEL –
RANCHO DO PISCA – VILA DE SÃO JOÃO MARCOS – RANCHO
DE MATIAS RAMOS – TROPA DE NEGROS NOVOS – ROSA D’EL
REI – A SERRA – VENDA DE TOLEDO – RIO DA TEXURA
TRANSBORDADO – MULA ROUBADA – GRANDE VALE NA
EXTREMIDADE DO QUAL SE ENCONTRA O RIO DE JANEIRO –
TAGUAÍ – PLANÍCIE DE SANTA CRUZ.

SÃO PAULO, 11 de abril. – No dia três, vim a São Pa u lo e
alo jei-me, como na vi a gem pre ce den te, na casa de cam po do Co ro nel
Fran cis co Alves. Ime di a ta men te pro cu rei oito mu las de alu guel para
trans por tar ao Rio de Ja ne i ro as co le ções que de i xa ra aqui, e me ar ran jei
com um ar ri e i ro me di an te um de re ser va para cada ani mal. De vía mos
par tir on tem, mas o tem po está hor rí vel, e duas das mu las alu ga das fu gi ram.



Cho ve ain da hoje, e du vi do que pos sa mos pôr-nos a ca mi nho. No dia
se guin te àque le em que me hos pe dei na casa do Co ro nel Fran cis co
Alves, man dei tra zer para lá as vin te ca i xas que de i xa ra em de pó si to na
casa do ge ne ral. Já exa mi nei seis pas tas de plan tas, e, à ex ce ção de uma
dú zia de amos tras, en con trei o res tan te no me lhor es ta do pos sí vel;
tro quei-lhes o pa pel, tor nei a fe char as pas tas e as fiz co brir de um en ce -
ra do que nós mes mos pre pa rá va mos. Os in se tos es tão um pou co su jos,
mas não da ni fi ca dos. Não de sem bru lhei in te i ra men te as aves, mas a
pri me i ra ca ma da de cada mala me pa re ceu mu i to bem con ser va da.

Ti nha mu i tas com pras a fa zer e pe que nos tra ba lhos a en co -
men dar aos ope rá ri os, e en con trei ain da mais di fi cul da des do que na mi nha 
pri me i ra vi a gem, por ca u sa das fes tas da Pás coa de 1822 (7 de abril), que 
sem pre me opu nham a qual quer pe di do que fi zes se. Essas fes tas atra em
aqui gran de nú me ro de pes so as do cam po. Acom pa nhei par te dos ofí ci os
re li gi o sos, e fi quei cho ca do com a de sa ten ção dos fiéis. Nin guém pe ne tra
no es pí ri to das fes tas. Os ho mens mais dis tin tos to mam par te ne las por
há bi to, e o povo como um di ver ti men to. No ofí cio de Qu in ta-Fe i ra San ta,
a ma i or par te dos as sis ten tes co mun gou pela mão do bis po. Olha vam à
di re i ta e à es quer da, con ver sa vam an tes des se mo men to so le ne e re co -
me ça vam a con ver sar logo de po is. Aliás, há uma cir cuns tân cia que deve
ser vir de des cul pa a essa gen te. Igno ram a fi na li da de e o es pí ri to das
ce ri mô ni as da re li gião, e não en ten dem a lín gua em que os pa dres di ri gem
suas pre ces ao Se nhor. E como ine xis te o há bi to de le var o li vro de mis sa
nas igre jas, não há ab so lu ta men te nada que pos sa fi xar a aten ção dos fiéis.

Na no i te de Qu in ta-Fe i ra San ta, o al tar-mor de to das as igre jas
mos tra va-se ex tre ma men te en fe i ta do, e os de gra us que se ele va vam aci ma
do al tar em an fi te a tro es ta vam car re ga dos de uma pro di gi o sa quan ti da de 
de to chas. Admi ra va-se so bre tu do a ilu mi na ção da igre ja do Car mo. As
ruas api nha das de gen te que pas se a va de igre ja em igre ja, mas uni ca -
men te para vê-las e sem a me nor apa rên cia de de vo ção. Ven de do res de
bom bons e do ces fi ca vam sen ta dos no chão à por ta das igre jas, e os
ho mens do povo pre sen te a vam as mu lhe res com quem pas se a vam. Na
Sex ta-Fe i ra San ta, os al ta res das igre jas não es ta vam des po ja dos, como
se pra ti ca en tre nós, mas o ni cho de cada al tar se en con tra va en co ber to
por um pano pin ta do que re pre sen ta va al gum san to.
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A pri me i ra igre ja que vi si tei foi a do Car mo. À es quer da e
aba i xo do al tar-mor, ha vi am co lo ca do uma pe que na fer ra gem ves ti da e
en fe i ta da re pre sen tan do Nos sa Se nho ra das Do res, e so bre o pró prio al tar
uma fi gu ra de Cris to, em ta ma nho na tu ral, es ten di da num ca i xão e re co -
ber ta de gaze. Os fiéis co me çam por be i jar a bar ra do man to da Vir gem, 
de po is vão de po si tar sua ofe ren da per to da fi gu ra de Cris to. Na igre ja
de San ta Te re sa, era de ba i xo do al tar que fi ca va essa fi gu ra. Ape nas a
ca te dral ti nha um as pec to lú gu bre. Mas es ta va ilu mi na da, e uma lon ga
cor ti na ne gra ve la va o ni cho do al tar-mor. Di an te da cor ti na, ti nham
co lo ca do uma enor me cruz da mes ma cor, que dela ape nas se des ta ca va, 
e um su dá rio bran co, re ves ti do en tre os bra ços da cruz, pa re cia de cer ta
for ma sus pen so no ar. A fi gu ra do Cris to, de i ta da so bre o al tar, era
es con di da por um pano es pes so, e so men te uma das mãos um pou co
es ten di da apa re cia. Os fiéis iam to dos be i já-la, de po si tan do es mo la
numa ban de ja. O que pre ju di ca va um pou co o efe i to des se con jun to: a
pre sen ça de um jo vem sa cris tão de ca mi sa e sem gra va ta que se man ti nha
sen ta do dis pli cen te men te ao lado da ba cia, numa ati tu de de abor re ci -
men to e de in di fe ren ça, as per nas cru za das e o pe i to qua se in te i ra men te
des co ber to.

Lá pe las oito ho ras, uma pro cis são saiu da igre ja do Car mo.
Em São Pa u lo, as ne gras e as mu la tas e, em ge ral, as mu lhe res

do povo só usam na igre ja en vol ver a ca be ça e o cor po com um pe da ço
de pano pre to; as mu lhe res de clas se mais ele va da le vam na ca be ça e nos 
om bros uma man ti lha de ca si mi ra ne gra, com a qual ocul tam qua se in te i ra -
men te o ros to, e que é bor da da com uma ren da lar ga da mes ma cor.

BAIXO DAS BANANEIRAS, 12 de abril, qua tro lé guas e
meia. – Hoje, o tem po es ta va es plên di do; en tre tan to, já era mu i to tar de
quan do nos pu se mos em mar cha, e qua se no i te ao che gar mos aqui. Não 
há nada a acres cen tar ao que já ti nha dito so bre a re gião per cor ri da. A
di ver si da de que a ve ge ta ção ofe re ce, a vis ta da ser ra da Man ti que i ra, o
pa no ra ma da ci da de de São Pa u lo, que já se co me ça a per ce ber des te
lado de Nos sa Se nho ra da Pe nha, e tam bém o da Vila da Con ce i ção,
lo ca li za da na vi zi nhan ça da Pe nha, tor nam essa re gião ver da de i ra men te
agra dá vel. O lu gar no qual pa ra mos é um po vo a do com pos to de vá ri as
chou pa nas, na ma i o ria ven das. Fi ca mos numa casa ain da não aca ba da,
onde o ven to pe ne tra de to dos os la dos.
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MOGI DAS CRUZES, 13 de abril, cin co lé guas e meia. – O
frio, como eu ti nha pen sa do, acen tu ou-se esta no i te, e che guei a pas sá-la 
mu i to mal. É na al tu ra do rio Ta i a çu pe va que de i xa mos de avis tar a ser -
ra da Man ti que i ra, es con di da pela do Ta pe ti, cuja al tu ra é bem con si de rá vel, 
le van do-se em con ta que a ob ser va mos de um pon to mu i to mais apro xi -
ma do. Qu an do pas sei por aqui da pri me i ra vez, a erva dos pân ta nos
co me ça va a per der seu viço; mas nes se cur to es pa ço de tem po, se tor nou
qua se ama re la, e gran de nú me ro de plan tas fe ne ceu. Acre di to que se
deve atri bu ir essa mu dan ça tão rá pi da ao frio de to das as no i tes. De
qual quer ma ne i ra, ain da en con trei enor me quan ti da de de plan tas flo ri das,
das qua is al gu mas eram no vas para mim. Em ge ral, a re gião que se es ten de
en tre Pin da mo nhan ga ba e São Pa u lo é uma da que las em que há ma i or
va ri e da de de ve ge ta ção, e nos me ses de ou tu bro e no vem bro po de ri am
fa zer-se aqui gran des co le tas.

Acha mos os ca mi nhos mu i to me lho res. Tem-se o cu i da do de
con ser tá-los por que o Prín ci pe, no mo men to, está em Mi nas e logo de ve rá
se di ri gir a São Pa u lo. Di a ri a men te, en con tra mos os ele i to res da pa ró quia
que se di ri gem a São Pa u lo para aí ele ge rem o pro cu ra dor que, se gun do
o sis te ma re cen te men te ado ta do, deve re pre sen tar a pro vín cia jun to ao
go ver no cen tral. Alguns eram se gui dos, como tam bém ocor re em Mi nas,
por um ne gri nho que leva pen du ra da ao pes co ço uma gran de ca ne ca de
pra ta pen den te de uma lon ga cor ren te. A ca ne ca se des ti na a apa nhar
água nos re ga tos sem que seja obri ga do a des cer do ca va lo.

De no i te fui à casa do Sar gen to-Mor Melo, mas como ele ti nha
ido às ele i ções, só en con trei seu fi lho, ra paz de quin ze a de zes se is anos,
en car re ga do do go ver no da ci da de, em lu gar do pai. Re ce beu-me com
mu i ta dig ni da de, mas mos tra va cer ta di fi cul da de em res pon der a ques tões
ex tre ma men te sim ples que eu lhe fa zia. Dis se-me en tre tan to, como mu i tas
ou tras pes so as, que a cul tu ra do al go dão era aque la de que os ha bi tan tes
dos ar re do res mais se ocu pa vam e que fa zi am col chas mu i to fi nas e
lin das re des. Não se pode cul ti var em tor no da al de ia nem mes mo a
cana-de-açú car e o café, por que a ex tre ma umi da de tor na as ge a das mu i to 
fre qüen tes, mas es ses ve ge ta is me dram mu i to bem na ser ra do Ta pe ti,
que é mais seca. A ge a da atin ge os al go do e i ros tan to quan to os ca fe e i ros,
mas não ca u sa ne nhum pre ju í zo, por que não ata ca as ra í zes, e só acon te ce
quan do a co lhe i ta já está con clu í da.
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FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA ESCADA, 14 de 
abril, cin co lé guas. – Pou co há que acres cen tar ao já re la ta do so bre esta
lo ca li da de. O ter re no que se es ten de en tre Mogi e a fre gue sia deve ser o
mais ele va do de toda a re gião por mim per cor ri da des de Lo re na até São
Pa u lo, já que é in ter me diá rio en tre duas gran des ba ci as que se di ri gem
em sen ti do con trá rio: a do Ti e tê e a do Pa ra í ba. A fa zen da de Sa ba ú na
me pa re ceu bem gran de. Aí se plan ta a cana-de-açú car para fa zer aguar -
den te.

Eu com bi na ra com os tro pe i ros que fa ri am sua pa ra da na
fre gue sia de Nos sa Se nho ra da Esca da. Mas quan do che guei, não os vi,
e me afir ma ram que eles ha vi am pa ra do a al guns ti ros de fu zil mais adi an te.
Re al men te, en con trei-os num mi se rá vel par di e i ro, do ta ma nho jus to para 
que mi nhas ma las em pi lha das cou bes sem to das. Logo que es cu re ceu, o
tro vão se fez ou vir e de sa bou um tem po ral. A água jor ra va de to dos os
la dos atra vés do nos so mí se ro re du to, sen do mu i to di fí cil ga ran tir nos sos
per ten ces.

VILA DE JACARAÍ, 15 de abril, três lé guas. – Ain da se
en con tram ín di os na fre gue sia de Nos sa Se nho ra da Esca da, mas pou co
nu me ro sos e de ex tre ma po bre za. Con ti nu a mos a en con trar ele i to res
que se di ri gem a São Pa u lo. Esses ca va lhe i ros são co mu men te pre ce di dos
de uma ou duas mu las car re ga das de ma las e se gui dos de um ou dois
es cra vos a ca va lo, que lhes ser vem de em pre ga dos do més ti cos e aos
qua is cha ma pa jens; tra zem uma ca ne ca de pra ta, tal como já des cre vi.
Tais ho mens, os mais ri cos da re gião, em ge ral se ves tem de cen te men te.
Osten tam na ma i o ria esse ar de su fi ciên cia e de con ten ta men to con si go
mes mos, en con tra do mu i tas ve zes nos pa u lis tas de cer ta clas se, que, no
en tan to, não lhes ex clui a po li dez e a com pla cên cia, e não é re pul si vo
como o or gu lho dos es pa nhóis. Estes pa re cem jun tar à es ti ma de si
mes mos o des pre zo pe los ou tros.

Nada de no tá vel na pas sa gem do Pa ra í ba. À no i ti nha fui ver
um al fe res que de tém atu al men te o pos to de ca pi tão-mor, cha ma do a
São Pa u lo como ele i tor. De cla rou-me ele que o Pa ra í ba é na ve gá vel des de 
a fre gue sia de Nos sa Se nho ra da Esca da até Ca cho e i ra. Fa zi am des cer
por este rio, até Gu a ra tin gue tá e Lo re na, tá bu as, tou ci nho, e ce râ mi ca 
fa bri ca da em Nos sa Se nho ra da Esca di nha. Ou tro ra, dis se-me ain da o
al fe res, não se ocu pa vam nos ar re do res de Ja ca raí se não da cul tu ra do
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al go dão e da cri a ção de por cos; des de al gum tem po, con tu do, pu se ram-se
a plan tar aí mu i to café. As ex por ta ções se fa zem ou di re ta men te pela
es tra da de ter ra, ou mu i to mais fre qüen te men te por San tos, e en tão não
se é obri ga do a pas sar por São Pa u lo, por que de Inha zi nha há uma
es tra da que vai jun tar-se com a de Cu ba tão.

FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA ESCADA, 16 de 
abril, seis lé guas. – Nada te nho a acres cen tar ao que de cla rei quan do da
mi nha pri me i ra pas sa gem pela re gião por mim per cor ri da hoje, a não ser 
que São José está si tu a da so bre um vas to pan ta nal e, afir ma ram-me, a
meia lé gua do Pa ra í ba.

O ran cho em que pa ra mos na fre gue sia de Nos sa Se nho ra da
Esca da de pen de de uma po bre chou pa na, onde não ha via ab so lu ta men te
ne nhu ma es pé cie de mó vel. Não en con trei qua se ne nhum em to das as
ca sas si tu a das à mar gem da es tra da. Di zem que os ha bi tan tes de Ja ca raí,
mo ra do res na vi zi nhan ça dos pân ta nos, não go zam em ge ral de boa sa ú de.
Têm ge ral men te um ar lân gui do e uma tez pá li da.

VILA DE TAUBATÉ, 17 de abril, cin co lé guas e um quar to.
– O can tão cha ma do Ca ra gua tu, ou por cor rup te la Gra va tu, deve cer ta -
men te seu nome à gran de quan ti da de de bro me liá ce as es pi nho sas,
en con tra das aí, das qua is se fa zem se bes pou co ele va das, mas di fí ce is de
trans por. A pa la vra Ca ra gua tu é in dí ge na e in di ca essa plan ta e suas aná -
lo gas. Des de on tem, en con tra mos à be i ra do ca mi nho ho mens ocu pa dos
em re pa rá-lo e em cor tar o mato que o mar ge ia. Em Mi nas, as pes so as
obri ga das a re pa rar as es tra das são os pro pri e tá ri os dos ter re nos por
onde elas pas sam; aqui, for çam os mi li ci a nos a fa zer esse tra ba lho.
Se gun do a lei pro mul ga da há cer ca de um ano, sob o mi nis té rio efê me ro 
do Con de dos Arcos, es ses ho mens de vi am re ce ber um sa lá rio, mas o
novo re gi me não eli diu o há bi to de não exe cu tar as leis. O povo não
usu fru iu nada com a mu dan ça que se ope rou. A ma i o ria dos fran ce ses
ga nhou com a re vo lu ção que su pri mia pri vi lé gi os e di re i tos de que go za va
uma cas ta fa vo re ci da. Aqui, ne nhu ma lei con sa gra va a de si gual da de, to dos
os abu sos eram o re sul ta do do in te res se e dos ca pri chos dos ho mens
po de ro sos e dos em pre ga dos. Mas são es tes ho mens que, no Bra sil, se
en con tram à tes ta da re vo lu ção, pen san do só em di mi nu ir o po der do
Rei e em au men tar o seu; não cu i da ram, de for ma al gu ma, das clas ses
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in fe ri o res, e o po bre la men ta o Rei e os ca pi tães-mo res, já que não sabe
de quem po de rá im plo rar o apo io.

O Sr. José Te i xe i ra e Vas con ce los, pre si den te da jun ta pro vi -
só ria de Vila Rica, an ti go ou vi dor de Sa ba rá, me dis se que de i xa ram
in cul to du ran te se ten ta anos um ter re no que per ten ce ra à sua fa mí lia e
onde, an tes des sa épo ca, se plan ta ra ma mo na. Ao cabo dos se ten ta anos, 
cor ta ram as ár vo res vi go ro sas que co bri am esse mes mo ter re no, e aí
cres ce de novo a ma mo na em gran de abun dân cia. Esse fato ten de a
ex pli car por que as plan tas das ca po e i ras di fe rem tan to da que las das ma tas
vir gens. Enquan to es tas co brem ain da a ter ra, os pás sa ros e os ven tos
para aí le vam se men tes que não se de sen vol vem, por quan to cer tas cir cuns -
tân ci as, tais como a fal ta de ar e de luz, a isso se opõem; mas quan do as
gran des ár vo res são aba ti das, es ses obs tá cu los de sa pa re cem e a ger mi na ção 
se ope ra.

Gran de nú me ro des sas ca si nho las, vis tas à be i ra do ca mi nho
que se gui des de Lo re na até São Pa u lo, são ha bi ta das por agre ga dos; os
pro pri e tá ri os do ter re no mo ram a al gu ma dis tân cia da es tra da, para não
se rem in co mo da dos pe los pas san tes. Alguns, con tu do, têm suas ca sas à
mar gem da es tra da, mas al gu mas ve zes mal se dis tin guem das dos agre -
ga dos. Fora das ci da des, não me lem bro de ha ver en con tra do uma só
de las na ca pi ta nia de São Pa u lo que ti ves se mais do que o rés-do-chão.

RIBEIRÃO, 18 de abril, três lé guas e meia. – Par ti mos tar de
de Ta u ba té e só pu de mos fa zer uma ca mi nha da mu i to cur ta. Qu e ren do
ob ter al guns es cla re ci men tos so bre essa re gião, de se jei à no i te vi si tar o
subs ti tu to do ca pi tão-mor; po rém não fui re ce bi do.

Des de que pas sa mos por aqui pela pri me i ra vez, as pas ta gens
e as ca sas dos ar re do res de Ta u ba té e de Pin da mo nhan ga ba ama re le ce ram
re gu lar men te, ofe re cen do mu i to me nos flo res, pro va de que no in ver no
de vem es tar in te i ra men te res se qui das. Os ran chos en con tra dos nes sa
es tra da, de São Pa u lo a Mogi, são mu i to pe que nos, e a ma i or par te em
mau es ta do, à ex ce ção da que le em que es ta mos. Ele é man ti do por um
mi ne i ro que foi, du ran te onze ou doze anos, sol da do do re gi men to de
Vila Rica e que fala dos pa u lis tas com o mais pro fun do des pre zo.
Pre ten de ele que aos ho mens des sa re gião, mes mo os mais ri cos, fal ta
boa-fé e co ra gem, e que não se pode con tar com a sua pa la vra. Con fir -
mou-me o que es cre vi on tem so bre os ha bi tan tes das mar gens da es tra da.
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Qu a se to dos agre ga dos, que não pos su em nada no mun do e cuja casa e
ran cho per ten cem a pro pri e tá ri os que vi vem a cer ta dis tân cia da es tra da, 
para não se rem im por tu na dos pe los vi a jan tes. Man dam cons tru ir ran chos 
e ven das à be i ra do ca mi nho e alu ga-os a po bres ho mens a quem en tre gam 
seu mi lho e sua aguar den te para ven der aos pas san tes. Além dis so, se -
gun do o meu mi ne i ro, as ca sas dos pro pri e tá ri os não di fe rem mu i to das
que se vêem mar ge an do a es tra da. Um pa u lis ta que lá se acha va, en -
quan to o mi ne i ro fa la va da que la ma ne i ra, me ga ran tiu que não se sen tia
cho ca do com o que ou via, pois, com efe i to, era a ver da de.

Está va mos já sob o ran cho, quan do um ban do de pes so as de
to das as ida des e co res veio se es ta be le cer aí co nos co. São mú si cos que
vão com um “im pe ra dor” e seu com pa dre co le tar es mo las para a fes ta
de Pen te cos tes. Não os en con trá ra mos no ou tro dia, além de Ta u ba té.
De re gra, os que es mo lam as sim para o Espí ri to San to não de vi am sair
de sua pa ró quia; mas ob têm fa cil men te per mis são de per cor rer tam bém
as pa ró qui as cir cun vi zi nhas.

RANCHO DAS PEDRAS, 19 de abril, seis lé guas. – Até Ta u -
ba té, não ti ve mos mo ti vo para nos que i xar mos do ca lor, mas a par tir
daí, ele co me çou a se fa zer sen tir, e hoje foi mu i to for te. Pa ra mos num
ran cho aber to de to dos os la dos, con for me cos tu mam sê-lo nes sa re gião. À 
no i ti nha, um ven to bem for te se ele vou, obri gan do a re fu gi ar mo-nos
numa ven da para aí mu dar as plan tas. Mu i tos cam po ne ses lá es ta vam re u ni -
dos; pu se ram-se a fa lar dos ne gó ci os pú bli cos, usan do a lin gua gem que
não ces sei de ou vir nes ta ca pi ta nia: “Pro me ti am-nos tan ta fe li ci da de
com essa Cons ti tu i ção e, de po is que a fi ze ram, es ta mos sem pre com
medo. Cada um es ta va tran qüi lo em sua casa, e ago ra é pre ci so que de i -
xe mos nos sas mu lhe res e nos sos fi lhos para ir cor rer ao Rio de Ja ne i ro e 
a Mi nas! Vale mais ser mos go ver na dos pelo nos so Rei e pe los ge ne ra is
que ele nos en vi a va do que por tan tas pes so as que dis pu tam en tre si e
não têm ne nhu ma pi e da de do po bre.” É bem ver da de que o des po tis mo 
dos ca pi tães-mo res caía mu i to mais so bre os prin ci pa is ha bi tan tes do
que nos po bres; e quan do há, num país, duas clas ses aci ma do povo, ele
pre fe ri rá sem pre a mais ele va da, por que se acha vin ga do por ela do des -
pre zo e dos ve xa mes que a ou tra o fez su por tar. É as sim que os bur gue ses
do cam po são, em Au verg ne, mu i to mais de tes ta dos pe los cam po ne ses
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do que os no bres. Estes, mu i to me lho res para o cam po nês, por que,
apro xi man do-se de les, re ce i am me nos se com pro me ter.

Pe dras, o nome des te lu gar. Pro va vel men te se en con tra um
gran de ro che do nos ar re do res.

Du ran te toda a vi a gem, Fir mi a no cum priu ra zo a vel men te seu
ser vi ço; to cou as mu las e aju dou José. Mas qua se to das as ve zes em que
lhe pedi qual quer co i sa além dis so, ele sem pre res pon deu de mau hu mor 
al gu ma fra se im por tu na. Atu al men te, te nho por ele pou ca es ti ma, es tan do
a pon to de man dá-lo re tor nar a sua ter ra. Eu pen sa va em in cum bir
La ru ot te de levá-lo de vol ta, mas esse po bre ra paz es ta va se tor nan do
tão len to e tão es tú pi do que se ria, cre io, mu i to ris co lhe con fi ar tal mis são.1

RANCHO DO TOMÁS D’AQUINO, 20 de abril, cin co lé -
guas. – Subi ao cimo da co li na onde está si tu a da a igre ja de Nos sa Se -
nho ra da Apa re ci da, e mais uma vez go zei da vis ta de li ci o sa que já des -
cre vi. Fui ver o ca pi tão-mor de Gu a ra tin gue tá, mo ra dor pró xi mo à
igre ja de Nos sa Se nho ra, e co me cei por mos trar-lhe a car ta de apre sen -
ta ção que me foi dada pelo go ver no de São Pa u lo. Des de o pri me i ro
mo men to, pro ce deu ele com mu i ta ho nes ti da de; en tre tan to, re pa rei que
seu ros to se con tra ía à pro por ção que lia o pas sa por te. Per gun tou-me
edu ca da men te, mas com ar te me ro so, se eu pre ci sa va de al gu ma co i sa, e
só re to mou um as pec to mais tran qüi lo quan do sou be que eu não ti nha
ou tro de se jo, se não fa zer-lhe uma vi si ta. Con fir mou-me o que eu já es -
cre ve ra so bre os ha bi tan tes da be i ra da es tra da de São Pa u lo até aqui e
so bre a po bre za da re gião.

É além de Lo re na que se prin ci pia a en con trar ho mens ri cos,
e to dos de vem sua for tu na à cul tu ra do café. Co me ça-se, tam bém, a se
dar con ta dis so nos ar re do res de Ja ca raí, Ta u ba té e Gu a ra tin gue tá; mas
até o mo men to, os ho mens ri cos só se ocu pam em plan tar cana-de-açú car,
e os po bres o al go dão, com o qual fa zem te ci dos gros se i ros.

Encon trei no ca pi tão-mor as mes mas idéi as so bre po lí ti ca que 
en tre to dos os ha bi tan tes da re gião. Ele fala com res pe i to e ape go do
Rei e do Prín ci pe e se mos tra mu i to pou co ami go de mu dan ças.
Enquan to o vi si ta va, mi nhas mu las de car ga pros se gui am sem pre e só as 
al can cei a uma lé gua de Lo re na, num gran de ran cho onde pa ra mos. Meu 
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tro pe i ro me faz em pre en der lon gas mar chas, o que me can sa mu i to e
me im pe de de re co lher e ana li sar plan tas.

Como Fir mi a no ti ves se ma chu ca do o pé, o po bre La ru ot te
ce deu-lhe seu ca va lo. Ele che gou fa ti ga do e sem sa ber para que lado
vi ra va a ca be ça; dá vol tas como um pião, vai e vem à-toa, e só co me çou
a mu dar suas plan tas quan do já caía a no i te. Fir mi a no, por sua vez, se
apro ve i ta de seu ca va lo para fa zer avan çar as mu las o mais rá pi do que
pode. Ele as for ça a tro tar de ma ne i ra que mi nhas ma las che ga ram to das 
re vi ra das. Qu e i xa va-me a ele essa no i te: “Você pode”, res pon deu-me,
“pro cu rar um tro pe i ro que seja me lhor que eu!” O que cer ta men te não
se ria di fí cil de en con trar; mas se ria mu i ta bar ba ri da de tomá-lo ao pé da le tra.

De po is que che ga mos ao ran cho che gou uma ca ra va na e se
aco mo dou. Ela vem de São José e leva fumo para en tre gar em Pi raí, lu gar
si tu a do na es tra da e onde se cul ti va mu i to café.

RANCHO DO SAPÉ, 21 de abril, qua tro lé guas e meia. –
Hoje, de i xa mos o ca mi nho que ví nha mos se guin do des de Mi nas e, logo
de po is, en tra mos numa flo res ta vir gem que lem bra em tudo aque la dos
ar re do res do Rio de Ja ne i ro. As ár vo res lá têm o mes mo vi gor, as pal me i ras
e as ce cró pi as cres cem com a mes ma abun dân cia; a ver du ra dos ve ge ta is 
mos tra tons bem es cu ros. Pou cas plan tas es tão em flor e só qua se es pé ci es
co muns, como a hyptis nº 764.

Ter re no mon ta nho so, tal a ca u sa do vi gor da ve ge ta ção.
Como esta par te do ca mi nho é bem mais fre qüen ta da do que aque la que 
vai de Lo re na a São Pa u lo, e des te lado de sem bo ca a es tra da de Mi nas,
as be i ras do ca mi nho são mu i to ha bi ta das. Des de o en tron ca men to não
se faz um quar to de lé gua sem en con trar al gu ma casa, e mu i tas ve zes há
vá ri as, umas jun to às ou tras. Tão po bres como aque las en con tra das per to
de São Pa u lo, e na ma i o ria ven das mu i to mal pro vi das. Pa ra mos num
pe que no ran cho de pen den te de uma des sas ven das e, como é mu i to
pe que no, não ti ve mos o in cô mo do de ser mos im por tu na dos por ne nhu ma
ou tra ca ra va na.

Fir mi a no con ti nua com o pé ma chu ca do e apro ve i ta-se dis so
para não fa zer nada. Já es ta va de i ta do quan do ain da era dia cla ro. Logo
de po is, pedi-lhe que aque ces se água para la var o pé, a fim de que eu
pu des se pen sá-lo. Re pe ti-lhe essa or dem qua tro ou cin co ve zes, mas
nem to mou co nhe ci men to. Enfim, to ma do de im pa ciên cia, ti rei o ca sa co
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com que se co bria, e lhe or de nei im pe ri o sa men te que me obe de ces se.
Então, ele se le van tou, jo gou sua cama para o alto e saiu cor ren do pelo
mato. O pé ma chu ca do não lhe per mi tia cor rer mu i to, de ma ne i ra que
logo o al can cei e quis for çá-lo a vol tar ao ran cho. Ofe re ceu re sis tên cia,
mas José cor reu e, pe gan do-o pelo bra ço, con se guiu ar ras tá-lo. Qu an do
es tá va mos che gan do per to do ran cho, ele se jo gou no chão a pou ca
dis tân cia do mato. Não pude de i xar de la men tar por ele, de iní cio; mas a 
com pre en são logo ce deu lu gar à có le ra. Apro xi mei-me dele e dis se-lhe
cal ma men te que pre ci sa va ver que tudo o que eu fa zia era para seu bem; 
que, se o aban do nas se, ele se ria um des gra ça do; que só eu con sen ti ria
em fa zer a des pe sa de re en viá-lo de vol ta à sua ter ra; que sua con du ta
me ofen dia; e que ofen dia tam bém a Deus. Qu an do aca bei de pro nun ci ar
as úl ti mas pa la vras, ele se le van tou sem di zer nada e foi se de i tar. A idéia 
de Deus, des de que co me cei a ins truí-lo, sem pre ca u sou nele for te
im pres são. Nun ca se re cu sou a apren der seu ca te cis mo e mos trou até 
al gum in te res se.

O tra ba lho dos mis si o ná ri os jun to aos ín di os per de uma par te 
do seu en can to, quan do se per ce be a fa ci li da de com que ado tam nos sas
idéi as, a pro pen são que têm a nos imi tar, o pra zer que ex pe ri men tam
nas ce ri mô ni as de igre ja, o efe i to que deve pro du zir em seus es pí ri tos
sem a mí ni ma for ma ção re li gi o sa, a idéia de um Deus úni co, cri a dor do
uni ver so, oni pre sen te, que pre mia as vir tu des e vin ga im pla cá vel suas fa lhas.

Ontem, pas sou por Gu a ra tin gue tá um sol da do en car re ga do
pelo go ver no do Rio de Ja ne i ro de le var des pa chos a São Pa u lo. Esse
ho mem re pe tia para to dos, e até aos meus tro pe i ros, que os ha bi tan tes
de Mi nas es ta vam re vol ta dos con tra o Prín ci pe e o ha vi am pren di do.
Di zia ain da que os des pa chos de que era por ta dor con ti nham a or dem
de fa zer mar char con tra Mi nas os pa u lis tas que não se acha vam no Rio
de Ja ne i ro. Não acre di tei em nada da que las no tí ci as, e ten tei pro var ao
ca pi tão de Gu a ra tin gue tá que não ti nham fun da men to. Ain da mais que
con ver sei com um ca pi tão de mi lí cia, mo ra dor na vila de Ca cho e i ra, e
ele me afir mou que sou be do ca pi tão-mor de Ba e pen di que o Prín ci pe
fora mu i to bem re ce bi do em Mi nas, em to dos os lu ga res em que se
apre sen tou; que ha via avan ça do até Qu e luz, mas que lá re ce be ra uma
car ta do go ver no de Vila Rica im pe din do-o de ir além; que re tor nou até
Bar ba ce na e que os mi li ci a nos da co mar ca de São João lhe ofe re ce ram
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para mar char con tra o go ver no de Vila Rica. Di fí cil acre di tar que esse
go ver no te nha le va do tão lon ge a au dá cia e a ce gue i ra. Mas, se é as sim,
não há dú vi da de que ele su cum ba logo, pois tem con tra si a opi nião
pú bli ca, que cedo ou tar de aca ba por tri un far.

RANCHO DA ESTIVA, 22 de abril, cin co lé guas. – Re gião
mon ta nho sa, com ma tas vir gens em toda sua mag ni fi cên cia, pou cas
plan tas flo ri das. Não se pas sa um quar to de lé gua sem en con trar uma
ven da e um ran cho; e mu i tas ve zes bem pró xi mos. Os ran chos são
ge ral men te me no res e mais mal cons tru í dos que aque les da rota do Rio
de Ja ne i ro e Vila Rica. A rou pa das pes so as con sis te sim ples men te em
um gran de cha péu de fel tro, ca mi sa e cal ça de te ci do gros se i ro de al go dão.
O ca lor é mu i to for te e fi quei im pres si o na do hoje com o ma tiz bri lhan te 
que to mou o azul do céu. Às mar gens do ca mi nho, como nos gran des
per cur sos da Ca pi ta nia de Mi nas, teve-se o cu i da do de cor tar gran des
ár vo res para que a lama se que mais ra pi da men te, e a ve ge ta ção que su ce de
às ma tas vir gens é de todo igual às das ca po e i ras.

Encon tra mos al gu mas ca ra va nas vin das do ter mo de Ba e pen di
car re ga das de fumo e ou tras que se di ri gi am a Mi nas com car re ga men tos
de sal e fer ro. É ver go nho so que num país onde este me tal exis te em tão 
gran de abun dân cia, ain da se im por te do es tran ge i ro a ma i or par te do
que se em pre ga. É evi den te que se ria pres tar um ser vi ço ao país ta xar o
fer ro de di re i tos con si de rá ve is na sua en tra da na ca pi ta nia e for çar as sim 
os ha bi tan tes a fa zer uso da ri que za que pos su em.

Na di re ção do lu gar cha ma do Pa i ol, co me ça-se a des cor ti nar a 
im po nen te ca de ia pa ra le la ao mar, e seus cu mes ele va dos a gran de al tu ra 
so bre as ma tas vir gens pro du zem efe i to ma jes to so.

Con ver sei hoje com um mi ne i ro pro ce den te do Rio de Ja ne i ro, e 
ele me de cla rou que o Prín ci pe, apo i a do por vá ri os re gi men tos de mi lí cia,
en tra ra em Vila Rica, e que vá ri os mem bros do go ver no ha vi am sido
pos tos na pri são, res ta be le cen do-se, as sim, a tran qüi li da de nes sa im por -
tan te ca pi ta nia. O go ver no de Vila Rica era, em gran de par te, com pos to
de eu ro pe us. Eles se ga ba vam de se con ser var mais fa cil men te no lu gar,
caso o Bra sil fique sub mis so às Cor tes, e de vem ter vis to com des pe i to
suas es pe ran ças frus tra das. O que pro va que es ses ho mens ti nham pou co
es pí ri to e ta len to, já que acre di ta vam po der lu tar con tra a opi nião pú bli ca
e a pre pon de rân cia de uma au to ri da de le gí ti ma.
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Em São Pa u lo de ram-me os no mes dos mem bros da jun ta
pro vi só ria de Go iás. To dos ho mens ig no ran tes e ri dí cu los. Um de les é
um pa dre, com o qual eu co mia to dos os dias à mesa do Sr. Fer nan do
Del ga do e que lhe ser via de bu fão. Lem bro-me que um dia, fa lan do da
si mo nia, eu afir ma va que ne nhum pa dre bra si le i ro fa zia es crú pu lo a
res pe i to, se bem que seja um caso re ser va do. – Não há nem se quer um,
res pon deu-me ele. – E para me pro var, pôs-se a re ci tar em la tim a sé rie
de im pe di men tos di ri men tes do ca sa men to. Foi mes mo pre ci so, além
dis so, es co lher os ho mens que se ti nha sob as mãos, e que se po di am
en con trar em Go iás?

RANCHO DOS RAMOS, 23 de abril, qua tro lé guas. – Re gião
sem pre mon ta nho sa. Ain da ma tas vir gens, nada de plan tas em flor, a
não ser al gu mas es pé ci es des co nhe ci das, tais como uma com pos ta, cu jas 
flo res nu me ro sas es pa lham um odor de ba u ni lha ex tre ma men te agra dá vel.
Ain da mu i tos ran chos e ven das. Hoje co me cei a ver, tan to na be i ra do
ca mi nho como a al gu ma dis tân cia, ca sas um pou co mais cu i da das do
que as ven das, ha bi ta das por agri cul to res ri cos. Des de on tem, ve nho
per cor ren do plan ta ções de café, hoje já se tor na ram mais nu me ro sas, e
de vem tor nar-se ain da mais à me di da que me apro xi mar do Rio de Ja ne i ro.
Essa al ter na ti va de plan ta ções de café e de ma tas vir gens, cam pos de mi lho, 
ca po e i ras, va les e mon ta nhas, ran chos, ven das, es sas pe que nas ha bi ta ções
cer ca das de sen za las e ca ra va nas indo e vin do pro por ci o nam imen sa
va ri e da de ao as pec to da re gião. Elas a tor nam agra dá vel de vi si tar.

Após ter fe i to cer ca de duas lé guas, che guei à ha bi ta ção do
ca pi tão-mor de Vila das Are i as, si tu a da a um tiro de fu zil da rota. O
ca pi tão-mor não es ta va, mas fui re ce bi do por seu fi lho, que la men tou
mu i to que eu não fi cas se em sua casa. A mo ra dia do ca pi tão mos tra um
pá tio mu i to pe que no, fe cha do por uma por te i ra, ao fun do do qual exis tem
al gu mas pe que nas cons tru ções. Como to das as ha bi ta ções que vi hoje, a 
casa do pro pri e tá rio é ba i xa, pe que na, co ber ta de te lhas, cons tru í da de
pau-a-pi que e re bo ca da de ter ra cin zen ta. O mo bi liá rio da peça onde fui 
re ce bi do cor res pon de mu i to ao ex te ri or e con sis te ape nas em mesa,
ban co, um par de tam bo re tes e pe que na cô mo da.

A pou co me nos de uma lé gua da casa do ca pi tão-mor en con -
tra va-se a pe que na Vila das Are i as, si tu a da em um va le zi nho en tre dois
mor ros co ber tos de ma tas. Ela me pa re ceu in te i ra men te nova e se
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com põe uni ca men te de duas ruas pa ra le las, das qua is a prin ci pal é atra -
ves sa da pela es tra da em toda a sua ex ten são. A igre ja mu i to gran de e
cons tru í da de ti jo los. Só não é ca i a da. O ca pi tão-mor pos sui tam bém
uma casa na vila, onde fui vi si tá-lo, sen do mu i to bem re ce bi do. Pelo que 
me dis se ram ele, seu fi lho e ou tras pes so as, a cul tu ra do café é in te i ra -
men te nova na re gião e já en ri que ceu mu i ta gen te.

To mam-se os jo vens pés de café nas ve lhas plan ta ções; eles
co me çam a pro du zir com três anos e es tão no ple no ren di men to com
qua tro. Sen do a plan ta ain da jo vem, lim pa-se a ter ra duas ou três ve zes,
mas quan do os pés de café já são vi go ro sos, só se dá um ama nho.
Estan do em ple no de sen vol vi men to, cada um dá três a qua tro li bras.
Não se cor tam as ár vo res, ape nas po dam-se os ga lhos para im pe di-los
de se al te a rem mu i to. A fim de se pa rar a se men te de sua cas ca, moem-se 
os fru tos em pi lões de ma de i ra, ou tam bém se ser vem do mon jo lo.
Assim que o ar bus to co me ça a fi car ve lho, é cor ta do, e seus re ben tos
lan ça dos ao solo para ori gi nar no vos pés.

O ca pi tão-mor me dis se ra que eu en con tra ria um com pa tri o ta
es ta be le ci do a meia lé gua da vila. Fui ao lu gar in di ca do e en con trei
numa ven da um jo vem fran cês que pa re ce ati vo e bem-edu ca do, e cuja
fi gu ra é agra dá vel e es pi ri tu o sa. Dis se-me que nas ce ra em São Do min gos,
mas que ha via pas sa do sua in fân cia nos Esta dos Uni dos e que vi e ra para 
este país es pe ran do me lho rar de vida, com o in tu i to de ti rar seus pais da 
po si ção de plo rá vel em que se acha vam. Ele com pra café aqui para re ven der
no Rio de Ja ne i ro, e sua ven da lhe pro por ci o na me i os de com prá-lo
ba ra to. Par ti cu la res pou co ri cos, ne gros, mu la tos, to dos com pram gê ne ros
na sua ven da sem pa gar e se qui tam dan do-lhe na épo ca da co lhe i ta café 
bem ba ra to.

Há seis anos, veio a este país uma mul ti dão de fran ce ses atra í dos,
na ma i o ria, pela re pu ta ção de ri que za que go za va na Eu ro pa e na es pe -
ran ça de fa zer for tu na ra pi da men te. Na ma i o ria eram mi li ta res cuja
am bi ção ha via sido frus tra da, ope rá ri os sem prá ti ca, aven tu re i ros
des pro vi dos de prin cí pi os e de mo ral. Mu i tos de les, ven do suas es pe ran ças
ru í rem, re tor na ram à Eu ro pa, ou fo ram le var à Amé ri ca es pa nho la sua
ig no rân cia e fa tu i da de. Entre eles, en tre tan to, há ho mens de ca rá ter fir me
que, vin dos ao Bra sil com a in ten ção de en ri que cer, têm per se gui do essa 
meta com obs ti na ção, e cu jos tra ba lhos não fi ca ram sem re com pen sa.
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Num país onde os ha bi tan tes têm idéi as pou co de sen vol vi das e es tão
acos tu ma dos à pre gui ça, o eu ro peu que en xer ga mais lon ge deve ne ces -
sa ri a men te pros pe rar, des de que tra ba lhe com per se ve ran ça e te nha boa
con du ta.

RANCHO DO PEDRO LOUCO, 24 de abril, qua tro lé guas.
– No ran cho em que pas sa mos a úl ti ma no i te, es ta vam dois ho mens da
ci da de de Cu nha que vão as su mir seu pos to numa gua ri ta lo ca li za da na
es tra da. De acor do com o que me dis se ram, a ci da de de Cu nha está si tu a da 
jun to à gran de cor di lhe i ra, a nove lé guas de Gu a ra tin gue tá, qua tor ze do
pe que no por to de Pa ra ti e cin co das nas cen tes do Pa ra í ba. Por es tar a 
ci da de en cra va da numa re gião alta, a cana e o café não se dão bem nos
ar re do res, mas é abun dan te a pro du ção de mi lho e de gê ne ros ali men tí ci os, 
dos qua is se em bar ca uma par te em Pa ra ti para o Rio de Ja ne i ro. De
Gu a ra tin gue tá en vi am-se tam bém gê ne ros a Pa ra ti, pas san do pela Vila
da Cu nha.

Re gião mon ta nho sa, co ber ta de ma tas vir gens. O ca mi nho
tor na-se di fí cil para as mu las; os ran chos e ven das já co me çam a ra re ar.
No lu gar cha ma do Pau-d’Alho fica a ma i or ex ten são que já vi em todo o 
tra je to e a úni ca em que a casa do pro pri e tá rio tem um pa vi men to, além
do rés-do-chão. Pou cas plan tas com flor. Mu i to for te o ca lor, lon gas as
mar chas e co me ço a sen tir-me bas tan te fa ti ga do. Che guei ao ran cho
com uma dor de ca be ça in su por tá vel; ou tras ca ra va nas já se ha vi am ins ta la do 
aqui. O sol dar de ja va seus ra i os so bre o que res ta va para nós e aca ba va
por me in co mo dar, a fu ma ça dos fo gos ace sos pe las ca ra va nas me ce ga va,
o ven to le va va meus pa péis, e eu era obri ga do a dis pu tar in ces san te men te
um lu gar com os cães, por cos e ga li nhas. Nun ca sen ti ra tão cla ra men te o 
des con for to dos ran chos.

Esta no i te, José teve uma pe que na dis pu ta com os pro pri e tá ri os
da fa zen da de que de pen de o ran cho; isso me deu opor tu ni da de de
vê-los, e fui re ce bi do mu i to de li ca da men te. Eles me con fir ma ram o que
ou tras pes so as já me ha vi am dito. So men te há uma vin te na de anos, os
agri cul to res co me ça ram a cul ti var o café que hoje lhes traz a ri que za.
Antes des sa épo ca, qua se só se ocu pa vam de cana-de-açú car e da cri a ção
de por cos. Qu an do al guém quer fa zer uma plan ta ção nova de café,
abs tém-se de co lher os fru tos de al gu ma plan ta ção ve lha; eles caem so bre a 
ter ra, apo dre cem, as se men tes ger mi nam e trans plan tam-se os no vos
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pés. É co mum cul ti var-se mi lho e fe i jão en tre os ca fe e i ros. Tira-se, an tes,
a su ji da de da ter ra e, se for fa zer mais um plan tio, lim pa-se no va men te.
Esti ma-se que um ne gro pode cu i dar de uma plan ta ção de mil pés de
café e fa zer a co lhe i ta dos grãos. Vá ri as pes so as me afir ma ram que são
pre ci sos três ne gros para cada dois mil pés.

Qu an to mais a gen te se apro xi ma da Ca pi ta nia do Rio de
Ja ne i ro, mais as plan ta ções au men tam em ex ten são. Há, tam bém, al gu mas
mu i to im por tan tes nos ar re do res da ci da de de Re sen de. Os pro pri e tá ri os
da re gião pos su em qua ren ta, cin qüen ta, oi ten ta e até cem mil pés de
café. Pelo pre ço que está esse pro du to, tais cul ti va do res de vem ga nhar
uma soma enor me. Per gun tei ao fran cês, de que fa lei on tem, em que
em pre ga va seu di nhe i ro. – O se nhor deve no tar, me dis se ele, que não é
cons tru in do be las ca sas nem mo bi li an do-as. Eles co mem só ar roz com
fe i jão; sua to a le te lhes cus ta tam bém mu i to pou co, não des pen dem
nada, tam pou co para a edu ca ção de seus fi lhos, que em bru te cem na
ig no rân cia; são in te i ra men te es tra nhos aos pra ze res da so ci e da de, mas
sua ri que za vem do café, e este só pode ser co lhi do uti li zan do ne gros; é, 
por tan to, com pran do es cra vos que eles dis si pam to dos os seus lu cros, e
o au men to de sua for tu na ser ve mu i to mais para sa tis fa zer sua va i da de
do que para au men tar seu la zer. – De tudo que eu dis se, vê-se que eles
não têm ne nhum luxo em sua ha bi ta ção, e que nada de mons tra sua
ri que za. Mas é im pos sí vel que não se sa i ba no lu gar quan tos ne gros e
quan tos pés de café pos su em; eles se pa vo ne i am, se com pra zem em si
mes mos e vi vem sa tis fe i tos, não se dis tin guem re al men te do po bre, se não
por um inú til re no me que se es ten de a al guns ti ros de fu zil de suas ca sas.

RANCHO DE............., 25 de abril, três lé guas e meia. – A re gião 
se tor na cada vez mais mon ta nho sa. Mar ge i am o ca mi nho ma tas vir gens 
mu i to com pac tas; em al guns lu ga res é mu i to ín gre me e di fí cil. Não vi
ne nhu ma plan ta ção de café; os ran chos e as ca sas, me nos co muns que
nos dias pre ce den tes. Pas sa mos, en tre tan to, a uma meia lé gua da qui,
di an te de uma lin da ha bi ta ção per ten cen te a um aço ri a no. Em ge ral, as
mo ra di as dos eu ro pe us es ta be le ci dos no Bra sil apre sen tam mais si me tria 
que as dos bra si le i ros; mais bem tra ta das, me lhor cons tru í das e, se pos su em 
um jar dim, este é mais bem ar ran ja do. Por me nos en ge nho so que seja o
eu ro peu, por mais ba i xa sua clas se, deve ter mais idéi as do que os bra si -
le i ros, que não re ce be ram ne nhum tipo de ins tru ção, ou seja, a ma i o ria,
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mes mo en tre os ho mens ri cos. O por tu guês já teve opor tu ni da de de
sen tir tudo o que o bra si le i ro po de rá ver, e além dis so, co nhe ce o seu
pró prio país, o que lhe dá pa drões de com pa ra ção es tra nhos ao sul-ame -
ri ca no.

Qu an do es ta va pró xi mo da ha bi ta ção que aca bo de ci tar, o
tem po car re gou-se de nu vens, e tro vões se fi ze ram ou vir. Ti nha fi ca do
mu i to para trás re co lhen do al gu mas plan tas, e pus-me a cor rer, só al can -
çan do a ca ra va na no mo men to em que ela en tra va nes te ran cho. Man dei 
des car re gar as ma las, e logo de po is co me çou a chu va.

Di an te de nos so ran cho, há um ou tro me nor, tam bém com
uma pe que na ven da mal pro vi da. Como não ha via mi lho na do nos so
ran cho, os meus tro pe i ros re cor re ram a essa ven da vi zi nha, mas lhes
res pon de ram que não o ven de ri am, por que es tá va mos hos pe da dos no
ran cho ri val. Qu an do me trans mi ti ram essa ne ga ti va, fui eu mes mo à
ven da e fiz va ler mi nha qua li da de de “ho mem man da do” e as di fi cul da des
aca ba ram. Cito esse fato para mos trar que re i na en tre os pro pri e tá ri os
dos ran chos a mes ma ri va li da de que en tre nos sos al ber guis tas. Na gran de
es tra da de Mi nas por onde pas sam as ca ra va nas for ma das de con si de rá vel
nú me ro de mu las e onde cada uma de las con so me gran de quan ti da de de 
mi lho, os pro pri e tá ri os bus cam con quis tar os fre gue ses aos ri va is, tra tan do
os che fes das ca ra va nas com a ma i or po li dez, ofe re cen do-lhes re fe i ções
gra tu i tas, não lhes fa zen do pa gar o mi lho vi a jam sem seu sé qui to.

Já em ca mi nho, con ver sei com dois ho mens que vi a ja vam
como eu, um pa u lis ta e ou tro mi ne i ro. O pri me i ro mal sa bia res pon der
às per gun tas mais sim ples; pa re cia sim pló rio e em ba ra ça do. O se gun do
fa la va com po li dez e sem di fi cul da de; mos tra va nas suas fra ses dis cer ni -
men to e apru mo. Essa di fe ren ça é qua se ge ral. Os ho mens mais ri cos da 
re gião mos tram não so men te ig no rân cia ex tre ma, mas tam bém es pí ri to
li mi ta do e ba i xa ca pa ci da de de jul ga men to. Impos sí vel tra var com eles
qual quer con ver sa, e pre fi ro até pa les trar com José, que é um sim ples
tro pe i ro mu la to.

RANCHO DE PARANAPITINGA, 26 de abril, uma lé gua e 
meia. – Não acha mos as mu las na pas ta gem onde as ha vía mos de i xa do;
on tem, foi pre ci so pro cu rá-las em to dos os can tos e só pu de mos par tir
ao meio-dia. Sem pre ma tas vir gens, mon ta nhas e ca mi nhos aci den ta dos.
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A três quar tos de lé gua do ran cho onde pas sa mos a no i te
an te ri or, en con tra mos a Vila de Ba na nal, sede de uma pa ró quia. A vila
si tua-se num vale mu i to lar go, en tre mor ros co ber tos de ma tas, e se
com põe de uma úni ca rua. Deu-me a im pres são de ter sido fun da da
re cen te men te; mas é pro vá vel que ga nhe im por tân cia em bre ve, por que
está lo ca li za da no meio de uma re gião onde se cul ti va mu i to café e cu jos 
ha bi tan tes, por con se guin te, ob têm lu cro con si de rá vel.

Pelo que me dis se Fir mi a no, os bo to cu dos não usam en tre si
ne nhu ma fór mu la de edu ca ção e não se per gun tam pe las no vi da des,
nem mes mo em caso de do en ça. Têm al guns apó lo gos. Eis um que
Fir mi a no me con tou:

O uru bu, que ou tro ra era in te i ra men te co ber to de plu mas,
con vi dou um dia sua vi zi nha ara ra para jan tar com ele; mas como lhe foi 
ser vi da ape nas car ne de anta, a ara ra se re ti rou sem nada co mer. Qu e ren do 
se vin gar, ela con vi da por sua vez o uru bu e lhe ser ve sa pu ca i as. O uru bu
ado ra o pra to e come gran de quan ti da de, o que faz as plu mas de sua
ca be ça ca í rem, e a par tir des sa épo ca os uru bus tor na ram-se cal vos.

Fir mi a no sem pre me ga ran tiu que os bra si le i ros nun ca fo ram
an tro pó fa gos, mas adi an tou-me, ao mes mo tem po, que o que deve ter
ori gi na do essa fal sa idéia é o cos tu me que têm de des mem brar seus ini -
mi gos mor tos.

Atri bui-se o bó cio à gran de fri e za das águas. Tal do en ça, re al -
men te, é co mum em cer tas par tes mon ta nho sas do Bra sil, onde as águas 
são mu i to fri as.

RANCHO DOS NEGROS, 27 de abril, qua tro lé guas e meia. 
– Re gião mon ta nho sa, prin ci pal men te na vi zi nhan ça do ran cho onde
per no i ta mos; ca mi nho ex tre ma men te di fí cil, co ber to de ma tas vir gens.
Des de o lu gar cha ma do Ran cho Gran de, no tam-se mu i tos ter re nos
pro du ti vos, ou tros que, ten do sido cul ti va dos an ti ga men te, são hoje
co ber tos por imen sas ca po e i ras. Os ran chos es tão em gran de nú me ro, e
qua se tão gran des como os da es tra da do Rio de Ja ne i ro e Vila Rica.
Aque le de no mi na do Ran cho Gran de não po dia le var nome mais ade -
qua do, por que in con tes ta vel men te o ma i or ran cho já vis to por mim des de
que es tou no Bra sil. É co ber to de te lhas, bem con ser va do, ele va do aci ma
do solo e cer ca do por uma ba la us tra da. O pro pri e tá rio, ho mem imen sa -
men te rico, pos sui a ma i or plan ta ção de café do país. Mas para cada ran cho 
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pas sá vel, en con tram-se, em ge ral, mais de dez em es ta do de cré pi to. Os
pro pri e tá ri os os alu gam jun to com a ven da vi zi nha por al tos pre ços, não 
se in co mo dan do se há va za men tos por to dos os la dos. Te nho tan to
medo da chu va quan do es tou den tro de um ran cho ou fora dele. Não se 
con ce be, re al men te, que o Go ver no não tome ne nhu ma me di da a esse
res pe i to e que se ocu pe tão pou co do que se re fe re ao co mér cio; que
não as se gu re nem mes mo àque les que trans por tam mer ca do ri as so bre
as es tra das mais fre qüen ta das lu ga res onde pos sam re co lhê-las du ran te a 
no i te, sem medo de que se jam ava ri a das pela chu va.

Par ti mos mu i to tar de. O tro pe i ro que con tra tei me faz sem pre
avan çar mais do que eu gos ta ria. Já são oito ho ras, e des de as sete da
ma nhã não como nada, além de al guns bis co i tos com chá. Esse re gi me
me fa ti ga ex ces si va men te.

RANCHO DO PISCA, 28 de abril, três lé guas. – A re gião vai 
fi can do cada vez mais mon ta nho sa e, con se qüen te men te, não pre ci so
di zer que con ti nua co ber ta de ma tas. Em vá ri os pon tos, o ca mi nho
tor na-se mu i to di fí cil, per ce ben do-se que nun ca foi con ser ta do. Che gan do
à mar gem do rio Pi raí, acha mo-nos em si tu a ção di fí cil para atra ves sá-lo.
No lu gar onde ter mi na a es tra da, só exis tem uma pi ro ga, onde en tra
água por to dos os la dos, e uma pon te, for ma da por uma sé rie de tá bu as
em fila úni ca, ser vin do a pe des tres. Dis se ram-nos que, a uma meia lé gua 
des se lu gar, há uma pon te mu i to bem fe i ta; mas acres cen ta ram que só se 
po de ria che gar lá pas san do por uma pi ca da, onde as mu las se ato lam até 
o pe i to em lama es pes sa. O tro pe i ro de alu guel me ofe re ceu des car re gar 
as ma las e ob je tos e fazê-los pas sar pela pon te de pe des tres. Ace i tei essa
ofer ta, mas ape sar da ati vi da de que meus ho mens mos tra ram nes sa
cir cuns tân cia, só pu de mos re to mar a mar cha ao cabo de uma hora e
meia. Quem iria acre di tar que numa es tra da tão fre qüen ta da como esta
se en con trem ain da as mes mas di fi cul da des que de vi am ocor rer há
cin qüen ta anos de po is do des co bri men to do país! Eis o que me con ta ram 
a esse res pe i to:

Faz mu i to tem po, o rio Pi raí for ma va o li mi te da Ca pi ta nia de 
São Pa u lo, e as se gu ra-se que, en tão, a par te do ca mi nho que ago ra
per cor re mos era mu i to bem cu i da da. Pro je ta ram mu dar a rota atu al;
des sa ma ne i ra se evi ta ri am em gran de par te os mor ros, e se en con tra ria
uma boa pon te no lu gar onde o ca mi nho vai de sem bo car. Mas esse
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tra je to não fa ria pas sar a es tra da atu al per to da ci da de zi nha de São João
Mar cos. Os ha bi tan tes des sa ci da de, achan do que iam ter pre ju í zo com a 
mu dan ça, se co ti za ram e de ram três mil cru za dos ao in ten den te de po lí cia,
o fa le ci do Pa u lo Fer nan des. Este, que não po dia exer cer ne nhu ma ins pe ção 
so bre os ca mi nhos da Ca pi ta nia de São Pa u lo, ima gi nou fa zer mu dar os
li mi tes des ta ca pi ta nia e fazê-los trans por tar en tre Ran cho Gran de e o
Pi raí, con tor nan do-o por uma li nha ima gi ná ria e qua se im pos sí vel de fi xar 
numa re gião com tan tas ma tas vir gens. Então a pon te foi aban do na da; o 
novo ca mi nho foi in ter rom pi do e con ti nua-se a pas sar por São João
Mar cos. Não há ga ran tia da ve ra ci da de de tal his tó ria além de um des co -
nhe ci do, mas é cer to que o aban do no da pon te, que es ta va sen do cons -
tru í da e se ria tão útil, a tor na mu i to ve ros sí mil.

Pa ra mos num gran de ran cho, onde se acu mu lam mer ca do ri as
de mu i tas ca ra va nas. Logo que che guei, pus-me a tra ba lhar, mas não sa bia
onde me abri gar do sol; a fu ma ça dos fo gos ace sos no ran cho me ce ga va;
as ga li nhas ame a ça vam re pe ti da men te voar so bre mi nha es cri va ni nha.
Nada igua la o in cô mo do des tes bar ra cões.

RANCHO DO PISCA, 29 de abril. – Foi pre ci so par tir esta
ma nhã; fal ta vam duas mu las; pro cu ra mos as duas o dia in te i ro e só à no i te
as en con tra mos. Meu tro pe i ro de alu guel mos trou mu i ta ir ri ta ção por
esse atra so, e por ele, te ría mos vi a ja do toda a no i te. Estou an si o so por
che gar, não ape nas para que mi nhas ma las es te jam em se gu ran ça, mas
tam bém para não ter atrás de mim um ho mem que me em pur ra sem
ces sar, fa zen do-me avan çar mais rá pi do do que eu gos ta ria.

RANCHO DE MATIAS RAMOS, 30 de abril, qua tro lé guas
e três quar tos. – Sem pre mon ta nhas co ber tas de ma tas vir gens em meio
a mu i tas plan ta ções de café. Pas sa mos di an te de vá ri as fa zen das im por -
tan tes. As cons tru ções são dis pos tas com al gu ma re gu la ri da de. Aque la
onde mora o dono é pou co ele va da, só de pa vi men to tér reo, mas am pla
e pro vi da de gran de nú me ro de ja ne las. A uma lé gua e meia do ran cho
onde fi ca mos a no i te an te ri or, o ca mi nho pas sa a pou ca dis tân cia da
ci da de de São João Mar cos. Fui vi si tá-la e, em bo ra só fi cas se pou co tem po,
pude fa zer uma idéia com ple ta, por que pos sui o ta ma nho de nos sas me no res 
vi las. Está si tu a da num vale en tre mor ros co ber tos de ma tas vir gens,
ca po e i ras e plan ta ções de café. As ca sas são ba i xas, pe que nas e mu i to
fe i as. As prin ci pa is es tão dis pos tas em tor no de uma pra ça mu i to am pla
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onde se ele va a igre ja. Esta, enor me, pos sui qua tro al ta res além da que le
da ca pe la-mor, e é or na da com bom gos to. Os ar re do res de São João
Mar cos tor na ram-se fa mo sos pela gran de quan ti da de de café que aí se
re co lhe. De po is do lu gar cha ma do Arra i al, exis tem dois ca mi nhos que
logo se en con tram. Meu tro pe i ro quis se guir o me nos fre qüen ta do, e
vi e mos pa rar numa enor me fa zen da, cujo pro pri e tá rio tem fama de mu i to
rico. Mal ha via co me ça do a tra ba lhar, quan do um sol da do da po lí cia se
apre sen tou no ran cho, que ren do sa ber da mi nha pro ce dên cia. Res pon -
di-lhe que vi nha de São Pa u lo. Ele me dis se que ha via sido en vi a do para
re ce ber aqui a es po sa de José Bo ni fá cio de Andra da, mi nis tro de Esta do,
que seu ma ri do es pe ra va to dos os dias. Esse sol da do me de cla rou que
era de Mi nas; acon te ce que eu co nhe cia vá ri os de seus pa ren tes, e con ver -
sa mos du ran te lon go tem po. Como to dos os mi ne i ros, ele gaba mu i to, e 
não sem ra zão, a hos pi ta li da de e os há bi tos da sua re gião, e só fala com
des pre zo dos agri cul to res da ca pi ta nia do Rio de Ja ne i ro, aos qua is essa
vir tu de é es tra nha. Ele acres cen tou, po rém, que o pro pri e tá rio da fa zen da
onde es tá va mos di fe ria nis so dos seus con ter râ ne os, e ani mou-se a ir
vê-lo. Ves ti-me, e quan do che ga mos à casa do sol da do, man dou um es cra vo
di zer ao dono que eu vi nha fa zer-lhe uma vi si ta. Enquan to aguar dá va mos,
cho veu a cân ta ros; es pe rei pas sar a chu va; como o pro pri e tá rio não apa -
re ceu, apro ve i tei o pri me i ro in ter va lo de tem po su por tá vel para vol tar
ao meu ran cho, bas tan te abor re ci do de ha ver as sim per di do meu tem po.

VENDA DE TOLEDO, 1º de maio de 1822, qua tro lé guas. – 
Cho veu a no i te toda, e o dia es ta va ain da ex tre ma men te co ber to quan do 
le van ta mos; fi quei mu i to tem po in de ci so para sa ber se me pu nha a
ca mi nho, mas ven do que não cho via mais e sa ben do, por ou tro lado,
que exis tem ran chos ao lon go de toda a es tra da, de ci di par tir. Já era mu i to
tar de quan do saí do ran cho sem ter re ce bi do vi si ta nem do mi li tar de
on tem à tar de, nem do pro pri e tá rio da fa zen da. Em seu ran cho, jun to
co nos co, uma tro pa de ne gras e ne gros jo vens que um fe i tor con du zia a
uma fa zen da pró xi ma a Re sen de. To dos eles tra ja vam rou pas no vas, os
ho mens e as mu lhe res ti nham para se abri gar um co ber tor de pano azul; 
es tas ves ti am ca mi sa de te ci do de al go dão e saia co lo ri da; os ho mens
ti nham um boné de lã ver me lha, ca mi sa de al go dão gros se i ro. Ontem de 
no i te, o fe i tor os fez dis ten der es te i ras so bre o chão, e eles se de i ta ram,
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lado a lado, en ro la dos em seus co ber to res. Esta ma nhã, re ce be ram cada
um de les uma por ção de fe i jão com fa ri nha e car ne-seca.

A chu va da ni fi ca ra um pou co o iní cio do ca mi nho; as mu las
es cor re ga vam fre qüen te men te; mas logo al can ça mos ter ra mais seca e
mais ba ti da. No es pa ço de lé gua e meia, só fi ze mos su bir e des cer. Mas
no lu gar cha ma do Rosa d’el-Rei, co me ça mos a trans por a ser ra pro pri a -
men te dita, quer di zer, a mon ta nha mais alta que atra ves sa o ca mi nho,
do ou tro lado da qual se en con tra a pla ní cie que aca ba no mar. Per cor -
rem-se, mais ou me nos, cin co quar tos de lé gua para che gar ao cume da
mon ta nha e nes se pe da ço o tre cho é bo ni to, bem tra ça do e la de a do por
mu i tos ran chos. Eu ex pe ri men ta va, no en tan to, uma viva in qui e ta ção, o
tem po es ta va mu i to car re ga do e te mia que uma tem pes ta de ir rom pes se
e que to das as mi nhas co le ções, fru to de tan tos dis sa bo res de uma vi a gem
tão lon ga, se per des sem em pou cos ins tan tes. Che ga mos sem aci den tes
ao pon to mais ele va do da ser ra, mon ta nha cha ma da Pi lar da Ser ra, e
como o tem po não me pa re cia ter pi o ra do, de ci di-me a des cer. São três
quar tos de lé gua do cume ao pé da ser ra.

O ca mi nho não é tão me do nho como o da ser ra da Man ti -
que i ra, mas apre sen ta tam bém gran des obs tá cu los. Pos sui uma de cli vi -
da de acen tu a da, qua se in te i ra men te co ber to de pe dras ar re don da das que 
ro lam sob os pés das mu las. Mu i tas ve zes os ani ma is são obri ga dos a fa zer
sal tos pe ri go sos, cor ren do o ris co de cair a cada ins tan te. Fe liz men te
esse aci den te só ocor reu uma vez e, mes mo as sim, não re sul tou em nada 
de sa gra dá vel.

Os pri me i ros ran chos en con tra dos jun to ao sopé da mon ta nha
es ta vam ocu pa dos, o que nos obri gou a an dar ain da per to de um quar to
de lé gua an tes de po der mos pa rar. O dono de uma pe que na ven da
ce deu-me um quar ti nho, em que devo dor mir e no qual fiz co lo car par te 
de mi nha ba ga gem; a ou tra par te está num pe que no ran cho vi zi nho,
onde se afun da na lama e onde foi pre ci so le van tar mi nhas ma las so bre
pe da ços de ma de i ra.

VENDA DE TOLEDO, 2 de maio. – Dis se ram-me on tem
que, a cer ca de uma lé gua da qui, cor re um re ga to cha ma do rio da Te xu ra,
que é im pos sí vel de va de ar quan do cho ve; e acres cen ta ram que, pro va -
vel men te, eu se ria obri ga do a fi car hoje aqui, por que de sa ba ra mu i ta
água on tem de ma nhã em toda a re gião que se es ten de no sopé da
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mon ta nha. Esta ma nhã, em con se qüên cia, en vi ei José para ver o re ga to,
e ele vol tan do me de cla rou que não po dia atra ves sá-lo sem ter água até
o pes co ço. Fui con de na do, por tan to, a pas sar o dia num mi se rá vel cu bí cu lo, 
onde mi nhas ma las se amon to am umas so bre as ou tras e onde três pes so as 
não po dem fi car sem se in co mo da rem re ci pro ca men te! Fi quei tão con tra -
ri a do com esse con tra tem po, que não tive co ra gem de sair, a não ser
quan do já es ta va mu i to tar de.

Aca so é con ve ni en te que a de zo i to lé guas de uma ca pi tal
po pu lo sa, num ca mi nho ex tre ma men te fre qüen ta do, se te nha de pa rar o 
dia in te i ro quan do há chu va, só por que a ad mi nis tra ção não cu i da de
fa zer um cal ça men to que, pro va vel men te, não te ria mais de trin ta pés?
O Bra sil é atra ves sa do por uma mul ti dão de ca mi nhos, mas eles são
re pa ra dos mu i to mal e mu i to pou co, prin ci pal men te na vi zi nhan ça do
Rio de Ja ne i ro. Assim, numa re gião onde se ria tão im por tan te fa vo re cer
o co mér cio, tor na-se ele de uma ex tre ma di fi cul da de. Nin guém se ocu pa,
de ma ne i ra al gu ma, em tor nar as es tra das pra ti cá ve is, e co bram-se
im pos tos enor mes pela tra ves sia dos rios. Che gam a exi gir onze pa ta cas
por um pas sa por te, e por aí adi an te.

Ape sar da che ia do re ga to, mu i tas ca ra va nas, pro ce den tes de
Mi nas e de São Pa u lo con ti nu a ram a ca mi nhar, mas le vam tou ci nho e
fumo. A água não faz ne nhum mal à ma i or par te dos pro du tos, e quan to 
ao fumo, que im por ta que se mo lhe um pou co – di zem os tro pe i ros –,
ele pe sa rá mais. Ou tras ca ra va nas vi nham do Rio de Ja ne i ro car re ga das
de sa cos de sal, mas elas pre fe rem mil ve zes se mo lhar e per der um pou co
de sua car ga a se atra sar um dia e ter um gran de acrés ci mo em suas
des pe sas.

VENDA DE TOLEDO, 3 de maio. – Como o tem po es te ve
bom a no i te an te ri or e todo o dia, po de ría mos atra ves sar o re ga to sem
ris co, mas uma das mu las de Antô nio não foi en con tra da e, para meu
gran de pe sar, foi pre ci so pas sar o dia aqui. À no i te, um mu la to se apre -
sen tou na ven da e me afir mou que sa bia do pa ra de i ro da mula; que ela
su bi ra a ser ra e a ti nham pren di do na casa de um tal Flo ri a no. Logo que
Antô nio che gou, re pe ti-lhe o que dis se ra o mu la to; ele foi fa lar com esse 
ho mem que lhe pro me teu con du zi-lo ao lu gar onde es ta va a mula, se
qui ses se dar-lhe três pa ta cas. Antô nio, de po is de he si tar mu i to, se de ci diu a
se guir o mu la to, le van do seu ir mão com ele. Ao cabo de dez mi nu tos,
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vi-o re tor nar, e ele me dis se que, após ter dado al guns pas sos, o mu la to
lhe pe di ra dois mil-réis em lu gar das três pa ta cas, e que ele se re cu sa ra a
dá-los. Então, o mu la to, que es ta va a ca va lo, pôs-se a ga lo par, to man do
o ca mi nho da fa zen da onde as mu las ti nham pas sa do a no i te. Era evi -
den te, por essa con ver sa e pelo que o mu la to ha via dito an tes, que fora
ele que pe ga ra a mula. Sa ben do que esse mu la to era es cra vo de um ho mem 
do Rio de Ja ne i ro, pro pri e tá rio de uma ven da nas vi zi nhan ças, es cre vi-lhe
uma car ta mu i to fran ca, dan do os fa tos de ta lha da men te e pe din do-lhe
que fi zes se o mu la to con fes sar a ver da de. Dei-lhe a en ten der po li da men te 
que, se a mula não re a pa re ces se mais, eu re cor re ria aos me i os ju di ciá ri os 
e, ao mes mo tem po, fa ria va ler meu pres tí gio sem nis so in sis tir mu i to,
po rém, o mais cla ra men te pos sí vel.

RANCHO DE..........., 4 de maio. – Antes de me de i tar, man dei
por Antô nio a car ta de que fa lei on tem; le vou-a logo de ma nhã zi nha e
ela pro du ziu o mais fe liz efe i to. O dono da ven da or de nou ao es cra vo
que de cla ras se onde es ta va a mula. O es cra vo con fes sou que a ha via
pren di do em um pas to de pro pri e da de de seu amo. Antô nio me con tou
que esse pas to fi ca va em fren te à ven da. É di fí cil de acre di tar, por isso,
que o dono não es ti ves se a par do rou bo do mu la to, e o que ten de a
com pro var isto é que este não foi pu ni do. Prin ci pal men te no Rio de
Ja ne i ro e nos ar re do res, aque les que pos su em ven das são re cep ta do res
de ob je tos rou ba dos pe los es cra vos, e se hou ves se nes sa re gião al gu ma
po lí cia, seus agen tes de ve ri am man ter os olhos sem pre aber tos so bre os
do nos de ven das ou seus ar ren da tá ri os.

Per cor re mos, ago ra, o gran de vale em cuja ex tre mi da de está
si tu a do o Rio de Ja ne i ro. Hoje não en con tra mos a me nor co li na, a não
ser em San ta Cruz, e pelo que ouvi di zer o ca mi nho será, de ago ra em
di an te, sem pre pla no até o mar. O ter re no, úmi do e are no so, apre sen ta,
às ve zes, res tos de con chas, o que pa re ce pro var que foi ou tro ra co ber to 
pe las águas do mar, e que a baía do Rio de Ja ne i ro se es ten dia até às
mon ta nhas. Atra ves sa mos sem aci den te o rio de Te xu ra. A pas sa gem
des te, en tre tan to, ofe re ce ain da pe ri gos para as mu las car re ga das de
ob je tos de li ca dos. Na ver da de, cons tru iu-se uma pon te so bre o rio, mas, 
quan do cho ve, a água se es ten de à di re i ta e à es quer da da pon te. Aí se
for ma ram bu ra cos pro fun dos, onde as bes tas de car ga po dem fa cil men te
cair e mo lhar sua car ga.
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A uma lé gua de Te xu ra e a duas do Ran cho de To le do,
acha-se a ci da de zi nha de Ta guaí. Era no pas sa do uma al de ia de ín di os,
sem dú vi da fun da da pe los je su í tas, quan do ain da do nos de San ta Cruz.
A an ti ga al de ia es ta va lo ca li za da so bre uma co li na a cen te nas de pas sos
do ca mi nho, e aí se en con tram ain da al gu mas fa mí li as de ín di os; pou cos
bran cos cons tru í ram suas ca sas à mar gem da es tra da. Aí es ta be le ce ram
lo jas, ven das; co lo ca ram um pe lou ri nho em meio às bre chas que co brem 
o ter re no en tre o ca mi nho e a al de ia, e Ta guaí se tor nou uma ci da de.
Entre tan to, o nome da al de ia é ain da o que se em pre ga mais fre qüen te -
men te na re gião para de sig nar o lu gar.

A cer ca de meia lé gua de Ta guaí fica a guar da do mes mo
nome. Uma sen ti ne la pos ta da numa guar da, à be i ra do ca mi nho, dis se-me
que fos se mos trar meus pas sa por tes a um fun ci o ná rio, en car re ga do de
co brar ex pli ca ções so bre as ba ga gens dos vi a jan tes. Exi bi-lhe a do cu -
men ta ção, e ele nada me pe diu. O fun ci o ná rio en vi ou-me ao co man dan te
da tro pa, que me fez toda sor te de gen ti le zas. Um pou co além da guar ni ção,
pas sa-se por lin da pon te de ma de i ra so bre o ri a cho de Ta guaí. É nes se
lu gar que co me ça a imen sa pla ní cie de San ta Cruz.
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NOTAS

SOBRE A AGRICULTURA EM RIO PARDO

As ter ras pro du zem duas ve zes por ano, quan do se
al ter nam o mi lho e o tri go. Plan ta-se o tri go de maio a agos to, e se re co lhe
prin ci pal men te em de zem bro. Ime di a ta men te após, que i ma-se a pa lha e
plan ta-se o mi lho na mes ma ter ra sem cul ti vá-la, fa zen do-se ape nas co vas
com a en xa da para aí co lo car a se men te. – O mi lho que se plan ta na ter ra
onde já se co lheu o tri go cha ma-se mi lho do tar de [?]; plan tam-se com ele
abó bo ras. Este mi lho é aque le que dá mais es pe ran ça de uma boa co lhe i ta,
por que as es pi gas, an tes de sua ma tu ra ção, re ce bem as chu vas de fe ve re i ro
e mar ço. Cha ma-se mi lho do cedo o que se plan ta em ou tu bro e, por
con se guin te, em ter ras onde não se co lheu o tri go. Mu i tas ve zes, suas
co lhe i tas não são co pi o sas como as do pri me i ro, por que ele cres ce du ran te
uma es ta ção em que as chu vas se tor nam mais ra ras. Com o mi lho do
cedo, plan ta-se fe i jão, que só ne ces si ta, nes se país, do se re no das no i tes.

Qu an do se plan ta em mata vir gem, aba te-se, que i ma-se, la vra-se
a ter ra à en xa da, e pela pri me i ra vez aí se plan ta sem pre mi lho; cor ta-se
o mato em no vem bro, que i ma-se em de zem bro; plan ta-se ime di a ta men te
após. A ter ra não pre ci sa ser lim pa. Co lhe-se em maio ou ju nho. Se me ia-se
o tri go à mão, de po is se dá uma ca pi na por cima da se men te, pois não



sur gem se não er vas ras te i ras. É inú til lim par a ter ra. Cor ta-se o tri go
aba i xo da es pi ga, com a fo i ci nha, de po is se cor ta a pa lha ren te à ter ra
para que i má-la.

Já no se gun do ano, as ra í zes das ár vo res es tão bas tan te po dres 
para se fa zer uso do ara do, de po is da co lhe i ta do mi lho, evi tan do-se os
tron cos que não fo ram que i ma dos. Mas nes sa se gun da vez, como na
pri me i ra, não se tra ba lha a ter ra a não ser para co brir a se men te; no fi nal 
de qua tro a cin co anos, ces sa-se de plan tar mi lho nes sas ter ras. Após a
co lhe i ta do tri go, de i xa-se cres cer a erva até fe ve re i ro; dá-se uma ca pi na
e às ve zes duas. Se me ia-se e dá-se uma nova mon da. No plan tio do tri go 
bas ta ar ran car à mão o cá la mo ou ba lanz [?] e o joio, mas lim pam-se à
en xa da o mi lho e o fe i jão. Alguns agri cul to res usam o ara do para tal
lim pe za, ten do-se o cu i da do de co lo car uma fo ci nhe i ra nos bois.

Os ín di os ser vem-se da char rua atre la da a um só ca va lo
con du zi do por um me ni no.

Qu an do se vê que a ter ra não pro duz mais como an tes, de i xa-se 
re pou sá-la. Ao fi nal de três a qua tro anos pode-se já cor tar e que i mar as
ca po e i ras. So bre as cin zas, se me ia-se o tri go; dá-se uma ca pi na ção para
co brir a se men te, em se gui da, plan tam-se no mes mo ano mi lho e tri go,
como nas ro ças no vas, e con ti nua-se da mes ma for ma até que a ter ra te nha
ne ces si da de de novo re pou so.

Ao des ma tar-se um cam po pela pri me i ra vez, dão-se de duas
a três ca pi nas, con for me a ter ra seja mais ou me nos for te, e após cada
ca pi na pas sa-se a gra de. Se me ia-se o tri go pela pri me i ra vez, dan do-se
sem pre com a mão uma se gun da ca pi na para co brir a se men te. Nas ter ras 
ex tre ma men te fér te is, plan tam-se uma ou duas ve zes por ano mi lho e
tri go, em se gui da plan ta-se ape nas tri go. Ao fim de qua tro ou cin co
anos, de i xa-se re pou sar a ter ra. O tri go che ga a re pro du zir de dez a
cin qüen ta por um: cin qüen ta nas ter ras fér te is; dez nas ter ras já can sa das.
Vêem-se ter ras que pro du zem até cem por um. Bate-se o tri go com os
ani ma is, de igual modo já des cri to em San ta Te re sa, ten do-se o cu i da do
de co brir a eira com a pa lha para a ter ra se con ser var con sis ten te e uni -
for me. Para o mi lho, não se uti li za ne nhum ba te dor, mas se des fa zem as 
es pi gas à mão. O fe i jão é ba ti do da mes ma for ma que o tri go por meio
de ani ma is ou com va ras.
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Plan ta-se man di o ca só nos cam pos ou nas ca po e i ras mu i to
an ti gas, onde não há mais tron cos. Antes do plan tio, dão-se três ca pi nas, 
co lo can do-se mu das, em co vas de três pal mos de dis tân cia uns dos ou tros.
Alguns la vra do res co lhem-na ao cabo de seis me ses, ou tros ao fim de
ano e meio. Plan ta-se man di o ca em ou tu bro para se co lher em maio e
ju nho.

Plan ta-se a man di o ca em ou tu bro e, para im pe dir que a ge a da
faça pe re cer as mu das, en ter ram-nas pro fun da men te no solo.

Plan ta-se ar roz; mas é um dos grãos mais in cer tos por ca u sa
da ins ta bi li da de do tem po. Qu an do este é fa vo rá vel, o ar roz ren de até
du zen tos e tre zen tos e mais por um, mas quan do fal tam as chu vas, dá
mu i to pou co, e ain da o que se plan ta em ter ras pou co úmi das al can ça
me lhor êxi to do que aque le que é se me a do em ter ras ala ga di ças, por que
es tas úl ti mas, pelo ar dor do sol, se trans for mam para atin gir uma du re za 
ex tre ma e ma tam a se men te. É o ar roz ca be lu do o que se plan ta o mais
das ve zes.

Para se plan tar o ar roz, dá-se ge ral men te uma ca pi na com a
en xa da, lim pan do-se a ter ra con for me se de se ja.

Algu mas pes so as plan tam al go dão para con su mo pró prio,
mas as ge a das lhe fa zem mu i tos es tra gos. Os al go do e i ros só pro du zem
bem nos qua tro ou cin co pri me i ros anos, prin ci pal men te no se gun do e
ter ce i ro. Cor tam-se anu al men te, ren te ao solo, os ca u les. O al go dão é
bran co e fino, mas de fio cur to.

O tri go é ven di do em sa cos de cou ro cru, com seis a doze
al que i res. O nú me ro de al que i res é in di ca do por si na is na bor da do sur rão; o
ne go ci an te ad qui re o sur rão após a de cla ra ção do la vra dor; mas esse
obri ga a co lo car sua chan ce la no sur rão e se res pon sa bi li za pela quan ti da de
de cla ra da. Se há re cla ma ções por par te do con su mi dor, é, en tão, con de na do
a pa gar seis mil-réis de mul ta por sur rão e um mês de ca de ia.

HHHHHHHHHHH

Vi a gem ao Rio Gran de do Sul 569



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Índi ce Ono más ti co

A

Abreu (ma re chal) – 291, 353
Agui ar, Ra fa el To bi as de – 536
Ale gre te (mar quês de) – 57, 60, 61, 120,

141
Ale xan dre (pa dre) – 12, 309, 319, 320
Alme i da, João Ro dri gues Pe re i ra de –

108, 491
Alves, Fran cis co (co ro nel) – 17, 541, 542
Alves, Ma nu el – 449
Andra da Sil va (ir mãos) – 16, 529
Ante ro (co ro nel) – 444
Antô nio – 563, 564
Arcos (con de de) – 454
Arri gua yu, Con ra do – 315
Arti gas (ge ne ral) – 62, 65, 66, 67, 93, 102, 

103, 120, 133, 269, 348
Azam bu ja, Fran cis co Alves (ca pi tão) –

278
Aza ra – 235, 271
Aze ve do, José Antô nio de – 59, 445

B 

Bar bo te, Juan – 168
Bar ca (con de da) – 42
Bar re i ro, Mi guel – 183, 193, 195 
Bar re to (co ro nel) – 271
Bar re to, João de Deus Mena – 431, 440
Bar re to, Se bas tião – 432
Be las (mar quês) – 456
Ben ke – 195, 199 
Ben to Gon çal ves – 150

Ber nar des, José – 141
Be zer ra, José Fe li ci a no (Sr.) – 158, 160,

165
Bo na par te – 247 
Bour don – 51
Bri to – 240 

C

Ca i ti (ca pi tão) – 311
Câ ma ra, Ben to Cor re ia da (ma re chal) –

431, 440 
Câ ma ra, Pa trí cio José Cor re ia da – 430,

431, 440
Car los V – 376
Car va lho, Fi li pe (ma jor) – 14, 419, 426,

427, 435
Car va lho, Ma nu el Jo a quim de (ca pi tão) –

8, 129, 153
Cas tro Ma no el de Por tu gal e – 15, 481,

488, 492
Ca va il ler – 9, 183, 189, 193, 197, 203 
Cé sar, Gu i lher mi no – 23
Cha gas (ma re chal) – 12, 13, 62, 276, 311,

345, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 360, 
361, 362, 365, 366, 368, 372, 373, 375, 
420, 455

Cha im, Be ne di to (dom) – 249 
Cha pre – 189 
Cha ves (Sr.) – 8, 99, 103, 109, 110, 111,

112, 113, 119, 120, 123, 138
Che va li er (ca pi tão) – 196 
Chi co Pen te a do – 354, 359
Con de d’Eu – 25, 27



Con des sa d’Eu – 27
Con xas, Car los – 9
Cos ta, Adro al do Mes qui ta da – 22
Cos ta, To más da – 318
Co toe, Be ni to Al – 315
Cruz, Rin cão da – 369
Cu nha  (Con de da) – 449
Cu ra do (ge ne ral) – 93
Cu ra do (ma re chal) – 63, 93

D

D.D.D.S. ( Sr.) – 103
D’Oeynhausen, João Car los de (ca pi tão

ge ral ) – 186, 529, 534, 540 
Dal bor ga – 185 
De Jus si eu – 337
De ca zes – 9, 183 
Del Host – 185, 186, 188, 189, 195, 203,

243 
De le u ze – 192, 196, 197 
Del ga do, Fer nan do – 553
Del mont, Ambro i se – 144, 147, 154, 155
De u ma i ro – 309, 320
Deus, João de – 318
Di e go (ín dio gua ra ni) – 15, 476
Dom Di o go – 162, 306
Dre uzy – 27
Du tra (pre si den te) – 22

E

Ebert – 173, 175 
Egí dio, José (ba rão de San to Ama ro) – 7, 

29, 42

F

Fal cão (co ro nel) – 259
Fer nan des, Pa u lo – 81, 471

Fer re i ra, Antô nio Cân di do – 445
Fer re i ra, João Pe dro da Sil va – 14, 443,

447
Fi gue i ra (con de de) – 7, 35, 51, 53, 69, 80, 

85, 91, 93, 95, 99, 102, 103, 120, 125,
126, 127, 128, 133, 135, 144, 152, 153,
158, 168, 173, 186, 220, 297, 323, 329,
444, 449, 455, 456

Fi gue i re do, José Jo a quim de (sar gen -
to-mor) – 14

Fir mi a no – 16, 17, 32, 35, 37, 62, 72, 73,
109, 173, 181, 199, 218, 223, 226, 296,
297, 298, 300, 301, 313, 327, 358, 381,
390, 395, 401, 408, 412, 413, 424, 447,
449, 460, 463, 511, 513, 517, 518, 539,
541, 549, 550, 558

Flan gi ni (co ro nel) – 9, 183, 189, 197, 203

Fle ming (con de de) – 185 
Flo ri a no – 563
Fon se ca, Iná cio José Vi cen te da (te nen -

te-co ro nel) – 11, 251, 256, 259, 262

Fon se ca, Jo a quim Félix da – 318
Fran chet – 192
Fran cis co I – 376
Fran co, Melo – 539

Fry – 51

G 

Gal vão (co ro nel) – 11, 256, 259

Ga vet – 7, 29, 42, 43, 44
Ger tru des – 443, 447
Glo ri a na – 16
Glo ri nha – 512, 515
Go mes, Antô nio Ilde fon so – 429, 460
Gon za lo, José – 465
Gre gó rio (dom) – 219, 230 
Gu a ras cu ye, Jo a quim – 315
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Gu i lher me ( Wi lli am Hop kins ) – 529, 539
Gur jão (te nen te-co ro nel) – 188 

H

Ha e do – 243, 252  
Hata, Bart ho lo me – 315
Her re ra – 185 

I

Iná cio José – 171 

J

Ja cin to, Ma nu el (te nen te) – 255, 471
João de Deus – 373
João Pe dro (sar gen to-mor) – 51, 61
João Vi cen te – 256, 440
José – 511, 518, 532, 535, 539, 549, 551
José Antô nio (ca pi tão) – 51, 73
José Jo a quim – 392, 393, 394 
José Mar ce li no – 81, 411, 412
José Ma ria – 182, 368, 369, 370, 371, 377
José Ma ri a no – 32, 35, 37, 43, 59, 62, 75,

86, 109, 128, 143, 181, 188, 195, 199,
223, 226, 255, 291, 294, 295, 296, 298,
299, 300, 301, 302, 311, 312, 313, 327,
328, 358, 385, 389, 390, 408, 412, 413,
418, 421, 447, 449, 463, 480, 485, 486,
490

Jo se fa – 429
Jour dan – 195 
Ju das –330
Ju ri en (al mi ran te)  – 9, 173, 174 
Jus ti no – 131

L

La banè gue – 197 
La gu na (ba rão de) – 220 

Lang sdorff – 460
Lar ra ña ga (mon se nhor) – 9, 183, 185,

189, 197, 199, 211, 213, 227, 234 
La ru ot te – 72, 73, 86, 109, 204, 242, 250,

254, 280, 282, 296, 297, 298, 299, 346,
358, 385, 408, 409, 412, 413, 447, 449,
480

Le Chan te ur – 196, 197 
Le cor (ge ne ral) – 7, 11, 61, 62, 93, 102,

103, 153, 155, 171, 174, 185, 187, 217,
220, 247, 249, 252, 267, 269, 271, 272,
283, 432

Lefè vre-Rous sac – 197 
Le mos (Sr.) – 127, 144
Li nha res (con de de) – 440
Lino, Pe dro – 309
Lobo, José Ro dri go Fer re i ra – 9, 183, 188 
Lo pes, Sal va dor – 392
Lou re i ro – 470
Lou zã (con de de) – 454
Lu xem bur go (du que de) – 175 

M

M. T. – 114, 115
Macha do, João Ba tis ta de – 481, 491,

492
Ma ler – 196
Man du ré – 269, 270
Ma nu el – 412
Mar ce li no, José (go ver na dor) – 81, 411,

412
Ma ria Cle mên cia – 101
Mar ques (te nen te-general) – 86, 109, 445
Mar tins, José Fran cis co (ma jor) – 278
Ma te us (ma jor) – 95, 156, 180, 184, 209,

225, 227, 255
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Ma ti as – 173, 256, 262, 280, 288, 293, 294,
295, 297, 298, 299, 300, 302, 312, 313,
318, 327, 328, 346, 355, 358, 372, 385,
390, 392, 395, 396, 401, 408, 414, 421,
422, 423, 424, 426, 428, 429, 444

Me i re les (ca pi tão) – 512
Melo, Fran cis co (sar gen to-mor) – 16, 529,

536, 544
Men des (te nen te) – 267, 272, 273
Men tras te, Isi do ro (dom) – 219, 233, 234,

235 
Mon tag nac – 196, 197 
Mo ra les, Pe dro de – 420
More – 9, 183, 196
Mo re i ra (de sem bar ga dor) – 429
Mor se – 203 
Mul ler – 246 

N

Ne ves, Jo a quim de Fi gue i re do (sar gen -
to-mor)  – 191, 209, 210, 291, 292, 293,
299, 302, 327, 328, 378, 385, 397, 408,
413, 419, 429, 430, 435

Ne ves, To más  Aqui no de Fi gue i re do – 430,
431, 434

Nu ñez,  Ânge lo – 150, 151, 161, 173, 193  

O

Orléans (du que de) – 9, 183, 200 
Ou tor gues – 65

P

Pa dre Go mes – 183, 184, 185, 187, 188, 199, 
203, 210, 220 

Pa i va (Sr.) – 8, 99, 114
Pa let te (co ro nel) – 12, 329, 331, 333, 336,

337, 342, 368, 369, 378, 379, 455, 456

Pe dri nho – 398 
Pe dro (ín dio gua ra ni) – 15, 519
Pe dro, João – 443, 456

Pel le ti er – 192 
Pe re i ra, Mi guel (ca pi tão) – 513, 515
Pi la tos – 330
Pi nhe i ro, Cla u di a no – 398, 399

Pinhe i ro, José Fe li ci a no Fer nan des –
77

Pin to, Ber nar do da Sil ve i ra (ge ne ral) – 177
Pi res – 369

Pom bal (mar quês de) – 119
Por tu gal, To más Antô nio de Vi la no va

–  93, 402, 431
Pré gent – 410, 412, 460

Prín ci pe de Luc ques – 183, 200 
Puyr re don – 183, 197, 199, 200, 201,

203

R

Ra mí rez – 237, 239, 246, 251, 264, 269, 
276, 283, 322, 323, 325, 343, 348,
369, 375

Ri che li eu (du que de) – 9, 200 

Rin cón, Jo a quim de – 248, 249 
Ri ve ra, Fru tu o so – 171 

Ro dri go, João – 127, 440, 463

Ro dri gues, José (ca pi tão) – 262
Ro dri gues, Ma nu el Jor ge – 220 

S

Sa int-Hi la i re, Au gus te de – 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27

Sal da nha (ge ne ral) – 252, 256, 257, 262, 
265, 270, 318, 402
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Sal da nha, João Car los (bri ga de i ro) – 239,
241, 243, 245, 247 

Sal ga do – 449
Sam pa io – 329
San tos, Fran cis co Cha gas dos (ma re chal)

– 309, 317, 318, 322, 325, 329
Silva, José Bo ni fá cio de Andra da e  – 539, 

561
Sil va, Antô nio Ber nar di no e (al fe res) – 314
Sil ve i ra, Fran cis co Igná cio da (pa dre) – 8, 99
Sil ve i ra, Jo a quim – 154
Sil ve i ra, José – 415, 416
Sil vé rio – 134, 137
Siti, Fran cis co Xa vi er – 13, 322, 323, 361,

369, 375, 376, 377, 394 
Sol ler (ca pi tão) – 235 
Sousa, Antô nio Fran cis co de (dom) –

219, 220, 221, 222, 223 
Sou sa, Ma no el Mar ques de (co ro nel) – 203,

209, 210, 211, 213, 235 
Sou sa, Ma nu el Mar ques de (te nen te-general) 

– 153
Sou to, Antô nio Fran cis co (al fe res) – 309,

315, 317

T 

Ta qua ri (ge ne ral e ba rão de) – 220 
Te i xe i ra (fi lho do pro pri e tá rio de Co cam -

baí) – 128
Te i xe i ra, José – 472, 547
Te les, Ma te us da Cu nha (sar gen to-mor) –

92, 108, 109, 125, 126, 127, 135, 428

V 

Vas con ce los – 547
Vaz (bri ga de i ro) – 529
Ve lo so – 493
Vi e i ra (te nen te) – 109,129,131 
Vi ri a to – 189 

W 

Wo od ford – 539

Y 

Ye qua ca, Mi guel – 315

Z 

Za va la, Bru no de – 315
Ze cu ro (pa dre) – 442
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Vi a gem ao Rio Gran de do Sul, de Au gus te de Sa int-Hi la i re, foi
com pos to em Ga ra mond, cor po 12, e im pres so em pa pel Ver gê
Are ia 85g/m2, nas ofi ci nas da SEEP (Se cre ta ria Espe ci al de
Edi to ra ção e Pu bli ca ções), do Se na do Fe de ral, em Bra sí lia.
Aca bou-se de im pri mir em maio de 2002, de acor do com o
pro gra ma edi to ri al e pro je to grá fi co do Con se lho Edi to ri al do 
Se na do Fe de ral.
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