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Nota Expli ca ti va

ntre os li vros es tran ge i ros so bre o nos so país exis tem al -
guns que fo ram es cri tos mais com o in tu i to de ata car e des mo ra li zar que
cri ti car im par ci al men te o Bra sil. Mu i tos já fo ram tra du zi dos e pu bli ca -
dos e não de i xa ram de pro vo car, como é com pre en sí vel, uma cer ta re a ção
da par te do gran de pú bli co nem sem pre pos su i dor de se re ni da de e es pí ri to
crí ti co su fi ci en te para ou vir uma opi nião mal do sa, ana li sá-la e des truí-la
com ar gu men tos sé ri os e de sa pa i xo na dos. O pró prio do ho mem su pe ri or,
isen to de com ple xo de in fe ri o ri da de, é ou vir a crí ti ca, mes mo in fun da -
da, sem se al te rar.

Mu i tos des ses li vros não de i xam de ter o seu in te res se. Nem
tudo ne les é di a tri be. Há sem pre mu i to en si na men to útil e, quan do
escrito no sé cu lo pas sa do, re tra tam usos abo li dos, há bi tos e si tu a ções
pos te ri or men te cor ri gi das. São do cu men tos his tó ri cos que, co men ta dos com 
cri té rio, têm um va lor mu i to gran de para o es tu do da nos sa evo lu ção.

O li vro de Carl Se id ler cabe, cer ta men te, nes sa ca te go ria. O
seu autor, aven tu re i ro ale mão, vin do ao Bra sil com in tu i to de fa zer for tuna
rá pi da, aqui che gan do viu seus so nhos des fe i tos. De vol ta à ter ra na tal
es cre veu um li vro che io de ani mo si da de so bre o país que não o tor na ra
mi li o ná rio...



Mas nem tudo no li vro de Se id ler é men ti ra e ani mo si da de.
Mu i ta co i sa há que, vis ta hoje em dia, com a pers pec ti va de um sé cu lo,
retra ta a épo ca tu mul tu o sa da for ma ção de nos sa na ci o na li da de. É pre ci so,
en tre tan to, que seja cri ti ca do com co nhe ci men to dos fa tos re la ta dos e
tradu zi dos com exa ti dão. É o que foi fe i to nes ta edi ção pe los emi nen tes
Ge ne ral Ber tol do Klin ger e Co ro nel Pa u la Ci da de, tão co nhe ce do res dos
as sun tos tra ta dos pelo ex-oficial ale mão a ser vi ço de D. Pe dro I.

RUBENS BORBA DE MORAIS

12 Carl Seidler



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

Ao Le i tor

AS PO PU LA ÇÕES BRA SI LE I RAS EM PRIN CÍ PI OS DO SÉ CU LO XIX
 – O PRO BLE MA DO PO VO A MEN TO E AS PRO VI DÊN CI AS DE D. JOÃO VI

 – CON TI NU I DA DE AD MI NIS TRA TI VA NO GO VER NO DE D. PE DRO I
 – SCHÄF FER, AGEN CI A DOR DE CO LO NOS E DE SOLDADOS

– AS RI QUE ZAS SÓ  PO DEM SER ACU MU LA DAS PELO TRA BA LHO
 DE MO RA DO  E PERSISTENTE. – OS VEN CI DOS DA VIDA TER MI NAM
 POR SE IN SUR GIR CON TRA A NOS SA GENTE – VUL GA RI ZA ÇÃO DA

 OBRA LI TE RÁ RIA DOS MER CE NÁ RI OS DE 1827

á mais de um sé cu lo, quan do o ale mão Car los Se id ler
es cre veu este li vro, ou tros es tran ge i ros, se guin do a mes ma tri lha, di vul ga ram
ob ser va ções sen sa ci o na is so bre o nos so país. Note-se que ain da nos
achá va mos nos li mi a res do Bra sil in de pen den te, ou mes mo do Bra sil co lô nia.

O que eles viam era o meio da rua e não o in te ri or dos la res,
es pé cie de tem plo, na que les dias mais do que hoje, cer ra do à cu ri o si da de
es tra nha.

Car los Se id ler, como o seu com pa tri o ta Bös che,∗ não se des via
da rota se gui da por dois ou tros vi si tan tes não me nos cé le bres, Ru gen das e 
De bret; por isso des cre veu cer tos as pec tos de nos sa vida co lo ni al como
∗ Edu ar do Te o do ro Bös che, au tor do li vro Qu a dros Alter na dos.



es tes úl ti mos a pin ta ram, ape nas com um pou co me nos de ne gros e de
ce nas sór di das. No en tan to, não tem sido pe que no o in te res se que en tre os
es tu di o sos vêm des per tan do es ses tra ba lhos. Não fal ta mes mo quem, para
dar pas to à cu ri o si da de, te nha ob ti do al gu mas tra du ções par ci a is de cer tos
tre chos des sas obras, es co lhi dos en tre os mais es ca bro sos. De po is dis so, fa -
zen do abs tra ção das idéi as da épo ca so bre o que hoje cha ma mos hi gi e ne,
não pou cos se hor ro ri zam com os qua dros tra ça dos por es ses gra ves cen so res 
es tran ge i ros. Esque cem-se, po rém, que lá na Eu ro pa da que les tem pos a
água era mu i to mais co nhe ci da para be ber do que para la var...

Nes te li vro, es cri to por um ho mem que vi veu dez anos en tre nós
e que teve por con se qüên cia mu i to tem po para nos ob ser var de per to, trans -
pa re cem as má go as dos de si lu di dos da pri me i ra cor ren te mi gra tó ria ale mã,
em que se con fun di am, sem se ajus tar, co lo nos e sol da dos.

Tí nha mo-nos fe i to do nos de uma for mi dá vel ex ten são de
terras, sem dis por de me i os para po voá-las ra pi da men te. Por mu i tos e
mu i tos anos bor da mos a cos ta do mar, fa zen do ape nas in cur sões para
son da gem do in te ri or. Os obs tá cu los na tu ra is e as gran des li nhas d’água, 
in flu in do de modo bem di ver so, ca na li za vam os mo vi men tos hu ma nos.
Mas, no fim de con tas, quan do as con ve niên ci as in ter na ci o na is che ga ram 
a trans for mar a co lô nia no ele men to pre pon de ran te de um gran de impé rio,
cons ti tu í do pelo Re i no Uni do de Por tu gal, Bra sil e Algar ves, en con tra -
mo-nos do lado de cá do Atlân ti co em si tu a ção di fí cil no que diz res pe i to 
ao sé rio pro blema das po pu la ções. Para um to tal de cin co mi lhões e
trezen tos e qua ren ta mil ha bi tan tes, exis ti am apro xi ma da men te qua tro
mi lhões de pre tos, ín di os e mu la tos.

Tem as sim uma expli ca ção ra zoá vel a im pres são ca u sa da
pelas mas sas po pu la res aos es tran ge i ros que nos vi si ta vam, quer se tratas se
de eru di tos de re no me, quer de sim ples ob ser va do res, tão mo des tos como
os mer ce ná ri os ale mães que es cre ve ram de po is so bre o Bra sil.

Mal te-Brun, em 1830, no seu Ta ble au Sta tis ti que du
Bré sil, dá 1.347.000 de bran cos, para 3.993.000 de pre tos ou mes ti ços.

14 Carl Seidler



Entre nós, pou cos es cri to res te rão se pre o cu pa do com as prováve is
con se qüên ci as des tes números, que cho ca ram pela sua bru ta li da de aos
obser va do res ali e ní ge nas. La pou ge, por exem plo, pro fe ti zou a for ma ção
de um gran de im pé rio ne gro en tre nós. Errou?

Se le var mos em con si de ra ção os da dos que pos su ía, para
ofe recer uma so lu ção a se me lhan te pro ble ma, é for ço so con fes sar que não.

Já vi mos o pre do mí nio nu mé ri co da raça pre ta e sa be mos além 
dis so que é mu i to pro lí fe ra. O pri me i ro dos fa to res que in flu í ram na
ariani za ção da nos sa gen te foi a cha ma da se le ção cós mi ca. Eschwe ge,
estu dan do a na ta li da de e a mor ta li da de das po pu la ções mi ne i ras, pelo
ano de 1821, che ga a con clu sões que uma va li o sa obra re cen te re duz à
base cen te si mal, para me lhor ser apre ci a da.1 Vê-se aí que os co e fi ci en tes
de na ta li da de e mor ta li da de são, res pec ti va men te, para as ra ças bran ca e
pre ta: de cem bran cos nas cem 4,04 e mor rem 2,83 en quan to que de cem
pre tos nas cem 4,76 e mor rem 5,38. Em se tra tan do de es cra vos, a morta li -
da de se ele va as sus ta do ra men te a 6,86 por cen to.

To man do, porém, por base os úni cos da dos com que es ses
estran ge i ros po di am jo gar ime di a ta men te – o cres ci men to pa ra le lo atri buído 
a es sas po pu la ções in con fun dí ve is e a im por ta ção em lar ga es ca la de pretos
– po de-se fa zer uma de mons tra ção ma te má ti ca da tese de La pou ge.
Não deixa ria de agra var a si tu a ção a fa ci li da de de cru za men to exis tente,
pe los pen do res da raça por tu gue sa, que con du zi ri am a mi no ria bran ca a
ser ab sor vi da, fa tal men te.

Fa lharam, po rém, os som bri os prog nós ti cos dos ve lhos es cri tores e 
vi a jan tes, pela com bi na ção fe liz de fa to res cós mi cos com os da dos no vos a
se rem con si de ra dos em se me lhan te pro ble ma.

Ces sado o trá fi co de pre tos, que des lo ca va as po pu la ções africanas 
de uma para ou tra mar gem do Atlân ti co, o país con ti nu a ria co ber to de
de ser tos, ape sar do cres ci men to ve ge ta ti vo dos dois gru pos em pre sen ça.

Foi aí que esse gran de prín ci pe, que foi D. João VI, ado tou a 
re so lu ção de subs ti tu ir a con de na da cor ren te pre ta pelo me lhor san gue
bran co, in tro du zin do no pro ble ma – cons ci en te ou in cons ci en te men te – os 
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ele men tos que ha vi am de trans for mar em ab sur dos ri sí ve is os cál cu los, 
real men te cer tos, dos pes si mis tas do co me ço do sé cu lo pas sa do.

“A car ta ré gia de 23 de se tem bro de 1811, es cre ve Age nor de
Rou re,2 di ri gi da a D. Di o go de Sousa, go ver na dor da ca pi ta nia do Rio
Grande de São Pe dro do Sul, man da va con ce der dez e meia lé guas
quadra das, ou três e um quar to de raiz ou lado, em sí tio jun to de al gum 
rio na ve gá vel, até ao mar, e que não fos se to tal men te are en to, ao ir lan dês
Quan e a seus três fi lhos Ja mes Wes se Quan, Edmun do Pi er re Quan e
Tho maz Quan, pois mu i to con vi nha que eles vi es sem es ta be le cer-se com
uma co lô nia de ir lan de ses in dus tri o sos e agri cul to res.”

Uma per ma nên cia de me nos de três anos no Rio de Ja ne i ro
permiti ra ao prín ci pe lu si ta no en con trar a úni ca so lu ção per fe i ta para
seme lhan te pro ble ma. Entra ram em suas co gi ta ções – quan do o ele men to 
lu si ta no se mos tra va in su fi ci en te para co brir os vas tos tre chos do pla ne ta
em que flu tu a va a ban de i ra das qui nas – os ir lan de ses, os su í ços e cer ta -
men te os ale mães. Em 1816 é a Ba hia, em 1818 é a re gião em que hoje 
se er gue Nova Fri bur go, em 1824 é a onda te u tô ni ca, a abor dar em boa 
hora as pla gas do Rio Gran de do Sul, onde fora pre ce di da de uma vaga
de ilhéus de na ção lusa.

As agi ta ções po lí ti cas que var re ram a face da Ter ra após
Water loo e que o Con gres so de Vi e na não pôde im pe dir, fa zen do ruir os 
im pé ri os co lo ni a is sul-americanos, vi e ram de fato al te rar em seu as pec to,
po rém, não anu lar, as di re tri zes da ad mi nis tra ção no que diz res pe i to ao 
mag no pro ble ma. Pas sa mos a im por tar, além de bra ços para a la vou ra e 
para as ar tes, sol da dos para a guer ra.

O en cer ra men to, ain da re cen te, do ci clo guer re i ro do im pe ra dor 
dos fran ce ses de i xa ra dis po ní vel abun dan te ma té ria-prima, de fá cil aquisi ção.
D. Pe dro I, a quem se de pa ra vam gra ves pro ble mas de or dem in ter na,
re sol veu-se a cri ar um exér ci to de que par te, pelo me nos, não se achas se
li ga da à ter ra bra si le i ra. Para isso man dou agen ci ar na Eu ro pa, no que
não se afas ta va das li nhas ge ra is da so lu ção ado ta da por seu pai, agricul to res
e sol da dos.

16 Carl Seidler



Apa re ce en tão, emer gin do a ca be ça do chão de nos sa his tó ria,
o es pertís si mo Schäf fer, Jor ge Antô nio Schäf fer, cuja vida é mal co nhecida e
que tan tos ódi os des per tou nos de si lu di dos da aven tu ra emi gra tó ria.

Pa re ce ter sido um aven tu re i ro de alto bor do. Go za va da con fi an ça 
do im pe ra dor e de sua vir tu o sa es po sa, que se dig na va es cre ver-lhe,
tra tan do-o de “seu úni co ami go” e de “ex ce len te Schäf fer”. Alber to Ran gel
dá-lhe o tí tu lo de dou tor e es cre ve a seu res pe i to: “Agen te se cre to do
im pe ra dor em 1824, en car re ga do dos ne gó ci os do Bra sil nas ci da des han -
seás ti cas e Sa xô nia ba i xa, nos du ca dos de Me clem bur go, de Oldem bur go e na 
Di e ta da Con fe de ra ção ger mâ ni ca em Frank furt-so bre-o-Meno, a 9 de
abril de 1827, com o or de na do anu al de qua tro con tos de réis; agen te de
co lo ni za ção e re cru ta men to, ma jor da im pe ri al guar da de hon ra.” 3 Pelo
me nos, até a re vol ta das tro pas es tran ge i ras ser via a con ten to. A im pe ra -
triz es cre via-lhe a 15 de mar ço de 1825: “O im pe ra dor está ex tra or -
di na ri a men te sa tis fe i to com os sol da dos, e os ca va los ca u sa ram-lhe um
pra zer ex tra or di ná rio. Ele os foi ver mais de cem ve zes nes tes dois dias,
etc.” E logo adi an te, acres cen ta: “o im pe ra dor dis se-me ter dado or dens
ao Fe lis ber to Brandt para que sus ten tas se V. M. com todo o ouro em
bar ra e en car re gou-me de lhe di zer que pode V. M. com prar ime di a ta -
men te o ca va lo bran co de Ste i ner, per to de Lu beck, e os dois ca va los cas ta -
nhos, de Ille feld, per to de Bran dem bur go”3, etc.

Por es sas li nhas, ve ri fi ca-se que Schäf fer to ma va par te em
intri gas di plo má ti cas, agen ci a va co lo nos, re cru ta va sol da dos e com pra va
ca va los para o ré gio ga lo pa dor. Além dis so, era hon ra do com a con fi an ça 
da im pe ra triz, que lhe es cre via car tas do pró prio pu nho.

De quan do da ta ri am os co nhe ci men tos do se nhor Schäf fer com 
a fa mí lia im pe ri al é o que por en quan to nin guém pode di zer ao cer to.
Ele já apa re ce en vol vi do, como um dos seus em pre sá ri os, com as co lô ni as
Le o pol di na e Fran ken tal, cri a das na Ba hia em 1816.

Dele es cre veu Afon so de Ta u nay, no tomo 87 da Re vis ta do 
Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, apo i an do-se em
Adal ber to Cha mis so, que du ran te três anos vi a jou à vol ta do mun do, no 
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bri gue Ru rik, que o aven tu re i ro ha via pro mo vi do nas ilhas de Ha vaí
uma gran de agi ta ção. Adi an ta mais, que era mé di co. Em 1815 che ga ra 
Schäf fer a uma das Sand wich, à ilha de Sit cha, di zen do-se de le ga do de
Ba ra noff para co lhe i ta de ma te ri al ci en tí fi co na que la zona do Pa cí fi co.
Mais tar de fi ze ra-se re pre sen tan te de uma em pre sa rus so-ame ri ca na.
Anga ri a ra a sim pa tia do rei Ca me a méia e per cor re ra en tão o ar qui pé la go
ha va i a no. Nes ta oca sião, dois na vi os rus sos, an co ra dos na ilha de Uaú
apos sa ram-se des ta ter ra, içan do o seu pa vi lhão, em si nal de pos se. Re a gi ram 
os ca na cas, apo i a dos e di ri gi dos por al guns eu ro pe us, sen do os ar ro gan tes
es tran ge i ros obri ga dos a em bar car. Não se sabe ao cer to, acres cen ta o Con de
Cha mis so, a par te que ao dou tor Schäf fer cou be nes tes fa tos. Con tra ele
exis tia, con tu do, en tre os na tu ra is, gran de in dig na ção .4

Não de sa ni ma ra, en tre tan to, o in tri gan te com este pri me i ro fra -
cas so. Pas san do a vi si tar a par te oci den tal do ar qui pé la go, con se gui ra, com as 
suas ma no bras, que o che fe Ta ma ri se re vol tas se con tra o seu so be ra no, co lo -
can do-se sob a pro te ção da ban de i ra rus sa. Ain da des ta vez foi in fe liz. Em
1817, ao pas sar de novo a ex pe di ção Kot ze bue por Ha vaí, sou be-se que o
che fe re bel de ex pul sa ra o aven tu re i ro, sub me ten do-se a Ca me a méia.

De vol ta a S. Pe ters bur go, ten tou in te res sar o Czar Ale xan dre I 
numa sé rie de aven tu ras, mas este não lhe deu im por tân cia. Foi aí que a 
sua ima gi na ção se vol tou para o Bra sil.

A sua ati vi da de, como con tra ta dor de bra ços para a la vou ra
ou para a guer ra, pode ser en ca ra da se gun do três fa ses. Na pri me i ra, os
con tra tos são fe i tos sem au to ri za ção ofi ci al, na se gun da in ter vém o con su -
la do bra si le i ro de Bre men e na ter ce i ra e úl ti ma, pro va vel men te pelo
aumento da ofer ta, o go ver no con tra tan te não che gou, como nos ca sos
ante ri o res, a es pe ci fi car as con ces sões fe i tas aos co lo nos ou aos sol da dos.

A im pren sa ale mã apa re ceu re che a da de anún ci os enu me ran do 
as van ta gens, re al men te con vi da ti vas, ofe re ci das pelo go ver no bra si le i ro,
pelas qua is os imi gran tes go za ri am de pri vi lé gi os não con ce di dos aos na ci onais: 
1º) pas sa gens pa gas pelo go ver no bra si le i ro; 2º) con ces são gra tu i ta de 400 
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bra ças de ter ras em qua dro, ou 160.000 de su per fí cie; 3º) sub sí dio diário de 
um fran co, ou 160 réis, a cada co lo no, no pri me i ro ano, e me ta de no
segun do; 4º) cada fa mí lia te ria, em pro por ção com o nú me ro de pes so as,
ca va los, bois, ove lhas, etc...

Por cima de tudo isso, afe tan do in te res ses mu i to mais sé ri os, a
con ces são ime di a ta da qua li da de de ci da dão bra si le i ro, in te i ra li ber da de
de cul to e a isen ção de pa ga men to de im pos tos por dez anos.

O imi gran te ad qui ria au to ma ti ca men te to dos os di re i tos po lí ti cos,
sem fi car su je i to ao ônus que re gu lar men te caía so bre os de ma is ci da dãos.
Ava li am-se as con se qüên ci as fu tu ras de tão le vi a na ofer ta, quan do se ve ri fi ca 
que ba se a do nis so o mi nis tro prus si a no jun to ao nos so go ver no pre ten deu, em
1863, trans for mar a re gião de S. Le o pol do num fe u do de seu rei.

Os anún ci os es pa lha fa to sos de Schäf fer le van ta ram jus ti fi ca das 
des confi an ças de boa par te da opi nião ale mã, prin ci pal men te de sua
impren sa, máxi me por ser o con tra ta dor de má re pu ta ção em sua pá tria.

Cer ta men te, o agen te im pe ri al não se li mi ta va a per ce ber os
qua tro con tos anu a is, fi xa dos por D. Pe dro I, ape sar des ta quan tia ser
relati va men te ele va da para uma épo ca em que um ma jor, so ma dos o
soldo e a gra ti fi ca ção de co man do da ta be la de 29 de abril de 1823,
ganha va ape nas $75.000 men sa is.

Pela cor res pon dên cia do Mar quês de Bar ba ce na, vê-se que as
pro mes sas da im pe ra triz não fo ram vãs. Schäf fer foi cha ma do a Lon dres 
pelo ve lho ti tu lar, em co me ços de 1825, a fim de ajus tar suas con tas,
re la ti vas a cin co ex pe di ções de emi gran tes já fe i tas até aque la data. “Na
mi nha cor res pon dên cia com ele”, es cre ve Bar ba ce na para o Rio, “sem pre
me que i xei amar ga men te das des pe sas, mas em abo no da ver da de devo de -
cla rar a V. Exª que em mi nha cons ciên cia en ten do te rem sido mo de ra -
das, e que em ne nhu ma ou tra par te será pos sí vel ob ter gen te com me nor des -
pe sa. Nos cin co na vi os man dou ele 1.838 pes so as ves ti das e al gum ar -
ma men to e ten do para isso re ce bi do de mim ££ 12,14 – des pe sa sem
dú vi da mais que mo de ra da, etc.”5
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So bre a per so na li da de nada ilus tre do agen ci a dor de co lo nos e
sol da dos, o au tor dos Qu a dros Alter na dos es cre veu al gu mas pá gi nas
ter rí ve is, apre sen tan do-o ao povo ale mão como bê ba do, char la tão, men ti -
ro so, ego ís ta e tra tan te. Qu an do foi vê-lo para alis tar-se ao ser vi ço do
Bra sil, en con trou-o, já de ma nhã cedo, cer ca do de gar ra fas va zi as...

Qu a tro se ma nas após a re vol ta das tro pas es tran ge i ras, vol tou
Schäf fer ao Rio, onde foi obri ga do a es con der-se, para fu gir à sa nha vin -
ga ti va dos seus com pa tri o tas de si lu di dos. Th. Bös che con ta que, não obs -
tan te, o en con trou em uma casa, na Arma ção, em com pa nhia de um gru -
po de ofi ci a is dos mais dis so lu tos, sem pre às vol tas com o ál co ol. “Tive o
pra zer pou co in ve já vel”, acres cen ta o es cri tor mer ce ná rio, “de ver fre qüen -
te men te o gran de após to lo, po rém, sem pre en tre as ru í nas de uma no i te
or gía ca, ro de a do de gar ra fas e das mais de vas sas e li ber ti nas pes so as.
Este ho mem vi via numa eter na be be de i ra; não ha via ab so lu ta men te nexo 
no que di zia. Era a sua lin gua gem uma al ga ra via.”6

Se acres cen tar mos que nou tro tre cho o pin ta como sen do cal vo,
de olhos par dos e pe ne tran tes, fi si o no mia an ti pá ti ca, te re mos fe i to o seu
re tra to, que aliás o mes mo au tor de cla ra ter vis to numa pa re de da casa
da Arma ção, acom pa nha do da le gen da – Na ve ga dor Mun di al.

Carl Se id ler, como se há de ver mais adi an te, acu sa-o de ter
tos qui a do nu me ro sas ove lhas ino cen tes, para “te cer um pe le go quen te
para si pró prio”. Se der mos cré di to a este au tor, Schäf fer ten tou, sem o
con se guir, en trar para o ser vi ços dos reis da Espa nha, de Por tu gal e da
Rús sia, ten do an tes dis so se in ti tu la do pa chá tur co.

Persegui do na Ale ma nha, de sa cre di ta do no Bra sil, que fim
te ria to ma do o fa mo so ar re ba nha dor de ho mens para ex por ta ção?

Na ve ga dor mun di al, como ele mes mo se in ti tu la va, de cer to não
lhe fal tou um can to cô mo do do Pla ne ta para vi ver – e be ber, se é que
ti nha o bol so che io, como tudo faz crer. Tal vez te nha ido pas sar os pri me i ros 
tem pos no in te ri or do Bra sil, para fa zer es que cer o que dele se di zia,
so lu ção que mais ou me nos trans pa re ce nas pá gi nas dos Qu a dros
Alter na dos.
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Ta u nay avan ça que ter mi nou seus dias, mi na dos pelo ál co ol, mi -
se ra vel men te, como au xi li ar das ca te que ses dos bo to cu dos do rio Doce.

As mal di ções lan ça das so bre a ca be ça do cé le bre aven tu re i ro e
os so fri men tos de mi lha res e mi lha res de imi gran tes, com o tem po ca í ram
no ol vi do; o que res ta, de tudo isso, são os fru tos. A cor ren te, de po is de
so frer um co lap so, de novo avo lu mou-se. Ao nor te, ao cen tro e prin ci pal -
men te ao sul, mul ti pli ca ram-se os gru pos ari a nos, que trans bor da ram dos 
des cam pa dos para as ci da des. O ter ri tó rio na ci o nal pôde ser com mu i ta
pro priedade com pa ra do a uma re tor ta, no bojo da qual como que se renova va
para nós a obra da Cri a ção. A vi tó ria do ele men to bran co, um sé cu lo
depo is da in de pen dên cia, é ine gá vel. Para uma po pu la ção de mais de
qua ren ta mi lhões de ha bi tan tes, os ne gros pu ros já são ra ros e os mes ti ços 
re la ti va men te pou co nu me ro sos.

Hoje em dia, ne nhum ob ser va dor es tran ge i ro po de ria di zer que 
so mos ou que se re mos ain da um gran de im pé rio ne gro.

Surge, po rém, ou tro pro ble ma, de or dem mo ral. Te o do ro
Roose velt fo ca li zou per fe i ta men te este as sun to, quan do as si na lou as duas
so lu ções tipo que se de fron tam na Amé ri ca. De um lado, os ari a nos da
América do Nor te guar dan do a pu re za das li nhas an ces tra is, com a
desvan ta gem de en quis tar em seu seio a mas sa ne gra, de ou tro, os do
Bra sil, as si mi lan do a mi no ria ne gra, tra zen do para den tro de suas própri as
ve i as essa gota de san gue afri ca no.

Aos so ció lo gos, jus ta men te apre en si vos pelo que diz res pe i to às
con se qüên ci as do cru za men to com uma raça in fe ri or, po de ría mos res pon der com 
o ar gu men to da ine xis tên cia re la ti va de ra ças pu ras. A uni for mi da de de vá ri os 
ti pos ét ni cos pa re ce que re sul ta mais do meio cós mi co e da per sis tên cia do
cal de a men to do que da pu re za do san gue. O ca rá ter do nos so povo não pode,
pois, de i xar de ser a re sul tan te das ten dên ci as de vá ri as ra ças que o for -
ma ram, me di das pela ex pres são nu mé ri ca de cada uma e mol da das pe las
con di ções es pe ci a is do meio fí si co. Di fe ren ci a da pela com pres são dos ti pos su pe -
ri o res em pre sen ça, a com po nen te pre ta pas sa rá a não in flu ir na men ta li da de
da raça, gra ças tam bém à sua in sig ni fi cân cia.
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Dos es tran ge i ros das pri me i ras le vas, os que fi ca ram ou vão se
fun din do no ve lho tron co lu si ta no, ou já se fi ze ram ab sor ver pro du zin do
uma eli te que pre do mi na em to dos os sen ti dos, prin ci pal men te no co mér cio e 
nas in dús tri as do país.

Esse belo re ma te da obra fe cun da de D. João VI foi pre cedido,
obe de cen do a uma lei na tu ral, de ou tras fa ses, em que se ope rou a se le ção 
que nos con du ziu aos pou cos ao es ta do atu al.

O tra u ma tis mo de or dem mo ral que vi ti mou não pou cos dos
ad ven tí ci os dos pri me i ros anos do Bra sil in de pen den te, pode ser con si de -
ra do uma en fer mi da de agra va da pela pro pa gan da in te res se i ra de Schäf fer,
que le va va em seu bojo três de fe i tos ca pi ta is: não es cla re cia as ver da de i ras 
con di ções lo ca is, pro me tia van ta gens su pe ri o res aos re cur sos do país, ar re -
ba nha va in di fe ren te men te va ga bun dos, ban di dos, bê ba dos in ve te ra dos,
men di gos e ga lés ti ra dos dos pre sí di os, a par de ele men tos sãos e de boa
von tade, cujo tra ba lho rude de via as sim co me çar por do mi nar as as pe rezas 
do meio so ci al em que se acha vam.

Foi as sim que a nas cen te po vo a ção de S. Le o pol do teve os seus 
dias amar gura dos e o pre si den te da pro vín cia do Rio Gran de, para livrá-la
dos maus ele men tos, lan çou mão dos mal com por ta dos para formar
com pa nhi as e es qua drões de sol da dos ale mães.

Des sa onda hu ma na, to dos ti nham os seus pro je tos, mais ou
me nos gran di o sos. O que cer ta men te não fi gu ra va nos cál cu los de qual quer
de les era o tem po ne ces sá rio para re u nir uma for tu na, mes mo mo des ta,
em qual quer parte do mun do, as di fi cul da des de todo gê ne ro a se rem venci -
das, o suor, as lá gri mas e mu i tas ve zes o san gue com que se ar ga mas sam 
as si tu a ções pes so a is van ta jo sas.

As ri que zas pro por ci o na das aos por tu gue ses pelo sa que bru tal 
da Índia e aos es pa nhóis pela con quis ta do Mé xi co e do Peru, têm origem
na vi tó ria mi li tar dos in va so res. Já se vê que os ho mens con tra ta dos para 
ser vir entra vam no país sob con di ções bem di ver sas. Para ven cer, só podiam
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ra zo a vel men te con tar com a fe cun di da de da ter ra, com o tem po e com a
sua ener gia.

Acon te cia, po rém, o que foi acon te cer a to dos os emi gran tes: os 
que vi nham ain da não ha vi am sa í do do país na tal e pen sa vam no dia
ven tu ro so do re gres so, abar ro ta dos de ri que zas. Ora, há mais de dois mil 
anos já ha via dito um po e ta gre go que os tra ba lhos são o pre ço por que os 
mor ta is pa gam o bem-estar que fru em.

Os que des co nhe cem esta ver da de não po dem de i xar de ser
venci dos na luta pela vida, tal como acon te ceu ao pró prio Car los Se id ler:
“Assim es ta va lan ça da a mi nha sor te”, es cre veu ele mes mo em seu li vro,
“como ser vo de um novo ti ra no es tran ge i ro eu me con si de rei al ta men te
feliz – e po de ria tê-lo sido.” Pena é que ele não hou ves se dito o que espera va 
ob ter de D. Pe dro e de Dona Le o pol di na.

Ao tem po em que foi es cri to este li vro, so pra va en tre nós uma
ra ja da de vida nova; fer vi lha vam as in tri gas po lí ti cas e os pro je tos de
engran de ci men to ma te ri al. Pa ra do xal men te, as so ci e da des, agi ta das por
um pan de mô nio de idéi as, ar qui te ta vam sis te mas po lí ti cos que en tra vam
em con fli to com as suas pró pri as ten dên ci as his tó ri cas. To dos ti nham as
me lho res re ce i tas para ali vi ar a Na ção dos ma les que a afli gi am, mas não
era fá cil apli cá-las, pela fal ta de acor do en tre os pre ten sos ta u ma tur gos. Fun -
da men tal men te, ha via re pu bli ca nos e mo nar quis tas, po rém, den tro de cada
uma des sas or dens de idéi as, quan tas di ver gên ci as! Se pa ra tis tas, uni o nis tas,
res ta u ra do res, cons ti tu ci o na lis tas, ab so lu tis tas e, so bre to dos, os opor tu nis tas.

No fim de con tas, nin guém se en ten dia.
Compre en de-se cada vez me lhor o es ta do d’alma da que la

pobre gen te. Embre cha dos no meio sul-americano, en vol vi dos no tur bi -
lhão de sor de na do das nas cen tes na ci o na li da des, mu i tos imi gran tes não
pu de ram se adap tar às con di ções do país e ti ve ram de vol tar à pá tria,
quan do não ca í ram ao lon go da es tra da – de si lu di dos e che i os de res sen -
ti men tos. Vin dos os que se des ti na vam ao exér ci to com a pre ten são de
ocu par os pos tos mais ele va dos, so bre pon do-se à mas sa mais mo des ta,
cons ti tu ída pe los ele men tos na ci o na is, vi ram-se al guns anos mais tar de
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afo ga dos pela onda na ci o na lis ta que se avo lu ma ra, para mu i tos de les com 
me nos pre zo de seus ine gá ve is ser vi ços ao país.

Em 1830 fo ram ex tin tos os cor pos de es tran ge i ros e des se
modo dis si pa das as suas úl ti mas es pe ran ças.

Mas, no Bra sil des se tem po tudo es ta va por fa zer, sen do a es co lha 
do meio de vida ape nas uma ques tão de bom sen so, ou de ap ti dões es pe ci a is.
Os rús ti cos te ri am os cam pos, onde a ter ra é sem pre gra ta aos que a re gam
com o seu suor; os ope rá ri os as ci da des, onde a mão-de-obra es cas sa pro por -
ci o na va fa cil men te o pão de cada dia aos ho mens de ofí ci os; aos cul tos não 
fal ta vam ocu pa ções ade qua das aos seus co nhe ci men tos.

Exem plos não nos fal tam. Den tre es ses mer ce ná ri os, um dos
mais ca pa zes, como sol da do e como ofi ci al de es ta do-maior, foi esse Seweloh, 
que nos deu as suas ad mi rá ve is Re mi nis cên ci as∗. Não lhe co nhe ce mos 
o co me ço nem o fim da vida, mas o seu ar qui vo, que está na Bi bli o te ca
Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, per mi te-nos acom pa nhar boa par te de sua
exis tência, após ha ver de i xa do o exér ci to. Ve lho usu rá rio, vi veu pelo
menos até a guer ra do Pa ra guai, ten do de i xa do in com ple ta uma His tória
que co me çou a es cre ver des ta luta.

Pois bem. Re che a do de la mú ri as de ve lha so vi na, le gou-nos um diá -
rio ín ti mo, pelo qual se vê que como pro fes sor de lín guas ga nha va a vida fol ga -
da men te, che gan do a acu mu lar al gum di nhe i ro, que em pres ta va a prê mio.

Po de-se en tão di zer que o mal que aba teu os ven ci dos da vida que
se re ti ra ram do Bra sil odi an do a gen te e ca lu ni an do a ter ra, era de les mes mos.

Ve ri fi ca-se mais uma vez o acer to do pro vér bio es tra nho: à
quel que cho se ma lhe ur est bon. O des pe i to mal so pi ta do dos mais
cul tos mer ce ná ri os da épo ca de D. Pe dro I ser viu para cri ar uma in te res -
san te li te ra tu ra, que só ago ra, cem anos mais tar de, pôde ser vul ga ri za da 
no Bra sil. A tra du ção des te li vro, que em boa hora Klin ger aca ba de fazer,
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não pre ci sa de re co men da ções es pe ci a is, por que cha ma por si mes mo a
aten ção dos es tu di o sos.

É, po rém, uma ne ces si da de que os li vros dos mer ce ná ri os ale mães
se jam ano ta dos, não só por que fo ram es cri tos che i os de ran cor, como por que
os seus au to res ra ra men te dis pu se ram de do cu men tos ofi ci a is para com pul sar. 
O le i tor des pre ve ni do po de ria per fi lhar idéi as er rô ne as, o que deve ser evi ta do, 
se se de se ja que o tra ba lho agra de e ao mes mo tem po seja útil.

O au tor dos Zehn Jah re in Bra si li en diz-se 2º te nen te do
27º Ba ta lhão de Ca ça do res da or ga ni za ção de 1824, mas o seu nome
não figura nas “re la ções de mos tra” da ta das do Pas so de S. Lou ren ço,
logo após a ba ta lha de 20 de fe ve re i ro de 1827, exis ten tes no Arqui vo
Nacio nal. Duas hi pó te ses po dem en tão ser fe i tas: ou o au tor não se
acha va no sul do país nes sa épo ca, por que pa re ce que um con tin gen te des -
se cor po fi cou no Rio, ou ali usa va de ou tro nome. No pri me i ro caso, é
pro vá vel que não te nha as sis ti do à ba ta lha que des cre ve.

De qual quer modo, o seu li vro en cer ra as pec tos pi to res cos de nos sa 
vida ci vil e mi li tar de há um sé cu lo atrás. Escri to em 1833 ou 34, re gis tra
im pres sões de um ob ser va dor de con di ções mo des tas, que es cre ve o que sen te e
o que sen tem os que o cer cam, que diz exa ta men te o que anda na boca do
povo, em bo ra ve nha mu i tas ve zes, por esse modo, a se afas tar da ver da de.

O que se pas sa com o au tor dos Dez anos no Bra sil, sob o
pon to de vis ta de cer tas in ver da des que re gis tra, não obs tan te a sua con di ção 
de ob serva dor con tem po râ neo, é por de ma is co mum para ca u sar es tra nheza.
Os aconte ci men tos, vis tos por cer tos pris mas, des fi gu ra dos pe las in formações
ten den ci o sas, con di men ta dos pe las su po si ções da ma le di cên cia que se
transfor mam em bo a tos, apa re cem ao gran de pú bli co co mu men te de forma dos.

Em se tra tan do de ope ra ções mi li ta res, aí mais do que em
qual quer ou tro ramo da ad mi nis tra ção pú bli ca, a as sis tên cia, a gen te da
pla téia, não com pre en de, em re gra, o que se pas sa nos bas ti do res. Cada
qual vê ape nas uma nes ga do ce ná rio, onde se pro je ta o que mais de per to 
lhe in te res sa. Só os in di ví du os que se acham co lo ca dos em pla nos
supe ri o res po dem abran ger com a vis ta o con jun to dos acon te ci men tos.
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Assim se ex pli ca a di fe ren ça que exis te en tre os es cri tos de um 
Se we loh, que fez par te do es ta do-maior de um co man dan te-em-chefe, e os
dos es cri to res como Car los Se id ler.

Não obs tan te, quem que i ra com pren der uma épo ca não pode
despre zar o con tin gen te va li o sís si mo da men ta li da de do mi nan te, que
chegou a cons ti tu ir uma par te do am bi en te em que os fa tos mais in te ressan tes
se de sen vol ve ram.

CORONEL F. DE PAULA CIDADE – 
Ex-professor de his tó ria mi li tar

NOTAS AO CAPÍTULO AO LEITOR

1 Re cen se a men to do Bra sil, de 1920.
2 O Cen te ná rio de Nova Fri bur go, por Age nor de Rou re. Re vis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o -

grá fi co Bra si le i ro, tomo 83.
3 D. Pe dro I e a Mar que sa de San tos, por Alber to Ran gel.
4 Pos te ri ormente à fe i tu ra des te tra ba lho, apa re ceu a obra Mo ti vos de His tó ria Diplo má ti ca,

de Má rio de Vas con ce los, que en cer ra um in te res san te es tu do da ati vi da de di plomá ti ca
de Schäf fer, que o au tor gra fa Scha ef fer.

5 Vida do Mar quês de Bar ba ce na, por Antô nio A. de Agui ar.
6 Qu a dros Alter na dos, por Ed. Th. Bösche.

N. do T. – Este Edu ar do Te o do ro Bös che foi tam bém au tor de um Novo Di ci o -
ná rio por tá til das lín guas por tu gue sa e ale mã, em dois vo lu mes, do qual o tra du tor co -
nhe ce a 2ª edi ção, fe i ta em Ham bur go, em 1876, “Em casa do edi tor-pro pri e tá -
rio Ro ber to Kit tler”, a qual se en con tra va à ven da no “Rio de Ja ne i ro, em casa
de Edu ar do e Hen ri que La em mert”.
H. Mi cha e lis no pre fá cio de seu di ci o ná rio ale mão-por tu guês cita a este de
Bös che, edi ção de 1876, en tre os pou cos seus an te ces so res, de que se ser viu.
Se gun do os anún ci os da casa edi to ra ane xos ao di ci o ná rio de Bös che, ve ri fi ca-se
que este pu bli cou di ver sas ou tras obras para vul ga ri za ção da lín gua por tu gue sa na
Ale ma nha: Neue por tu gi e sis che Sprach leh re”, Por tu gi e sisch-bra si li a nis cher Dol mets cher, Der
Kle i ne Por tu gi e se.
Pela re cla me de um de les fica-se sa ben do que o au tor teve “com ple to en si no uni -
ver si tá rio na Ale ma nha” e vi veu mais de dez anos no Bra sil e em Por tu gal.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pre fá cio

uma épo ca em que o ve lho mito bí bli co do Di lú vio se
re no va com uma sig ni fi ca ção mo der na a pon to de se trans mu dar a tin ta,
em água; o bar co do po e ta ou o cas co do na vio so ço bra do duma exis tên -
cia, em arca de Noé; o colo es guio dum gan so, em asas de pom bo com ra -
mos de oli ve i ra; e os re sí du os, em Mon te Ara rat; numa épo ca em que
com as ba da la das de pás coa se ex pan de por toda a Ale ma nha uma
nova, for mi dá vel mi gra ção de po vos, na qual os li vros e os jor na is fa zem
o pa pel dos ve lhos bár ba ros; em que a pa la vra im pres sa do mi na e opri me 
com o seu ce tro de fer ro to das as clas ses da so ci e da de hu ma na – há de pa re -
cer ou sa dia que um le i go pre ten da usur par as sen to e voto na re pú bli ca dos 
es cri to res; po rém, aqui pre va le ce nem a no bre za de san gue, nem o fa vor
hu ma no, nem a an ti güi da de: a voz da ver da de, a re pre sen ta ção fiel de ce -
nas che i as de acon te ci men tos, o eco de sa ta vi a do de sons che i os, a tra du ção
cons ci en ci o sa, de uma lín gua es tra nha, de lon ge, tra zi da com a sua His -
tó ria atra vés do pas sa do e do pre sen te – só isso dá o bas tan te me re ci men -
to pois Clio, dan tes a musa da His tó ria, hoje a Par ca da crô ni ca do
dia, mu i tas ve zes, quan do fe liz men te em sua pro fun da me di ta ção, de i -
xa o jo vem, mal ama du re ci do, mu i to vi a ja do e mu i to ex pe ri men ta do, pers -



cru tar ocul ta men te os seus per ga mi nhos, ao pas so que afas ta com o seu es -
ti le te en can ta do o an cião mu i to lido e mu i to ins tru í do.

Por isso es cre vi este li vro e por isso ele há de ser lido.
O Bra sil sem pre sus ci tou múl ti plo in te res se, pri me i ra men te

como ter ra pri vi le gi a da das fá bu las eu ro péi as de mil e uma no i tes, de po is
como impé rio cons ti tu ci o nal apor tu gue sa do e, por fim, en xo ta do o seu
Senhor, e como para não sair da fá bu la, qual cor po que se ador na de
penas de pa vão.

O bre ve re i na do de D. Pe dro em Por tu gal; sua mor te sú bi ta;
as nu me ro sas ver sões fal sas es pa lha das a seu res pe i to e de sua vida; as
exa ge ra das no tí ci as de jor na is das qua is até hoje não se co lhe se não a
satis fação do de se jo de sa ber algo a esse res pe i to; a lou ca so fre gui dão
emigra tó ria dos meus pa trí ci os ain da não ate nu a da; o in te res se his tó ri co
uni ver sal do de cê nio e o in te res se po lí ti co do dia; tudo isso me so li ci ta va
for te men te a re la tar sem so ne ga ção nem al te ra ção, em pa la vras sim ples,
tudo quan to exa ta men te ob ser vei du ran te dez anos de mi nha per ma nência
no Bra sil e a seu ser vi ço, como tes te mu nha ocu lar fa vo re ci do pela mi nha
po si ção, pe las mi nhas vas tas re la ções pes so a is na cor te do Rio de Ja ne i ro, 
pe las minhas mu i tas cam pa nhas e vi a gens ao in te ri or e às suas mais
inaces sí ve is flo res tas.

Esta a ori gem, este o ob je to da pre sen te obra, que não tem
preten são de ele va do ca rá ter ci en tí fi co, e cujo au tor nu tre ape nas o de se jo
ín ti mo de in for mar e ao mes mo tem po dis tra ir o seu le i tor.

Ver da de e va ri e da de são as es tre las po la res pe las qua is
alegremen te me gui ei nes ta di fí cil em pre sa; só me atre vo a re la tar quan to
eu mesmo vi e vivi, sem em bar go à mi nha im pe rí cia de es cri tor e ao meu dimi -
nu í do co nhe ci men to da lín gua ma ter na, di mi nu i ção de cor ri da de mi nha
longa au sên cia; as sim pre en chen do na me di da de mi nhas for ças cer tas
lacu nas que exis tem igual men te em nos sa Ge o gra fia, His tó ria Na tu ral e 
Uni ver sal, até mes mo na es ta tís ti ca e nas fi nan ças.

Nes tas pági nas des cre vi a va ri e ga da vida so ci al do Rio de Jane i ro, 
com os suas mi lha res de ra mi fi ca ções; o co mér cio de es cra vos e a vida dos
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ne gros; a vida mi li tar e a dos co lo nos, an tes de D. Pe dro, du ran te o seu
re i na do e de po is dele; a flo res ta vir gem com a his tó ria aven tu re i ra dos
seus ani ma is e as tri bos in dí ge nas, em bre ve re cal ca das mas não-domadas; a
guer ra con tra Bu e nos Ai res e as fu nes tas cam pa nhas, as per tur ba ções
intestinas do Impé rio; as agi ta ções nas câ ma ras; as re vol tas das tro pas 
es trange i ras e sua dis so lu ção fi nal; D. Pe dro como im pe ra dor, como
parti cu lar e como ex-imperador.

Se uma ou ou tra vez a mi nha in di vi du a li da de so bres sai de ma -
si a do, é um de fe i to ate nu a do pelo exem plo for te dos es cri to res mais no vos
e que será des cul pa do fa cil men te, su po nho, em cir cuns tân ci as como as
pre sen tes.

O pú blico ale mão, cer to, não ne ga rá o meu zelo e atri bu i rá
algu mas fra que zas des te li vro mais à mi nha si tu a ção do que à fal ta de
cu i da do.

Blan kem bur go, 10 de mar ço de 1835. 

CARL SEIDLER
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo I

PRÓ LO GO – PAR TI DA E VI A GEM – O CA NAL
 – O OCE A NO E AS ILHAS DO CABO VER DE
 – POR TO E SI TU A ÇÃO DO RIO DE JA NE I RO

 – CAS TE LOS E FOR TES

 Bra sil ha via sa cu di do os gri lhões. Ti nha vis to como sua
irmã mais nova, a Amé ri ca do Nor te, ha via con quis ta do hon ro sa li ber da de,
e ao mes mo tem po mo des ta e pu jan te, sob o nome de re pú bli ca, fiel
ao seu voto, vi via trans bor dan te de fe li ci da de no sa gra do cla us tro de
cas ta in de pen dên cia. O Bra sil tam bém quis ser li vre.

Mas esta for mi dá vel ter ra co lom bi a na era de ma si a do rica e
sober ba, de ma si a do lu xu ri an te e ca tó li ca, para não to mar novo aman te na
pes soa de novo mo nar ca. O amor des lum bra e a so ber ba cega. D. Pe dro I,
o ágil por tu guês, tor na-se im pe ra dor cons ti tu ci o nal do Bra sil.

O im pé rio do Novo Mun do en tra no con cer to dos es ta dos
eu ro pe us – um ma mu te res sus ci ta do, cuja voz não ca re ce ser me di da em 
lé guas qua dra das. D. Pe dro des po sa a prin ce sa da casa de Habs bur go,
Le o pol di na da Áus tria: dois mun dos he te ro gê ne os ce le bram bo das –
fan ta sia e di u tur na re a li da de, Eldo ra do e Ale ma nha.



É pro mul ga da e ju ra da uma Cons ti tu i ção – ine bri an te ramo
de flo res, hoje com ex tra or di ná rio viço, ama nhã mur chas; do bram si nos
a fi na dos, so bre o bru tal des po tis mo, se pul ta-se a anar quia, e res sur ge
um dés po ta, um mo nar ca. Põem-se em or dem as fi nan ças, ado ta-se
disciplina jus ta; com lou vá vel ar bí trio pre ten de-se in je tar cul tu ra européia.
Ates ta dos de va ci na cor rem toda a Eu ro pa com pa ten tes de ali ci a do res;
mi lha res de in di ví du os con ver gem, da Ale ma nha, Fran ça, Su í ça, Itá lia,
Di na marca, Su é cia; cen te nas de mi lha res pre ten de ram con quis tar sua
feli ci da de e fo ram mor rer mi se ra vel men te nas es te pes de ser tas ou,
como pe re gri nos sem pá tria, re gres sa ram des cal ços e nus. Não fal ta rá
quem se jul gue fa da do a es cre ver uma odis séia, pois a his tó ria trans forma-se
na mais lin da po e sia.

O nos so tem po é sé rio. O ra paz fez-se ho mem e este ho mem
ri-se das ilu sões de sua mo ci da de – en tre tan to por pre ço al gum abri ria
mão de sua ex pe riên cia tão du ra men te ad qui ri da.

Ain da está em moda o sis te ma da emi gra ção:7 cada um que
pro ce da de acor do com seus pró pri os prin cí pi os. Eu li mi to-me a es crever 
me mó ri as8 e não a His tó ria do nos so tem po.

A Eu ro pa, a vir tu o sa vir gem, no pri me i ro de cê nio do novo
sé cu lo havia de i xa do mais uma vez se du zir-se por um Jú pi ter, o pe que no
san to de St. He le na; en ver go nha da re to ma ra o caminho do de ver e agora
dor mia qui e ta e bran da men te, qua se sem se nhor. A Eu ro pa era uma ter ra 
só bria. Ain da cri an ça ad qui ri cons ciên cia; sob o im pé rio francês as fi gu ras 
da carti lha co le gi al ha vi am ad qui ri do nova sig ni fi ca ção, um sen ti do
dema si a do vá rio e enig má ti co, que de via im primir-se pro funda men te no
es pí ri to da cri an ça.

Sen tia-me im pe li do para fora da pá tria, rumo ao novo mun do 
des co ber to por Co lom bo, aque le que pôs o ovo de pé. Não me atra íam
as mi nas com ve i os de pra ta, nem os rios em are i as au rí fe ras, nem as
fabulo sas la vras de di a man tes: tudo isso se en con tra hoje nas en ci clo pé di as
ba ra tas e nas re vis tas de car re gação, mas não es ta va no meu li vro. Nele eu 
via pal me i ras, flo res tas vir gens, de ba na ne i ras, pau de tin tu ra ria e
maha go ni,9 com que eu podia à von ta de fa bri car e co lo rir os pe que nos
uten sí lios do més ticos para mi nha vida de fan ta sia; via ain da la ta das e
caba nas, onde ape te cia mo rar, pa pa ga i os e ma ca cos, rou xi nóis e co li bris, 
ta ga re lar e can tar atrás das fo lha gens; mor ros e pe ne dos, para os qua is o 
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Broc ken10 po dia ser vir de de grau e a Vir gem11 de bra ço de cadeira; ne gros 
bran cos e eu ro pe us ne gros; be las da mas, que con ju gavam a grandeza es pa -
nho la com o ar dor amo ro so da ita li a na; fi nal men te, um im pe ra dor que,
qual en gra ça do ma ca qui nho, sal ta ra so bre o leão mor to, a fin gir de leão.

Isso não ha ve ria de se du zir o jo vem? Para ver se me lhan tes
rari da des eu te ria cir cu na ve ga do dez ve zes o mun do com Kot ze bue &
Cia., con tan to que não na u fra gás se mos no Cabo Nor te.

Enquan to du rar a pi lhé ria, o Bra sil é o ma i or re i no da sa be do ria, 
do ca to li cis mo e da su pers ti ção que se tra duz em mi la gres; o Bra sil é na
bí blia da nova His tó ria Uni ver sal o ho mem rico que mor re mi se ra vel men te 
como Lá za ro – la ce ra tus [sic],12 es far ra pa do e mu ti la do. O Bra sil é a ter ra
da na tu re za, que, como toda cor nu có pia da fe li ci da de, des per ta exa ge ra do 
des po tis mo, mas ja ma is o to le ra por mu i to tem po; é o jar dim do Pa ra í so 
de po is do pe ca do de Adão e do epi só dio das fo lhas de fi gue i ra; D. Pe dro I 
por ca u sa de seus pe ca dos foi ex pul so do ofen di do éden e uma cri an ci nha
brin ca como que ru bim com a es pa da cha me jan te que lhe pu se ram às
mãos.

O fu tu ro é a fi gu ra de Sais,13 que se não pode im pu ne men te
des ven dar; pre sen te e pas sa do são as ares tas da pi râ mi de tri an gu lar em
que está gra va do em ca rac te res de fogo o nome de Je o vá. O que eu vi
e ob ser vei du ran te dez anos está aqui re gis ta do e po de-se con si de rar
este li vro como ilus tra ção a ane xar à car ti lha, à His tó ria do mun do e da
hu ma ni da de, pois que fiz es co var e guar dar o uni for me bra si le i ro para
me de di car como mes tre-escola e re for ma dor a en si nar à ge ra ção mais
ve lha os mi la gres do mais re cen te pas sa do.

Eu qui se ra ver o mun do no seu pe río do de de sen vol vimento
aven tu re i ro e con si de rei o Bra sil como foco da gran de câmara es cu ra,
como pri me i ro dos tu bos so no ros, pro fun da men te ca va do, no ór gão do
pre sen te; qui se ra fi gu rar em al gum pa pel, fos se em bo ra ape nas de es pec -
ta dor e es ta tís ti co. Olho tem todo aque le que não for cego, e quem apren -
deu a es cre ver pode ma ne jar uma pena para re pro du zir fiel e cons ci en ci o -
sa men te aqui lo que ti ver apre en di do com seus pró pri os sen ti dos. É uma
con fis são a Deus, na tu ral men te con fis são lu te ra na, na qual a pa la vra não
se faz inte i ra men te cor po, mas tam bém não se des faz em ar. Quem
enten der de es cre ver as me mó ri as de seu tem po tem de ir à con fis são,
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sem tre mer nem va ci lar, e re la tar tudo de acor do com sua con vic ção, tudo 
que lhe pa re ça con tri bu ir para es cla re ci men to da sua ge ra ção.

Com isto fica fe i ta a mi nha con fis são, es pon tâ nea e sem afe ta ção,
qual se gun do Rous se au, e cada um dos seus le i to res sa be rá que co me ti
uma to li ce quan do a 6 de ou tu bro de 1825 de i xei mi nha pá tria so no len ta 
e mi nha car re i ra ain da mais so no len ta para ten tar mi nha sor te no Novo
Mun do, le va do por meus so nhos de moço, como um mo der no che va li er
sans peur et sons re pro che [sic].

Tar de da no i te che guei a Ham bur go, e Ham bur go pre ci sa ser
vis ta à luz da no i te. É uma ci da de li vre, onde todo tolo tem de pa gar
para pas sar nas por tas da ci da de,14 e que por isso os ten ta três tor res no
seu es cu do. É o por to e a bol sa da Ale ma nha, tal qual Elba é a lín gua da 
Ale ma nha. Dela vai-se ao mar e o Ca nal15 con duz ao Oce a no, e a ter ra
dos so nhos fica mu i to além do eter no ba lanço das on das.

Não fal ta vam na vi os an co ra dos em Ham bur go; era a pri me i ra 
vez que eu via o mar e um na vio. Alu guei um bote para ir à ci da de das
ve las. Ti nha a im pres são de que to dos os na vi os me per ten ci am, e de
que eu era o doge na hora da sa gra ção no gol fo de Ve ne za: ca bia-me es -
co lher onde com o meu di nhe i ro com prar um lu gar na câ ma ra, de ba i xo
das asas do cis ne.

Ha via três na vi os a par tir para o Rio de Ja ne i ro; agra dou-me o 
Ca ro li na, co man dan te Von Wet tern; um bo ni to tri mas tre, que ca la va no
mar e bra ce ja va alto nas nu vens. Acer ta mo-nos em 26 lu í ses.

Mis te ri o so e in do len te, a bor do lar ga a flâ mu la de va ri a das co res, 
ali es ta va tam bém, qual ten ta do ra se re ia que faz por en can tar os ca va le i ros
er ran tes, um car gue i ro, ates ta do, no qual me pro me ti am pas sa gem grá tis.
Mas eu co nhe cia o Ma jor Schäf fer, o mo der no Ro bin son, que ven dia o
san gue de seus con ter râ ne os, à pro cu ra de um mon te de ouro e de um
cana vi al de açú car, e que tão bem sou be ex plo rar para os seus fins ego ís ti -
cos a fú ria aven tu re i ra da mo ci da de ale mã. Foi Schäf fer quem tos qui ou16

tan tas ove lhas ino cen tes para te cer um pe le go quen te para si pró prio;
Schäf fer, o Dom Qu i xo te po lí ti co que su cum biu ver go nho sa men te na luta
con tra o mo i nho de ven to de idéi as li ber tá ri as não ama du re ci das, o qual de -
po is de vi ver al guns anos numa ilha de ser ta do Oce a no Pa cí fi co, de po is de
in ti tu lar-se pachá tur co, qual re ne ga do da fi de li da de e da fé, de po is de
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ten tar embal de sedu zir os po ten ta dos da pe nín su la e da Rús sia para os
seus planos aven tu re i ros de co lo ni za ção, fi nal men te se ven deu a D. Pe dro,
com cou ro e ca be lo, como a um amo ade qua do; Schäf fer, o agen ci a dor
sem consciên cia, para quem pa la vra e as si na tu ra não eram sa gra das; Schäf fer, 
o mo der no ven de dor de al mas, que pro cu rou in tro du zir na Ale ma nha, não
sem êxi to, em sen ti do opos to, o pro i bi do trá fi co de ne gros.

No de sen ro lar da nar ra ti va há de re co nhe cer-se que nes sa
des cri ção não vai pa la vra de exa ge ro pois que já nes se tem po, sen do eu
ape nas ado les cen te, já jul ga va acer ta da men te o Ma jor Von Schäf fer. Não 
me move ne nhum pre con ce i to cego, nem ódio pes so al, pois ja ma is es ti ve
em qual quer si tu a ção de su bor di na do a ele; mi nha en tra da como ofi ci al 
ao ser vi ço im pe ri al bra si le i ro, como mem bro duma le gião ale mã no
Novo Mun do, teve lu gar sem sua in ter ven ção ou re co men da ção, por
or dem es pe ci al de D. Pe dro. A mi nha con vic ção a res pe i to dele nas ceu
num pe río do mu i to pos te ri or, e será ex pla na da num ca pí tu lo pró prio,
re fe ren te ao pro ble ma da emi gra ção e da co lo ni za ção, es pe ci al men te a
res pe i to da co lô nia de S. Le o pol do.

A 16 de no vem bro le van ta mos fer ros e meu co ra ção fi cou
ali vi a do, pois meu es pí ri to ain da não so fria en jôo do mar, nem ha vi am
su cum bi do mi nhas es pe ran ças. Como uma fle cha sin gra va a ale gre
Ca ro li na, com seu pe i to le van ta do e as bor das lar gas, pela maré mon tan te,
qual tí mi da me ni na que o na mo ra do per se gue. Em bre ve es tá va mos na
di an te i ra dos ou tros dois na vi os. Entre tan to o ven to fa vo rá vel se tor na ra 
fu ra cão; pelo me nos as sim me pa re cia, mas o ca pi tão e os ma ri nhe i ros
ga ran ti am que era ape nas um tem po ral. No mar e de no i te, um tem po ral 
sem pre é algo de im po nen te; sem que rer, pen sa-se no ver sí cu lo da bí blia:
“O es pí ri to es ta va so bre as águas.”

É es pe tá cu lo sin gu lar a fes ta das bo das en tre as on das azuladas 
do Elba, tan gi das por for te ven to, e o mar do Nor te. So ber bas elas,
eleva vam-se com si len ci o sa dig ni da de em seu ves ti do de no i va fe i to de
es pu ma, ca be ça meio in cli na da de pu dor, olhos cho ro sos ou re la dos dum 
véu de ca ni ços, para de po is, ar den tes de amor, ao am ple xo do aman te
mais for te de i xa rem-se cair no gran de, alto e fofo le i to do mar in término.
Cada vez mais su bi am as va gas, as ga i vo tas vo a vam em tor no de nós
com suas pro fe ci as de mau agou ro, e até o prá ti co que de vía mos de sem -
bar car em Cux ha ven te mia não po der to car em ter ra, com a vi o lên cia do 
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mar. É re al men te de ad mi rar a ou sa dia com que es ses ho mens afron tam 
o ele men to en ra i ve ci do ape nas em seu bar qui nho raso com dois re mos
e um pe da cinho de pano de vela; e não me nor é a ad mi ra ção que merece
a pe rícia com que na mais vi o len ta tem pes ta de, sub mer gin do e emer gindo
como cis nes, se tor nam ver da de i ros se nho res li vres do mar.

Logo apa re ceu o na vio do prá ti co; ba i xou-se um bote, pre so
ao na vio por for te cabo e o es for ço fí si co de dois ho mens o ar ras tou em 
me nos de duas ho ras para bor do do nos so tri mas tre. O prá ti co sal tou
para o bote e em pou cos mi nu tos os co ra jo sos pi lo tos ti nham al can ça do 
o por to se gu ro; e nós, a todo pano, tan to quan to pos sí vel obe de cen do à 
bús so la, ru ma mos para a ter ra das es pe ran ças e so nhos, o Bra sil.

A tempes ta de en fu re cia-se cada vez mais, po rém não era
incons tante, e o tem po não mu da va de cor; mas a sua cor era me lancóli ca,
pe cu li ar ao in ver no e às nu vens de neve quan do pela pri me i ra vez no
ano vão des cer com ge a da e gelo. Des per ta va o mun do de Ossi an e
singula res vul tos de né voa per pas sa vam em ca va los fu me gan tes; a fantasia
é um pás sa ro que voa mais de pres sa que o mais ve loz na vio.

A ilha de Hel go land, a St. He le na do mar do Nor te, emer giu
com suas pa re des ro cho sas nuas, e as on das ar re mes sadas mais alto
canta vam de sar mo ni ca men te as ba la das de na vi os soço bra dos, nar ra vam
as fá bu las da do mi na ção di na mar que sa e ingle sa.

Mu i to eu ti nha ou vi do fa lar de ba nhos de mar e pre li ba do o
prazer de ex pe ri men tar seu ma ra vi lho so po der cu ra ti vo, mas um tri mastre 
na tem pes ta de não é ade qua do a na vio ba nhis ta e para um neó fi to do
mar como eu.

Fi nalmen te, ca la ram-se os tu bos so no ros do ór gão da na tu reza, 
como que ex te nu a dos. Du ran te oito dias só vi mos o sol, como em má
câ ma ra es cu ra, em bar ca do e sem ra i os. O fu ra cão re cu pe rou as for ças e
tor nou a moer a sua ve lha me lo dia pre di le ta, que a to dos nos ti ra va as
vis tas e o ou vi do. Era uma dan ça di ver ti da; a água do mar al can ça va o
ces to da gá vea e os ma ri nhe i ros agar ra vam-se aos ca bos para não se rem
ar ras ta dos às on das.

Jun ta va-se a isto o en jôo do mar, o ve lho, ine xo rá vel mons tro
das águas, o pe sa de lo náu ti co, que não co nhe ce com pa i xão nem cons -
ciên cia. Foi um lon go so nho, hor ro roso, do qual des per ta mos pou co a
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pou co, uma len ta ago nia, acom pa nha da dos sím bo los da res sur re i ção
em con vulsões vo mi ti vas. Nes ses dias não sem fim tudo a bor do sonhava,
en quan to o na vio ca la do e mor to, como o es pec tro ho lan dês dos ma res
me ri di o na is, cor ta va as on das sem si nal ex te ri or de vida.

Éra mos qua tro pas sa ge i ros no ca ma ro te: dois co mer ci an tes, o 
te nen te Ottmer e mi nha pes soa. To dos mo ços e mais aqui nho a dos de
es pe ran ças do que de bens ter re nos. Qu a tro ca va le i ros er ran tes da
mo der na Tá vo la Re don da da era da res ta u ra ção ale mã. To dos es pe cu lá -
va mos, ou so bre paus de tin tu ra ria, are ia di a man tí fe ra ou cou ros, so bre a 
gló ria, fe li ci da de mi li tar e ga lan tes aven tu ras. Mas, ai! quan do se está
com en jôo do mar es que cem-se to dos os so nhos, aban do na-se tudo que 
se pre za de belo e mag nífico; pa re ce a todo mo men to que a alma vai
es ca par-se; ela se cor po ri fi ca e pa de ce fi si ca men te; e o es pí ri to co -
mer ci al de sa pa rece.

No nono dia fi nal men te le van tou-se a cor ti na de nu vens, o
sol res sur giu, e em vez de es tar mos no es tre i to de Ca la is achá va mo-nos
a pou ca dis tân cia da cos ta no ru e gue sa, da qual re co nhe cía mos cla ra -
men te os ro che dos pi ra mi da is. Esta be le ce ra-se sú bi ta cal ma ria, que du -
rou qua se tan to como a pre ce den te tem pes ta de; o frio au men tou me do -
nha men te e não tí nha mos aque ci men to no ca ma ro te. Em tais cir cuns -
tân ci as o na vio tor na-se de ve ras um pre sí dio; o oce a no é a Bas ti lha, na
qual nos to cou min gua do cár ce re e nos sos com pa nhe i ros de so fri men to 
têm de tor nar-se nos sos ir mãos, pois par ti lham co nos co as mes mas es -
pe ran ças, as mes mas tri bu la ções, o mes mo té dio, as mes mas ho ras de
de ses pe ro e de ris co. Não há como sair das pa re des do cár ce re. A fan -
tas ma go ria só se al te ra com as co res cin zen tas dum pre sen te obs cu ro,
so no len to; ain da não se co nhe ce a sen ten ça dos ele men tos, ain da não se 
sabe se há de vi ver-se nem como se mor re rá. O ca pi tão, va len te ho mem
do mar com as pec to de Fals taff, ain da no Elba nos pro me te ra que den -
tro de uma se ma na es ta ría mos na Ilha da Ma de i ra, de ba i xo de ba na ne i -
ras e ao chil re ar dos ca ná ri os, a sa bo re ar far ta men te o le gí ti mo Old Dry,
que an ti ga men te Lon dres co nhe cia. Entre tan to, já con tá va mos de zes se is 
dias de mar e es tá va mos lon ge do ca nal como nun ca. Pas sa mos todo o
mês de de zem bro e o co me ço de ja ne i ro sob o mais ter rí vel frio no
Mar do Nor te e ja ma is es que ce rei a pe que na ár vo re de Na tal que en tão
er gue mos, com ve la zi nhas e lan te jou las, nem da no i te de S. Sil ves tre,17
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que pri me i ra men te ce le bra mos com grog e can ções ale gres, e de po is em
si len ci o sa, sin ce ra de vo ção. Só a 12 de ja ne i ro de 1826 lo gra mos pas sar o
es tre i to de Ca la is; re co nhe ce mos cla ra men te os dois fa róis que mon tam
sen ti ne la nas duas cos tas; em 36 ho ras es tá va mos ou tra vez em alto-mar
e tí nha mos dado ade us à Eu ro pa, tal vez para sem pre.

É uma li nha di vi só ria na vida do ho mem, aque le dia em que
vê fun dir-se com o ho ri zon te lon ge atrás de si a ter ra com suas ele va ções
e ele mes mo pas sa a pe re gri no do in fin do oce a no. A cria ção per de um ele -
men to, o mais belo de to dos, a ter ra, ver de, ba nha da de sol, onde foi o
nos so ber ço, e em cujo re ga ço re pou sa o pó de nos sos an te pas sa dos. Do
alto da gá vea o ma ri nhe i ro apre goa o de sa pa re ci men to da ter ra; o oce a no
é nos sa mãe amo ro sa! Se re na men te, à luz do sol, des li za o na vio para den -
tro de um mun do de nu vens e água, ao en con tro da lon gín qua in vi sí vel
meta: ima gem da vida hu ma na. Ain da sin to vi vas as im pres sões que en tão 
do mi na ram meu co ra ção, con tu do já no ou tro dia eu an si a va por tor nar a
ver ter ra, mon tes e ma tas; pois a con tem pla ção do oce a no tra ça uma
barre i ra fir me, in trans po ní vel, à fan ta sia, e a fan ta sia, cen te lha hu ma na de
Pro me teu, é a úni ca en ti da de ter re na que não to le ra bar re i ras.

A vis ta do oce a no é mag ní fi ca e gran di o sa, como um livro
lu te ra no de ora ções, com bons cân ti cos e as bên çãos ma ti na is e vespe ra is. 
Mas quem gos ta ria de lê-lo sem pre! O mar tem sem pre algo me lan cólico:
com a cal ma ria pa re ce um ca dá ver, com a tem pes ta de uma cova hi an te.
Livres do en jôo do mar, este nos de i xa ra en tre tan to um mal re ma nescen te,
a sa u da de – a fe bre pa ro xís ti ca da re cor da ção.

Fi nal men te, apa re ce ram-nos as ilhas do Cabo Ver de [sic], qua is
ver da de i ras es tre las sal va do ras; vi mos mais de per to a de St. Antô nio.
De po is de tan tos dias e no i tes, cum pri men tá va mos no va men te pela
pri me i ra vez a ter ra que, com suas ca de i as de mon ta nhas sub ter râ ne as e
ra mi fi ca ções an te di lu vi a nas, cons ti tui o es que le to só li do da nos sa ter ra
fir me co mum. Estas ilhas são na ma i or par te ro che dos nus, fa bu lo sos,
que tão er ra da men te quan to a Gro en lân di a18 de ri vam seu nome ver de
pri ma ve ril do ve lho lu cus a non lu cen do [sic]; em pou cos sí ti os a pe dra é
re ves ti da de vi ren tes le i vas, pre do mi na o re i no mi ne ral. A ve ge ta ção é
rara, mas bri lhan te; e a mais in sig ni fi can te flor pa re ce ao fa ti ga do ma re an te 
in com pre en sí vel ma ra vi lha di vi na, que de fato é.
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No va men te alto-mar, no va men te sem ter ra, com ven to fa -
vo rá vel, té dio e dis tra ções, até ao cin to vir gi nal dos dois he mis fé ri os.
“Tor na va-se nos sa vi a gem cada vez mais agra dá vel. O céu era gár ru lo e
o mar, com o qual es tá va mos ago ra mais co nhe ci dos e ami gos, des ven da va 
aos nos sos olhos a vida mis te ri o sa que sua pro fun de za en cer ra. Ulti ma -
men te era meu ma i or pra zer ba nhar-me no oce a no e, como mer gu lha dor
ou sa do, fa zer pe que nas ex cur sões de des co bri men to no do mí nio dos
pe i xes e dos co ra is. Cer ta ma nhã pre pa ra va-me para o mes mo, quan do
pas sa cor ren do por mim um ma ri nhe i ro, a gri tar – “Os an zóis! os an -
zóis!” Per gun ta do para que que ria an zóis, res pon deu-me: “Então, o Sr.
não está ven do aque le bi cho de lom bo liso pra te a do! Já por duas ve zes es -
bu ga lhou os olhos cá para den tro; mas va mos pre pa rar-lhe um al mo ço.”
De pres sa me de bru cei na amu ra da e vi, com não pe que no sus to, um
tu ba rão, pelo me nos de de zes se is pés de com pri do, que, es col ta do pelo
seu pi lo to, chis pa va com as suas gran des na da de i ras bri lhan tes das cos -
tas e da ca u da, como uma gôn do la meio sub mer sa. Não de mo rou que
di an te da gar gan ta es can ca ra da do bi cho pen dia no an zol pre so a uma
cor da um pe da ço de tou ci nho de duas li bras; e o tu ba rão não apa nha va
a isca por que o ven to fa vo rá vel pre mia for te men te as nos sas ve las. Os
fiéis pi lo tos∗ sem pre lhe mos tra vam o bom ca mi nho; isso du ra va
ho ras, quan do re pen ti na men te a ma jes ta de aquá ti ca, qual Cleó pa tra
vo lup tu o sa, deu for mi dá vel sal to de cos tas; al ve jou a bar ri ga no meio 
da es pu ma bor bu lhan te, os den tes afas ta ram-se com ru í do e a isca foi 
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∗ A ma i o ria dos meus le i to res há de co nhe cer já es tes pi lo tos, pre su mo, da his tó ria
na tu ral ou de des cri ções de vi a gens. Entre tan to, pa re ce-me não des ti tu í do de im -
por tân cia acres cen tar aqui al gu mas pa la vras so bre esse ani mal sin gu lar. Nun ca vi tais
pe i xes ma i o res do que de um pé a um e meio; sua cor é ge ral men te cas ta nha e o dor so é
ra i a do de fa i xas lar gas, es cu ras. Eles com pro vam na água com es pe ci al ins tin to o prin -
cí pio do des po tis mo, pois o tu ba rão,  ti ra no dos ma res, nun ca sa ci a do cor sá rio das re -
giões me ri di o na is, ser ve-se de les em suas ex pe di ções de ra pi na como de fiéis es cra -
vos e gui as. O vo raz tu ba rão é uma das ro das mes tras na gran de má qui na de des tru i -
ção e re pro du ção da na tu re za; ele de vo ra tudo que pode abo ca nhar, ex ce to os pe que -
nos, in can sá ve is pi lo tos, que sem se rem in co mo da dos brin cam com suas res pe i tá ve is
bar bas. Ver da de é que es tes bi chi nhos são mu i to rá pi dos e áge is no na dar, en tre tan to
se ri am aos mi lha res ví ti mas de seu do mi na dor, se este não fos se vis ce ral men te ili mi -
ta do ego ís ta. Em to dos os ele men tos a na tu re za é a mes ma. (N. do T.: – Esta nota é
do au tor, como to das as mais pre ce di das de as te ris co.)



de vo ra da. Pe no sa men te sete ho mens pu xa ram para bor do a fera apri -
si o na da; nos so tri mas tre es tre me cia con vul si va men te com as suas ra -
ba na das, que não ces sa ram en quan to não foi es quar te ja do a ma cha do 
e seu co ra ção ar ran ca do do cor po. Era a pri me i ra ins pe ção ana tô mi ca 
a que eu as sis tia. Como to dos sa bem, não é só o por co mas tam bém
o tu ba rão amos tra da cons ti tu i ção ana lí ti ca da na tu re za hu ma na; essa
ver da de não é mu i to li son je i ra, mas é evi den te. O ani mal ain da vi via,
ape sar de es tar com a ca be ça es mi ga lha da e a bar ri ga aber ta; seu co ra -
ção ain da pul sa va quin ze mi nu tos de po is de es tar ar ran ca do. Ga nham
em ve ros si mi lhan ça os mi la gres do gal va nis mo. Qu an do será fi nal -
men te de sa ta do o nó gór dio? Pois a his tó ria na tu ral, em seus de par ta -
men tos re côn di tos, é mais es cu ra e in de ter mi na da do que a his tó ria
do mun do.

O he rói des se pe que no epi só dio “da fá bu la dos ma res”, além
dos pi lo tos ain da tra zia qua tro pe i xes ma mí fe ros, como es ti ma dos ca ma -
reiros, em seu sé qui to, pen den tes nas par tes mo les de seu cor po, e que
não o lar ga ram nem de po is de apri si o na do e conde na do à mor te. Nes -
tes pe i xes de for ma cô ni ca e for ma ção cônica19 pre do mi na a cor pre ta; 
são do ta ma nho do aren que e têm na par te in fe ri or da ca be ça, lisa como 
um es pe lho, di ver sas aber tu ras po li pi for mes, que a tudo se atra cam.

O mar, como boa dona de casa, tem sem pre pro vi sões de
tudo; há mu i ta co i sa mole e mu i ta co i sa an gu lo sa; nun ca fal ta um ralador.
E o ra la dor rala e é ra la do: esta é a úni ca har mo nia ver da de i ra da
existên cia: có ce ga ani mal é o se gre do da con ju ga ção en tre o tu ba rão e
os pe i xes ma mífe ros. É cu ri o so que o tu ba rão, com ple na ra zão cog no -
mi na do a hi e na do mar, nun ca se apre sen ta sem seu nu me ro so sé qui to.
Alguns dias de po is apa nha mos mais dois pe i xes da mes ma es pé cie, e
ain da mais ou tros até o Equa dor, ao todo seis. Um de les ain da bem
novo, nós o co me mos; mas acha mos a car ne seca e má.

De gus ti bus non est dis pu tan dum [sic]. Não pre ci sa rei acres cen tar 
que des de a pri me i ra des sas pes cas per di o gos to pelo ba nho de mar.

A 8 de fe ve re i ro o ca pi tão to mou a la ti tu de e de cla rou que
atin gí ra mos a Li nha. Fa bu lo sa men te tra ves ti dos, ma ri nhe i ros pe ne tra ram
logo em nos so ca ma ro te, sob a di re ção do con tra mes tre, para nos fe li ci tar 
a nós qua tro pas sa ge i ros, que ain da ne nhum ja ma is pas sa ra a Li nha.
Fi ca ram sa tis fe i tos com a gor je ta que nos fi la ram; com al gu mas pi as tras
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es pa nho las com pra mos a dis pen sa do gran de ba ti za do que era ce le bra do 
no con vés, com imen sa ga lho fa, pe los ana ba tis tas mas ca ra dos. Tal fes ta
é de ma si a do co nhe ci da para que eu a des cre va de novo; é a fes ta do mar 
no mar, a pás coa de uma es pe ran ça, já semi-re a li za da. Como cu ri o sos
as sis ti mos à cena. A água cor ria aos bal des, em cas ca tas e fon tes; fi ca mos
res pin ga dos pela in ces san te chu va a cân ta ros, e em bre ve já não éra mos
es pec ta do res da co mé dia: en tão pas sa mos a mão nos bal des e com as
me lho res ener gi as pa ga mos o bem com o bem.

“Mu i to gra ce jo, com ri sos de es tou ro!
Sou bes sem-no as ge ra ções vin dou ras!”

A brin ca de i ra con ti nu ou até às três da tar de, quan do o sino
to cou à re fe i ção. Nada aí se pou pou do que ain da ha via de bom e belo a 
bor do; des cer rou-se para nós uma lou va da ter ra de so nhos da Ida de de
Ouro, em que os rios eram de mel e vi nho, em que só ha via lá gri mas de
fe li ci da de e de re cor da ções e em que se con fir ma va in fac to [sic] a hi pó te se
tan to tem po des cri da da eter na mo bi li da de da Ter ra.

Se me lhan te dia re cor da-se por lon go tem po, de po is de dis si -
pa da a con se qüen te dor de ca be ça; pois ele que bra a mo no to nia da viagem
ma rí ti ma, fica mar ca do como fo lhi nha ver me lha no ca len dá rio da nos sa
pe re gri na ção ter re na. Alcan çou-se o Equa dor e pen sa-se que já é o ter mo. 
É que de po is de lon ga in cer te za al can çou-se uma li nha que ser ve de
gigan tes co mar co mi li ar no oce a no; sa be-se ago ra exa ta men te em que
altura do glo bo ter res tre se está, a par tir da qual se pode de ter mi nar em
gra us matemá ti cos a si tu a ção da pá tria dis tan te e a da pró xi ma, des conheci da 
ter ra fir me das fan ta si as ju ve nis, al can ça da com tan tos sa cri fí ci os.

Mas o ho mem do mar teme o Equa dor tan to quan to o ama;
pois costuma de pa rar aí com du ra dou ra cal ma ria. Tam bém nós aqui
fica mos pa ra dos qua tro dias, sem a mais leve bri sa, sem a mí ni ma onda.
O úni co epi só dio des se es pa ço de tem po idí li co foi a mor te de uma
vaca, que ia de pre sen te para o côn sul ge ral aus tría co Sche i ner. Ela se
en gas ga ra com um aren que, que o con tra mes tre lhe dera, como panacéia
con tra re pen ti nas có li cas de ven tre. Mu i to sen ti mos essa per da, pois de
fu tu ro ti ve mos que to mar o nos so café sem le i te.20

Que for mi dá vel mu dan ça rá pi da do ex tre mo frio para o mais
premen te ca lor! No mês de ja ne i ro no Mar do Nor te, não lon ge do
velho Thu le, em fe ve re i ro so bre o Equa dor! No quin to dia su a ve bri sa
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armou as ve las e as sim pe ne tra mos na ou tra me ta de da Ter ra. Des de então 
o ven to se man te ve fa vo rá vel e foi cres cen do de in ten si da de à me di da
que nos afas tá va mos da Li nha.

A 24 de fe ve re i ro, pela ma nhã, o ca pi tão nos deu no tí cia de
que, se seus cál cu los não fa lhas sem, ain da hoje avis ta ría mos ter ra. Ficamos
to mados de me dro sa ex pec ta ti va e quan do às duas ho ras da tar de se ouviu
do ces to da gá vea o bra do ale gre de “Ter ra!” mu i tos co ra ções a bor do
se al vo ro ça ram. De olhar fir me e bri lhan te de ale gria, to dos alon ga vam
a vis ta, para o lon gín quo ho ri zon te, trans pa ren te, a es pe rar com tí mi da
impa ciên cia o mo men to em que cor re ria o re pos te i ro e co me ça ria o drama
da sur pre sa. Assim pas sou meia hora, que con tamos mi nu to por mi nu to;
eis que de re pen te sur gem aos nos sos olhos cla ra e ni ti da men te, as ele -
va das ca de i as de mon ta nhas do Novo Mun do. Nos sa ale gria foi ili mi ta -
da, se bem que sou bés se mos que ain da não se ria para hoje a nossa
chega da ao por to de des ti no; tí nha mos, po rém, o ob je ti vo à vis ta, sa bía -
mos que a cri a ção pos su ía tam bém para nós uma ter ra fir me e po día -
mos eri gir so bre aque las gi gan tes cas mas sas ro cho sas os cas te los aé re os
de nos sas mais lin das es pe ran ças.

Ao mes mo tem po avis ta mos di ver sos na vi os que a todo pano
de man davam o por to do Rio de Ja ne i ro, ne nhum dos qua is, po rém,
po dia con tar que en tras se an tes da no i te. To dos, si len ci o sa men te re sig na -
dos, ti ve mos que bor de jar à es pe ra da ma dru ga da. Foi lin da a no i te,
fulgu ran te, como em ter ra não se co nhe ce; não ti ve mos sono; assenta dos
ao con vés, so nhá va mos acor da dos e em con ver sa ção sem pa la vras in ter -
pre tá va mos uns aos ou tros os nos sos so nhos de fu tu ro. Veio a au ro ra;
mas não nos trou xe a sa tis fa ção de nos sos mais ar den tes de se jos. O
ven to ron da ra e vi mo-nos obri ga dos a bor de jar di an te da bar ra todo o
dia e a no i te se guin te.

Sin gu lar aven tu ra, que aqui nos su ce deu, des vi ou os nos sos
pen sa men tos e cu i da dos para ou tro ob je to, não mu i to agra dá vel. Um
na vio de guer ra de três mas tros, que des de al gu mas ho ras fa zia os
ma i o res es for ços, e bem su ce di dos, para nos al can çar, por fim, com três
dis pa ros nos or de nou que has teás se mos a ban de i ra. O nos so ca pi tão
não quis sa ber dis so, não res pon deu à per gun ta as sim for mu la da, e in di -
fe ren te con ti nu ou a ve le jar; mas eu bem no tei que a Ca ro li na com uma
pe que na mu dan ça de di re ção to mou mais ven to e fre chou para o alto-
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mar. A fra ga ta ini mi ga se guiu-nos e içou a ban de i ra pre ta e bran ca de
Buenos Ai res. Ima gi ne-se o nos so sus to! Aque le país es ta va em guer ra com 
o Bra sil e es ta va mu i to em moda o cor so, essa man cha de fer ru gem no
es cu do da nos sa cul tu ra, a qual tan to gos ta mos de alar de ar. Te ría mos a
mí ni ma es pe ran ça de po der en fren tar hon ro sa men te a luta con tra um
cor sá rio bem guar ne ci do e bem ar ti lha do? O pro lon ga do idí lio da nos sa 
vi a gem pelo oce a no sos se ga do de ve ria ter mi nar em san gren ta ca tás tro fe?
Pen so que na ma i o ria não nos achá va mos ap tos para se me lhan te fim he rói co.

Sem mais de mo ra, a Ca ro li na apre sen tou-se como ham bur gue sa
e com ho nes to or gu lho os ten ta va sua ban de i ra. Pa re ce que o su pos to
cor sá rio re fle tiu; de i xou vi si vel men te de nos per se guir e içou a ban de i ra
fran ce sa.21 Tran qui li za mo-nos mas nun ca se pôde sa ber qual fora a
in ten ção do co man dan te da fra ga ta com esse ata que si mu la do; ape -
nas mais tar de ti ra mos a lim po que era re al men te na vio de guer ra
fran cês, que mu i to tem po es te ve aqui fun de a do. Evi den te men te hou ve 
po lí ti ca em jogo, e a po lí ti ca tor nou-se ul ti ma men te man to de car bo -
ná rio ao om bro de anão gran di lo qüen te: ela en co bre e des cul pa tudo. 
Fora de dú vi da que é con de ná vel per se guir de tal ma ne i ra na vi os
mer can tes.

O dia 26 de fe ve re i ro, aos 103 dias de mi nha par ti da de Ham -
bur go, se ria en fim o fe cho da lon ga tra ves sia ma rí ti ma. Le van tou-se ven to à 
fe i ção e to dos os na vi os que es ta vam à es pe ra, cujo nú me ro en tre men tes
su bi ra a dez, en tra ram pe sa da mas ra pi da men te, qua is aves mi gra tó ri as, can -
sa das e sa u do sas, na lou va da meta de seus de se jos. Alcan çá ra mos o ob -
je ti vo, mas o en can ta men to des se ins tan te pelo qual de an te mão tan to
nos ha vía mos ale gra do não se ma ni fes tou, pelo me nos para nós qua tro
pas sa ge i ros, que pas sá ra mos o Ére bo para al can çar o Orcus. Mil sen ti -
men tos de sen con tra dos en chi am-nos o co ra ção. É que es tá va mos che ga -
dos ao lu gar onde con tá va mos ti rar a sor te gran de na lo te ria duma sina
fu nes ta. A qual de nós to ca ria nes sa lo te ria um bi lhe te bran co?... Não
po día mos to dos ga nhar. De ma is tí nha mos sa bi do tan to do Bra sil, de le i tu ra 
ou de ou vir di zer; ora no-lo des cre vi am como a mais rica e mag ní fi ca de
to das as ter ras, ora como a mais po bre, mi se rá vel, e quan to ao es pí ri to de
seus ha bi tan tes como a mais ex co mun ga da. Onde o pon to da ver da de, no
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qual se to cam os dois ex tre mos? Qual a cons te la ção que ha via de as si na lar a 
sor te da nos sa vida?

Cada vez mais cla ras emer gi am as enor mes ca de i as de
montanhas e os pe nhas cos da cos ta bra si le i ra apre sen ta vam-se me nos
es ba ti dos; es tá va mos per to do por to do Rio de Ja ne i ro.

Mu i to já se fa lou e se es cre veu do gol fo de Ná po les, mu i to do 
mag ní fi co se mi cír cu lo que Cons tan ti no pla com sua re li gião e na tu re za
ori en ta is ofe re ce ao ad mi ra do vi a jan te; mu i to da mag ni fi cên cia do Tâmisa 
e do Tejo, de Co pe nha gue no Belt e de Esto col mo no lago Me lar; mas
tudo isso não vale o por to do Rio de Ja ne i ro. Um por to não é um idí lio
e não pode ser pa i sa gem; um por to é a boca pela qual fala o oceano, o
úni co li a me en tre dois ele men tos. Seu ca rá ter deve ser sé rio e dis tin to;
de li ca de zas e su a vi da des só lhe de vem ser vir de or na men to, pelo
mesmo mo ti vo por que não se de vem ba nir das igre jas os qua dros dos
al tares, obras-pri mas da arte hu ma na e da ins pi ra ção, os ten ta do res
baixos-re le vos do pre sen te. O su bli me as so cia-se de bom gra do, mas não
in te gral men te com o su a ve. Antes do mais, é mis ter que haja pe nhas cos, 
a for mar o fun do da inex ce dí vel pin tu ra; em cima o céu azul cla ro, em
ba i xo a água azul es cu ra, sem li mi te pre ci so, sem ho ri zon te ene vo a do;
vegeta ção me ri di o nal gi gan tes ca, com as inú me ras ma ra vi lhas de flo restas
se cu la res qua se vir gens; in co men su rá vel ci da de de ve las, com seus mul ti -
co res mas tros e ban de i ras, ri cos pa lá ci os, edi fí ci os al tos, lin das vi ven das,
belas ca si nhas e ca ba nas, vida hu ma na sem pre ati va, in ces san te
intumes ci men to em to dos os pul sos do gran de cor po, que re pre sen ta
pa pel ca pi tal na His tó ria Uni ver sal.

Tal é o Rio de Ja ne i ro, as sim as sen ta so bre ex ten sos so cal cos,
cir cunda do pela mag ni fi cên cia e gran de za dos nun ca ex ce di dos bas tidores 
do Novo Mun do; pa re ce fa bu lo so del fim, que o mar de i tou à pra ia e
que ago ra trê mu lo e bri lhan te se ba nha ao sol.

A fres ca bri sa ma ri nha que em re gra co me ça a so prar pe las
onze ho ras da ma nhã e que pela sua agra dá vel fres cu ra é tão be né fi ca
para os ha bi tan tes do Rio de Ja ne i ro, pela uma da tar de trou xe-nos à al tu ra
do Pão de Açúcar [sic]. Qual se ve ro e fiel es cu de i ro de belo tem po de an -
ta nho, da ca va la ria da na tu re za, esse gi gan te de pe dra, más cu lo e que do,
guar da a es tre i ta en tra da do por to. Íngre me e ina ces sí vel, essa ro cha de
gra ni to al can ça as nu vens; nun ca uma ár vo re aí de i tou ra í zes, só seu
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cume apre sen ta aqui e ali al gu ma ve ge ta ção ras te i ra; o ve lho es cu de i ro e
guar dião con ser va sua pri me i ra bar ra. O Pão de Açú car não é, como seu 
nome in di ca, de açú car, mas de for ma per fe i ta men te cô ni ca. Ele é, se
me per mi tem a com pa ra ção, o Broc ken do Bra sil, en vol to em mil tra di ções
e len das ca tó li cas e pa gãs, pois tam bém o Novo Mun do tem sua mo der -
na mi to lo gia.

Sem pre se ti ve ra por im pos sí vel a as cen são a esse ín gre me ro -
che do. Tal vez mu i to con tri bu ís se para essa su po si ção um te mor sa gra do.
Con tu do, à che ga da da im pe ra triz Amé lia, a se gun da es po sa de D. Pe dro,
dois sol da dos ale mães em pre en de ram esse ar ris ca do lan ce.22 Qu i se ram eles
pro por ci o nar à sua nova so be ra na, que pela sua mais tar de bri lhan te men te 
de mons tra da mag na ni da de bem me re cia se me lhan te dis tin ção, uma ilu mi -
na ção de hon ra so bre o alto do cone de gra ni to, apro ve i tan do ra í zes e
gra ma lá en con tra dos, ilu mi na ção de que se tem pá li da ima gem com pa ran -
do-a com as cha mas vo mi ta das pelo He cla ou pelo Ve sú vio. Com al guns
ví ve res, ma te ri al para ris car fogo, paus fer ra dos e rija co ra gem, for te en tu si -
as mo, os dois sol da dos em pre en de ram sua pe no sa ex cur são. Para su bir era
de mo ra do, mas se gu ro; am bos sa bi am tre par, pois um de les fora ma ri nhe i ro
e o ou tro lim pa-cha mi nés. Ao rom per do dia par ti ram do pé do fa bu lo so
pico e tar de da no i te ar dia so bre ele uma pi râ mi de íg nea, que ilu mi na va a
lé guas de dis tân cia, todo o Rio de Ja ne i ro, a baía e o mar, ver da de i ra lan ter na 
má gi ca [sic] que a tudo en vol via com seu en can ta men to. Para des cer, os
dois ar ro ja dos iam mais de pres sa, po rém, com ma i o res ris cos; con fes sa vam 
que por pre ço al gum re pro du zi ri am a fa ça nha, pois se ria ten tar a Deus e “o 
que lá em cima vi ram, não con ta ram a nin guém”.

No pé do Pão de Açú car está a for ta le za da Pra ia Ver me lha,
de grande im por tân cia, por que sem ela se ria mu i to fá cil um de sem barque
de tro pas ini mi gas nes se sí tio. Bem ar ti lha do, esse cas te lo, mudo e que do,
com suas mu ra lhas bran cas, pa re ce um an cião a re pou sar ador me ci do
so bre as on das al te ro sas. Mas as mu i tas se te i ras e os olhos fa is can tes dos 
canhões di zem bem cla ro da for ça pal ra do ra do ador me ci do. Não
obstan te, sua guar ni ção não pas sa atu al men te de 12 a 14 in vá li dos, sob o 
co man do de um 2º te nen te tam bém in vá li do. Ao tem po de D. Pe dro
não era as sim; ha via como co man dan te um ge ne ral23 e to dos os recrutas,
ale mães e bra si le i ros, eram aqui ades tra dos.
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O Pão de Açú car, com o cas te lo Pra ia Ver me lha, cons ti tui o
ex tre mo es quer do da en tra da do por to, e o for te de St. Cruz, com seus
300 ca nhões, o lado di re i to des se triân gu lo ir re gu lar. St. Cruz é a fe cha -
du ra e a cha ve do Rio de Ja ne i ro, como o Pão de Açú car é a sua sen ti nela
da tor re. Pas sa do esse for te, de pa ra-se com um por to no qual to dos os
na vi os de guer ra do mun do ca be ri am fol ga da men te e em que to das as
na ções ma rí ti mas têm seus re pre sen tan tes, en tra ano, sai ano.

To dos sa be mos que a na tu re za é va i do sa: ela se en fe i ta de flo -
res e ver de fo lha gem, e gos ta de mi rar-se com sa tis fa ção no es pe lho do
cór re go ou do oce a no. Mas em par te al gu ma ela mos tra em mais alto
grau do que aqui esta qua li da de, tão ino cen te e en can ta do ra, que não se
pode con si de rá-la como de fe i to. Si len ci o sos es tá va mos no con vés, em
bem-aventurado en can ta men to, como se um re lâm pa go nos hou ves se
car re ga do de leve mag ne tis mo; a boca não ti nha pa la vras; só as mãos,
que mu tu a men te aper tá va mos em ado ra ção sem pa la vras, vi bra vam con -
vul sas sob a pres são amis to sa do en tu si as mo e da des pe di da. É a fes ta
di vi na da na tu re za. Até os ma ri nhe i ros ti nham fur ti va lá gri ma nos olhos. 
Quem nun ca viu o por to do Rio de Ja ne i ro não tem au to ri da de para criti car
se me lhan te sen ti men to. Não se pode ana li sar a im pres são glo bal; aqui
não cabe o des po tis mo das mi nu dên ci as.

À mão es quer da, jun to ao mar, está a ci da de im pe ri al, no
pano ra ma já des cri to. Do imen so con tor no de pe nhas cos é o Cor covado o
mais alto e ma ra vilhoso. Tem ele o es que le to de gra ni to, mas não é
despido de ve ge ta ção. Lá no alto há dois en fe i tes apli ca dos pela mão do
ho mem: um te lé gra fo24 e um pa vi lhão de es ti lo meio chi nês, onde às
vezes ha bi ta va o im pe ra dor, quan do que ria em paz en tre gar-se ao amor
ou à sua tor va me lan co lia. Um te lé gra fo e um pa lá cio de re cre io imperial
so bre ín gre me ro cha, lado a lado, de mons tram a ve lha ver da de da afinidade
ele ti va dos ex tre mos – o gozo e o medo do ti ra no!

O ca mi nho para lá é so frí vel, só em cer tos tre chos mu i to
íngre mes; é ge ral men te ven ci do em lom bo de bur ro, aliás meio de vi a jar
aqui mu i to co mum. O bur ro é mais ca u te lo so e mais pa ci en te do que o
ca va lo: é um ani mal ver da de i ra men te ca tó li co.

Mes mo do cen tro da ci da de se ele vam di ver sos mon tes e
gigan tes cos blo cos de gra ni to; são mo nu men tos que não fo ram le van ta -
dos por arte do ho mem e que ja ma is a mão do ho mem po de rá ar ra sar.
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Os dois mais no tá ve is são o da Con ce i ção e o do Hos pi tal;25 segue-se-lhe
o Mor ro da Gló ria, si tu a do bem per to da ci da de e as sim de no mi na do de         
uma igreja de S. Ma ria exis ten te so bre ele, além de que com ra zão, con -
si de ra do o Rio de Ja ne i ro como ima gem de Mãe de Deus, poder-se-ia
to mar esse pe ne do com o seu cru ze i ro dou ra do como a gló ria do
conjun to.

Estes três pon tos do mi nam com ple ta men te a ci da de, e a ex pe -
riên cia de mons trou que um re du zi do efe ti vo de tro pas é ca paz não só de
ocu pá-los como de sus ten tá-los. De mons tra ção cla ra, se bem que ne ga ti va,
des sa afir ma ção te mo-la na re vo lu ção das tro pas ale mãs do Rio, da qual
trata rei mais tar de de sen vol vi da men te, como o as sun to o re cla ma. Se essa
re vol ta de ses pe ra da não ti ves se sido ape nas uma ex plo são de cru el fu ror; se 
ti ves sem as su mi do a di re ção dos re vol to sos al guns ofi ci a is de va lor, ci en tes
do es pí ri to que re i na va en tre os sol da dos em ge ral e da sua pró pria si tu a ção, 
em que a es pa da de Dâ mo cles, qual cu te lo do car ras co, lhes pen dia por
uma cri na de ca va lo so bre as ca be ças; ti ves sem sa bi do, como de vi am, sa -
ber, que a fru ta bra si le i ra es ta va ma du ra para ser co lhi da e pres tes a cair
do pé; en tão te ri am com a tá ti ca que se im pu nha e com pou co es for ço
ocu pa do aque les três pon tos. O Rio te ria tre mi do como lin da pe ca do ra
di an te da im pos ta ex pi a ção; D. Pe dro não te ria sido de gra da do em Du que 
de Bra gan ça, tal vez não es ti ves se mor to! A His tó ria da Eu ro pa tam bém
não te ria apre sen ta do mais uma la cu na im pos ta pela cen su ra.

O Con ce i ção é o mais for te des tes três pon tos;26 fica no meio 
da ci da de e é far ta men te ar ti lha do, mas fal ta-lhe, como ul timamen te em 
toda par te no Bra sil, su fi ci en te guar ni ção. Será ne gli gên cia ou
política?

À mão di re i ta vía mos a idí li ca ci da de zi nha de Pra ia Gran de,
ge ral men te pon to de ro ma ria dos ha bi tan tes eu ro pe us do Rio quan do
que rem fa zer aos do min gos al gu ma ex cur são de re cre io. Por 40 Rs.
(dois gros chen) faz-se a tra ves sia em gran de bar cos para a ou tra mar -
gem, de onde a ci da de zi nha es pia atrás de pon tes de ro chas e som bra de
ma tas, qual ra i nha pri si o ne i ra, de ex tin to ro man tis mo, an si o sa de amor.
Tudo en tão é vida e ru mor; não fal ta mú si ca, dan ça, e can to ria, ale gria,
ex pan si vi da de e lou cu ra... Vi nho e amor dão a nota fun da men tal na
epo péia des se dia de pra zer. Vai-se te cen do con ten te o so nho até no i te
aden tro e acor da-se na ma nhã se guin te com dor de co ra ção e de ca be ça,
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pois o re i no da bem-aven tu ran ça dis si pou-se ante a pres são dos tra ba lhos
di u tur nos de um pre sen te de lu tas.

Não lon ge fica a Arma ção, onde os co lo nos ale mães ti nham
que es ta gi ar até te rem trans por te para Por to Ale gre. Está ago ra tris te e
de ser ta: os to los ale mães, como ou tro ra os mu i to es car ne ci dos is ra e li tas, 
es tão hoje lon ge à mar gem de rios dum país in cul to, e a cí ta ra pen de
muda dos ga lhos dos ála mos. Por to Ale gre não cor res pon deu ao seu
nome. Mas na que le tem po ain da não sa bía mos dis so; a gran di o sa nature za
nos en le a va os sen ti dos, em nos sa ebri e da de de ale gria só so nhá va mos
de fe li ci da de e bem-aventurança no país lou va do.

O por to, que na en tra da mal tem meia mi lha de lar go,
alarga-se cada vez mais e em pou co toma a for ma e o ca rá ter de gran de
lago in te ri or; as on das tor nam-se mais man sas e mais azu is, os pe nhascos
fi cam mais cla ros no mes mo grau em que o ho ri zon te per de os tra ços
de fi ni dos. As cos tas ver des se es pe lham nas águas e pa re ce que de las
exsur ge o ve lho mun do ou tro ra sub mer gi do, que des co nhe ce mos, en tre tanto 
nos pa re ce tão co nhe ci do.

O por to do Rio os ten ta mu i tas ba te ri as e cas te los, em par te
mu i to fa vo re ci dos pela na tu re za. Se com pa rar mos o por to com o ves ti do
de gala do Bra sil, que de fato o é, es ses for tes re pre sen tam as con de co ra ções
ho no rí fi cas. Va mos já ci tar os mais no tá ve is. Pri me i ra men te, S. João, 
com 30 ca nhões, em mau es ta do; é um in vá li do ali de i ta do com hon ras,
mas que pou co mais pode fa zer. Até mi nha par ti da não se co gi ta va de
me lho rá-lo. De po is a Laje, um Gi bral tar em mi ni a tu ra, for te ex tre ma men te
só li do, ta lha do no gra ni to, com cer ca de 24 ca nhões. A pou ca dis tân cia
mos tra seus den tes como um cão a que rer mor der, a ilha for ti fi ca da de
Vil le ga ig non, cons tru í da por um fran cês, ao qual deve o nome; mas
quan to a mor der não é gran de co i sa, pois tam bém aqui é mais a guar ni ção
ar qui te tô ni ca do que a guar ni ção mi li tar. Aí to dos os na vi os que en tram
no por to têm que pas sar por uma qua ren te na [sic] po lí ti ca, até que uma
co mis são es pe ci al para isso no me a da exa mi ne os pas sa por tes dos pas sa -
ge i ros e os pa péis do ca pi tão. Se me lhan te vi si ta, pa ra si ta e cipó eu ro peu, 
pa re ce que tam bém me dra bem no Novo Mun do.

Ain da fica per to da ci da de a Ilha das Co bras [sic], for te cas te lo
com 180 ca nhões. Com suas al tas mu ra lhas e tor res cha tas é uma mo der na 
Bas ti lha, onde são re co lhi dos os in di ví du os apa nha dos nas ruas e for ça dos

48 Carl Seidler



a ser vir como ma ri nhe i ros, vi ven do em pe ças bo lo ren tas, com ali men ta ção
de tes tá vel, como os mais vis cri mi no sos, até que de ba i xo da vara do
cabo te nham apren di do os exer cí ci os com as ar mas.27

Com a de ca dên cia do trá fi co ne gre i ro su biu consi de ra vel men te 
o co mér cio de al mas: ex tir pa-se um mal para dar lu gar a ou tro.

Em todo caso, ain da acho o que lou var no trá fi co de al mas,
pois não ad mi te ne nhu ma se le ção aris to crá ti ca da cor, da re li gião ou da
clas se, e en cer ra mais po e sia. Des ta for ma ain da acon te ce fre qüen te -
men te que filhos ca va le i ros de Vê nus ou de Baco, apa nha dos pela polí cia,
são me ti dos na Ilha das Co bras e de po is têm que pres tar os mais de tes -
tá ve is ser vi ços for ça dos, como es cra vos de ga lés ou im pe ri a is ma ri nheiros 
– o que aqui é o mes mo. Seus pa ren tes, quan do não re pre sen tam o pa pel
prin ci pal no caso, nada sa bem a res pe i to; o fi lho per di do, jul ga do mor to, 
um dia tor na à casa ma ter na, como ale i ja do ou ve lha co, e re cla ma seus
dire i tos; às ve zes ha ve rá lá gri mas de medo e de sa u da de, mas nem sempre
se car ne a rá um be zer ro.

Dos re fe ri dos for tes, du ran te o go ver no de D. Pe dro, a Pra ia
Ver me lha era co man da da por um ge ne ral-de-bri ga da, S. Cruz por um
ma re chal do cor po de en ge nhe i ros, Vil le ga ig non por ge ne ral-de-bri ga da, 
e a Ilha das Co bras tam bém por ma re chal de en ge nhe i ros.

Fa rândo la cô mi ca de al tos per so na gens de pa ra da! E é cer to e 
positi vo que na que le tem po o Bra sil pos su ía mais ge ne ra is de engenhei ros
do que todo o res to do mun do re u ni do. Ima gi nem-se as so mas enor mes 
ne ces sá ri as para se me lhan te os ten ta ção!

Se o He cla vo mi ta fogo, o Gey ser vai res fri ar-se, um impe ra dor
ame ri cano gos ta de ma is do brin que do de sol da dos, as ca i xas das fi nanças
não tar dam a es va zi ar-se. Des se es va zi a men to o Bra sil não pode dar
con tas cer tas e pro va das, pois com suas mi nas de di a man tes e mo e das
de co bre o país con ti nua no caos; e um caos for ma no dra ma de re produ ção 
do nos so mun do o se gun do ato, pois “o mun do foi a prin cí pio de ser to e 
va zio e es cu re ceu nas pro fun de zas”; en tão Deus dis se: “Fa ça-se a luz”.
E a luz se fez.

Sen ten ças bí bli cas po dem ser apli ca das em toda par te e no
Novo Mundo têm du plo sen ti do. Tal vez seja por ca u sa do ca to li cis mo
ra di cal, com o bar re te de dor mir de três pon tas. Em Por tu gal a Ma do na
traz uma cri an ça em cada bra ço, mas no Bra sil ela traz num mes mo braço
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pelo me nos o je su i tis mo, o fe ti chis mo e o ca ni ba lis mo. Isso não é cris -
tão – isso não é bom.

O por to do Rio de Ja ne i ro tem 15 lé guas de com pri men to,
cer ca de 12 lé guas ale mãs, e a ma i or lar gu ra en tre a ci da de e Pra ia
Grande28 é de duas lé guas. Altas mon ta nhas en vol vem o con jun to e os
na vi os aqui fi cam tão se gu ros como o fi lho ao colo da mãe. Tam bém
eles sen tem essa se gu ran ça e go zam-na em san ta cal ma bem-aventurada, 
de po is da longa pe re gri na ção pelo incomen su rá vel oce a no. Pa re cem
de i ta dos a todo com pri men to, su a ve men te ba lou ça dos pe las on das,
qua is ga i vo tas can sa das, asas colhidas; só pe las ban de i ro las a dra pe jar
ain da de no tam vida. O es cu do real da lon gín qua pá tria os pro te ge, en -
quan to cal ma men te dor mi tam.

Entre men tes os ma ri nhe i ros pe ram bu lam nas ruas do Rio e 
pe tis cam nos vi nhos por tu gue ses ou nos en can tos há mu i to mur chos 
de gra ças fran ce sas. O ca pi tão tal vez de sú bi to te nha fi ca do te men te
a Deus e tra va como ga lan te fa ná ti co em qual quer igre ja o seu na mo -
ro com al gu ma se nho ra den sa men te ve la da e ain da mais pro fun -
damente sus pi ro sa. E os pas sa ge i ros, cu jos in te res ses pu se ram em
marcha toda esta ci da de de ve las? que é fe i to de les, onde fi ca ram suas 
es pe ran ças?

Como já men ci o nei, aqui abun dam as ilhas; o por to do Rio é
um ar quipéla go, cujo ca rá ter o me nos ati la do dos fi si o no mis tas fa cilmen te
pode de ci frar.

A ilha do Go ver na dor [sic] não é for ti fi ca da, como tam bém ou -
tra que lhe fica per to e onde há uma fá bri ca de pól vo ra: são as co vi nhas de 
sor ri so na face aqui sem más ca ra pin ta da da vir gem bra si le i ra.

Além dos men ci o na dos for tes, ain da a ci da de é bas tan te de -
fen di da pelo Arse nal de Gu er ra e pelo Arse nal de Ma ri nha [sic]. A na -
tu re za fez tudo para en fe i tar e pro te ger sua fi lha di le ta – pois as sim se
pode sem exa ge ro cha mar o Rio de Ja ne i ro – mas tam bém o go ver no
atu al dá-se por sa tis fe i to com isso.

Com su fi ci en te guar ni ção e vi gi lân cia, se ria mu i to fá cil re pe lir
as mais ten sas am bi ções de con quis ta da me lhor das fro tas que para cá
se vol tas se com pro pó si tos hos tis; con tu do, no sta tu quo [sic], em caso de
sú bi ta de cla ra ção de guer ra, qua tro a cin co fra ga tas bas ta ri am para bom -
bar de ar a ci da de im pe ri al e com rá pi do de sem bar que por um coup de
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main [sic] to mar to dos os cas te los do por to. E se o caso ocor res se,
como um dia há de ocor rer, os úni cos sol da dos se ri am os je su í tas e
os úni cos exér ci tos se ri am as pro cis sões. No Bra sil ain da são pos sí ve is
mi la gres.

NOTAS AO  CAPÍTULO I

7 Com a pu bli ca ção de li vros como este, com as que i xas mu i tas ve zes fun da das
dos co lo nos ale mães a au to ri da des con su la res, co me ça ram a sur gir, a par tir de
1840, enor mes di fi cul da des para os agen tes bra si le i ros de emi gra ção na Eu ro pa
cen tral. Em 1830 como re fle xo da ani mo si da de exis ten te en tre as mas sas po pu lares,
uma lei bra si le i ra veda qua is quer des pe sas com imi gra ção; em 1859 um de cre to da
Prússia pro í be a pro pa gan da em fa vor da emi gra ção para o Bra sil, que ha via re co me -
çado. Em 1860 sur gem a emi gra ção es pon tâ nea e a emi gra ção con tra ta da.

8 N. do T. – O au tor pu bli cou mais tar de uma es pé cie de se gun da edi ção de seu
livro, po rém, des do bran do-o em dois, com no vos no mes, a sa ber: 1º) Me mó ri as de
um emi gra do de Carl Se id ler, ex-tenente a ser vi ço do Bra sil; Ham bur go, 1837. Seus
ca pí tu los são: A res pe i to da ma nia emi gra tó ria – Os abo rí gi nes do Bra sil – Uma
aven tu ra de caça nas flo res tas vir gens do Bra sil – Rio de Ja ne i ro, pos to e ca pi tal –
Re ta lho da vida de um su í ço. 2º) His tó ria da Gu er ra e da Re vo lu ção do Bra sil, des de o
ano de 1825 até nos sos dias. Le ip zig, 1837. Este não traz ín di ce nem qual quer
divi são do tex to e é a re pro du ção da par te mi li tar do “Zehn Jah re”.

9 N. do T. – Aca ju, mog no.
10 Broc ken – mon ta nha da ser ra do Harz, na Ale ma nha, com 1.142m de al tu ra. Era aí 

que, se gun do a ima gi na ção po pu lar, as bru xas se re u ni am du ran te a no i te de
Walpur gis. Mu i tas ve zes, do cume des sa mon ta nha, po de-se ver a pró pria ima gem 
aumen ta da e re fle ti da nas nu vens. É o que se cha ma es pec tro de Broc ken.

11 N. do T. – Vir gem – mon ta nha da Su í ça.
12 N. do T. – Sic – Onde nes ta tra du ção apa re cem pa la vras ou fra ses não ale mãs (por -

tu gue sas, fran ce sas, ita li a nas, la ti nas) tais qua is es ta vam no ori gi nal ale mão, elas
vêm em itá li co e se gui das de [sic].

13 N. do T. – Si nô ni mo de Mi ner va.
14 N. do T. – Em ale mão há um tro ca di lho, em tor no da pa la vra Thor, que sig ni fi ca

tolo (der Thor) e tam bém por ta (das Thor).
15 N. do T. – Ca nal da Man cha. Tal nome, cor ren te, é er ra do, é fran cês co ber to:

Manche é man ga. O nome ale mão, Aer mel-Kanal, tam bém é Ca nal da Man ga.
Man ga na acep ção de bra ço, bra ço de mar.

16 N. do T. – Em ale mão, há um tro ca di lho aí, con si de ran do este nome es cri to com
um só f, que en tão sig ni fi ca pas tor de ove lhas.
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17 N. do T. – 31 de de zem bro.
18 N. do T – De “Gro en”, em ale mão “grün”, ver de; e de “land”, ter ra.
19 N. do T. – O au tor tem acen tu a da pre di le ção pelo jogo de pa la vras, de gra fia igual

ou qua se igual.
20 O uso do café só no fim da guer ra cis pla ti na tor nou-se re gu la men tar na nos sa

mari nha de guer ra; quan to ao exér ci to, café ain da não fi gu ra va nas ta be las de 29 de
abril de 1883. Em 1827 o uso do mate chi mar rão era de uso ge ne ra li za do en tre as
tro pas mi li ci a nas do Sul.

21 N. do T. – É exa to que os cor sá ri os se atre vi am até a bar ra do Rio de Ja ne i ro;
como tam bém é exa to que de um lado e de ou tro não se tre pi da va de içar a
bande i ra de ter ce i ra na ção. Já na cam pa nha na val da nos sa in de pen dên cia, o in trépido
Tay lor, na per se gui ção dos por tu gue ses em re ti ra da da baía para o Tejo, usou
desse ex pe di en te e em face de re cla ma ção di plo má ti ca de Por tu gal à Ingla ter ra teve 
que ser, em bo ra só por al gum tem po, dis pen sa do dos ser vi ços ao Bra sil.

22 Pa re ce que a pri me i ra as ce nsão ao Pão de Açú car de que há re fe rên ci as foi fe i ta por
oca sião da che ga da da fa mí lia real por tu gue sa ao Bra sil, quan do um sol da do plantou
uma ban de i ra no topo do ás pe ro pe nhas co. Não é fá cil cons ta tar essa prima zia.
Vi e i ra Fa zen da re fe re que em 1817 um in glês cra vou no alto dele a bande i ra bri tâ -
ni ca, que na tu ral men te lá flu tu a va, sem que pu des se ser re ti ra da; hou ve, po rém, um 
sol da do que se ani mou a su bir e que com pe ri go de vida a subs ti tu iu pela por -
tuguesa, o que lhe va leu a ba i xa como prê mio. Mais tar de – Rule, Bri tâ nia – ou tro
inglês re pe tiu a fa ça nha, o que ir ri tou um gru po de pa tri o tas, que es ca lou o fa mo so
mor ro du ran te a no i te e ar ran cou o pa vi lhão in glês, subs ti tu indo-o pelo por tu guês.
Os alu nos da an ti ga Esco la Mi li tar da Pra ia Ver me lha fi ze ram da su bi da ao Pão de
Açú car um di ver ti men to ba nal.

23 Ine xa to. As ins tru ções ex pe di das no ato da cri a ção do de pó si to de re cru tas dão-lhe 
por co man dan te um ofi ci al su pe ri or, su bor di na do a um “ins pe tor”, Jo a quim
Pere i ra Va len te, aju dan te-de-cam po do im pe ra dor. As obri ga ções des te fun ci o ná rio 
eram mais ou me nos as de um di re tor de es tu dos.

24 N. do T. – Pos to se ma fó ri co.
25 Mor ro do Hos pi tal – é o Mor ro do Cas te lo. Ali fun ci o nou du ran te mu i tos anos o

hos pi tal mi li tar. Nes se es ta be le ci men to teve iní cio a Esco la de Me di ci na, de que
hoje todo o Bra sil se or gu lha.

26 A For ta le za da Con ce i ção  nun ca foi con si de ra da de gran de im por tân cia para a de fe -
sa da ci da de, e a le i tu ra de cer tos do cu men tos da épo ca de i xam a im pres são de que
a sua cri a ção não de i xou de ser um re fle xo da in va são de Du guay-Trou in. A sua
cons tru ção foi ini ci a da em 1715; em 1718 es ta va qua se aca ba da, dis pon do de 36
pe ças. O vice-rei Con de da Cu nha, que go ver nou a par tir de 1763, cri ou aí uma
casa d’armas, onde o ar ma men to era con ser ta do, fa bri ca do e con ser va do em de pó si to.
Teve gran de mo vi men to.
A For ta le za de S. João teve iní cio com Está cio de Sá e foi am pli a da por ou tros go -
ver na do res por tu gue ses. Não ti nha as atu a is ca sa ma tas e foi de sar ma da pela Re -
gên cia, em 1831. Em 1851, fun dou-se em suas ad ja cên ci as uma es co la de apli ca ção do
exér ci to, trans fe ri da em 1857 para a Pra ia Ver me lha, fi can do a for ta le za como de -
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pen dên cia da es co la, sob a guar da de 3 ou 4 in vá li dos, que aí fo ram asi la dos. As ca -
sa ma tas fo ram le van ta das em 1863, após a cha ma da Qu es tão Chris tie, atin gin do a
17, en ci ma das por uma ba te ria a bar be ta. O cor po de apren di zes-ar ti lhe i ros pas sou a 
ter aí o seu quar tel.
A For ta le za da Laje guar ne ce uma po si ção que des de Vil le ga ig non tem im pres si o na do
fa vo ra vel men te a to dos os téc ni cos mi li ta res. Foi o che fe fran cês o pri me i ro que
aí pro cu rou for ti fi car-se, em 1555. Pou co mais tar de, foi ou tra vez for ti fi ca da,
po rém, pe los por tu gue ses, se bem que uns três me ses de po is o mar se en car re gas se
de de vo rar tudo, in clu in do os ca nhões. A par tir daí, fi ze ram-se nu me ro sas ten ta ti vas
para for ti fi car a La gen, mas to das in fru tí fe ras, até que em 1713 deu-se co me ço a
uma obra re al men te só li da. Em 1718, ain da não dis pu nha de ar ti lha ria a nova for ti -
fi ca ção. Arti lha da pou co mais tar de, che gou até nos sos dias com ple ta men te re mo de -
la da. O pi ra ta Antô nio Kni vet, nar ran do as vi a gens que em 1591 e nos anos se guin tes
fez aos ma res do sul, em com pa nhia de Ca ven dish, re fe re-se a um cu ri o so epi -
só dio em que to mou par te, quan do pri si o ne i ro nes ta ca pi tal. Ne ces si tan do res -
ta u rar ur gen te men te o for te da Laje que o mar tra ga ra, o go ver na dor pro cu rou
ti rar do fun do d’água os ca nhões in dis pen sá ve is. “Esta va tam bém por esse tem po”, 
es cre ve ele, “como pri si o ne i ro, no Rio de Ja ne i ro, André To wer, que ti nha co nhe ci -
men tos da arte de cu rar e, tra tan do de al guns do en tes, fez mu i to boas cu ras. Como
To wer di zia sa ber pre di zer o fu tu ro, era con si de ra do pe los por tu gue ses como fe i ti -
ce i ro. Asse gu rou ele que ha via de des co brir me i os de ti rar a ar ti lha ria do fun do do
mar. Só ti nha um olho e, no lu gar do ou tro, di zi am os por tu gue ses ter o fe i ti ce i ro
um de mô nio fa mi li ar. Man dou fa zer uma ves te de cou ro e tão bem a bre ou e en gor -
du rou que fi cou toda im per meá vel. Pre pa rou uma gran de ca be ça toda bre a da e
mu ni da de enor me na riz, e co lo cou di an te do na riz três be xi gas e duas di an te da
boca. Fe i to isto, con vi dou-me a en trar na que le apa re lho e a des cer ao fun do do
mar. Res pon di que só aven tu ra ria a mi nha vida em se me lhan te em pre sa, se fos se
bem re com pen sa do. Cha mou-me, en tão, o go ver na dor e me dis se que, se eu fos se
pren der um anel ao ou vi do de uma das pe ças, dar-me-ia 10.000 co ro as e um pas sa -
por te para onde eu qui ses se ir. Pro me ti que com o ad ju tó rio de Deus fa ria a di li gên cia
por ser vir. Achan do-se tudo pres tes, le va ram-me os por tu gue ses com mu i ta so le -
ni da de e ora ções ao lu gar em que se per de ra a ar ti lha ria. Enver guei o ves tuá rio de
cou ro e com uma gran de pe dra ata da ao cor po fui lan ça do ao mar, em 18 bra ças de
pro fun di da de. Como era, po rém, enor me a ca be ça de cou ro e es ta va bem bre a da e
al ca tro a da, su ce deu im pe li rem-me as águas para cima, ao pas so que a pe dra, pe -
sa da como era, pu xa va-me para ba i xo, do que me re sul tou uma sen sa ção tão pe no sa
que me pa re cia que a cor da da pe dra pôr-me-ia o cor po em pe da ços. Ten do eu
ata do uma faca em uma das mãos, cor tei a cor da e as so mei à tona d’água, dei-me
pres sa em ar ran car do ros to as be xi gas e a la ce rar o cou ro, pois es ta va qua se su fo ca -
do.” Os ca nhões a que se re fe re a nar ra ti va de Kni vet, que pode ser lida no tomo
XLI da Re vis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, ain da de vem per ma ne cer no 
fun do do mar, jun to à for ta le za.
Vil le ga ig non foi o for te Co ligny dos fran ce ses, em 1555. Os nos sos o to ma ram de
as sal to e o ar ra sa ram nos anos de 1560 e 67. Re cons ti tu í da aos pou cos pe los
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go ver na do res por tu gue ses, foi des tru í da em 1711 por uma ex plo são, quan do pre -
ten dia opor-se à in ves ti da de Du guay-Trou in.
A For ta le za da Ilha das Co bras, que como Vil le ga ig non foi de sar ma da, tem uma
his tó ria in te res san te. Du guay-Trou in fez da ilha a sua base de ope ra ções con tra
a ci da de, o que veio de mons trar o va lor da que le pon to, dado o ar ma men to da
épo ca. Em con se qüên cia, tra tou-se de for ti fi cá-la. O bri ga de i ro José da Sil va
Pais or ga ni zou os seus pla nos em 1726, pon do-os em exe cu ção no mes mo ano,
quan do res pon dia pelo go ver no, na au sên cia de Go mes Fre i re de Andra de. Se -
gun do o mon se nhor Pi zar ro, o bri ga de i ro fi ze ra co lo car so bre o por tão da for -
ta le za uma ins cri ção, que lhe dava a ex clu si va pa ter ni da de da obra, sem fa lar em 
Go mes Fre i re, que com isso se ma go ou, fa zen do mais tar de re ti rar a pla ca e
subs ti tu in do-a por ou tra, que omi tia o nome de Pais. Cou be de po is dis so ao
bri ga de i ro as su mir de novo a go ver nan ça e a pla ca de Go mes Fre i re foi re ti ra -
da, ce den do seu lu gar a ou tra, que ain da deve exis tir, em que se lê que na au sên -
cia do go ver na dor, em 1736, o bri ga de i ro José da Sil va Pais man dou le van tar
aque la obra.
Cons ta que des ta rus ga en tre os dois che fes re sul tou o bri ga de i ro Pais ser de sig na do
para ex pe di ci o nar ao ex tre mo-sul, e, por con se qüên cia, o fe liz acon te ci men to que
foi a fun da ção do po vo a do do Rio Gran de, em 1737. O Rio Gran de do Sul tem
uma dí vi da, que pre ci sa pa gar, eri gin do um mo nu men to a cada con ten dor. Go mes
Fre i re de Andra de aí com ba teu e pe re gri nou du ran te sete anos, pro cu ran do
dar-nos como li mi te o Rio da Pra ta, ou, no mí ni mo, o rio Uru guai e a en se a da de
Cas ti lhos Gran des. A ru í na do im pé rio que pre ten deu le gar-nos le vou-o à se pul tu ra. O 
bri ga de i ro Pais deu o pas so de ci si vo para a bra si li da de do tor rão ga ú cho. Na Ilha
das Co bras es ti ve ram pre sos, em 1789, Ti ra den tes, Alva ren ga Pe i xo to e To más
Antô nio Gon za ga.
San ta Cruz. O lo cal des ta for ta le za co me çou a ser for ti fi ca do por Vil le ga ig non,
sen do es ses tra ba lhos am pli a dos pe los go ver na do res por tu gue ses, que aí cri a ram
a ba te ria de Nos sa Se nho ra da Guia, que em 1596 im pe diu com seus ti ros a en -
tra da de uma es qua dra ho lan de sa. Em 1610, seus fo gos re pe li ram Du clerc. Em
1831, a Re gên cia qua se que a de i xou de sar ma da. Era, como qua se to dos os for tes 
do pe río do co lo ni al, de ba te ri as des co ber tas, ao lume d’água. Em 1863, cons tru í -
ram-se as ca sa ma tas a Haxo, em dois an da res, o pri me i ro dos qua is com 20 ca sa -
ma tas e o se gun do com 21, além de uma ba te ria a bar be ta, para ca nhões de gros -
so ca li bre, su per pos ta às ca sa ma tas. Este apa re lha men to foi uma das con se qüên -
ci as das hu mi lha ções da cha ma da Qu es tão Chris tie. Em San ta Cruz es ti ve ram
pre sos André Arti gas, o Andre zi to, que aí fa le ceu em 1820, o co ro nel Ben to
Gon çal ves e ou tros re vol to sos de 1835, do Rio Gran de do Sul, e fi nal men te, em
1851, Fru tu o so Ri ve ra.
For ta le za da Pra ia Ver me lha. De po is de 1701, o Con de da Cu nha fez cons tru ir a
for ta le za, ten do o Mar quês do La vra dio man da do cons tru ir pos te ri orr nen te o
quar tel. Du clerc ten tou pôr-lhe a mão em 1710 mar chan do pelo in te ri or, pela es tra -
da de San ta Te re sa, mas foi re pe li do. O de cre to de 22 de fe ve re i ro de 1823 cri ou um
de pó si to de re cru tas na for ta le za, dan do-lhe um re gu la men to mu i to mi nu ci o so.
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Para aí foi trans fe ri da a es co la que fun ci o na va nas ad ja cên ci as de S. João, em
1857. No mes mo lo cal fun ci o nou pos te ri or men te a Esco la Mi li tar do Bra sil, que
foi ex tin ta após o mo vi men to sub ver si vo de 1900.
O Arse nal de Gu er ra, a que se re fe re o au tor, foi o ve lho ar se nal, que prin ci pi ou por
ser uma sim ples ba te ria, cons tru í da, em 1603, con for me es cre ve Fa us to de Sou sa, nas
suas For ti fi ca ções do Bra sil; re cons tru í do em 1696, aí foi es ta be le ci do o ca la bou ço, o quar -
tel da guar da do vice-rei, o trem de guer ra e, fi nal men te, o Arse nal.
Os es tu di o sos po de rão en con trar ou tras mi nú ci as so bre este as sun to nas Me mó ri as His -
tó ri cas do Rio de Ja ne i ro, do mon se nhor Pi zar ro, nas For ti fi ca ções do Bra sil, de Fa us to
de Sou sa e nas Anti gua lhas, de Vi e i ra Fa zen da.

27 A vara do cabo. Efe ti va men te, até de po is de 1890, o en si no dos ru di men tos de 
ins tru ção mi li tar in di vi du al era acom pa nha do de maus-tra tos. Entre gues os ins tru en dos a 
um cabo ou sol da do ve lho, este bran dia mu i tas ve zes uma vara de mar me le i ro, para 
abrir a in te li gên cia e me lhor fle xi o nar o cor po do re cru ta.

28 Vi la Real da Pra ia Gran de, hoje Ni te rói.
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Ca pí tu lo II

CHEGADA – PALAVRAS PRELIMINARES SOBRE A 
PROVÍNCIA E A CIDADE DO RIO DE JANEIRO – AS RUAS

 – A ALFÂNDEGA – BANCO E PAPEL – O PAÇO
– AS CÂMARAS – TEATRO – EDIFÍCIOS

 E LOGRADOUROS PÚBLICOS

 Bra sil é a ter ra ma triz da na tu re za e do mun do das fa -
das, ter ra da fan ta sia e da in sen sa tez, da anar quia, da es pe cu la ção,
ter ra de ma ca cos, fra des e mu la tos, o es ta do im pe ri al de um ar le quim 
de tra je mul ti cor, que com a sua vara de con dão trans for ma ouro em
pa pel, pão em pe dra, ho mens em ani ma is, e que na ve lha pan to mi ma
“Juca, o ma ca co bra si le i ro”  mos tra sua as cen dên cia so bre sú di tos
qua drú pe des.

Pa pa ge no29 é o es pí ri to pro te tor do Bra sil e sem ces sar soa e
vale a sua can ção: “Eu sou, sim, o ca ça dor de pás sa ros.” Tudo aqui con -
sis te nes se re frão: “ca çar e ser ca ça do”; como em ne nhu ma ou tra par te,
é aqui o sím bo lo da vida; is cas não fal tam e va ras com vis go pen dem
por toda a par te.

Está va mos fi nal men te no ob je ti vo. Lá no fun do, nas ra í zes
gra ní ti cas do for te de Vil le ga ig non fer ra va nos sa ân co ra de den tes agudos,
qual póli po de me tal. Em ex pec ta ti va es tá va mos no con vés, à es pe ra do



que ha via de vir. Tí nha mos ad qui ri do nos sos bi lhe tes de es pec ta do res,
tí nha mos di re i to de pre sen ci ar ce nas, mu ta ções e ca tás tro fes.

A pri me i ra im pres são que co lhe mos da vida hu ma na no Rio 
de Ja ne i ro foi al ta men te de sa gra dá vel e re vol tan te; des tru iu to dos os
so nhos idí li cos que como chu va de maná se der ra ma ram so bre nos so
co ra ção ain da en jo a do do mar. Pas sou por nós gran de em bar ca ção que
le va va de zo i to ne gros, qua is es cra vos de ga lés, dura e es tre i ta men te
acor ren ta dos uns aos ou tros; a pou ca dis tân cia se guia-se-lhe ou tra e
logo após ter ce i ra. É essa a tão ga ba da eman ci pa ção dos es cra vos, a
li ber da de bra si le i ra, pen sei eu co mi go, e des vi ei meus olhos do es pe tá -
cu lo. Ver da de é que de po is eu sou be que aque les ne gros as sim com pri -
mi dos eram cri mi no sos e con de na dos, que por aque la for ma de vi am
pre li bar na ter ra o gos to do in fer no; não obs tan te não per di a pri me i ra
im pres são.30 Se en tre aque les pre tos ti ves se ha vi do um úni co de cara
bran ca, a más ca ra cas ta nha de um mu la to ou o per fil agu do dum es pa -
nhol, eu te ria fer re te a do o meu sen ti men to como pre con ce i to, ter-me-ia
eu mes mo tor na do ti ra no. Mas tal qual eu vi e pude co nhe cer – im pos sí vel. 
É as sim que que rem en si nar cris ti a nis mo ao ne gro? que rem levá-lo ao
Céu co me çan do a ca mi nha da pelo in fer no do de sa mor, da ar ro gân cia e
da con de na ção? para isso não se ne ces si ta da pa la vra do sa cer do te. O
mais leve erro, um de fe i to her da do de seus avós, um ví cio que aliás
ad qui riu da ci vi li za ção eu ro péia, só isso é bas tan te, ape sar de toda a
li ber da de e da car ta de li ber da de, para ca rim bá-lo não só em es cra vo,
mas como cri mi no so. Isso é cris tão? é im pe ri al?

Como de vês se mos es tu dar ao mes mo tem po to das as di ver sas 
ra ças hu ma nas, acos tou ao nos so na vio uma ou tra em bar ca ção com 16
re ma do res, vin da do for te. Eram to dos bra si le i ros na tos, isto é, ín di os
de cara cha ta, tes ta com pri mi da, gran des olhos, pe ne tran tes, boca lar ga
de tu li pa com be i ços gros sos, e mem bros ro bus tos, mas não gran des.
Com a com pe ten te au to ri da de, to ma ram nos sos pa péis e na ma i o ria não 
pa re ci am des ti tu í dos de co nhe ci men to de lín guas e de sem ba ra ço pro fis -
si o nal, pelo me nos to dos co nhe ci am bas tan te bem o va lor das mo e das
eu ro péi as e sa bi am como pe ri tos nu mis ma tas dis tin guir e com pa rar as
co lu nas das pi as tras es pa nho las, o cu nho imi ta do dos do brões es pa -
nhóis, e as in fe li zes mi ni a tu ras dos lu í ses fran co-alemães. Pois, se gun do
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é ge ral men te sa bi do, é um dom na tu ral dos atu a is bra si le i ros sa be rem
me lhor es ti mar do que la vrar os me ta is no bres. Veio de po is uma em bar -
ca ção da al fân de ga, foi re vis ta da a nos sa ba ga gem e ti ve mos li cen ça de
pi sar o “sa gra do solo do Bra sil” .

Des tar te pisei pela pri me i ra vez a ter ra que es cri to res mal
infor ma dos e aven tu re i ros ten den ci o sos do lo ro sa men te de cep ci o na dos
em seus exa ge ra dos so nhos de es pe ran ças ul ti ma men te ou têm ele va do
ao céu ou cri va do de mil mal di ções. Acha va-me, pois, no seio de uma
nação, da qual tan to se cen su rou a li ber da de quan to sem re ser va se
conde nou sua ar di lo sa es per te za.

Vou aqui re la tar tudo quan to co lhi com ex pe riên cia pessoal 
em nove anos; pin ta rei o país do du plo pon to de vis ta da na tu re za e
da cul tu ra, des cre ve rei esta Na ção nas re la ções re cí pro cas das di ver -
sas ra ças, de seu ca rá ter, cos tu mes e vida po lí ti ca; con ta rei de po is a
fábula que as sim co me ça: “Era uma vez um im pe ra dor, não o
pequeno de S. He le na – não, um gran de, po de ro so, rico e san gui ná rio 
impe ra dor, que a 24 de se tem bro de 1834 apor tou mi se ra vel men te a 
Lis boa.”

Sei que co lo quei mu i to alta a mi nha mira, mas tran qüi li za-me
o fato de que ao mes mo tem po ju rei de só fa lar com a me lhor con vic ção;
o que é bran co será bran co, o pre to pre to; ba ni rei com ple ta men te do
meu qua dro co res in ter me diá ri as, cor tesmen te cin zen tas.

A pro vín cia do Rio de Ja ne i ro é das me no res das de ze no ve
que ain da cons ti tu em o ful gu ran te fir ma men to do Impé rio do Bra sil,
depois que com a paz de ou tu bro de 1828 a Cis pla ti na foi ce di da a
Bue nos Ai res.31 ∗

Con tu do, é se gu ra men te a mais rica e mais po vo a da, pois de
acor do com os úl ti mos da dos meio ofi ci a is só a ca pi tal, Rio de Ja ne i ro,
con ta 230.000 ha bi tan tes. Esta pro vín cia é a mais lin da pe dra pre ci o sa
da co roa im pe ri al do Novo Mun do, re al men te nova, mas su ma men te
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anti qua da. Em qua se toda par te onde se ar ras tou a flo res ta vir gem está
plan ta da de café e ge ral men te o café tem o pre do mí nio en tre to dos os
ar ti gos de ex por ta ção do Bra sil. Infe liz men te as ba gas de café tor na -
ram-se na Eu ro pa ver da de i ros di a man tes. Além dele, a ex por ta ção
consis te em al gum al go dão, em açú car, ipe ca cu a nha e al gum pau de
tintu ra ria. Mas o câm bio de di nhe i ro e o trá fi co bran co de ne gros são as 
prin ci pa is fon tes fi nan ci a is do es ta do. Dos ho mens fa la re mos de po is;
aqui ape nas ain da al gu mas pa la vras so bre o gado, que eu en ten do de
clas si fi car com o ca rá ter fun da men tal de pe que no, com pac to e ses tro so.
Cavalos, bois e por cos são ge ral men te ru ins nes ta pro vín cia e nada se
faz para me lhora das ra ças. O gado chi fru do, os por cos e os bur ros são 
geralmente tra zi dos de Mi nas Ge ra is e os bons ca va los, quan do não são
arti gos de luxo, in gle ses, vêm ge ral men te das pro vín ci as me ri di o na is,
como S. Ca ta ri na e S. Pe dro do Sul; mas os mais vis to sos ca va los milita res
são com pra dos em Bu e nos Ai res e de lá in tro du zi dos como con tra bando
por tá til no Rio de Ja ne i ro.

Não em vão a ci da de im pe ri al da ter ra co lom bi a na to mou
Pa ris por mo de lo; tem ela algo de gran di o so, vo lup tu o so e agra dá -
vel, que lem bra o ve lho dito: “Quem es ti ver de pé, cu i de-se, não vá
cair!” 

A si tu a ção do Rio de Ja ne i ro já foi, se não des cri ta, pelo
me nos pin ta da. Para es go tar mi nhas com pa ra ções ain da acres cen ta rei 
– e esta idéia é de épo ca mu i to ul te ri or de mi nha vida – que o Rio de
Ja ne i ro, com seus so cal cos em for ma de ter ra ços é uma gi gan tes ca
Gê no va, imi ta ção de um ni nho de co bras, onde os ovos de pom ba,
bran cos como cis nes, es pa lha dos de fra ga em fra ga, pis cam olhos
para o amo ro so sol. E a co bra, como mãe, tem qua se a na tu re za do
cuco.

Não va mos aqui con cla mar o cuco, pois que ha via de que rer
en to ar sua ve lha in can sá vel can ção pre di le ta do ego ís mo.

As ruas do Rio são na ma i or par te com pri das, tor tas e es tre i tas, 
as ca sas qua se to das ba i xas, su jas e edi fi ca das em es ti lo vul gar, sem le var 
em con ta ques tões de gos to e de co mo di da de da vida so ci al, à fe i ção da
von ta de no mo men to e da ur gên cia. Des sas mu i tas ruas que se ar ras tam 
e se cru zam, sobe mor ro, des ce mor ro, há duas, quan do mu i to, que se
po dem de no mi nar com al gum epit he ton or nans [sic]: a Rua Di re i ta [sic] e a
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Rua dos Ci ga nos [sic].32 Em am bas se de pa ram vá ri os edi fí ci os mais
mag ni fi cen tes que be los.∗

Po der-se-ia jun tar-lhe a Rua do Ou vi dor [sic], pois esta re ce be
en can to sin gu lar men te má gi co para o fo ras te i ro sem ami gos e sem
ale gria pe las inú me ras ca sas de mo das quan do à no i te bri lhan te men te
ilu mi na da. Lá den tro, atrás das ra ma lhan tes cor ti nas das ja ne las e dos
per fu ma dos re pos te i ros de fo lhas e de flo res de uma na tu re za tran sa -
tlân ti ca, es tão as sen ta das as di li gen tes cos tu re i ri nhas, e seus olhos mu i tas
ve zes bri lham mais que a cla ri da de das lâm pa das e dos fal sos di a man tes e
pé ro las, que com uma gar ri di ce tão in ge nu a men te ar tís ti ca sa bem en tre me ar
em seus ca be los.

Mas, oh! isso são nós gór di os que só se po dem des fa zer com
a espada de Ale xan dre. A cos tu re i ri nha tor nou-se no Bra sil, tan to
quanto Co lom bi na, más ca ra per ma nen te do ca rá ter; Vê nus, a gran de
mãe de todo o gê ne ro hu ma no e da mi to lo gia, sus ten ta seus di re i tos em
toda a par te. Aqui as mo dis tas da Rua do Ouvidor, se gun do en si nam as
mais fiéis crô ni cas da ci da de, de têm há mu i to tem po uma es pé cie de
mo no pó lio nes se apos to la do. Não pos so ga ran tir com cer te za que exis ta
a esse res pe i to al gu ma cláu su la no tra ta do de co mér cio com a Fran ça; mas
o cer to é que es sas mu lhe res qua se to das le va ram a cabo nos bou le vard
parisien ses o pri me i ro ato bri lhan te do seu dra ma de amor e ago ra, pas sada 
a Li nha, pen sam aqui dar nova vida e fres cor às li nhas da be le za cedo
esma e ci da e da sen su a li da de amor te ci da. A fé dá a bem-aventurança e a

Dez anos no Bra sil 61

∗ O Sr. V. Mans feld, em sua obra Mi nha Vi a gem ao Bra sil no Ano de 1826, pá gi na 118,
men ci o na uma rua es plên di da, mu i to bem ilu mi na da, a que dá o nome de Rio de Ra u ta.
Este Sr. V. Mans feld, que sabe des cre ver o Bra sil com sua pena des tra, en tre tan to de
todo o Bra sil só co nhe ceu o Rio de Ja ne i ro e mes mo só viu esta ci da de 5 ou 6 ve zes, à
luz da no i te, “sob o abri go das som bras no tur nas”; o seu na vio, que es te ve por al gu mas
se ma nas an co ra do no por to, lhe pa re ceu mais se gu ro do que o chão vul câ ni co do Bra sil. 
Pro va vel men te o ro mân ti co nar ra dor de vi a gens se re fe re à Rua Di re i ta, que na sua du -
pla con fu são por sua vez tro ca pela Rua do Ou vi dor. Esta úl ti ma leva di re ta men te à Rua 
Di re i ta, ao pas so que não há em todo o Rio ne nhu ma Rua De ra u ta. Cito esta cir cuns -
tân cia ape nas como crí ti ca à obra de Mans feld e dela se vê cla ra men te a ve ra ci da de de
mi nha afir ma ção e das ca va lhe i res cas ex cur sões no tur nas. To dos sa bem que rio sig ni fi ca 
“Fluss” e rua “Stras se”. Além dis so cos tu re i ri nhas fran ce sas di fi cil men te que re ri am es ta -
be le cer-se so bre um rio, pre fe rem mo rar no cen tro da ci da de, onde fal ta água.



gen te pode con si de rar-se bem-aventurada na Rua do Ou vi dor, se bem
que aqui não se en con trem me lho res águas de be le za do que no Pa la is
Ro yal em Pa ris. Aliás, qua se to das as ca sas des ta rua perten cem a fran ce -
ses ou são por eles alu ga das, e fa zem bons ne gó ci os como ar tí fi ces ou
comer ci an tes. O Rio de Ja ne i ro, de um modo ge ral, é mes mo um lo cal
de des pe jo das mo das fran ce sas e da sua cul tu ra de fan ca ria.

Além dis so há na ci da de inú me ros cla us tros, que com suas
amplas sa las e pá ti os ocu pam área con si de rá vel; mas al guns de les fo ram
re qui si ta dos e trans for ma dos em ca ser nas, no go ver no do impe ra dor tão
mi li ta ris ta quan to be a to. Se me lhan te des ti no cou be tam bém em par te ao
es plên di do mos te i ro de S. Ben to, si tu a do per to do Arse nal de Ma ri nha,
sobre uma su a ve co li na de pe dra, o qual foi de sig na do para quar tel do 2º
Ba ta lhão de Gra na de i ros Ale mães.

Sin gu lar as som bra men to! Pa dres pi e do sos fo ram subs ti tu í dos
em suas si len ci o sas prá ti cas de vo tas por he re ges ale mães, e nas es tre i tas
ce las, como nas am plas ar ca das, que dan tes só ou vi am os ave e os cre do,
[sic] ou o sus pi ro de um des gra ça do, o gri to de medo de al gu ma pe ca do ra
ar re pen di da, re bo a vam ago ra as can to ri as pro fa nas de sol da dos em bri a -
ga dos, que pro cu ra vam fa zer es que cer em ba ca na is no tur nas as pe nas
do dia, as es pe ran ças ilu di das e a pá tria dis tan te.

As ca sas do Rio são, como dis se, em ge ral ba i xas, pe que nas,
su jas, sem gos to e in cô mo das; só nas mais ri cas se vêem ta pe tes e mu i tas
ve zes o rés-do-chão não é as so a lha do. Em toda par te re i na ar ran jo
bar ro co do ma te ri al, da dis tri bu i ção e dos or na men tos ar qui te tô ni cos –
quan do tais exis tem. Na ver da de, às ve zes se nota uma es pé cie de luxo,
mes mo os ten ta ção, mas nun ca ele gân cia, si me tria ou con for to no in te ri or.
O quar to das cri an ças fica jun to ao sa lão de vi si tas, o dor mi tó rio ao pé
da co zi nha, o bou do ir [sic] jun to do quar to dos cri a dos, a es tre ba ria com
seu es tru me ao lado do belo por tal, o es cri tó rio ao pé da la tri na, tudo à
fran ce sa. Com isso che go a um ou tro gran de mal a que, com gran de pe -
sar dos ór gãos mais no bres, se está ex pos to em to das as ruas, pra ças pú -
bli cas e prin ci pal men te na pra ia, a to das as ho ras do dia e da no i te. É
que os mo ra do res do Rio são mu i to co mo dis tas e por isso não gos tam
de co mo di da des a dis tân cia ade qua da; en con tram-se até ca sas mu i to
dis tin tas onde um ne ces si ta do pro cu ra rá em vão os lu ga res que tais, de
ne ces si da de ge ral. Por mais que se te nha fa la do des sa de sor dem, a po lí -
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cia, aqui cha ma da im pe ri al, mas que se não po de rá cha mar lou vá vel, não
con se guiu pôr pa ra de i ro a tão as que ro so cos tu me. Por exem plo, não é
nada ex tra or di ná rio que os ne gros en car re ga dos de trans por tar das ca sas 
para a pra ia toda sor te de lixo, por sua vez se re ve lem de ma si a do co mo -
dis tas para le va rem o vaso trans bor dan te em lon ga ca mi nha da até o mar, 
e na pri me i ra es qui na des pe jam toda a por ca ria e se vão em bo ra.

A este fla ge lo da ci da de jun ta-se a ve lha pra ga fa raô ni ca da
ter ra, os imor ta is ra tos. Esses bi chos me dram ex ce len te men te no Bra -
sil e se mul ti pli cam to dos os anos me do nha men te. Tor na ram-se uma
es pé cie de alta caça sa gra da, ape nas per se gui da al gu mas ve zes pe los
mon ges nos seus jar dins mu ra dos. Mi ría des de mos qui tos e de bi chos
de pé, es tes me ten do-se de ba i xo das unhas dos pés e aí pon do seus
ovos, cen te nas de cen to péi as e es cor piões, au men tam com suas pi ca das
ve ne no sas a im pres são to tal ca paz de le var ao de ses pe ro, qui çá à lou -
cu ra, o es tran ge i ro no Rio de Ja ne i ro, prin ci pal men te o des gra ça do
aquar te la do na Pra ia Ver me lha.

Fe i ta esta re vis ta ge ral, que era in dis pen sá vel, vol to à mi nha
nar ra ti va. Tí nha mos de sem bar ca do na Alfân de ga [sic] e aí ti ve mos que nos
sub me ter à se gun da vi si ta de nos sa ba ga gem. O fun ci o ná rio dis so in cum bi do 
era um ver da de i ro adu a ne i ro, com a mal quis ta sig ni fi ca ção bí bli ca des sa
pa la vra sem pre odi o sa. Re me xeu nos sas ma las, sem con tem pla ção, não
achou nada que pu des se ser con si de ra do con tra ban do e pelo seu tra ba lho
re cla mou a enor me soma de 2.500 Rs., con tra o que na tu ral men te le van -
ta mos so le ne pro tes to.

Atra í do pelo fa la tó rio, apro xi mou-se um ofi ci al ale mão, que
nos re co nhe ceu como seus pa trí ci os e fez ver ao im pe ri al adu a ne i ro, em
pou cas pa la vras, que era um in tru jão e que me re cia o pa ga men to da
soma re cla ma da em boas pran cha das nas cos tas. Hu mi lha do es ca fe -
deu-se o esperto adu a ne i ro; mas apos to que os pas sa ge i ros se guin tes
have ri am de ter que sur rar du pla men te aque le bur ro re to va do em leão.
Se me lhan tes ex tor sões pri vi le gi a das ain da acon te cem to dos os dias, em
escala cem ve zes ma i or, na al fân de ga do Rio. Só as pre va ri ca ções que
aqui se pra ti cam po de ri am dar apre ciá vel or ça men to para mu i to
principado ale mão; de to das as partes afluem as mais pre men tes que i xas,
mas o go ver no não dá o me nor pas to para pôr um pa ra de i ro a tais abu sos.   
Como se vê, a Cons ti tu i ção não é plan ta exó ti ca; vin ga só ar ti fi cial men te nas  
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es tu fas da zona tro pi cal e gos ta mais da neve que do sol. E que co i sa é a
atu al tão ga ba da Cons ti tu i ção bra si le i ra? Uma cri an ça com o co ra ção che io
de cu i da dos de adul to e tou ca de an cião.

A al fân de ga é bo ni ta e es pa ço sa; me re cia ter sido cons tru í da
para fim mais no bre. As co i sas nela ar ma ze na das nem sempre es tão na
me lhor se gu ran ça, pois o que os im pe ri a is fun ci o ná rios não car re gam, os
ra tos o de vo ram, e o que os ra tos não de vo ram ata cam-no as for migas
bran cas, que como se sabe são pe ri tos des tru i do res e de sem pe nham
inde se já vel pa pel ca pi tal na his tó ria da re pro du ção da cri a ção. Sem pre é
tris te para o pro pri e tá rio quan do as suas ca i xas che i as de mer ca do ria
paga em boa pra ta lhe são en tre gues va zi as ou pelo me nos ava ri a das.33

Bem per to da al fân de ga fica o Ban co, tam bém belo edi fí cio, que, 
po rém, pelo seu con te ú do re ce be ma i or im por tân cia do que lhe pro por ci o -
na ri am suas for mas ex te ri o res, las ci vas. Este Ban co do Bra sil [sic] deve-se
con si de rar como uma es pé cie de te a tro ou es cri tó rio de lo te ria, onde a 
to li ce hu ma na é pos ta à pro va, pre mi a da ou cas ti ga da – uma mesa de jogo,
na qual o de ses pe ro per de ou ga nha. Se as fi nan ças são um jar dim de re cre io
ré gio, um ban co nada mais é que um ban co co mum, ar tis ti ca men te la vra do, 
onde os al tos se nho res com seus mu i to ama dos mi nis tros se dig nam au sen -
tar-se e pôr-se à von ta de; pois este ban co é uma ma ra vi lha da arte, que
abre, fe cha e se es ten de, a bel-pra zer do do mi na dor.

À mi nha che ga da ao Rio o di nhe i ro bra si le i ro, que em peso e
cu nho pou co di fe re das pi as tras es pa nho las, ain da es ta va al pari [sic] com 
o co bre e o pa pel, de modo que se po dia ime di a ta men te tro car no ban -
co os bi lhe tes por pra ta. Mais tar de, po rém, co me çou-se por uma lei a
es ta be le cer um li mi te do nu me rá rio que po dia ser cam bi a do por dia,
pois a pra ta es ta va mu i to des va lo ri za da. Essa me di da, tal vez ne ces sá ria,
mas sob tal for ma cer ta men te in sen sa ta, ba i xou com ple ta men te os
cré di tos do ban co im pe ri al; pre ten den do sal var al gu ma co i sa pôs-se
tudo a per der. Sus ci ta da a des con fi an ça, to dos que ri am tro car seu pa pel
em pra ta. Na tu ral men te não era pos sí vel. Pou co an tes da ab di ca ção do
im pe ra dor, o pa pel ca í ra tan to que o tá ler cu nha do com o va lor de 960
Rs, to ma ra o va lor ima gi ná rio de 2.150 até 2.200 Rs. e o ban co não
cam bi a va mais. Que pre ju í zo for mi dá vel re sul tou daí para to dos os
fun ci o ná ri os pú bli cos, que não dis pu nham de tem po nem de pra ta para
ne go ci ar o pa pel! To dos os fun ci o ná ri os ci vis e mi li ta res re ce bi am seus
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ven ci men tos pa gos em bi lhe tes, en tre tan to ti nham que sa tis fa zer em
pra ta às suas mais ur gen tes ne ces si da des. Esta é uma das mu i tas in jus ti ças 
que tan tas ve zes o go ver no bra si le i ro se per mi te com o seu je su i tis mo
la di no e as suas con tas di fe ren ci a is [sic]. À mi nha par ti da o di nhe i ro pa -
pel ti nha me lho ra do um pou co, mas o tá ler de pra ta ain da cus ta va 1.450
a 1.500 Rs. e o co bre ti nha 10 a 12% de ágio. To dos nós ofi ci a is ale mães
mais tar de dis pen sa dos sa be mos uma tris te can ção a esse res pe i to. O dra -
ma po pu lar tor na ra-se Va u de vil le [sic], com ma ra fo nas.

Tan to a al fân de ga como o ban co fi cam na Rua Di re i ta, na
qual ain da se dis tin gue a Ca pe la Impe ri al [sic], pela sua sim pli ci da de ex -
te ri or e ri que za in te ri or. Fica no fim da rua e está em co mu ni ca ção
com o paço por meio de cor re do res. Esta ca pe la34 é ape nas um re a le jo
no te a tro im pe ri al, e na re a li da de as sim pa re ce, en ca ra do o pa no ra ma
em li nhas am plas. D. Pe dro cos tu ma va aqui com pa re cer pon tu al men te
ao ser vi ço re li gi o so, até mes mo acom pa nhar des de aqui a pro cis são, em
oca sião de fes ta, como pa jem fiel e por ta dor de pá lio epis co pal,∗ e era
mu i tas ve zes ex tre ma men te ri dí cu lo ver como o mo nar ca de um dos
ma i o res e mais ri cos pa í ses da Ter ra se ex te nu a va a acom pa nhar pe da ços
de pau dou ra dos e fi gu ras de san tos.

Se me lhan te suor im pe ri al não cai fer ti li zan te como chu va pri -
ma ve ril so bre os cam pos ári dos da pá tria; quan do mu i to, mo lha como
bên ção de maná a cor po ra ção men di can te dos por ta-ba ti nas e agi ta e des -
per ta o povo mor na men te cré du lo para im pres sões tão ele va das. Tais pro -
cis sões fes ti vas es tão na or dem do dia, e qua se di a ri a men te são vis tas a
ser pe ar com suas va ri e ga das co res pe las ruas prin ci pa is do Rio. Vão pre -
ce di das por mú si ca mi li tar, a to car, e nas fes tas mais im por tan tes, como
por exem plo de Co ra ção de Je sus ou de Nos sa Se nho ra da Con ce i ção
[sic], to mam par te os prin ci pa is fun ci o ná ri os do es ta do, com as pe sa das
es tá tu as da Ma do na, em ta ma nho na tu ral e cru ci fi xos – quan to mais co lo -
ri dos e mais pe sa dos, me lhor. Se guem-se os ou tros san tos, na or dem hi e -
rár qui ca, a va ri ar com a tra di ção e a qua dra do ano, to dos so bre car re ga dos 
mais do que a de cên cia man da, com rou pas, asas e pe dra ria le gí ti ma,
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to dos se gui dos de pa jens ri ca men te ves ti dos, ve las de cera ace sas, com a
cha ma os ci lan te a es pa lhar cla ri da de baça. Me ni nas das me lho res fa mí li as
fi gu ram an jos, com asas de seda e em tri cô cor de car ne, e são ver da de i ra -
men te an jos que ao pri me i ro olhar con ver tem ao mais duro ateu, pois
aqui como em toda a par te o amor é a mais bela re li gião. Por úl ti mo o
cor te jo in ter mi ná vel dos se nho res do ca pí tu lo, re li gi o sos e mon ges das
mais di ver sas or dens no tra je bar ro co da sua re gra. Mu i to riso, be i jos, be -
bi da e rapé; mas isso não se nota, pois o en co brem os es tan dar tes das di -
ver sas igre jas e cla us tros a dra pe jar alto e nu me ro sos – bar ra ca sa gra da,
onde os ho mens não po dem me ter os olhos – um sa cros san to [sic], a cuja
apro xi ma ção to dos os pas san tes se ajo e lham, até as guar das com suas es -
pin gar das,35 e co brem o ros to com a mão, como se hou ves se algo que
ver, que não to li ce hu ma na. Os dois ve lhos bon zos, ser vi lis mo e fe u da lis -
mo, fa zem para sua sa ú de pro ve i to so pas se io.

Com este des vio per de mos de vis ta o Paço Impe ri al, mas de
fato com isso pou co per de mos. Jul ga-se an tes de fron tar a re si dên cia de
abas ta do par ti cu lar, do que o pa lá cio do pri me i ro po ten ta do do Novo
Mun do. Não se lhe des co bre qual quer or na to, nem ex te ri or nem in te ri or;
o mo bi liá rio é mo der no, mas em par te ina de qua do e usa do an tes de ter
uso; os quar tos são de li ca dos, mas não con for tá ve is.

O es ti lo do con jun to é meio ita li a no, exó ti co, inex pres si vo e
cor rup to; nada de ex tra or di ná rio se nota. Mes mo o Lar go do Paço [sic]
em bo ra mais ou me nos cal ça do, está co ber to de ca pim e em todo
tem po, ain da no mais for te ca lor, tão che io de su ji da des de toda es pé cie, 
que por ali só se po de ria fa zer má idéia do amor do mo nar ca pe los sú di tos
e vice-ver sa. A na ção bra si le i ra achou su fi ci en te essa re si dên cia para Sua
Ma jes ta de Cons ti tu ci o nal, pois nada co nhe cia me lhor, mas é cho can te
que a enor me ava re za ou o pro fé ti co es pí ri to de es pe cu la ção de D. Pe dro
nun ca per mi tis se qual quer me lho ra men to ou em be le za men to no edi fí -
cio. Às sex tas-fe i ras o po pu lar im pe ra dor dava aqui au diên cia pú bli ca, na
qual toda a gen te, de qual quer clas se, na tu ral men te sob a in fluên cia da
com pe ten te pro te ção ou ca ba la, po dia en tre gar-lhe sua pe ti ção e até,
quan do jul ga do ne ces sá rio, fa lar-lhe pes so al men te. Ce nas gro tes cas
su ce di am en tão; tal vez de po is ache mos lu gar para nar rá-las.

Pe dro I gos ta va de pre fe rên cia fi car na sua Qu in ta em S.
Cristóvão e se bem que a tro ca não seja van ta jo sa, não po de mos por isso
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censu rá-lo, por que no Bra sil a na tu re za é sem pre bela, tan to quan to a
arte é, em re gra, feia e con tra fe i ta.

Bem jun to do Paço acha-se a seu tur no a Câ ma ra dos De pu -
ta dos [sic] uma das ra ri da des mais dig nas de se ver nes ta ori gi nal ca pi tal
im pe ri al. Não que o se ve ro e es pa ço so edi fí cio se dis tin ga pela im pres são
de con jun to das suas for mas ex te ri o res, ou por al gum or na to ar qui te tô -
ni co ade qua do e agra dá vel; não por que pos sa des per tar in te res se his tó ri co
pe las re cor da ções que su gi ra, ou a cu ri o si da de ad mi ra do ra do apre ci a dor 
de an ti gui da des; não: o que eu acho de no tá vel nela são os de ba tes que
ali re a li zam os de pu ta dos.

A to li ce rude, a pro tér via ig no ran te, com que es ses re pre sen tan tes
da na ção bra si le i ra sus ten tam seus pre su mi dos di re i tos e mu i tas ve zes
ab di cam do es sen ci al, para con quis ta rem ni nha ri as sem im por tân cia; a ar ro -
gân cia ri dí cu la, com que se equi pa ram às na ções eu ro péi as, até em cer tos
sen ti dos pre su mem ul tra pas sá-las mil ve zes; os de sa fo ros ver da de i ra -
men te bár ba ros com que mu tu a men te se hon ram em seus dis cur sos,
pon do ade qua do re ma te ao car na val; tudo se ajun ta para ofe re cer uma
das mais de gra dan tes ce nas da vida pú bli ca do Bra sil e do es pí ri to co le ti vo, 
para o es tran ge i ro atô ni to, que a prin cí pio aqui se jul ga va di an te duma
as sem bléia dos ho mens mais no tá ve is duma gran de na ção. A lín gua por -
tu gue sa já de si pos sui quan ti da de con si de rá vel de tão enér gi cas, ca rac te -
rís ti cas ga lan te ri as do ran cor e do ve xa me, mas os se nho res de pu ta dos
em seu ze lo so ar dor fun ci o nal não se con ten tam com isso, e ain da mu i -
tas ve zes su bli nham as pa la vras al ta men te es ca bro sas com uma mí mi ca
de ma si a do com pre en sí vel, in de cen te, para que nada se per ca da sua gros -
se i ra pro du ção.∗

Entre es ses de pu ta dos, es pe ci al men te en tre os re pre sen tan tes
das provín ci as da Ba hia e Per nam bu co, fi gu ra vam mu i tas ve zes,
mormen te de po is da par ti da do im pe ra dor, mu la tos, gen te da mais ba i xa 
ple be, ver da de i ro fer men to dum povo ra di cal men te vi ci a do, que por
exces sos de toda es pé cie re ques ta vam o apla u so de seus pa trí ci os da
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mes ma cor, e as sim atra íam o gran de nú me ro de seus vo tos ple na men te
vá li dos. Esses ho mens que sem pre se afi gu ram pre te ri dos pe los bran cos, 
e que de fato o me re ce ri am, en ten dem que com o seu lu gar na Câ ma ra
ad qui ri ram um tro no de ti ra no; pre ten dem su prir as suas de fi ciên ci as da
na tu re za ma dras ta por lú ci da in te li gên cia e bri lhan te ta len to, e for çar se
não o res pe i to, o te mor pú bli co; e para le var avan te essa pre ten são não
dis põem de ou tro re cur so, na sua po bre za de es pí ri to, do que gri tar,
inju ri ar e fa zer ba ru lho. Imi tam os maus ato res te a tra is, que pro cu ram
ar rancar aos ber ros o fa vor do pú bli co, fa vor que só lhe de ve ri am
angariar sem sen tir, com in gê nua, ca ti van te ve ra ci da de. Que mais se
pode rá di zer da na ção que se faz re pre sen tar por se me lhan te gen te?

Mais tar de, quan do eu tra tar da re vol ta, do Rio de Ja ne i ro, e
do des tro na men to de D. Pe dro, ver-me-ei for ça do a ci tar di ver sas ve zes
de pu ta dos como per so na gens em ação, e o fa rei de bom gra do por que
tal es pe tá cu lo nun ca de i xa de ter cer to efe i to dra má ti co. Além dis so, no
capí tu lo da dis so lu ção das tro pas es tran ge i ras te rei opor tu ni da de de
demons trar o que aci ma afir mei, com a con du ta toda da Câ ma ra dos
De pu ta dos; pois o que é sé rio deve ser tra ta do seri a men te.

Ain da há no Rio uma Câ ma ra dos Se na do res [sic], in sig ni fi can te,
sin ge lo edi fí cio no Cam po de S. Ana [sic]. To das as re so lu ções da Câ ma ra
dos De pu ta dos, in te i ra men te como no par la men to in glês, an tes de se -
rem sub me ti das à san ção pelo im pe ra dor têm que ser aqui exa mi na das e
apro va das.

Os se na do res são ele i tos vi ta li ci a men te e re ce bem 9.000 cru zados
ou 3.600 pi as tras es pa nho las como sub sí dio, ao pas so que os de pu ta dos
só são ele i tos por qua tro anos e só per ce bem 6.000 cru za dos por ano.

Re gis tremos ain da o Mu seu, que tam bém fica no Cam po de 
S. Ana. Re fle tin do so bre os in co men su rá ve is te sou ros que o Bra sil possui
no ponto de vis ta da his tó ria na tu ral; pon de ran do quan to o extenso
tráfico co mer ci al, es pe ci al men te com a Áfri ca e a Ín dia, fa ci li ta e in cen tiva a 
acu mu la ção de tudo quan to de no tá vel e raro se en con tra so bre a Ter ra;
fi ca-se re al men te pas mo, ao ve ri fi car que nada se fez nes se sen ti do, e
que o mu seu de Pa ris ou o de Ber lim é mais rico que o do Rio de Ja neiro
em artigos bra si le i ros in te res san tes, na tu ra is ou ar te fa tos. A cul pa é
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parte da na ção, nova de ma is, par te do go ver no, de ma si a do pre ten si o so
ou às ve zes so bre car re ga do de ou tras co gi ta ções mais pre men tes.

É fá cil de com pre en der que a mo vi men ta da his te ria do dia,
che ia de su ces sos re le van tes, ul tra pas se e de i xe na som bra as ver da de i ras 
fá bu las e ma ra vi lhas da his tó ria na tu ral, por mais bem sis te ma ti za da que
seja. O luxo, to ma da a pa la vra em sen ti do no bre, que não é o ge ral men -
te usa do, é cri a ção da cul tu ra, e só um povo que se co nhe ce a si mes mo
e a suas pos si bi li da des, que atra vés de sé cu los de sen vol veu e con cen trou 
suas ener gi as, pode ter di re i to a se me lhan te luxo. A po lí ti ca, tam bém
to ma da no sen ti do ele va do, não co mum, da qual de pen de im pla ca vel -
men te a exis tên cia na ci o nal, con ti nua ten do voz mu i to pos san te. A na ção
bra si le i ra, que ela mes ma se cog no mi na de gran de, tra te pri me i ra men te 
de lim par sua Câ ma ra de De pu ta dos, para en tão pen sar em en cher o
seu mu seu com ra ri da des.

Já o te a tro é um edi fí cio bas tan te gran de e não sem gos to;
tam bém in te ri or men te é ar ran ja do com ele gân cia e apre sen ta na en tra da 
mag ní fi co bufê. Sem sua xí ca ra de café não pode o bra si le i ro dis tin to ser 
afi na do para im pres sões es té ti cas ou para es tu an te en tu si as mo. O camaro te 
imperi al, si tu a do na pri me i ra fila, bem de fron te do pal co, é exagera da men te
pro vido de re pos te i ros de seda ver de, bor da dos a ouro, e for ra do de
veludo ver de. Ver de e ouro são as co res na ci o na is bra si le i ras. Até as deco -
ra ções po dem ser con si de ra das bo ni tas, em bo ra às ve zes pe quem con tra 
a fi de li da de his tó ri ca, e a ilu mi na ção pela sua ju di ci o sa apli ca ção duplica 
o efe i to de ilu são de ópti ca. Mas nem no te a tro de sa pa re ce o des po tismo,
que aqui de i xa ver as ore lhas, qual bur ro rou ba do. To dos os es pec tadores
são obri ga dos, ao apa re cer a fa mí lia im pe ri al, a vol ta rem o ros to para
esse ca ma ro te até que suba o pano; a mes ma exi gên cia bar bá ri ca pre -
va le ce nos in ter va los. O me lhor con tras te para esse ser vi lis mo for mam
os ne go ci an tes nor te-ame ri ca nos, sem pre abun dan tes na “di vi na ci da de
im pe ri al”. Em ati tu de cô mo da e ar ro gan te de Anti nous36 fi cam de pé
no meio dos ban cos, mãos nos qua dris, e nas suas idéi as repu blicanas
nem se quer pen sam em ti rar o cha péu de aba lar ga, pu xando para a nuca,
di an te da ma jes ta de, que não re co nhe cem; só a có ce ga de umas pon tas
de ba i o ne ta os leva se não à ra zão pelo me nos à su je i ção.

Du ran te o go ver no de D. Pe dro ain da ha via fre qüen tes ba i la dos
e ópe ras ita li a nas. Nis so em par te se pro ce dia bem; pois onde não há
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His tó ria Pá tria não pode ha ver dra ma, pelo me nos não há as sun to
apro pri a do. As pe ças de Cal de rón só pos su íam in te res se pu ra men te por -
tu guês e o Bra sil não que ria mais ser co lô nia de Por tu gal. Já a Fran ça, o
pris ma [sic] das mo das e de uma aris to cra ta de gló ria ex tin ta ape nas há
dez anos, do re cém-de sa pa re ci do sol de Aus ter litz e de Wa gran, po dia
aqui ser im pu ne men te le va da à cena, com hon ras. Era evi den te a ne ces si da de 
de in tro du zir o uso de bon zos eu ro pe us, mas deve-se re co nhe cer que a
es co lha não foi má. No ta da men te os ba i la dos eram re pre sen ta dos por
uma com pa nhia con tra ta da em Pa ris e nada de i xa vam a de se jar. A dan ça 
tam bém tem sua es té ti ca. Com a ab di ca ção do im pe ra dor, a arte mí mi ca, 
já qua se ex te nu a da até a mor te, re ce beu o gol pe de mi se ri cór dia. A mes -
ma in sen sa ta pa la vra de des po tis mo, que su bi ta men te des ter rou to dos
os es tran ge i ros, mi li ta res ou ci vis, em pre ga dos do es ta do, atin giu o ino -
cen te pes so al de te a tro, ape sar da ves ti men ta de ma si a do trans pa ren te
cla ro que se pu des se sus pe i tar hou ves se por ba i xo al gu ma peça de rou pa 
po lí ti ca se cre ta. Sem preâm bu los, cor ta ram os con tra tos de can to res e dan -
ça ri nos; fos sem dan çar alhu res, pelo vas to mun do afo ra. Em lu gar de les
apre sen ta vam-se ago ra só ato res na ci o na is, em ge ral mu la tos, e in fe -
liz men te co lhi am pa trió ti co apla u so ge ral dos es pec ta do res. As ve lhas pe ças
por tu gue sas de man da vam mu i to es tu do e ele va das cus tas de en ce na ção.
Além dis so uma tão vul tu o sa re vo lu ção ne ces sa ri a men te ti nha que dar
logo à luz, com tan tos ovos não pos tos, um dra ma po pu lar. Os mu la tos já
são de nas cen ça ape nas obra de re men do da na tu re za, por isso são pe ri -
tos re men dões. As mais an ti gas, como as mais no vas pro du ções dra má ti cas 
de Fran ça e Ale ma nha fo ram re pro du zi das em hor rí vel trans for ma ção, e 
não ti nham fim os gra ce jos mais in sos sos, e as mais in su por tá ve is alu -
sões aos he ro ís mos pra ti ca dos no fu nes to 7 de abril de 1831, de me mó -
ria car na va les ca. Um fan dan go ou uma ga vot te [sic], ain da mais la men tá vel,
subs ti tu ía o an ti go ba i la do, e a con se qüên cia na tu ral foi que os es tran ge i ros
cul tos, que sem pre ha vi am cons ti tu í do o pri me i ro e mais ren do so pú bli -
co de te a tro, de re pen te se abs ti ve ram. Até a or ques tra teve que obe de cer à 
se nha; to dos os es tran ge i ros fo ram eli mi na dos. Das ven das mais re les
fo ram bus car mu la tos bê be dos para fi gu ra rem na ban da mu si cal im -
pe ri al. Pelo me nos a in sen sa tez era sis te má ti ca.

O que atu al men te às ve zes ain da atrai ao te a tro os es tran ge i ros
do mi ci li a dos no Rio é o fan dan go de Ma da me Ri car di na Soares. Ri cardina
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é por tu gue sa nata, nem mu i to nova, nem es plên di da de be le za, mas de
olhos e pés inex ce dí ve is. Não há co ra ção de ho mem que lhe re sis ta. Não 
se faça idéia da se du to ra como de can to ra fran ce sa de ópe ra; o fan dan go 
não re cla ma tais sal tos for ça dos, nem mo vi men tos in de cen tes e mí mi ca
ine quí vo ca. Toda dan ça é por na tu re za sen su al, mas a sen su a li da de pode 
ser ino cen ta da pela de cên cia e a gra ça, pode mes mo sob o véu do pu dor 
ser vir tu o sa e só as sim é lí ci to in clu ir Terp sí co re en tre as mu sas. Ri car di -
na sa bia dis so, es ta va em sua na tu re za, ela o apren de ra des de cri an ça. Ja -
ma is con ce dia aos seus nu me ro sos ado ra do res, como voz cor ren te, o
me nor fa vor, ra zão por que con ti nua sen do a di vi ni za da pri ma-dona do
im pé rio bra si le i ro. Era pre ci so vê-la uma vez que fos se, re pre sen tar o
ce le bér ri mo fan dan go, com seu ir mão, jo vem vis to so e for te. Em tra je
leve de ama zo na des li za ela so bre o ta bla do, síl fi de fu gi dia sur pre en di da
pelo prime i ro raio em cam pi na ve da da. O mais for te amor e o mais íntimo 
de se jo, medo in qui e to e vi o len ta atra ção, ti mi dez e ar ro jo, lu tam vi si vel -
men te pela pos se do co ra ção intu me sci do e todo mo vi men to do cor po
se du tor nos re ve la no vos sen ti men tos, no vos pen sa men tos. A car ti lha
do amor está aber ta di an te de nós em le tras cla ras com pro fun do sen ti -
do; com pre en de mos tudo e não com pre en de mos a agi ta ção de nos so
pró prio pe i to. Se me lhan te es pe tá cu lo é de ve ras um ser vi ço re li gi o so,
uma fes ta da na tu re za hu ma na. Que tua ve lhi ce seja tão fe liz e sa gra da
quan to tua ma du ra mo ci da de, ó Ri car di na Pri ma-dona!

Mas não era pos sí vel que a se nho ra So a res to das as no i tes
dan ças se três ho ras: era pre ci so le var ou tras co i sas à cena e en tão o re -
cur so eram to dos os ale i jões dra má ti cos que um fal so pa tri o tis mo ge -
ra va, como o sol às pul gas. Mas o di nhe i ro ia sem pre en cur tan do en tre os
es tran ge i ros e é fá cil de com pre en der que ul ti ma men te ne nhum de les
mais que ria pa gar 640 Rs. (cer ca de um tá ler) por um bi lhe te de pla téia.
Pre do mi na vam com ple ta men te os mu la tos; ar ran ja vam, como me lhor
po di am, al guns dra mas mo der nos, tra du zi am hor ri vel men te as no vi da des
es tran ge i ras, e nun ca es que ci am de con di men tar exa ge ra da men te esse min -
gau dra má ti co com as mais ri dí cu las alu sões aos fu nes tos dias de abril,
qual pi men ta-ma la gue ta, tor nan do o pra to to tal men te in tra gá vel para
pa la dar eu ro peu. Assim, re cor do-me, por exem plo, de uma re pre sen ta -
ção do Gu i lher me Tell, de Schil ler: a obra-pri ma ale mã tor nou-se co mé -
dia por tu gue sa. Gu i lher me Tell, o co ra jo so cam pô nio su í ço, apa re cia de
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rou pa ver me lha e cha péu de três bi cos; e todo o tra je era de tal ma ne i ra
so bre car re ga do de ga lões dou ra dos e ou tras bu gi gan gas que a cor fun da -
men tal só des pon ta va nal guns sí ti os. E a cara ama re la, de ma ca co, re -
don da e bre je i ra, que apa re cia como de fun ta es pe ran ça da vida de ba i xo
dos três bi cos, com ple ta va o ri dí cu lo de todo o con jun to.

Igual men te as fi gu ras res tan tes; e Gess ler co pi a va com mu i ta
evidên cia, nas pa la vras e nos ade ma nes, o im pe ra dor ex pul so. Na ver dade
di fí cil rir des sa co mé dia de ma ca cos.

Acres cia que des de que o te a tro as su mi ra ca rá ter po lí ti co, os
es pec ta do res ali não es ta vam se gu ros da vida. O povo ti nha sa cu di do os
gri lhões, como um urso dan ça ri no es ca pa a seu guia; so fre ra fome e
sede, pois na sua sel va ge ria do ma da não sa bia ali men tar-se por si
mes mo; pro cu ra va novo se nhor, me lhor, mas não po dia de ci dir-se na
es co lha. O te a tro im pe ri al tor nou-se o te a tro do novo dra ma na ci o nal.
Toda gen te par ti ci pa va na re pre sen ta ção, no pal co, atrás dos bas ti do res,
na pla téia, nos ca ma ro tes, nas ga le ri as; na tola lou cu ra do en tu si as mo da
hora to dos se su pu nham ar tis tas na tos. Algu mas fa ca das con cre ti za vam
em ge ral o efe i to trá gi co. Escla re ce rei me lhor essa mi nha afir ma ti va com
um exem plo, do qual eu mes mo fui tes te mu nha ocu lar. Anun ci a ra-se novo
dra ma po pu lar mu la to. Isso não me ha ve ria atra í do, mas Ma da me Ri car -
di na, de po is de lon ga au sên cia, ia no va men te dan çar. Aca ba ra-se o
fan dan go; eu ia sair para to mar ar e re fres car meu san gue tu mul tu an te,
mas não pude abrir ca mi nho no aper to da mas sa ju bi lan te. Fui for ça do a 
as sis tir à hor rí vel peça cri ou la. Con fes so com fran que za ador me ci do ce -
men te e meus pen sa men tos dan ça vam o fan dan go dos so nhos. Sú bi to
des per to aos gri tos de: “Viva a re pú bli ca!” E cem vo zes re pe ti am: “A re -
pú bli ca! a re públi ca!” Era um eco mu i to sig ni fi ca ti vo, mas que mais
tar de os fa tos des men ti ram. “Viva D. Pe dro II!” re bo a va do lado es -
quer do a res pos ta dos pe ral vi lhos, os gri tos das mo ço i las. “Viva D.
Pe dro II” [sic] era o bra do dos ca ma ro tes e da pla téia. Caiu o pano, os
bi cos de gás fo ram-se apa gan do, olha res hos tis se cru za vam, pu nha is re -
lam pe ja vam mais do que ba i o ne tas: es ta be le ce ra-se o tu mul to. Na pri -
me i ra fila um juiz de paz er gueu sua alen ta da fi gu ra por cima da gra de ave -
lu da da e em voz alta, com as já men ci o na das ga lan ta ri as por tu gue sas, re -
cla mou si lên cio. Em res pos ta, o mes mo jo vem que pri me i ro dera viva à
re pú bli ca exi biu de sus pen só ri os ar ri a dos e in de cen te men te aqui lo que
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aqui não pos so exi bir e o co men tou com bre ve mo nó lo go. O juiz de
paz le van tou a luva do de sa fio e deu ao ofi ci al de guar da or dem para
“ime di a ta men te man dar car re gar as ar mas e ocu par tri pli ce men te as
por tas do te a tro, de modo que não pu des se es ca par um só dos mu i tos
de sor de i ros” (pois um res pon sá vel úni co não era pos sí vel des co brir).
Mas no mo men to em que apa re ce ram nas por tas in te i ra men te aber tas
os sol da dos de ba i o ne ta ar ma da, con tra eles fo ram dis pa ra dos vá ri os
ti ros de pis to la, dos ca ma ro tes e da pla téia, e a mul ti dão fu ri o sa avan çou 
so bre eles como a maré tem pes tu o sa.

O juiz de paz per deu en tão a cal ma e a pa ciên cia; trê mu lo
es ta va de pé en cos ta do a uma co lu na do seu ca ma ro te; or gu lho so como
um ge ne ral de po is de uma ba ta lha ga nha, deu or dem de ati rar. “Fogo”!
[sic] tro ve jou o ofi ci al aos seus sol da dos. As ba las ca í ram em che io no
gros so da mul ti dão e num se gun do ha via mais de trin ta mor tos e fe ri dos.
Dis si pa ra-se o en tu si as mo, es ta va fe i ta a san gria no povo en lou que ci do,
que ago ra abriu bre cha atra vés das guar das e cada qual tra tou de es ca fe der-se 
para casa, onde esta no i te cer ta men te, de po is do gran de sus to, mu i to
chá de er vas se co zi nhou. O se nhor juiz de paz, como prê mio de ex ces si va 
bra vu ra, foi me ti do por al guns me ses numa for ta le za; pre su mi vel men te
que ri am que ali es tu das se tá ti ca e o de vi do tato. Entre os fe ri dos ha via
in fe liz men te um su í ço, ne go ci an te de ca va los, a quem com cer te za era
su ma men te in di fe ren te que o Bra sil fos se re pú bli ca ou mo nar quia; cre io 
que de po is de afi nal cu ra do de sua lar ga fe ri da su per fi ci al no pes co ço
nun ca mais ele foi ao te a tro no Rio de Ja ne i ro.

Além des se te a tro na ci o nal, ain da exis te na ci da de im pe ri al um
ou tro, me nor, mas par ti cu lar. Arren da ram-no co mer ci an tes e fa bri can tes
aqui re si den tes, e fa zem aí re pre sen tar mu i to bem, com no tá vel pe rí cia e
mu i ta gra ça, as mais re cen tes pro du ções dra má ti cas fran ce sas, so bre tu do 
co mé di as e va u de vil les. É ver da de i ra men te dig no de ad mi ra ção como es ses
jo vens, que só tar de po dem sair de seus es cri tó ri os, ain da acham la zer e
gos to para en sa i ar tão bem as pe ças. A or ques tra, igual men te cons ti tu í da de 
ama do res, não é for te nem com ple ta, mas con tam-se nela bra vos ar tis tas. É 
de ve ras im pres si o nan te e mu i to lou vá vel como, des de o es que ci do tem po
da re vo lu ção em to das as par tes do mun do onde se en con tram fran ce ses,
por essa es pé cie de li ga ções, pro cu ram mais es tre i tar-se e so pi tar a ger mi -
nan te sa u da de pela pá tria dis tan te.
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Esse es plên di do tra ço de ca rá ter não se en con tra em idên ti co
grau em ne nhu ma ou tra na ção. Os ale mães não têm mais pá tria co mum, 
os rus sos não se en ten dem e a Itá lia tem ex ces si vo nú me ro de di a le tos; a 
pe nín su la pi re néi ca pa re ce mur cha fo lha de louro e a Escan di ná via é uma 
lá pi de mi ú da no tú mu lo dum gi gante; o or gu lho bri tâ ni co subs ti tui o
amor pá trio do in glês e o ego ís mo é o vo lan te na com pli ca da má qui na a
va por da Grã-Bretanha.

Na tu ral men te não há bi lhe tes à ven da para esse te a tro, mas todo
es tran ge i ro tem a fa cul da de de tor nar-se mem bro da so ci e da de, me di an te a
men sa li da de de 6.000 Rs. em pa pel, e os con vi da dos que qual quer só cio leva
são sem pre aco lhi dos com hon ra, e mais, com ami gá vel gen ti le za.

Os in gle ses aqui não têm te a tro, mas em lu gar dele uma igre ja 
e um ce mi té rio, cha ma do da Gam boa. A igre ja fica no cen tro da cidade e
to dos os do min gos nela se ce le bra ser vi ço pú bli co re li gi o so no rito da
igreja an gli ca na; é pe que na, mas cons tru í da com mu i to gos to e um
jar dinzinho cer ca do de gra de de fer ro cons ti tui a sua ade qua da en tra da.
O ce mi té rio fica fora da ci da de e é cer ca do de mu ra lha bran ca de seis
pés de al tu ra. À pri me i ra vis ta pa re ce um jar dim, mas logo as lá pi des
bran cas de már mo re ou de can ta ria com ins cri ções dou ra das nos ad ver -
tem da tran si to ri e da de da vida hu ma na e da imor ta li da de da so ber ba. É
de no tar que to dos os ou tros pro tes tan tes tam bém são se pul ta dos aqui.
Uma re li gião su plan ta da ra ra men te nu tre o per ni ci o so es pí ri to de se i ta,
o ve ne no de todo dis sí dio na vida ci vil e po lí ti ca.

Assim é que tam bém na Gam boa, em san ta paz, um jo vem
ale mão, cu jos so nhos de mo ci da de es ta vam pres tes a cum prir-se no
aben ço a do im pé rio do Novo Mun do, um po bre, fe li cís si mo fu zi le i ro,
que em conse qüên cia da re vol ta dos mi li ta res ale mães em 1829,37 como
vítima de ina to amor da li ber da de e da ti ra nia im pe ri al, con quis tou
ina ces sí vel co roa de lou ros e de ci pres te.

Indi gi ta do ca be ça da re vol ta, foi sen ten ci a do à mor te, sem
defesa; não te meu a dor da se pa ra ção, nem a in cer te za do tú mu lo,
tampou co o jul ga men to di vi no no além; de olhos ven da dos mar chou
para o lu gar da exe cu ção e co man dou ele mes mo,38 com a ma i or cal ma
de es pí ri to, aos sol da dos, seus in vo lun tá ri os car ras cos, a voz de fogo,
mi li tar men te; e os sol da dos o ama vam e ne nhu ma bala er rou o co ra ção.
A co lô nia in gle sa pe diu o ca dá ver do he rói para hon ro sa se pul tu ra e
pôs-lhe um belo mo nu men to sim ples, que cus tou du zen tas pi as tras. No
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túmulo está o nome do fu zi la do e não sei por que ha ve ria eu de si lenciá-lo: 
é Ste i nha u sen, nas ci do em Bruns wick.

O Arse nal de Ma ri nha si tu a do per to do mar é se gu ramen te o
ma i or edi fí cio do Rio, mas não o mais bo ni to. Sua si tuação não po de ria ser 
me lhor e não lhe fal ta ar ti lha ria. As ofi ci nas que aí se en con tram são im -
por tan tes; e se bem que os tra ba lhos aqui exe cu ta dos não se pos sam
com pa rar com os eu ro pe us, de ve-se reco nhe cer sem pre con ce i to que
ul ti ma men te mu i to têm ga nho em be le za e qua li da de. Tam bém sob ou -
tros pon tos de vis ta fizeram-se ul ti ma men te me lho ra men tos. Alguns ofi -
ci a is de ma ri nha in gle ses, gra ve men te fe ri dos na luta pelo Im pé rio, não
po di am, com a ab di ca ção do im pe ra dor, ser dis pen sa dos; fo ram con ser -
vados por eco no mia, pois ofi ci a is in gle ses sa bem co brar suas cica tri zes. 
Pela pri me i ra vez o go ver no re ve lou-se es pe cu la ti va men te eco nô mi co.
Estes in vá li dos in gle ses pu se ram cer to sis te ma na ad mi nis tra ção da ma -
ri nha bra si le i ra. Mas as co i sas não me lho ra ram mu i to neste do mí nio, no
qual entretan to o Im pé rio de ve ria de sen vol ver sua prin ci pal for ça.

Dois ter ços da fro ta bra si le i ra es tão in ca pa zes de sair do porto
e para pou par os in ter mi ná ve is con ser tos das fra ga tas e ca nho ne i ras
apo dre ci das por ne gli gên cia, com pram-se anu al men te ou tras na Amé ri ca 
do Nor te, as qua is de po is de dez anos de paz só ser vem para blo que io.
Cha ma-se a isso aqui eco no mia pú bli ca; as fi nan ças ain da se acham qual
menina so nha do ra no dor mi tó rio den sa men te ve la do; ela aguar da an siosa o 
ama do eu ro peu que há de be i já-la para a vida.

O Mi nis té rio da Gu er ra não é se não um pa jem que pode usar
es pa da sem di re i to de de sem ba i nhá-la. Aliás o cor po do es ta do bra si le i ro
é mu i to sus ce tí vel; em tudo se diz: Nole me tange re! [sic]. Como pro va, cito 
aqui a fra ga ta Isa bel, com pra da nova faz pou cos anos, o me lhor e mais
lin do na vio da es qua dra bra si le i ra, inex ce dí vel como ve le i ro; en tre tan to à 
mi nha par ti da, por ca u sa das mu dan ças e de sí dia dos co man dan tes, es ta va
aban do na da no por to como cas co im pres tá vel. Que pena! a mag ní fi ca
fra ga ta mor reu mor te omi no sa como a sua or gu lho sa irmã ho mô ni -
ma, de me mó ria bí bli ca. Pena pelo di nhe i ro que com o san gue dos
sú di tos as sim se des per di ça de ma ne i ra ilí ci ta.

Esse Arse nal fica, para quem vem do lar go do Paço, no
extremo opos to da Rua Di re i ta e ocu pa es pa ço enor me, pe los mu i tos
edi fí ci os levan ta dos sem in te li gen te eco no mia para re si dên cia dos seus
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mu i tos empre ga dos, pe los vas tos pá ti os cer ca dos de al tos mu ros, e pe las
pedrei ras que en cer ra e ofi ci nas de toda es pé cie.

Não hou ve cál cu lo das cus tas, e cre io que nem se pode cal -
cu lá-las, nem é ne ces sá rio que o povo sa i ba sem pre dos pre ços de mer -
ca do da ad mi nis tra ção do es ta do. Os pá ti os in te ri o res, que ago ra em par te
es tão trans for ma dos em ala me das, ofe re cem do lado do mar uma vis ta
agra dá vel, va ri e ga da, onde to dos os pe ri gos se ocul tam como uma ás pi de
na rel va. Ain da au men tam o ro mân ti co do con jun to os nu me ro sos bo tes
que che gam e par tem; pois numa pa i sa gem na tu ral nada há sem mo vi -
men to. Em re su mo, o Arse nal de Ma ri nha do Rio de Ja ne i ro é gran di o so
e dig no de ser vis to; pode-se sem es crú pu lo ta chá-lo de ma ra vi lha de
es for ço, de mag ne tis mo me tá li co e da in sen sa tez.

O Arse nal de Gu er ra é me nos im por tan te e des de o co me ço
foi cons tru í do caro e mal, e as obras nele exe cu ta das são em ge ral in ser -
ví ve is. Assim, por exem plo, os uni for mes azu is do 27º Ba ta lhão de Ca ça -
do res em me nos de qua tro se ma nas fi ca ram cor de ra po sa, as cos tu ras 
se des fa zi am e os sa pa tos, com toda a boa von ta de, não era mais pos sí vel
usá-los. Nem D. Pe dro po dia ob vi ar a essa de sor dem, nem im pe dir a
rou ba lhe i ra. Ele ia vá ri as ve zes por se ma na a ca va lo ao ar se nal e era
fre qüen te as sis tir aos for ne ci men tos.

Um dia, to ma do de jus ti fi ca do zelo, a tal pon to se ir ri tou com 
uma fal ca trua que des co briu, que na pre sen ça de mais de vin te ofici a is
deu ele mes mo uma bo fe ta da no di re tor do ar se nal, bri ga de i ro do cor po 
de en ge nhe i ros; não obs tan te nada adi an tou.

Mas a mais no tá vel de to das as obras que or nam a ci da de im -
pe ri al é in dis pu ta vel men te o aque du to (ca ri o ca) [sic]. De lé gua e meia de
dis tân cia, do mor ro do Cor co va do, si tu a do ao sul da en tra da do por to, a
água cris ta li na é tra zi da para a ci da de, por mon tes e va les, ven cen do
inú me ros, gi gan tes cos ar cos su per pos tos, que em cer tos pon tos têm cen to
e cin qüen ta pés de al tu ra. Se bem que al guns dos ar cos des se imen so
aque du to não se jam de vi da men te co ber tos, a água se con ser va su ma -
men te cla ra e fres ca, mes mo no ma i or ca lor do ve rão – enor me be ne fí cio 
para os mo ra do res do Rio. Ape nas ela é um pou co ex ces si va men te car re -
ga da de par tí cu las mi ne ra is e por isso às ve zes, quan do não usa da com vi -
nha ou ge ne bra, ou usa da em ex ces so, tor na-se mu i to no ci va; mas nas
lon gas vi a gens ma rí ti mas con ser va bri lhan te men te sua bon da de, tan to
que, bem con ser va da, mes mo de po is de vi a gem de ida e vol ta en tre Ham -
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bur go e Rio é pre fe rí vel à água do Elba, fa cil men te pu tres cí vel. Aos por -
tu gue ses, que como sa be mos de sem pe nha ram no Bra sil pa pel de ro ma -
nos, deve a ci da de im pe ri al mais esta obra-pri ma de arte e de fér rea
per se ve ran ça; ain da com o ma i or dis pên dio de ener gia o bra si le i ro hoje
não se ria ca paz de eri gir se me lhan te mo nu men to de pas sa da gran de za.39

A água é dis tri bu í da à ven da pela ci da de em gran des pi pas, pe los 
ne gros, e em re gra cus ta a pipa 30 a 40 réis: mas às ve zes na es ta ção, cá li da,
quan do não é bas tan te a água acu mu la da pela chu va na ba cia do pé do
Cor covado e da nas cen te que ali exis te, ela cus ta 200 e até 320 réis em
papel. Qu an do su ce de se me lhan te in fe li ci da de, que tor na ar ti go de luxo
esta prin ci pal ne ces si da de hu ma na, os ne gros se aco to ve lam na fon te prin -
ci pal da ci da de, à por fia de en che rem mais de pres sa e mais fre qüen te men te
que pos sam as suas pi pas; na tu ral men te en tão é raro que não haja con fli to.
Por isso sem pre exis te ali uma for te guar da. Alguns po li ci a is mu ni dos de
duras va ras pas se i am cons tan te men te ao lon go do cha fa riz, pon do em or dem 
os ne gros, me ten do-os em for ma, de acor do com a or dem de che ga da.

Não ra re i am as mos tras do po der exe cu ti vo; mas que se
im por ta um ne gro de al gu mas re mi nis cên ci as de pan ca das, por mais
sen sí ve is e va len tes que se jam, con tan to que em tais oca siões pos sa
ga nhar al guns réis mais do que é obri ga do a en tre gar ao seu dono! Via
de re gra apli cam en tão o lu cro na pri me i ra ven da [sic]. No Bra sil o ne gro
ver da de i ra men te não é me lhor que um ir ra ci o nal e não se deve tra tá-lo
como ho mem, por mais que se me lhan te afir ma ti va pa re ça inu ma na.

A guar da ca ri o ca é de ve ras im por tan te e ad qui riu re no me
histórico por um epi só dio ali ocor ri do na his tó ria da re vol ta do im pé rio
brasi leiro. Pela or dem cro no ló gi ca, só em ca pí tu lo ul te ri or de ve ria eu
menci o nar es ses aconte ci men tos, mas de se jo sem mais pre lú di os dar a
co nhe cer a meus lei to res nes ta bre ve des cri ção ini ci al do Rio de Ja ne i ro a
his tó ria do dia e dos anos fa ta is de mi nha es ta da na ter ra; por isso tra to
aqui des sa tragé dia que se cos tu ma cha mar o “as sal to da guar da ca ri o ca”.

Num do min go à no i te, fo ram acha dos per to da dita guar da
ca ri o ca dois ale mães co zi dos a fa ca das. De pres sa cor reu o bo a to de que
ha vi am sido tra i ço e i ra men te as sas si na dos pe los sol da dos ali de guar da,
do 13º Ba ta lhão de Ca ça do res bra si le i ros; em con se qüên cia de um
con fli to a que não fora es tra nho ódio na ci o nal, que in tro me te ra sua
per tur ba do ra ca be ça de Me du sa; e ve ri fi cou-se que ha via ver da de no bo a to. 
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Os dois ho mens mor tal men te fe ri dos ha vi am sido le va dos para o quar tel
da Gu ar da Ve lha [sic], onde o es pe tá cu lo tris te que ofe re ci am in ci tou to dos
os âni mos à vin gan ça. O ofi ci al du jour [sic], Te nen te Prahl, do Han no ver, 
es ta va como de cos tu me bê be do; o san gue cor ria mais ve loz em suas
ve i as, pela pri me i ra vez ele se sen tiu ta lha do para he rói. Ime di a ta men te
fez to car a mar cha ge ral e o ba ta lhão en trou em for ma ar ma do. Prahl
es co lheu 40 dos ho mens ma i o res e mais for tes, ho mens já co nhe ci dos
pelo seu ar ro ja do des te mor e com essa eli te [sic] avan çou a toda a pres sa
con tra a guar da da ca ri o ca. Com for te urra co me çou o as sal to, e os
sol da dos bra si le i ros, sem pre des pi dos de co ra gem, ao pri me i ro ru mor
fu gi ram to dos (um sar gen to com doze sol da dos), para ba i xo das ta rim bas,
ou pro cu ra ram es ca par pe las ja ne las. Mas não ha via pen sar em fuga, o
bri lhan te fe i to d’armas de via ser co ro a do de ple no êxi to, a lou ca am bi ção
de gló ria do bê be do de via ser sa ci a da. Com ver da de i ro fu ror san gui ná rio 
os ale mães ma ne ja vam faca e ba i o ne ta, ne nhu ma das ví ti mas lhes es ca pou. 
Entre men tes pro pa ga va-se a re vol ta; que ri am tru ci dar até o úl ti mo ho mem
todo o 13º B. C. Fe liz men te fo ram to ma das pro vi dên ci as a tem po para
pôr ter mo à de sor dem. O Te nen te Prahl, por ca u sa de sua ga bo li ce40

tão san gren ta men te ex ter na da, foi sub me ti do a con se lho de guer ra que
o con de nou. Mas o im pe ra dor de se ja va, num as so mo de ge ne ro si da -
de, per do ar-lhe e não quis man dar cum prir a pena an tes que o con de na -
do ti ves se as si na do sua sen ten ça de mor te; hou ve mes mo in si nu a ção
ao tres lou ca do he rói para que so li ci tas se gra ça ao im pe ra dor. Mas
Prahl co me te ra uma to li ce, que ria co roá-la com ou tra; sem re fle tir, pe gou
da pena e as si nou. D. Pe dro, ha ven do-se ma ni fes ta do ge ne ro so, não
quis fi car a meio ca mi nho. “Este ho mem está lou co!”, ex cla mou ele,
quan do lhe apre sen ta ram o pa pel com a as si na tu ra do de lin qüen te; com
es tas pa la vras ras gou a sen ten ça de mor te e em si nal de gra ça im pôs ao he -
rói co tolo ale mão a re clu são por dois anos na for ta le za da Ilha das Co -
bras.41

As ca ser nas da im pe ri al ci da de bra si le i ra es tão em ge ral em
pés si mo es ta do, as sim como o sol da do leva vida mi se rá vel, es tú pi da;
toda uma com pa nhia alo ja-se numa mes ma sala, sem as so a lho e sem
for ro, só o pri me i ro sar gen to e os ou tros sar gen tos têm ao lado uma
peque na sala se pa ra da, de sas se a da. De am bos os la dos no gran de alo ja -
men to ali nham-se as ta rim bas, aper ta do es pa ço onde à no i te o sol da do
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pode es tender sua es te i ra de pa lha, que de ma nhã tem que en ro lar.
Seme lhan te re pou so não res ta u ra o ho mem fa ti ga do; só ex tre ma fa di ga,
enor me aba ti men to das for ças fí si cas e mo ra is per mi tem aí con ci li ar o
sono, que não traz des can so nem re for ta le ci men to. Tudo é um mau
so nho, hor rí vel. E en tão se lá ruge a tem pes ta de e o ma de i ra men to
resse qui do ran ge e geme, como um es pí ri to que pela me ia-noite nem na
cova acha sos se go; se a chu va pe ne tra abun dan te pelo te lha do e pe las
juntas mal uni das e como um di lú vio ame a ça en vol ver as ví ti mas
inocen tes da to li ce e do des po tis mo; se os mos qui tos e ou tros in se tos
noci vos re a li zam na que les ca dá ve res vi vos a fá bu la dos vam pi ros; se a
lem bran ça da pá tria e da li ber da de afi gu ra aos co ra ções mo dor ren tos as
fo gue i ras da In qui si ção – en tão, dur ma quem pu der.

Os quar tos exis ten tes nes tas ca ser nas, para os ofi ci a is são
bem so frí ve is.

Den tre as pra ças pú bli cas dis tin gue-se es pe ci al men te pela sua
gran de za o Cam po de S. Ana [sic]; tam bém ele ad qui riu nome sa li en te
na his tó ria con tem po râ nea. Foi aqui que se ajun tou a mas sa po pu lar
su ble va da na re vo lu ção de 7 de abril de 1831 e des de aque le dia foi
de no mi na do cam po da hon ra [sic]. Ago ra está ar bo ri za do e com isso gran -
de men te em be le za do, pois an ti ga men te era qua se im pos sí vel para o
fo ras te i ro vi si tar esse lo cal, sob o ca lor pi can te do meio-dia, em ja ne i ro
e fe ve re i ro, sen do ele en tre tan to o cen tro de to dos os ne gó ci os, da
ele gân cia e da co quet te rie [sic]. Afi nal o go ver no pen sou em sua pró pria
co mo di da de e por isso ago ra o pe des tre fa ti ga do en con tra no Cam po da 
Hon ra, ao abri go da ra ma gem de pu jan tes ár vo res, som bra re fri ge ran te,
e mes mo um ou ou tro ban co agra dá vel, que o con vi dam a des can sar e à
muda con tem pla ção. Só que tam bém aqui há fal ta de as se io.

No meio des sa pra ça de hon ra acha-se um gran de edi fí cio,
sem gos to, de cu jas ja ne las cos tu ma va o im pe ra dor nas gran des pa ra das
apreciar o des fi le das tro pas. Tais exi bi ções eram qua se sem pre ir ri só rias;
pa re ci am que ma ca cos bem ades tra dos ofe re ci am aos olhos do rei das
ma tas um nú me ro fes ti vo, uma pan to mi ma mi li tar. Tam bém no in te ri or
esse edi fí cio é es pan to sa men te mau e ne gli gen ci a do; tal vez todo o seu
mo bi liá rio não ex ce da de meia dú zia de ca de i ras. Mas tam bém se ri am
su pér flu as; pois quem ha ve ria de as sen tar-se aí?
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Segue-se a Pra ça da Cons ti tu i ção, bem cal ça da e con tan -
do diversas bo ni tas ca sas, por exem plo, o te a tro. No cen tro acha-se a
coluna da Cons ti tu i ção, a qual po rém já há anos jaz por ter ra, qual
men di go doen te e ale i ja do; de pres sa fi cou em es com bros. É de ve ras no -
tá vel que o en tu si as mo dos bra si le i ros, nem du ran te a úl ti ma re vo lu ção,
nun ca se lem brou de re er guê-la. Mas tam bém, que lu cro ti ve ram os bra -
si le i ros da sua tão ga ba da cons ti tu i ção? Qu i se ram pôr guar da ao seu
po mar e vesti ram um ar le quim de es pan ta-passarinhos. Se me lhan te
cons ti tu i ção não re cla ma mo nu men tos, mas um tú mu lo.

A ci da de im pe ri al da ter ra de Co lom bo ain da con ta di ver sas 
ou tras pra ças pú bli cas, ge ral men te de me nor im por tân cia. Men ci o no
ain da a Pra ia Ema nu el [sic]: é o prin ci pal mer ca do para le gu mes e aves,
que pro cu ram com pra do res no Rio. Aqui se ofe re ce di a ri a men te es pe tá -
cu lo sin gu lar men te mo vi men ta do ao ob ser va dor fo ras te i ro. Empi lha das 
em al tas pi râ mi des vêem-se as mais ra ras fru tas de toda es pé cie, en fe i -
ta das com os mais lin dos fes tões de flo res, se pa ra das em gra da ções e
co res e per fu mes; ma ca cos de to dos os as pec tos por ali fa zem seus di -
ver ti dos sal tos ou fa zem ca re tas e ar ras tam as cor ren tes, como se ti ves -
sem cons ciên cia de seu ca ti ve i ro; pa pa ga i os mul ti co res, tan to os afri ca -
nos cin zen tos, como os ver des na ti vos das flo res tas vir gens bra si le i ras,
gri tam ou ta ga re lam, e, quan do bem en sa i a dos, di zem im pro pé ri os le gí -
ti mos por tu gue ses; pás sa ros me no res, em cu jas pe nas bri lhan tes se es -
pe lham to das as co res da al vo ra da, chil ram, cada qual se gun do lhe
nas ceu o bico; le bres e às ve zes ani ma is ain da mais en gra ça dos, cá ga dos
e ou tros re pu ta dos mons tros ma ri nhos com ple tam o ex tra va gan te da
cena.

Centenas de gran des bo tes es tão sem pre pron tos a par tir
daqui para a ci da de zi nha fron te i ra de Pra ia Gran de; bar que i ros são
negros que ze lam seu ofí cio com enor me fu ror e ga ran tem par tir ins tan -
ta ne a men te, mas fa zem es pe rar às ve zes ho ras que com ple tem a lo ta ção
– se não se pre fe rir per der os 40 rs. Com bom ven to faz-se a tra ves sia
des sas duas lé guas em meia hora, mas se for ne ces sá rio em vez das ve las 
usar os re mos, en tão a vi a gem às ve zes leva o do bro ou o tri plo. Num
belo fim de dia, quan do o céu está com o res plen dor do sol a de i tar-se
no mar, não se pode ima gi nar mais lin do pas se io. O pen sa men to no
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além e no má gi co se nhor dos mun dos en tro ni za do atrás dos bas ti do res
das nu vens da eter ni da de em pol ga-nos ir re sis ti vel men te; e sen ti mos
pro fun da men te que Eu ro pa e Amé ri ca es tão de igual ma ne i ra per to –
ou lon ge – do céu.

NOTAS AO CAPÍTULO II

29 N. do T. – Pa pa ge no – Pã. Deus gre go, fi lho de Jú pi ter e de Ca lis to, pre si dia aos
re ba nhos e às pas ta gens. Atri bui-se-lhe a in ven ção da fla u ta dos pas to res.

30 Até bem de po is da pro cla ma ção da Re pú bli ca, ain da se viam nas ruas das mu i tas
ci da des bra si le i ras os sen ten ci a dos ar ras tan do cor ren tes pre sas aos pés. Eram os
calcetas, nome to ma do à ar go la que se cal ça va ao tor no ze lo do con de na do. Essa
argola, pre sa a uma cor ren te que li ga va os dois pés do in di ví duo, ou dois in di ví duos
entre si, tam bém cha ma va-se car ri nho. O ar ti go 25 dos Arti gos de Gu er ra do
Conde de Lip pe, pres cre ve: “Todo sol da do que de pro pó si to e de li be ra da men te se
pu ser in ca paz de fa zer ser vi ço, será con de na do ao car ri nho per pé tuo.”

31 N. do T. – Erro cras so do au tor. Pela dita paz, aliás de 27 de agos to, foi fir ma da a 
inde pen dên cia in ter na ci o nal da an ti ga Pro vín cia Cis pla ti na.

32 Rua 1º de Mar ço e Rua da Cons ti tu i ção.
33 Em tem pos idos, es sas ex tor sões cons ti tu íam ver da de i ra ver go nha da ad mi nis tração

bra si le i ra. Além das gor je tas que au to ri za vam vis tas gros sas con tra os in te res ses do 
Te sou ro, cer tos fun ci o ná ri os to ma vam para si gor das amos tras de tudo que lhes
agra da va. Mas, isso pas sou...

34 N. do T. – Ca pe la em ale mão tam bém é ban da de mú si ca.
35 As con ti nên ci as mi li ta res cor res pon di am a uma par te do pre i to que o Exér ci to rendia

a Deus. Assim, ao San tís si mo Sa cra men to, às re lí qui as do San to Le nho,
punham-se as ar mas em ado ra ção, in cli na vam-se as ban de i ras e es tan dar tes, as mú -
si cas e co rne tas to ca vam mar chas gra ves; às ima gens que pas sa vam, pu nham-se as
ar mas al tas no bra ço, ti ra vam-se as bar re ti nas e os ofi ci a is aba ti am as es pa das.
Quando um cor po em mar cha en con tra va o San tís si mo, me tia em li nha para prestar
con ti nência e logo de po is vol ta va a co lu na para acom pa nhar o cor te jo; se um
servi ço ur gen te o não per mi tia, o co man dan te de sig na va uma es col ta para o
acompa nha men to. As pró pri as guar das for ma vam e pres ta vam idên ti cas con tinên ci as
aos cor te jos re li gi o sos.

36 N. do T. – Anti no o – His tó ria e mi to lo gia. Jo vem bi tí ni co, de be le za prover bi al, que foi
ob je to de cri mi no sas afe i ções por par te de Adri a no e que para sal var seu senhor
fez o sa cri fí cio da vida, ati ran do-se ao Nilo.

37 N. do T. – A re vol ta teve lu gar em 1828, 9 a 12 de ju nho.
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38 Estas mi nú ci as de vem es tar re che a das de fan ta si as. O ca be ça do motim foi
proces sa do de acor do com as nor mas usu a is da que le tem po e ne nhum outro
nar ra dor da tra gé dia nos re la ta esse as pec to he rói co de ha ver ele mes mo co man da do
a pró pria exe cu ção.

39 Já no go ver no de D. Ma nu el Lobo, o des di to so ad mi nis tra dor que em 1680 fun dou a
Co lô nia do Sa cra men to, em que ha via de logo de po is ser des tro ça do pe los cas te lha nos
e re du zi do a ca ti ve i ro, as obras do rio Ca ri o ca acha vam-se em an da men to. De mo rou
mais de um sé cu lo a sua con clu são.
Para o au tor das Anti lhas, os ar cos que se os ten tam ain da hoje como vi a du to e que ao
tem po de Car los Se id ler eram o fa mo so aque du to, que tra zia aos ca ri o cas as águas de
seu rio, fo ram cons tru í dos no go ver no de Ai res de Sal da nha, isto é, en tre 1719 e 1723,
data em que se fez a ina u gu ra ção do cha fa riz da Ca ri o ca. De cor ri do me nos de um sé -
cu lo so bre as fu ti li da des que o mer ce ná rio ale mão es cre veu a nos so res pe i to, a nos sa
en ge nha ria tem-se sa í do vi to ri o sa de mi lha res de pro vas cu jas di fi cul da des es tão
para a cons tru ção des tes ar cos, como a água que eles con du zi am (e que o au tor dos
Dez Anos no Bra sil to ma va com ge ne bra), para a que se con tém num copo.
Aliás, a mão-de-obra ou era in dí ge na ou de es cra vos afri ca nos.

40 N. do T. –  Novo tro ca di lho, a que se pres ta o nome do ten. ale mão, Prahl: gabolice é
Prah le rei.

41 Nar ra Th. Bös che – Qu a dros Alter na dos – que D. Pe dro I for mou os três ba ta lhões de
es tran ge i ros, or de nan do que sa ís sem de for ma os que hou ves sem pre sen ci a do ao as sal -
to. Alguns mais inex pe ri en tes apre sen ta ram-se e fo ram ime di a ta men te pu ni dos com
100 pran cha das, apli ca das de boa von ta de pe los tam bo re i ros do 13º Ba ta lhão de Ca ça -
do res. Qu an to à pú bli ca hu mi lha ção in fli gi da aos sol da dos, diz Bös che que es tes
po di am se con so lar com o seu co man dan te, “o qual tra vou co nhe ci men to nes ta
oca sião com o chi co te do im pe ra dor, co nhe ci men to este pou co in ve já vel e que o prín -
ci pe a mu i tos já con ce de ra”.
Aos que acre di tam que a tro pa es tran ge i ra pri mas se pela dis ci pli na, re co men da mos
mais este tre cho do mes mo es cri tor: “Qu an do o nos so ba ta lhão vol tou para o quar tel,
em si nal de in dig na ção, es pa ti fou as ja ne las das ca sas das ruas por onde pas sa va.”
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo III

OS AR RE DO RES DO RIO DE JA NE I RO – OS JAR DINS PÚ BLI COS 
– BO TA FO GO – O JAR DIM BO TÂ NI CO – SÃO CRIS TÓ VÃO
 –  A QUIN TA IM PE RI AL – A ES TRA DA DE MI NAS GE RA IS

 – SAN TA CRUZ  – ITA GUAÍ  –  O DURO GU I MA RÃES

abe mos que ne nhum país da Ter ra foi mais ri ca men te abençoado 
pela na tu re za do que este Bra sil, que se acha em cul tu ra e de sen vol vi -
men to in te lec tu al tão atra sa do em re la ção aos pa í ses eu ro pe us; é de ve ras 
um pa ra í so, que a su pers ti ção vi gia qual que ru bim com a sua es pa da
cha me jan te, de onde a ár vo re da ciên cia da his tó ria na tu ral e uni ver sal,
com os seus dou ra dos fru tos de hes pé ri das, é en re da da e qua se su fo ca da 
pe las pa ra si tas do fa na tis mo, do es cra va gis mo e da ig no rân cia.

Até os mais pró xi mos ar re do res do Rio de Ja ne i ro ofe re cem
ao olhar tudo quan to o co ra ção do ho mem pos sa de se jar ou que o seu
ca pri cho que i ra exi gir. Mon tes e va les, ma tas e rios, ri so nhos jar dins e
se du to ras vi ven das, um ver de eter no e um céu sem pre ale gre, os can tos
so no ros de mi lha res de pás sa ros, que to dos com rara pe rí cia ex pan dem
sua voz, o ru mor do oce a no que nos re con ta as len das das mais lon gínquas
ter ras, e os na vi os que de ve las alí ge ras por ele sin gram – tudo aqui se
reúne for man do um qua dro de su pre ma har mo nia; é como se a na tureza



qui ses se pela su pe ra bun dân cia do seu amor mos trar ao es tran ge i ro mi -
gran te, a quem uma sor te in fe liz ar re mes sou a es tas dis tan tes pla gas, que 
tam bém aqui, a duas mil lé guas da pá tria, será ela ca ri nho sa mãe, a que -
rer con so lá-lo e com pen sá-lo de tudo quan to fal ta ao seu co ra ção che io
de sa u da des. Uma ex cur são aos ar re do res do Rio de Ja ne i ro é o meio, o
úni co, de afu gen tar do pe i to so fre dor a sa u da de e a tris te za.

Dois pas se i os mu i to lin dos apre sen tam-se à es co lha do va ci lan te 
ex cur si o nis ta: um de les leva à Qu in ta Impe ri al, o ou tro ao Jar dim Bo tâ ni co
[sic].

Va mos pri me i ra men te to mar o ca mi nho des te úl ti mo, pelo
que pas sa re mos no Jar dim Pú bli co. Ala me das den sa men te en ra ma das aqui 
ofe re cem far ta som bra e fres cor. Muro de dois a três pés de al tu ra cer ca
o jar dim, muro num e nou tro pon to in ter rom pi do por gra de de fer ro; mes -
mo os por tões são de fer ro ma ci ço. No in te ri or, atrás da es pes sa cor -
ti na de fo lhas há duas fon tes e na ba cia de cada uma le van ta-se um obe -
lis co de pe dra; mas as fon tes se ca ram e os obe lis cos tre mem de medo
de sua der ro ca da imi nen te. Assim é tudo no Bra sil! luxo e pom pa só se
apre sen tam no mais pró xi mo pre sen te; são bor bo le tas que nas cem e
mor rem no mes mo dia. Aten den do a um ca pri cho do mo men to, des -
per di çam-se as ma i o res so mas, e o que hoje se cons trói, ama nhã se de i -
xa ar ru i nar.

Do lado do mar o jar dim é pro te gi do por pa ra pe i to de al ve naria
con tra a invasão das on das, que nes te lu gar, ao me nor ven to, vêm
quebrar-se com es tron do con tra esse muro e os ma ta cões que o pre cintam. 
A vis ta de cima des se pa ra pe i to é in des cri ti vel men te bela; bem em fren te 
fica a bar ra, onde pro je ta das nas nu vens azu is bri lham as ve las bran cas,
como asas de cis nes, dos na vi os que in can sa vel men te en tram e saem.
Cen te nas de bo tes e ca no as re mam cons tan te men te para um lado e para 
ou tro, se gun do suas di ver sas fa i nas e es pe ran ças; se re nas e im po nen tes
emer gem do seio das on das es pu man tes, di an te de nos so olhar ma ra vi -
lha do, as nu me ro sas ilhas e as for ti fi ca ções; e nos olham as tor res das
igre jas da ci da de im pe ri al, ad ver tin do-nos com su a ve tan ger de sinos. É
como se re ce bês se mos de lon ge uma sa u da ção de es pí ri tos, e te mos a
sen sa ção de que um co ra ção hu ma no es pe ran ço so não pode ser sim ples 
áto mo no gran de todo do uni ver so.

86 Carl Seidler



Aliás este Jar dim Pú bli co, que de ve ria ser o or gu lho dos cidadãos
do Rio, nos últi mos anos tem sido ne gli gen ci a do de ma ne i ra im per -
doável. O povo bra si le i ro ain da não tem com pre en são para nada que é
pú bli co ou de gozo co le ti vo. Alguns ne gros ve lhos, tal vez cin co ou seis,
que jar di na gem não en ten dem mais que de cris ti a nis mo, são aqui em -
pregados com a du pla dig ni da de de guar das e jar di ne i ros. Du ran te o
rei na do do Impe ra dor, era bem di fe ren te, tudo con ser va do em or dem;
nos can te i ros re cor ta dos com gra ça os ten ta vam-se as mais lin das e ra ras
flores, e a mais leve bri sa que des li zas se por ba i xo da alta co ber ta de
folhas co mu ni ca va às on das ma ri nhas o seu ine bri an te per fu me. Ago ra
não se en con tra em todo o jar dim ou tra flor que não de sa bro cha da das
er vas que bro tam es pon ta ne a men te.

Prossiga mos. Pas sa re mos pela já men ci o na da Gló ria. Não
vamos su bir ao mor ro, se bem que um ca mi nho bem cal ça do leve ao
alto, à sa gra da ca pe la: já ti ve mos a am pla vis ta so bre a ci da de, a ter ra e o 
por to. E hoje em dia ali não se ce le bram mais fes tas tão bri lhan tes como 
an ti ga men te, quan do D. Pe dro com sua es po sa tão so le ne e des po ti ca -
men te as ani ma va; nem a pe que na, en gra ça da D. Ma ria da Gló ria brin ca
mais lá em cima com o tu rí bu lo, des per tan do com seu olhar in fan til e
seu cân ti co o en tu si as mo be a to de um povo des lum bra do, pois ela
tornou-se ra i nha de Por tu gal. A in sen sa tez go ver na o mun do, mas nes ta 
re si de um sen so pro fun do, edi fi can te: as in com pre en sí ve is mu dan ças
nas si tu a ções da vida são a me lhor pro va de uma imor ta li da de hu ma na.

Adi an te! Adi an te atra vés dos su búr bi os, en tre os qua is já se
con si de ra a Gló ria. Re pen ti na men te nos en con tra mos no meio dos mais 
es plên di dos jar dins, cer ca dos de al tas se bes ver des, atra vés das qua is es pi am 
as mag ní fi cas vi ven das de cam po, to das da mes ma cor. Sem pre adi an te,
mais adi an te, até que o cal mo idí lio as su me ca rá ter dra má ti co com o
ru gir do mar, cada vez mais pró xi mo. Aqui for ma-se uma gran de baía, a
Pra ia de Bo ta fo go [sic]; é uma obra-pri ma da na tu re za, que se apre sen ta
como pri ma-dona. Su ce dem-se as vi ven das, lado a lado, e a arte aqui em 
toda a par te pres tou os me lho res ser vi ços de ca ma re i ra à sua so ber ba
do mi na do ra. Aqui re si dem, na boa es ta ção, a ma i or par te dos mi nis tros
es tran ge i ros; ne go ci an tes ri cos, so bre tu do in gle ses, alu gam as mais lin das
vi ven das, quan do não as ad qui ri ram, e cos tu mam às cin co da tar de,
fe cha dos os ne gó ci os, re co lher-se aqui a ca va lo, para pas sa rem a no i te
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com a fa mí lia em Bo ta fo go. Sem dú vi da a moda con tri bui para isso; mas 
de ve ras o ar aqui é mais puro e mais sa u dá vel do que na ci da de aba fa da,
e a vis ta so bre a baía e os mor ros fron te i ros é re al men te pi to res ca; até
os bra si le i ros aqui re si den tes são mais so ciá ve is do que seus ir mãos da
ci da de. É, em par te, o exem plo dos eu ro pe us aqui re si den tes que a isso
os ani ma e tam bém se ima gi na que em Bo ta fo go já se está no cam po
para po der de i xar os cos tu mes rí gi dos da ci da de; a in fluên cia do ar
fres co do mar tor na os ho mens em ge ral mais cor di a is, mais aten ci o sos
e de li ca dos uns para os ou tros.

Mu i tas des sas ca sas são al ta men te ri cas e de gos to e pe los
sim pá ti cos jar dins, onde es tá tu as de már mo re atu am tão en can ta do ra -
men te à som bra da mais pu jan te ve ge ta ção, to mam in te i ra men te a apa rên cia 
de vi las ita li a nas. Sem que rer, o es tran ge i ro sa u do so da pá tria ex cla ma:
“Re al men te, aqui é bom mo rar; tam bém eu gos ta ria de le van tar aqui a
mi nha ca ba na.”

Do Bo ta fo go um ca mi nho es tre i to, mas sem pre car ro çá vel,
leva, ao Jardim Bo tâ ni co, dis tan te duas lé guas da ci da de. A rua é toda
ela agra dá vel e vai ser pe an do sem pre en tre se bes, jar dins e ma tas, ao
mes mo tem po que, ba nin do toda mo no to nia da que le ce ná rio ma ra vi -
lhoso, um após ou tro vão sur gin do lin dos qua dros di an te de nós.
Fi nal men te, che ga mos a um res ta u ran te, onde se cos tu ma des can sar
al guns ins tan tes de po is do pas se io. Ostras mu i to boas e par ti cu lar -
men te gran des, co lhi das dos pe nhas cos pró xi mos, pro por ci o nam
bom al mo ço, acom pa nha das de um co pi nho de ex ce len te vi nho do
Por to. Obti da a per mis são do ins pe tor – a qual qua se nun ca é re cu sada – 
pe ne tra mos em com pa nhia de um ne gro, que sa bia umas mi ga lhas de 
la tim e re pe tia como um pa pa ga io cer tos no mes ci en tí fi cos no
esplên di do jar dim, or na do de to dos os te sou ros do re i no ve ge tal, e
que tem uma área de cer ca de duas lé guas qua dra das. Aqui se vê
claramente com que in fi ni ta bon da de, po der-se-ia di zer com que
predi le ção, a mãe na tu re za aben ço ou a esta ter ra abun dan te men te,
mais que a to das as ou tras. As plan tas de to das as zo nas, na tu ral mente
ex ce tu a das as do ex tre mo nor te e as do ex tre mo sul, me dram aqui
exu be ran te men te e com pou co tra to de mão hu ma na.
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A Im pe ra triz Le o pol di na, in fe liz men te fa le ci da cedo de ma is,
mu i to me re ci men to tem em se ha ver in te res sa do por este útil es ta be le ci -
men to, como aliás por tudo quan to o Bra sil tem de bom e belo. Gran de
quan ti da de de plan tas ra ras fo ram de to das as par tes do mun do para
aqui tra zi das por in te res se dela, mu i tas ve zes à sua cus ta, e me dra ram
oti ma men te em bo ra mais tar de re la xas sem o tra to. Encon tram-se ala -
me das de ár vo res de cân fo ra; cra ve i ros os ten tam em toda a par te suas
per fu madas flo res ver me lhas; a pal me i ra sago es ten de seus am plos
leques por so bre os ga lhos ver des da ár vo re do pão; cam pos de ár vo res
de chá, cu i da das por chi ne ses; lin das ár vo res de noz-mos ca da e de canela; 
qua se to das as es pe ci a ri as e ra ri da des das Índi as Ori en ta is acha ram aqui
nova pá tria; en tre tan to, de to das es tas co i sas, cuja con ser va ção custa
somas fan tás ti cas, não se co lhe ne nhum pro ve i to real para o estado ou
a ter ra, e o que não é rou ba do pe los ne gros aqui em pre ga dos apo dre ce
no chão.

O chá, que o rei por tu guês D. João VI para cá fez trans plan tar 
por vol ta de 1816, é o úni co pro du to que faz ex ce ção, pois é co lhi do em 
re gra. Com imen sas di fi cul da des e ex tra or di ná ri as cus tas man da ram vir
chi ne ses de sua lon gín qua pá tria, para cul ti va rem o chá no Bra sil à
maneira da Chi na. A idéia foi fe liz e teve bom êxi to. O chá aqui pro duzido
é pou co in fe ri or ao chi nês. Mas aqui fal ta or dem e fis ca li za ção: os chi ne -
ses nun ca des men tem sua na tu re za de la drões e con ser vam para si a
me lhor par te da co lhe i ta, que em se gui da ven dem a res to de ba ra to nas
ruas da ci da de. Se essa cul tu ra do chá fos se re a li za da com al gum cu i da -
do e in te li gên cia, o im pé rio mu i to bre ve es ta ria em con di ções de pro du -
zir todo o chá ne ces sá rio ao seu pró prio con su mo, mu i to con si de rá vel, e 
as sim o país te ria anu al men te uma for te des pe sa a me nos. Entre tan to se
re co nhe ce que o go ver no, ape sar de fi nan ças com ple ta men te der ro ca -
das, acha que não vale a pena um me lho ra men to des sa es pé cie, que
podia tra zer um dia as ma i o res con se qüên ci as. Na tu ral men te os in gle ses
tam bém fa zem quan to po dem para es tor var tais plan ta ções; mas será
pos sí vel que um gran de im pé rio in de pen den te, como o Bra sil, por meio
de me di das enér gi cas não pos sa com ba ter esse vil es pí ri to de es pe cu lação
de seus hós pe des não con vi da dos! De um modo ge ral, o mes mo se
passa com to das as ou tras pro du ções des sa na tu re za: re pro duz-se o caso 
da mon ta nha a pa rir um rato. Assim como as es pe ci a ri as an tes men ci o -
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na das me dram bem no Jar dim Bo tâ ni co, com fa ci li da de po de ri am ser
cul ti va das em to dos os ar re do res do Rio de Ja ne i ro, qui çá em toda a
pro vín cia, e nas re giões mais se ten tri o na is, como Per nam bu co, Ce a rá,
Ma ra nhão ou Pará, ain da mu i to me lhor ha vi am de acli mar-se. Mas o
des le i xo do go ver no não per mi te co i sa di fe ren te e a pre gui ça ina ta dos
bra si leiros não se co a du na com as mais úte is re for mas. Só a mais premen te 
po bre za, a mais pro fun da mi sé ria, o mais alto grau de de ses pe ro sem
saída, po de rá de ter mi nar esse povo in fe liz, por meio de apli ca ção, cul tura
e in dús tria, a reerguer da lama do caos atu al a sua pá tria, tal vez en tão
dema si a do de ca í da.

O se gun do pas se io prin ci pal, que nos con duz à Impe ri al Qu in ta 
da Boa Vis ta [sic], o pa lá cio im pe ri al de re cre io, é do mes mo modo
ex cep ci o nal men te belo. Por um ca mi nho lar go, bem cal ça do, que à no i te 
é ilu mi na do por inú me ras lan ter nas, che ga mos atra vés de S. Cris tó vão a esse 
pa lá cio, onde o im pe ra dor re si de in ver no e ve rão. É um edi fí cio cu ri o so,
ir re gu lar, mas que não de i xa de ser bo ni to, que, se gun do se diz, foi pro je -
ta do pelo pró prio D. Pe dro, onde en tre tan to não se pode des co brir
qual quer idéia de es ti lo ou de es co la – um cha ri a ri [sic] de luxo, ma jes ta -
de, in co mo di da de, in de cên cia e lou cu ra. Gra des de fer ro, com ri cos
dou ra dos e nu me ro sos exem pla res do es cu do bra si le i ro, cer cam o se gun do
pá tio, am plo, des ti tu í do de toda ele gân cia, até de as se io; do lado opos to
fica o gran de par que, com suas inex ce dí ve is be le zas. Aqui tudo pa re ce
sa gra do, som brio e si len ci o so; al tas se bes es pes sas, de pés de café bor -
dam e en som bram os ca mi nhos que cor tam o jar dim; a gi gan tes ca man -
gue i ra∗ es ten de lar ga men te seus ga lhos ar que dos e de ba i xo de sua fo lha -
gem den sa ofe re ce ao fa ti ga do pe re gri no o mais fres co e agra dá vel, sí tio
de re pou so. To dos os ar re do res da Qu in ta são igual men te ro mân ti cos e
be los; por toda par te, em S. Cris tó vão e em tor no, o olhar, já des lum -
bra do de tan tas be le zas, des co bre os mais ri cos jar dins e par ques; ne nhum
pe da ço de ter ra ina pro ve i ta da, por me nor que seja; qua se se acre di ta ria
que es ta mos no país mais ci vi li za do de todo o mun do, to mar-se-ia o Bra sil
por uma enor me Pro ven ça. Na ver da de, não se po de ria in cor rer em mais 
gra ve en ga no!

90 Carl Seidler

∗ Esta ár vo re pro duz um dos mais lin dos fru tos ofe re ci dos pela ve ge ta ção sul-ame ri ca -
na. A fru ta, exa ta men te su cu len ta e sa bo ro sa, pa re ce-se com a nos sa da mas co, só que
é mu i to ma i or, e co mi da em ex ces so fa cil men te ca u sa có li ca, que pode ser fa tal.





A vi a gem por água, da ci da de a S. Cris tó vão, é qua se igualmen te 
bela, e sem dú vi da é mu i to mais cô mo da. Com a ma i or fa ci li da de
des lizam os bo tes por so bre a se re na su per fí cie lí qui da. À es quer da
tem-se uma par te da ci da de, à direita duas pe que nas ilhas interessantemente
cul ti va das, e bem em fren te er gue-se o en can ta dor idí li co S. Cris -
tóvão. Num mor ro em fren te ao pa lá cio fica o já men ci o na do convento
trans for ma do em quar tel, de me lan có li ca me mó ria. Atu al mente está
aban do na do e pro va vel men te em bre ve es ta rá em es com bros, pois não é 
mais ha bi ta do nem por mon ges nem por sol da dos.

No pé do mor ro em que se acha a Qu in ta avis tam-se di ver sos 
edi fí ci os des ti na dos à fa mu la gem im pe ri al, bem como uma es tre ba ria
ver da de i ra men te bo ni ta, com es tru me i ra ao ar li vre. Aqui é mes mo
moda con ju gar o atra en te com o re pe len te; se me lhan tes in ge nu i da des se 
de pa ram em todo povo que te nha re cém-adquirido, ou sur ru pi a do, a
sonha da li ber da de.

Pelo sopé da co li na cor re a es tra da mi li tar que vai para o interior 
do país até a Ser ra dos Órgãos, dis tan te de zes se is lé guas do Rio, ela é
ex tra ordina ri a men te boa para uma ter ra como o Bra sil; mas de po is
piora con si de ra vel men te. A duas lé guas da ci da de ela se bi par te, mas
am bos os ra mos le vam a Mi nas Ge ra is; a es tra da da di re i ta está lon ge de 
ser tão bo ni ta, lar ga e fre qüen ta da, como a da es quer da, onde re i na
contí nua ati vi da de. Por ela vi a jam re ba nhos de bois e ove lhas, por cos e
pe rus; se guem-se inin ter rup ta men te mu las car gue i ras com café, ta ba co,
al go dão, tou ci nho e ou tros ví ve res; ne gros, a trans por ta rem para a cidade
le i te, fru tas, le gu mes e flo res, ca va los e bes tas, ou des ti na das à ven da, ou 
a conduzir car gas; ca va le i ros ou pe des tres em bus ca de qual quer ob je tivo.
De po is da Ser ra dos Órgãos a es tra da mi li tar bi par te-se de novo, em
uma es tra da para Mi nas Ge ra is, ou tra para S. Pa u lo.

A dez lé guas do Rio de Ja ne i ro a es tra da atra ves sa a ci da de zi -
nha de S. Cruz, per ten cen te à gran de fa zen da do mes mo nome, com 4 a 
5 léguas qua dra das de área, a qual an ti ga men te era pro pri e da de parti cu lar
do im pe ra dor, mas que ago ra per ten ce à na ção, pois que o go ver no afir -
ma que D. Pe dro a ad qui ri ra por for ma ilí ci ta. O im pe ra dor ti nha aqui
um pa lá cio bas tan te ele gan te, que por ca u sa da caça ele vi si ta va
freqüen te men te. Mais de mil es cra vos, to dos per ten cen tes a ele, es ta vam 
sempre en tre gues ao cul ti vo dos ex ten sos cam pos; tam bém lhes com petia
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tra tar de uma por ção de ca va los, bois, por cos e aves. To dos os pro du tos
de S. Cruz eram di ver sas ve zes na se ma na ex pe di dos à ven da para a
cidade e ren di am enor me men te ao im pe ra dor ávi do de di nhe i ro, que
pes soalmen te se ocu pa va com a ad mi nis tra ção des sa fa zen da, nos mínimos 
por me no res. Aliás D. Pe dro, é sa bi do, em pre ga va mu i tís si mo mais
tempo e aten ção na ad mi nis tra ção da sua for tu na pes so al do que na do
Impé rio e ti nha mu i to mais je i to para en ri que cer pes so al men te do que
para re er guer as fi nan ças do esta do, pro fun da men te de ca í das. Raia pelo
fabulo so o que de pra ta, ouro e di a man tes ele le vou con si go ao ser
destro na do; sem dú vi da era o ho mem mais rico de seu tem po.

A es tra da atra ves sa essa pro pri e da de e cus tou aqui enor mes
dis pêndios por que so bre o solo pan ta no so hou ve que cons tru ir em muitos
pon tos ater ra dos42 de seis a oito pés de al tu ra; não obs tan te quan do
caem chu vas pro lon ga das a es tra da fica tão má que os car gue i ros ato lam 
até a bar ri ga na lama.

A ci da de zi nha mes mo não pode ab so lu ta men te ser cha ma da
bo ni ta; con sis te numa úni ca fi le i ra de ca si nhas ba i xas e mal cons tru í das,
ge ral men te pe na tes de po bre za e de sas se io.

A duas lé guas de S. Cruz fica a ci da de de Ita guaí, que ul ti ma -
men te ad qui riu cer ta im por tân cia pelo seu co mér cio com a ca pi tal. Anti -
ga men te todo o café das pro vín ci as ti nha que ser trans por ta do por ter ra 
para o Rio e eram três pe no sos dias de vi a gem para os car gue i ros en tre
Ita guaí e a ca pi tal; mas ago ra trans por tam o café des sa ma ne i ra so men te 
até Ita guaí, onde os ne go ci an tes aí es ta be le ci dos o ne go ci am e re me tem
por mar para o Rio de Ja ne i ro. Os mi ne i ros, isto é, ha bi tan tes da pro vín -
cia de Mi nas Ge ra is, com o di nhe i ro re a li za do, aqui se abas te cem às
ve zes para anos, em chi tas, pa nos, vi nho, fer ra gens, e ou tros ar ti gos de 
in dús tria in gle sa e do sis te ma sul-americano de con tra ban do, o que
traz gran des van ta gens aos ne go ci an tes de Ita guaí, que ven dem suas
mer ca do ri as com 50 a 70% de lu cro. Por essa for ma a ci da de zi nha até
há pou cos anos qua se des co nhe ci da e com ple ta men te sem im por tância
tor nou-se uma ci da de fa mo sa e rica, que, qual cri an ça, ain da está em
fral das mas com as cir cuns tân ci as fa vo rá ve is em pou cos anos se de vol -
ve rá em pu jan te ju ven tu de.

Duas lé guas mais adi an te o ca mi nho tor na-se mu i to mais aci -
den ta do; enor me ca de ia de mon ta nhas, a Ser ra dos Órgãos, le van ta-se
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como gi gan te ir ri ta do, que des per ta da mo dor ra. Até pelo in te ri or aden tro 
su ce dem-se pe nhas cos e mais pe nhas cos como gro tes co ce ná rio de nu -
vens. Toda a ra zão as su me ago ra as pec to ás pe ro e sel va gem; até onde a
vis ta al can ça é mata, mal in ter rom pi da aqui e ali de plan ta ções iso la das de
café, ama re len tas, e de ca sas pin ta das de cin za e bran co. Até os mo ra do res 
se har mo ni zam com a sel va ge ria que os en vol ve. Aqui ces sa o do mí nio
que as mo das fran ce sas exer cem na ca pi tal mes ti ça; o tra je per ma nen te
des sa gen te con sis te num ca sa co de chi ta, cal ças bran cas de al go dão, cha -
péu de pa lha de aba lar ga, e fa i xa pas sa da na cin tu ra, tra zen do com pri da
faca pu nhal; os olhos som bri os e a tez mo re na des sa gen te, como seus
com pri dos ca be los ne gros des gre nha dos, ain da con tri bu em para que o
es tran ge i ro os tome como ban di dos ita li a nos e não como pa cí fi cos la vra -
do res des sas be las mon ta nhas. É de ad mi rar que nes sa re gião só mui raro
se ouça fa lar de fur tos; é que o cri mi no so pou co te ria a te mer o ri gor da
lei. Deve-se atri bu ir o fato uni ca men te à vi gi lân cia e co ra gem dos mo ra -
do res lo ca is, que mu i tas ve zes com ris co de vida per se guem e apa nham
la drões e ga tu nos pro ce den tes dos dis tri tos vi zi nhos. Já os as sas sí ni os são
mu i to fre qüen tes; mas o in fe liz que as sim cai na flor da vida com al gum
tiro ou fa ca da à tra i ção, não é sa cri fi ca do por mo ti vo de atre vi do fur to: os 
mó ve is do cri me são ge ral men te a vin gan ça, a hon ra ofen di da, o ci ú me.
Li vre e de sem ba ra ça do, con ti nua sua ati vi da de aque le que ti ver pra ti ca do
se me lhan te fe i to; não o re pe lem, não o ode i am, nem te mem, nem per se -
guem, acha em toda par te ami gos que, se ne ces sá rio, o es con dem e pro te -
gem; ele se van glo ria pu bli ca men te de sua fa ça nha e o povo dá-lhe o
nome de hon ra de Duro [sic]. Se me lhan te tí tu lo o con sa gra, como ao seu
fe i to, o qual po de rá ser des cul pa do, mas não se deve apla u dir; ele trans -
gre diu as leis hu ma nas, mas a so ci e da de hu ma na o res pe i ta como a um
ino cen te már tir: fa zem uma gló ria do seu si nal de Caim na tes ta. A po lí cia 
in ten ci o nal men te ig no ra seu cri me; até os ju í zes que o de ve ri am con de nar 
o pro te gem, a me nos que a fa mí lia do as sas si na do seja mu i to rica e se em -
pe nhe se ri a men te por per se guir o cri mi no so, com gran des des pe sas e ra -
ra men te com êxi to.

Um des ses Duro, a quem se atri bu em mais de vin te as sas sí nios,
ou para fa lar le gi ti ma men te por tu guês “mor te zi nhas”, ain da hoje vive
nos mais próxi mos ar re do res do Rio. É co nhe ci do pelo nome de
Guima rães. Di zem que foi o mais belo ra paz da ca pi tal e a pri me i ra

94 Carl Seidler



mor te que pra ti cou não foi um as sas si na to, mas jus to cas ti go à in fi de li -
dade de um ser a quem con fi a da men te ele vo ta ra as mais be las es pe ranças
de sua mo ci da de. Este pri me i ro fe i to, bem pre me di ta do e ener gi ca mente
exe cu ta do, de ter mi nou-lhe o fu tu ro; aban do nou pá tria, pais e ami gos,
ab di cou de to dos os go zos que sua for tu na te ria per mi ti do: tor na ra-se
um Duro e como tal quis vi ver. Ah! quan tas ve zes deve tê-lo ilu di do a
tris te re a li da de! quan tas ve zes uma ama da o tra iu, um ami go o en ga -
nou! Hoje não é mais moço nem belo, mas é far ta men te rico e res pe i -
ta do. Mu i tas ve zes o vi nas ruas do Rio, nun ca sem gran de acom pa -
nha men to; sem pre os po bres o cum pri men ta vam com res pe i to e os
mem bros do go ver no, me dro sos, pas sa vam por ele como se não o co -
nhe ces sem.

Ao tem po do fa le ci do rei de Por tu gal, o já men ci o na do D.
João VI, fez-se a pri me i ra ten ta ti va de apa nhar a esse ho mem pe ri go so,
e ex pe diu-se for te des ta ca men to mi li tar para sua fa zen da, com or dem de 
tra zê-lo mor to ou vivo. Por mais se cre ta men te que pre pa ras sem a ex pe -
di ção, o Duro, que no Bra sil tem ma i or po der que o im pe ra dor e o rei,
teve no tí cia em tem po. Po de ria ter fu gi do, mas Gu i ma rães nun ca faz
isso: re u niu seus ami gos, na ma i or par te mu la tos, mais de du zen tos, para 
en fren tar os sol da dos. Ao abri go da no i te, o des ta ca men to se apro xi mou 
ca u te lo sa men te e cer cou a re si dên cia; o ofi ci al que o co man da va dis pôs
cu i da do sa men te as guar das, com a ma i or tá ti ca, para que a ra po sa não
es ca pas se à ar ma di lha tão bem mon ta da. Eis que o ban do de mu la tos
lan ça-se da to ca ia: os sol da dos sur pre en di dos nem ti ve ram tem po de
car re gar as ar mas, os que não pu de ram es ca par-se para a mata fo ram
im pla ca vel men te mor tos. O Duro fes te jou re gi a men te a vi tó ria ba ra ta.
Diante dis so de ve ria o go ver no ter pro ce di do mais ener gi ca men te
contra o atre vi do cri mi no so; mas, ao con trá rio, en ta bulou com ele ne go -
ci a ções de paz, for mal men te, e o fim da his tó ria foi que Gu i marães
median te a con tri bu i ção de três mil pi as tras teve ple na ab sol vi ção e anistia
por to dos os seus cri mes.

O dinhe i ro com pro va seu po der em to das as par tes do
mundo, mas cer ta men te em lu gar al gum da Eu ro pa ele exer ce se me lhante
ti ra nia: Ma mon deve do mi nar, mas não como dés po ta.
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NOTAS AO CAPÍTULO III

42 N. do T. – Sub sis te o ater ra do que liga S. Cruz a Ita guaí, di re ta men te, hoje le i to da
estra da de fer ro, e tam bém sub sis te o da es tra da de ro da gem, mais pelo in terior, rumo
ao Mor ro do Ar, onde se bi fur ca, sen do que o ramo que con duz ao Esta do do Rio
atraves sa o rio Gu an du na cha ma da “Pon te dos Je su í tas” e pou co adi an te nele
entron ca o pés si mo ca mi nho de ro da gem que vai a Ita guaí.
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Capítulo IV

SER VI ÇO PO LI CI AL – ORGA NI ZA ÇÃO MI LI TAR ATU AL
 – O BA TA LHÃO DE OFI CI A IS – OS JU Í ZES DE PAZ

 – AS SE NHO RAS E AS GA LAN TE RI AS BRA SI LE I RAS 
– MA LES – VÍ VE RES

omo vi mos an te ri or men te, a de u sa Astréi a43 já de mu i to
aban do nou tam bém o Novo Mun do, sem re gres sar ao Ve lho; a ge o gra -
fia não sabe mais onde pára essa ce les ti al va ga bun da e a as tro no mia não
per ten ce ao ho mem. Mas mes mo onde não haja jus ti ça, tem que ha ver
tri bu nal, ao qual por bem ou por mal tem que ha ver obe diên cia, se gun do
prin cí pi os ge ra is pre es ta be le ci dos. Este im pé rio tran sa tlân ti co é, en -
tre tan to, de ma si a do jo vem e fra co para que sua for ça exe cu ti va se faça
sen tir.

A po lí cia no Bra sil acha-se em más con di ções por toda a
par te. Re i na um vas to sis te ma de su bor no; tudo é ve nal; al guns pou cos
cru za dos con tra ba lan çam mu i tas ve zes a cons ciên cia dos ju í zes, e a jus ti ça,
qual pro pri e da de par ti cu lar, é pu bli ca men te ven di da a quem mais dá.
Anti ga men te exis tia no Rio de Ja ne i ro uma “po lí cia ar ma da”, de cer ca
de mil ho mens, que pa tru lha va dia e no i te as ruas e as sim pe i a va a la dro a -
gem; após a re vol ta de 7 de abril, ou por que fos se de lem bran ça odi o sa
para o povo, ou por que pelo me nos apa ren te men te se qui ses sem fa zer



re for mas em to dos os ra mos da ad mi nis tra ção pú bli ca, ela foi su bi ta -
men te dis sol vi da, e em seu lu gar cri ou-se uma Gu ar da Per ma nen te [sic]44

Este cor po com pre en de cer ca de 600 ho mens, re cru ta dos na ralé, do
povo: ca i xe i ros do co mér cio, in fiéis, es cre ven tes im pres tá ve is, ope rá ri os
mi se rá ve is, jo ga do res in fe li zes, fi lhos de ge ne ra dos, ale i ja dos e man driões
de toda es pé cie cons ti tu em esse ban do au to ri za do de la drões, que pa re -
cem re cru ta dos por um mo der no Fals taff, em bo ra se des ti nem a pro te -
ger a se gu ran ça pú bli ca e a pro pri e da de dos ci da dãos. Esta é a ve lha
iro nia da vida: o bode é fe i to guar da do vi nhe do. Esta Gu ar da Per ma -
nen te tem um po der qua se so be ra no, sem em bar go é des ti tu í da de
im por tân cia, ela só se guia pela mais atre vi da ar bi tra ri e da de. De pen de só 
e ex clu si va men te de seu co man dan te, o Ge ne ral Lima,45 e ne nhum de
seus mem bros res pon de pe ran te qual quer ou tra au to ri da de ci vil ou
mi li tar pe las in jus ti ças ou vi o lên ci as que pra ti que; quan do mu i to o
trans gres sor, se o seu cri me, na tu ral men te sem pre co me ti do por ex ces so 
de zelo, for de ma si a do no tó rio, é le va do a con se lho de guer ra; e os
hon ra dos ju í zes, ofi ci a is do mes mo cor po, de i xam es ca par o ca mun don go
pre so, atra vés da ar ma di lha de ra po sa. Que hor rí vel in sen sa tez! Que têm
de ver com con se lho de guer ra os be le guins em tem po de paz? O go ver no
gos ta de toda es pé cie de pi ro tec nia e é o pri me i ro a lan çar o fo gue te na 
casa da pól vo ra: isso é tá ti ca bra si le i ra.

Para fi car mais se gu ro des sa es có ria, o Ge ne ral Lima, o fa -
mi ge ra do aris to cra ta do povo, teve a es per te za, logo que foi no me a do
pri me i ro re gen te, de fa zer que a Câ ma ra dos De pu ta dos, ain da trê mu la,
fi xas se aos guar das per ma nen tes, seus pu pi los, um sol do ver da de i ra -
men te enor me. Fi lo so fia pe cu li ar, ex tra va gan te. Sol do quín tu plo fa ria
dos al gua zis sol da dos. Assim o sol da do raso da in fan ta ria da Gu ar da
Per ma nen te ga nha por mês vin te tá le res e é mu i to bem far da do; o 2º
te nen te ga nha 90 tá le res, e a ca va la ria, com cer ca de 150 ho mens ain da
se lam be com gra ti fi ca ções adi ci o na is. Estes 900 ou 999 ho mens – pois
na nova ci da de im pe ri al há mu i tas ve zes sin gu la res cál cu los es ta tís ti cos
– tra zem ago ra todo o Rio de Ja ne i ro as sus ta do – ou es pe ran ça do –
como po der exe cu tan te mas tam bém exe cu ti vo. Em caso de aper to con -
fi am ce ga men te na au to ri da de e pro te ção de seu en de u sa do ge ne ral, o
qual com lou vá vel pa tri o tis mo pre mia os seus er ros com me da lhas, de
ma ne i ra que a todo mo men to deve-se te mer de ser as sal ta do e sa que a do 
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por es ses pa ti fes. Se me lhan tes ce nas ain da são de ma si a do fre qüen tes
num país, que, en tre tan to, se van glo ria da sua li ber da de e da con quis ta -
da cons ti tu i ção.

Além des se cor po não há no Rio, nem em todo o país,
nenhu ma ou tra tro pa re gu lar, ex ce to al guns pou cos dra gões de Mi nas
Gerais,46 cujo úni co ser vi ço con sis te em acom pa nhar D. Pe dro II,
menino de dez anos, à ci da de, em cer tas oca siões, como se jam fes ti vi dades 
e pa ra das. Nes sas oca siões cos tu mam apre sen tar-se tam bém os três
regen tes que du ran te a me no ri da de do Impe ra dor ad mi nis tram o país,
in clu si ve o res pe i tá vel José Bo ni fá cio de Andra da, o tu tor es co lhi do
pelo pai do im pe ra dor zi nho. Apa re ce en tão tam bém a Guar da Na ci o nal, 
que con ta 20.000 ho mens, a qual aliás tem por fun ção de sem pe nhar
todo o ser vi ço ati vo; mas ra ra men te o efe ti vo for ma do no Cam po da
Hon ra47 ex ce de de 4 a 5 mil ho mens.

Essa de sor dem deve ser atri bu í da na ma i or par te ao ir re fle ti do
medo dos su pe ri o res aos seus su bor di na dos, por não sa be rem bem se
ha ver em sua nova dig ni da de; pois quan do um sol da do da Gu ar da
Na ci o nal sob qual quer pre tex to re cu sa se ri a men te aten der a se me lhan te
cha ma do, de pura brin ca de i ra, pre fe re-se fa zer vis ta gros sa, pois que os
che fes se con si de ram de ma si a do im po ten tes para cor ri gir o mal.

Men ci o no ain da aqui uma ins ti tu i ção sin gu lar e bi zar ra que
de i ta a mais in ten sa luz so bre a na tu re za bas tar da do es pí ri to da épo ca, a 
in gra ti dão do go ver no e a in sen sa tez do pa tri o tis mo bra si le i ro: alu do
com isto ao co nhe ci do ba ta lhão de ofi ci a is. Este cor po com pre en de cerca
de 400 ho mens, to dos ofi ci a is, que, po rém, fa zem ser vi ços de sol da dos.
A co i sa pas sa-se as sim. Com a ab di ca ção de D. Pe dro I, os bra si le i ros
que ser vi am no exér ci to em pos tos ele va dos não po di am ser sim ples -
men te dis pen sa dos e des pe di dos, como se fez com os es tran ge i ros;
como me di da pro vi só ria fo ram gran de men te re du zi dos os seus ven ci -
men tos e te rão que es pe rar o res to da vida por uma me lho ra pe cu niá ria.
Com as cons tan tes per tur ba ções da or dem, que con ti nu a vam agi tan do o
Impé rio, a for ça mi li tar exis ten te era in su fi ci en te e en tão os ofi ci a is pen si o -
nis tas se ajun ta ram, em par te, com os seus so nhos de lou ros e ouro, for -
man do um ba ta lhão de vo lun tá ri os, para pro te ger e de fen der a pá tria li vre.

Esses to los pa tri o tas mais tar de fo ram alvo de mofa quan do
em seu uni for me, com es pin gar da e car tu che i ras, mon ta vam guar da, e a
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cha co ta ain da cres ceu quan do se sou be que o go ver no não que ria por
isso con ce der-lhes a mí ni ma gra ti fi ca ção e ain da que ria exi gir como
obri ga ção le gal o que fora es pon tâ neo. Mu i to mais pru den tes an da ram
os ofi ci a is que com a sua in de pen dên cia e a pe que na pen são se re ti ra ram
para o in te ri or do país, onde le vam vida cal ma, sem cu i da dos, como la -
vra do res, pro pri e tá ri os agrí co las ou ne go ci an tes de cou ros. Ver da de i ra -
men te o pre sen te não ser ve mais para o pa tri o tis mo. Que pode fa zer
nos tem pos mo der nos um Bru to ou um Sce vo la? Sa tur no de vo ra seus
mais di le tos fi lhos. Aliás não se pres ta aos mi li ta res e fun ci o ná ri os a
mes ma con si de ra ção de que go za vam sob o go ver no do im pe ra dor; só
os ju í zes de paz, que são ele i tos pelo povo e de sem pe nham suas fun ções 
sem qual quer re mu ne ra ção, go zam de es ti ma pú bli ca e qua se cega obe -
diên cia. Seus ple nos po de res são am plos, se bem que não pos sam de ci dir
dos pro ces sos des de que a ca u sa ex ce da ao va lor de de zes se is tá le res, a
sua pa la vra é qua se sem pre aca ta da e con fir ma da pe las ins tân ci as su pe -
ri o res; uma re co men da ção de les vale por uma sen ten ça. Em caso de de sor -
dem, to das as for ças mi li ta res fi cam às suas or dens, as sim como dis -
põem in te gral men te da po lí cia. Seu dis tin ti vo é uma fa i xa ver de-ama re la,
com a lar gu ra da mão, que pas sa do om bro di re i to ao qua dril es quer do e 
ates ta sua dig ni da de ju di ci al. Mos tran do essa fa i xa num mo tim ou no
mais lou co ajun ta men to po pu lar, ins tan ta ne a men te se res ta be le ce a or dem; 
até o apa re ci men to de um juiz de paz, com suas pa la vras se ve ras, ami -
gá ve is, tem mu i to mais in fluên cia so bre a mas sa do que toda a os ten ta ção 
de for ça mi li tar. Te nho pra zer em po der fi nal men te as su mir o pa pel de
pa ne gi ris ta de uma ins ti tu i ção pú bli ca bra si le i ra.

Va mos a ou tras co i sas mais in te res san tes.
O belo sexo aqui, em sín te se, não se pode con si de rar belo,

mas as se nho ras das pro vín ci as do Sul dis tin guem-se sob cer tos as pec tos
van ta jo sa men te das do Nor te. Assim, por exem plo, en con tram-se em
São Pe dro do Sul, San ta Ca ta ri na e São Pa u lo co mu men te se nho ras de
tez bran ca e fa ces co ra das, o que no Rio é gran de ra ri da de. As se nho ras
da ca pi tal têm ge ral men te uma pele en tre par da e ama re la e os tra ços
fi si o nô mi cos for te men te pro nun ci a dos, e são qua se to das mi ú das e
ma gras, mas de pron to es que ce mos os seus de fe i tos di an te dos seus
olhos ne gros, sa u do sa men te cin ti lan tes, as de li ca das mãos sem pre a
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dan çar; e a leve gra ça que as en vol ve em to dos os seus mo vi men tos su -
pre o que fal ta em for mas abun dan tes.

As clas ses su pe ri o res ves tem pelo úl ti mo fi gu ri no pa ri si en se e
não raro exa ge ram ri di cu la men te as mo das im por ta das. As mu lhe res da
clas se mé dia em ge ral usam sa i as pre tas de seda, que sa bem me ne ar com 
par ti cu lar gra ça. Em re gra, um des ses ves ti dos, com um par de ca mi sas
e, quan do tudo mu i to, um en xo val de cama, é todo o dote ou até toda 
a for tu na das da mas lo ca is, de sor te que o re cém-ca sa do já oito dias de po is 
do ca sa men to tem que pen sar em equi par [sic] a jo vem es po sa. Em pri -
me i ro lu gar, é pre ci so com prar bo ti nas no vas, pois a va i da de das bra si -
le i ras es ti ma par ti cu lar men te este ar ti go; em se gui da, é pre ci so cha mar o
al fa i a te, pois ma da me [sic] é ago ra dona de casa e é im pos sí vel que, dia
sim dia não, use o mes mo ves ti do, como dan tes, quan do só trans pu nha
a so le i ra da por ta da rua para acom pa nhar al gu ma pro cis são ou ir à igre -
ja. Ma da me quer fa zer vida de so ci e da de e res sar cir no tur bi lhão dos pra -
ze res mun da nos os anos de mo ci da de per di dos sob a se ve ra guar da dos
pais, e as sim o que ri do es po so, se não qui ser logo trans for mar o seu céu
em in fer no, tem que ar ran jar a ne ces sá ria in du men tá ria – por mais que lhe 
cus te e ain da que te nha que ven der a cama do ca sal, pois ma da me de bom 
gra do se con ten ta, até me lho res tem pos, com uma es te i ra de pa lha e uma
man ta de lã, con tan to que pos sa re pre sen tar pa pel bri lhan te na so ci e da de.

Tanto as mo ças como as se nho ras, em ge ral, apre ci am os
estran ge i ros; as pri me i ras, por que com uma li ga ção amo ro sa ou quem
sabe um ca sa men to se jul gam mais li vres e mais in ti ma men te en de u sadas
do que se ria o caso numa li ga ção com um pa trí cio; as úl ti mas, por que
jul gam po der me lhor con tar com a sua dis crição, por que só ra ra men te o 
es tran ge i ro cul to tem re la ções de ami za de com os na ci o na is in so ciá ve is,
de modo que é me nos de re ce ar trans pi re o se gre do.

Desgra ça da co i sa é o amor; vin ga em to das as zo nas e se aclima
debaixo de to dos os céus – mor men te nes te país tão ri ca men te aben çoado
pela na tu re za, onde, ator do a do pelo per fu me das flo res, pelo can to dos
pás sa ros e pelo ful gor so lar, o ho mem en ca ra a vida como um so nho
eter no. Fran ca men te o con fes so, nun ca amei tão ar do ro sa men te, com
tan ta le vi an da de e fe li ci da de.

Mas o es tran ge i ro, que se li vre de ca sar, por que cer ta men te
terá de cep ção. Ou ele fica sem o pro me ti do dote – co i sa mu i to fá cil, em
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vis ta da má ad mi nis tra ção da lei – ou em vez de um anjo sai-lhe uma
Xantipa – e não é todo es po so que pode ser Só cra tes – ou a jo vem
esposa ar ras ta toda a fa mí lia e pa ren te la a vi ver nas suas cos tas. Este
últi mo caso ain da é o pior, pois se ele na ebri e da de da lua-de-mel se deixou 
con ven cer a ter por vi si ta em sua casa um ou al guns dos pa ren tes da
senho ra, fica fir ma do um tá ci to con tra to eter no; e se al gum dia, não
poden do mais sus ten tar es ses hós pe des im por tu nos, qui ser fa zer uso do 
seu dire i to de dono da casa, cor re o ris co de per der a vida com uma
facada, ou de ser ir ri ta do até a mor te pela se nho ra. Des gra ça da op ção!

Um de fe i to ain da ma i or das se nho ras do Rio de Ja ne i ro é a
sua exces si va pre gui ça e in do lên cia, que só se re tra em para se gun do plano 
quan do en tra em cena o amor. Ma da me tem suas es cra vas, duas, três,
seis ou oito, con for me o in fe liz es po so abrir a bol sa, e es sas cri a das
negras nun ca po dem ar re dar-se da ime di a ta pro xi mi da de da sua se ve ra
dona, de vem en ten der-lhe e até in ter pre tar-lhe o olhar. Se ria de ma is exigir
que a se nho ra, fos se ela mu lher de um sim ples ven de i ro, se sir va ela
mes ma de um copo d‘água, ain da es te ja jun to dela so bre a mesa. É tão
doce po der ti ra ni zar. De co zi nhar e la var, en tão, nem se fale; para se me -
lhan te tra ba lho de es cra vos Deus cri ou os ne gros, cuja cor nada pode
sofrer nem com a fu ma ça ou o sa bão, nem com o es for ço fí si co. A teoria
da predes ti na ção é o prin ci pal ar ti go na fé bra si le i ra. Entre tan to a de licada
dona de casa não se en ver go nha de se aco co rar no chão para in ge rir em
boas por ções seu ali men to pre di le to, o fe i jão-pre to com tou ci nho, e sua
ino cen te in ge nu i da de vai ao pon to de ser vir-se ela dos de li ca dos de dos à 
gui sa da faca e gar fo, e da mão como co lher. Na Ba hia as se nho ras, que
in fe liz men te em cor e es pí ri to pa re cem la ran jas mur chas, têm por es pe -
ci al cor te sia ser vir ao hon ra do hós pe de di re ta men te na boca, como se
qui ses sem en gor dar gan so, as bo las amas sa das na mão com o fe i jão e
tou ci nho, ma no bra das com mu i ta gra ça e des tre za. Essas bo las pa re cem 
que são da ar ti lha ria pe sa da e sem de mo ra su cum be a tão per ti naz
bombar de io o es tô ma go do es tran ge i ro, pois que seu co ra ção cer ta mente
não toma par te na ação. O po bre ho mem deve sen tir-se sin gu lar men te
con tra fe i to, mas tem que su por tar com pa ciên cia a ga lan te ria e de glu tir
as in di ges tas pí lu las, sem a me nor ca re ta, se não qui ser pas sar por mal-
edu ca do e gros se i ro. O bra si le i ro ain da en de u sa as ve lhas tra di ções; o
filho não se tor na in fi el às cren ças dos pais.
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Um ou tro mu i to mau há bi to que qua se to das as mu lhe res do
Rio se guem é o de mas car fumo e to mar rapé. A mais fina dama traz a
sua ta ba que i ra zi nha dou ra da, es mal ta da, e com ela brin ca nas mais
bri lhan tes re u niões, como a co quet te [sic] pa ri si en se com o le que. Essa
ta ba que i ra é o sím bo lo fiel de seus pen sa men tos e pa i xões, o pon te i ro
ex ter no no re ló gio de seus mo vi men tos in te ri o res; pela ma ne i ra com
que a se nho ra dela se ser ve pode-se sem pre por me nos que se pos sua
co nhe ci men to hu ma no, de du zir o seu ca rá ter mo men tâ neo. E com que
gra ça a bra si le i ra toma a sua pi ta da! De bom gra do eu lhe per do a ria o
uso do rapé, não as sim o mas car fumo. Ver da de é que só ra ra men te ce -
dem di an te da so ci e da de a esse gos to con trá rio à na tu re za; mas se a sur -
pre en dês se mos pela ma nhã na sua câ ma ra, vê-la-ía mos as sen ta da de
per nas cru za das so bre a mole al mo fa da, a sa bo re ar com de le i te o suco
de com pri do toco de ta ba co, de um dedo de gros su ra. A des cul pa que
dão é que isso be ne fi cia a con ser va ção dos den tes; sin gu lar re cur so de
be le za! e nos den tes ge ral men te não ha ve ria mu i to que per der!

A igre ja é o te a tro ha bi tu al de to das as aven tu ras amo ro sas na 
fase ini ci al, a mais ar den te, de sua eclo são. Só aí é pos sí vel ver as da mas,
sem emba ra ços apro xi mar-se dis cre ta men te e até co chi char al gu mas
palavras. A re li gião en co bre tudo. O mí ni mo si nal bas ta para ser
compre en di do e en quan to se faz de vo ta men te o si nal-da-cruz pro nun -
cia-se no tom da mais fer vo ro sa pre ce a de cla ra ção de amor. Se a dama
re sol ve dar ou vi dos ao sus pi ro ena mo ra do, pas sa da a mis sa ela lhe dá
no tícia da ven tu ra imi nen te, por meio da sua ne gra, de ter mi nan do
suma ri a men te data e lu gar do en con tro – tudo sem afe ta ção ou dis far ce;
mas a fe li ci da de tão fa cil men te con quis ta da mu i to per de de seu pri mi tivo
en can to. Desta ma ne i ra os ho mens, ape sar de sua ci u men ta aten ção,
po dem ser a cada momen to en ga na dos. Assim um es tran ge i ro nun ca
de i xará de lo grar seus de se jos, mes mo que não te nha pre ten sões a bonito, 
con tan to que apa re ça sem pre bem ves ti do.

Como pro va da fa ci li da de com que as be las do Rio de Ja ne i ro
se de i xam se du zir, vou lem brar aqui um epi só dio no qual eu mes mo
de sem pe nhei pa pel prin ci pal. Mo ra va eu na mes ma casa que uma jo vem, 
en can ta do ra mo ci nha, cujo pai se au sen ta ra em lon ga vi a gem de ne gó ci os,
ela em com pa nhia da mãe do en te; tí nha mos por isso opor tu ni da de de
nos ver mos e às ve zes tro car al gu mas rá pi das pa la vras. Como ra ra men te 
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um es tran ge i ro tem a ven tu ra de en ta bu lar re la ções hon ra das, con ven -
ci o na is, com mu lhe res ins tru í das, apro ve i tei com pra zer a oca sião aza da, 
que tão cedo não se re pro du zi ria, e ob ti ve o con sen ti men to de ler para
ou vi rem, jun to ao le i to da mãe re u má ti ca, Os Lu sía das. Lu í sa, que é
como se cha ma va a amá vel bra si le i ra, sem pre es cu ta va com aten ção;
ab sor via che ia de de vo ção as pa la vras de amor ar den te do po e ta, apa nha va
sí la ba por sí la ba as pa la vras que me es co a vam dos lá bi os trê mu los;
nos sos olhos se en con tra vam, mas ja ma is eu lhe di zia qual quer da que las
li son jas que tão fa cil men te con quis tam um co ra ção de mu lher, nun ca lhe 
con fes sei os sen ti men tos que me as sal ta vam o pe i to; sem pre me man ti ve
cor tês e re ca ta do e nos sa pa les tra só ver sa va so bre os lu ga res-co muns
da vida. Pas sa ram as sim oito dias; eis que uma no i te re ce bi por uma
es cra va as se guin tes li nhas, que aqui trans cre vo li te ral men te, para
pro ve i to da le i to ra ale mã:

“Se nhor e ama do!
Tan to eu qui se ra dar-lhe uma pro va da mi nha pa i xão pelo

Sr., mas nis so sou im pe di da por mi nha mãe do en te; o jar dim tem
fo lhagem som bria e igual nú me ro de sen ti men tos tem meu
coração. Te nha es pe ran ça! Sou sua, para sem pre, a mes ma.”

Atô ni to li es sas pa la vras, tão pou cas mas tão che i as. O ter mo
“pa i xão” [sic] sig ni fi ca mu i to em por tu guês; en vol ve a sa tis fa ção de to dos os
de se jos, o ma i or pra zer, o su pre mo ci ú me, o mais pro fun do ar re pen di men to. 
Eu tre mia di an te des sa no ção como di an te do pen sa men to em um as sas sí nio; 
essa de sas som bra da de cla ra ção de amor me afli gia.

Era ne ces sá rio fa zer al gu ma co i sa; eu ti nha que fa zer de cla ra ções 
a Luísa, que para mim eram de sa gra dá ve is, mas que se tor na vam in dis pen -
sá ve is para con ser va ção do bom nome de nós am bos. Ace di ao con vi te e a
pre ta me in di cou hora e lu gar. Che gou a hora e Lu í sa an tes dela.

Ela havia-se en fe i ta do exa ge ra da men te, de flo res, fi tas e
plumas, mas eram mais lin das as flo res de suas fa ces, e seus olhos
brilha vam mais que os di a man tes fal sos, que meio ocul tos, qua is ba lou -
çan tes bar qui nhos, su bi am e des ci am so bre seu pe i to vir gi nal. A mi nha
auste ri da de co me çou a ce der, mas me con ti ve e lo grei di zer al gu mas
obje ções séri as, que tal vez em por tu guês ain da ti ves sem du pla sig ni fi cação. 
Lu í za me co briu de re cri mi na ções, que i xas e ofen sas; ia-me afas tar e
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então ela me en vol veu em seus bra ços e me co briu de be i jos. Não pude
fu gir e na ma i or tur ba ção dos sen ti dos tive que so nhar até o fim o
sonho de amor. Mu i to cho ro, mu i to riso, be i jos e ju ra men tos nes sa
hora; mal me lem bro. Veio o mo men to da se pa ra ção e con ven ci o na mos 
o novo en con tro. Lon ga no i te in so ne res ti tu iu-me fi nal men te a re fle xão: 
o mais cedo pos sí vel mu dei de re si dên cia e nun ca mais vi Lu í sa. Jul guei
que de via a nós am bos esta re sig na ção.∗

De i xe mos a ga lan te ria e pas se mos a nos ocu par dos ma les da
ter ra.

O cli ma da ca pi tal, se bem que es ma ga do ra men te quen te, é
mu i to sa u dá vel, para o que mu i to con tri bui o fres co ven to do mar, o qual
em ge ral das dez da ma nhã à uma hora da tar de su a vi za com o seu há li to
re fres can te a ar dên cia dos pi can tes ra i os so la res. Epi de mi as aqui não têm
di re i to de ci da de, mes mo a fe bre ama re la que em ou tras re giões da Amé ri ca 
tan tas ve zes ca u sa tão hor rí ve is de vas ta ções, no Rio mal se co nhe ce de
nome, como aliás não exis te ne nhu ma do en ça lo cal pe ri go sa, ex ce tu a das 
al gu mas erup ções de pele não ma lig nas. Nes ta ca te go ria apre sen tou-se a
sar na que, pro du zi da pelo ex ces si vo ca lor, cede fa cil men te ao uso de ba nho 
de mar. Mes mo nes ta zona o ba nho de mar as sí duo é não só dos me lho res
efe i tos cu ra ti vos, como ab so lu ta men te ne ces sá rio para con ser va ção da
sa ú de e do vi gor fí si co. Tam bém são fre qüen tes os res fri a dos, po rém, não
têm gra vi da de como cos tu ma su ce der na Eu ro pa; no má xi mo so bre vém 
li ge i ra fe bre. Por isso tam bém não há re ce io, em, es tan do ba nha do de
suor, ex por-se às mais for tes cor ren tes de ar, ou até be ber água ge la da,
co i sas que na Ale ma nha di fi cil men te pas sa ri am im pu nes. To dos os ma les
re u má ti cos e crô ni cos de nos sa pá tria, são, sob o pon to de vis ta mé di co,
me nos co muns nes se novo Impé rio. Con tu do há uma ou tra do en ça que os
es tran ge i ros qua se sem ex ce ção ad qui rem ao che gar ao Bra sil e que  não
ha ven do pron ta in ter ven ção mé di ca pode tor nar-se mor tal; é uma vi o len ta
di ar réia. Em tal caso é sem pre de acon se lhar que se pre fi ra ao mé di co
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∗ Inci den te men te ain da re gis tro a ob ser va ção de que no Bra sil não é cos tu me as si nar 
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eu ro peu um mé di co na tu ral do país, pois na tu ral men te es tes sa bem me -
lhor com ba ter um mal, que pela di u tur na ex pe riên cia me lhor co nhe cem
em to das as suas gra da ções e fa ses.

Mi lha res de ale mães aqui ti ve ram des ta ma ne i ra mor te pre -
ma tu ra por ha ve rem pre fe ri do seus pa trí ci os acre di ta dos na Eu ro pa
como mé di cos com pe ten tes, aos dis cí pu los bra si le i ros de Escu lá pio,
em mu i tos pon tos de vis ta me nos sa be do res e sem pre me nos cul tos.
Os na tu ra is do país em pre gam ime di a ta men te um enér gi co vo mi tó -
rio, por mais que o pa ci en te es te ja aba ti do e en fra que ci do pela per da
dos me lho res su cos ali men ta res, e esse meio só fa lha se o do en te está 
dema si a do de pa u pe ra do. Na ter ra de Co lom bo ain da não se sabe
mu i to da ho me o pa tia, isto é, no seu es ta do atu al, di vi di do em inúmeras
es co las.

Ou tra epi de mia, mais hor rí vel e re pug nan te, mas que só las tra
en tre os ne gros e clas ses mais ba i xas é a ele fan tía se [sic], que cha ma rei em
ale mão de con sump ção de ele fan te. Incham enor me men te as per nas do
in fe liz ata ca do des sa ter rí vel mo lés tia, al ta men te as que ro sa, ao pas so que o
res to do cor po vi si vel men te ema gre ce e mur cha, até que fi nal men te a
ane la da mor te li ber te do mal ter re no o so fre dor ver da de i ra men te dig no
de co mi se ra ção – até que a ima gem da di vin da de de gra da da ao as pec to de
ani mal, se tor ne anjo tal vez pelo ve lho pro ces so da res sur re i ção. Em to das
as es qui nas vêem-se tais mi se rá ve is, as per nas dis for mes es ten di das na
cal ça da, a men di gar – qua dro hor ri pi lan te, do qual com re pug nân cia se des -
vi am os olhos! Di zem que o ex ces si vo uso do rum na ci o nal, a aguar den te
[sic], é a ca u sa des se mal in cu rá vel, que não co nhe ce re mé dio nem alí vio.
Não raro os se nho res co me tem a cru el da de de con ce der a li ber da de a
seus es cra vos que têm a des gra ça de se ve rem ata ca dos des se mal, e ape sar
de os te rem ser vi do 50 a 60 anos ati ram-nos à rua, ex pon do-os sem pena 
à mais cru ci an te mor te, ace le ra da pela fome e pela sede.

A na tu re za, cuja his tó ria se cre ta nos con ti nua ve da da, tam bém
aqui apre sen ta bas tan tes ou tros ma les. É sin gu lar que es pe ci al men te os
in se tos te nham sido ino cu la dos do pen dor e po der para o des po tis mo,
de ma ne i ra que o ho mem, com toda a sua van gló ria de li ber da de, é ti ra ni -
za do pe los mais ín fi mos bi chos, que ele en ca ra com des dém. Uma
des sas pra gas da ter ra é em todo o Bra sil, in clu si ve na “di vi na ca pi tal”, a
pul ga da are ia (pu lex pe ne trans) [sic], que os na tu ra is do país cha mam bi cho- 
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de-pé [sic].∗ Esse in se to zi nho pe ne tra na car ne, de pre fe rên cia nos de dos
dos pés, onde se en vol ve numa bol sa, que en cer ra sua cri a ção e em pou -
co in cha do ta ma nho de uma er vi lha, ao pas so que ele mes mo é tão pe -
que no que às ve zes não se o des co bre a olho nu e só uma co mi chão ir -
re sis tí vel de nun cia sua pre sen ça. Se não se re ti ra pron ta men te a bol sa,
sem rom pê-la, a pra ga alas tra hor ri vel men te e o me nor des cu i do ca u sa a 
per da de di ver sos de dos; Gran de as se io é o úni co meio efi caz con tra
essa pra ga e nada dá re sul ta do, de to dos os me di ca men tos até ago ra ex -
pe ri men ta dos.

Devo tam bém men ci o nar aqui os mos qui tos [sic]; tan to pela sua 
pi ca da do lo ro sa, como pelo seu zum bi do im por tu no, em mu i ta no i te
bo ni ta de ve rão me es tra ga ram o re pou so e mais de mil ve zes me per -
tur ba ram os mais do ces so nhos de amor. Uma par ti cu la ri da de é que
per se guem mu i to mais in sis ten te men te ao es tran ge i ro re cém-che ga do
do que àque le que já vive al guns anos no país, como se lhes ape te ces se
mais o san gue eu ro peu em sua pu re za ima cu la da. Fu mi ga ções com al fa -
ze ma e pós cons ti tu em meio efi caz con tra es ses hós pe des im por tu nos,
que não co nhe cem tré guas nem pi e da de; mas não é co i sa agra dá vel con -
ci li ar o sono no dor mi tó rio en fu ma ça do e pa re ce que só se con se gue
dor mir com o com ple to ator do a men to. Ain da são pre fe rí ve is os mos -
qui te i ros, com que se co brem as ca mas; mas tam bém só em par te pre en -
chem seu fim, pois com a ma i or ca u te la nem sem pre se pode evi tar que
ao er guer as cor ti nas, para nos de i tar mos com cu i da do, dois ou três des ses
di a bos ala dos se in si nu em e vão trans for mar o nos so so nha do pa ra í so
no mais in fer nal tor men to; e se a ex tra or di ná ria pe rí cia é bem-su ce di da,
não obs tan te soa in ces san te no ou vi do do in fe liz dor mi dor a hor rí vel
can ção mo nó to na, como o cân ti co de vin gan ça de um ti ra no. Pode-se
so nhar no Bra sil e co chi lar tam bém, mas dor mir nun ca.

Com o frio de sa pa re cem os mos qui tos, mas en tão não fal tam
ou tras pra gas. Em ju lho co me ça o re i na do das pul gas, que ape sar das
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fre qüen tes var re du ras e bor ri fa ções não po dem ser ex tin tas; até a mais
dis tin ta bra si le i ra tem que dar aten ção a este de sa ver go nha do ado ra dor;
tem que dar-lhe a mão e o co ra ção para ali an ça de san gue. Que se ria o
amor sul-americano sem ci ú me e sem pul gas?

Entre tan to de in se tos ve ne no sos, co bras, sa pos e ou tros
“hon ra dos mem bros da fa u na no ci va” pou co se tem a te mer na ca pi tal.
Apa re cem mu i tas ve zes es cor piões, cen to péi as e cer tas ás pi des, mas a
sua pi cada nun ca é mor tal, des de que pron ta men te se apli que al gum
remé dio ca se i ro vul gar.

O cli ma do Rio de Ja ne i ro ab so lu ta men te não con diz com as
fru tas eu ro péi as: não dá maçã nem pêra, nem ce re ja ou ame i xa; em
com pen sa ção cer tas es pé ci es do país ou tra zi das das re giões me ri di o na is 
do con ti nen te eu ro peu são ex tre ma men te sa bo ro sas e mu i to gran des.
Assim, as la ran jas, das qua is no in te ri or do Bra sil se en con tram ma tas
in te i ras, são mu i to su pe ri o res às de Mes si na, e o aba ca xi, trans bor dan te
de suco, que aqui me dra ex ce len te men te em toda par te, até em cer tos
lu ga res é na ti vo, se as si na la pelo seu sa bor su ma men te agra dá vel bem
como pelo for te per fu me. O mes mo se dá com a man ga, que já men ci o nei, 
e com o gra ci o so caju, da qual cos tu mam pre pa rar li mo na da [sic]. O
pês se go dá nas pro vín ci as me ri di o na is, onde é co mum atin gir ao ta ma nho
da mão fe cha da, sem per der o mí ni mo de seu sa bor pri mi ti vo; mas, o
cli ma do Rio é de ma si a do quen te para ele e se dá não é bom.

Tam bém aqui ou ali se en con tram as uvas, mas não são boas,
e os ba gos ex pos tos ao sol caem de ma du ros ao pas so que os que se
acham à som bra ain da es tão pin tan do. Mes mo nas re giões mais fri as do
Bra sil o vi nho não dá bem, pois em bo ra os ba gos dis po nham de tem po
bas tan te para ama du re cer gra du al men te, o suco que de les se ex trai é
aze do e sem fogo. Por isso em todo o im pé rio não o plan tam a sé rio e
aqui lo que mo der nos es cri to res têm es cri to e con ta do so bre as vi nhas
no Bra sil não é ver da de, são flo res de re tó ri ca poé ti ca. Já os me lões são
ex ce len tes.

Ou tra fru ta, se bem que não mu i to sa bo ro sa, ex tre ma men te
útil é a ba na na, que ser ve de prin ci pal ali men to aos ne gros e clas ses mais 
po bres e da qual tam bém às ve zes fa zem uma cer ve ja mu i to es pu man te.
Extraordi na ri a men te gran des e bo ni tos são os fi gos, dos qua is se poderia
co lher gran de pro ve i to eco nô mi co se sou bes sem se cá-los ou de ou tra
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maneira con ser vá-los, por for ma a po de rem ser ex por ta dos. Os bra si leiros
são pre gui ço sos,48 e gos tam de de i xar apo dre cer as co i sas; eles con tam
de ma si a damente com a ex ces si va ca pa ci da de pro du to ra da na tu re za
ul tra ge ne ro sa.

Os le gu mes em ge ral são mu i to in fe ri o res aos eu ro pe us, pois
o ex ces si vo ca lor não lhes dá tem po de se cons ti tu í rem con ve ni en te -
men te. O re po lho, por exem plo, não é tão fe cha do e duro como na
Alema nha, suas fo lhas são lon gas e des ta ca das; igual men te a al fa ce. O
as par go, que aqui é ra ri da de, bro ta da ter ra com pri do e mur cho; er vi lhas 
e ou tras va gens se cam an tes de ama du re cer; na bos e ou tras ra í zes são
du ros e agua dos.

Nos ar re do res do Rio tam bém plan tam ba ta tas, mas não têm
gos to e são qua se in tra gá ve is para o eu ro peu; cha mam-nas ba ta ta-doce
[sic], mas a sua do çu ra de i xa um ás pe ro mau gos to e fa cil men te en jo am;
não pos su em va lor nu tri ti vo nem se pres tam para fa bri car ál co ol. Má
co mi da para uma pes soa em je jum. A es sas ba ta tas da ter ra, são mu i to
pre fe ri das as im por ta das da Ingla ter ra ou de Ham bur go, meio es tra ga das; 
e plan ta das aqui não po dem ser apro ve i ta das para re plan tio, por que já
na pri me i ra sa fra de ge ne ram de tal ma ne i ra que fi cam ina pro ve i tá ve is. O 
fe i jão, so bre tu do o pre to, é o pra to na ci o nal e pre di le to dos bra si le i ros;
fi gu ra nas mais dis tin tas me sas, acom pa nha do de um pe da ço de car ne
de rês seca ao sol e de tou ci nho à von ta de. Não há re fe i ção sem fe i jão,
só o fe i jão mata a fome. É nu tri ti vo e sa dio, mas só de po is de lon ga -
men te acos tu ma do sabe ao pa la dar eu ro peu, pois o gos to é ás pe ro, de -
sa gra dá vel. Em re su mo, pois, to dos os ví ve res não são de lou var e a co -
zi nha bra si le i ra ja ma is al can ça rá hon ro sa au to no mia. Tam bém nes te do -
mí nio im pe ram os in gle ses ou fran ce ses, mas sem gló ria, sem sor te e
sem va i da de: pois se ria ne ces sá rio todo o po der de for mi dá ve is ar tis tas
para pro du zir obras-pri mas com ma té ria-pri ma de má qua li da de, e a arte 
cu li ná ria es pe ci al men te tem seus la dos fra cos.

Re al men te a gas tro no mia [sic], que com mais acer to se de ve ria
cha mar gas tro lo gia [sic], pode ade qua da men te ser com pa ra da com uma jo -
vem amo ro sa, an si o sa de gozo, que gos ta de en tre gar-se sem re ser va a
seu ado ra dor, con tan to que este não des de nhe sa cri fi car toda a sua
sub sis tên cia mo men tâ nea ao ca pri cho fe mi ni no, mas que tam bém às ve zes
se mos tra em mu i tos pon tos es qui va e sen sí vel; é uma se re ia que com a
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sua can ção de vo lú pia ar ras ta o na ve ga dor inex pe ri en te para o tur bi lhão
do gozo, da ebri e da de, da hi po con dria e da lou cu ra. O pa la dar ven ce a
lín gua e eu lou vo a esse tri un fo, como um fa le ci do após to lo ou mo der no
di plo ma ta, por que o mes mo só pode le var à sal va ção: en quan to o pre sen te 
sabe bem, a lín gua fi ca rá, se não ina ti va, pelo me nos ca la da.

A car ne no Bra sil é ma gra e ruim; é ne ces sá rio que os mais
for tes con di men tos su pram o que lhe fal ta de ri gor. Sopa é min gau, ge léia
é mo lho, o su ce dâ neo pas sa a subs tân cia, nem a água pres ta para co zi -
nhar; quan do mu i to, en ten dem al gu ma co i sa de as sa dos. Por exem plo,
pre pa ram de ma ne i ra a mais de li ca da os la gar tos, às ve zes de mais de
dois cô va dos de com pri men to e sa in do do ca ma ro te de um trans por te
ma rí ti mo eu ro peu para um res ta u ran te do Rio de Ja ne i ro a gen te jul ga ria 
di an te des se pra to que fos se um pe da ço de tar ta ru ga, pom ba ou le i tão.
O pro du to mais usa do na co zi nha an glo-fran co bra si le i ra é o fri cas sé [sic]. 
Mas os na tu ra is pre fe rem, como de po is ve re mos, a car ne de es pe to e
meio crua. Aqui tra to so men te da ca pi tal.

Os bois, que para che ga rem ao Rio, têm de ven cer um per curso
de 80 a 100 lé guas, com maus pas tos, na tu ral men te che gam mi se rá ve is e 
ema gre ci dos.

Aqui são ime di a ta men te le va dos ao ma ta dou ro im pe ri al, pois é
pro i bi do sob pena de pe sa da pu ni ção, que os mo ra do res aba tam qual quer
ani mal em casa. Ali en tão mu i tas ve zes o po bre gado fica dois e três dias,
sem água e sem ali men to, à es pe ra de que che gue a vez da ma tan ça, e não é 
raro que an tes dis so se aba tam de can sa ço, fome e sede.

A car ne de por co é mu i to me lhor, mas ab so lu ta men te não
pode fa zer bem à sa ú de nes te cli ma quen te, e ca u sa fre qüen te men te a
sar na [sic], erup ção de pele, mu i to ma lig na e con ta gi o sa.

A car ne de ove lha é ex ce len te, mas tam bém hor ri vel men te
cara; cus ta a li bra 400 a 480 rs. em co bre (cer ca de 12 a 14 gros chen). Só
os in gle ses aqui do mi ci li a dos é que na ma i or par te são ca pa zes de usar
esse pe tis co à mesa. Co i sa igual pas sa-se quan to às aves; uma ga li nha gor da 
cus ta em re gra uma pi as tra es pa nho la e mais, um peru três a qua tro
tan tos; os ovos são ven di dos a pre ços re la ti va men te ra zoá ve is.

O pão é bran co e bo ni to, mas tam bém não é ba ra to. Acham-se
cons tan te men te no por to do Rio na vi os ame ri ca nos, nu me ro sos,
que pro vêm a ci da de com o ne ces sá rio tri go e fa ri nha. Por isso o ho mem
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co mum qua se nun ca come pão; a fa ri nha [sic] ex tra í da da raiz da man di o ca
o subs ti tui. É per fe i ta men te tão nu tri ti va quan to a fa ri nha de tri go, mas
não é tão sa u dá vel.

NOTAS AO CAPÍTULO IV

43 N. do T. – Mi to lo gia. De u sa da Jus ti ça. Na ida de de ouro des ceu à Ter ra, a re si dir
en tre os ho mens, mas es can da li za da da per ver si da de des tes vol tou ao céu, onde,
com o nome de vir gem, ocu pa um dos doze sig nos do zo día co.

44 Se gun do Bande i ra de Melo – A Po lí cia Mi li tar Fe de ral – o cor po de guar das
muni ci pa is per ma nen tes, ou sim ples men te o Cor po de Per ma nen tes, do Rio, foi
cri a do pelo de cre to de 22 de ou tu bro de 1831. Foi uma das cri a ções da di ta du ra do 
Pa dre Fe i jó. O seu pri me i ro co man dan te foi o Te nen te-Coronel Te o bal do Sanches
Bran dão, que teve como fis cal o Ma jor Luís Alves de Lima e Sil va, mais tar de
Duque de Ca xi as. Este, já te nen te-coronel, pas sou a co man dar o Cor po em 20 de
ou tu bro de 1832.
Em abril de 1883, o efe ti vo do Cor po de Per ma nen tes da ca pi tal, por que as
provin das tam bém os ti ve ram, era de 521 ho mens, sen do l65 de ca va la ria e 356 de
in fan ta ria. O seu pes so al era es co lhi do en tre a gen te bem com por ta da, pelo que o
seu efe ti vo sem pre se man te ve mu i to aquém do es ta do com ple to.
O go ver no trans fe ria para o exér ci to – o que na que le tem po cons ti tu ía um gran de
cas ti go – os in di ví du os que não re ve las sem bom com por ta men to.

45 Equí vo co. Nem o car go era de ge ne ral. O au tor faz con fu são, pela se me lhan ça dos 
no mes com ou tros Li mas. Quem co man da va os Per ma nen tes era o fu tu ro Ca xi as,
ain da te nen te-coronel.

46 A re or ga ni za ção de 1824 ex tin guiu os re gi men tos de dra gões, que eram três: o
Re gi men to de Dra gões de Rio Par do, jus ta men te cé le bre, o de Mon te vi déu e o da
União, que pas sa ram a ser res pec ti va men te o 5º e 7º re gi men tos de ca va la ria de 1ª
li nha do exér ci to. Já se vê que ao ser es cri to este li vro não mais exis ti am dra gões de 
Mi nas, de que um es qua drão vi e ra para o Rio, com a mis são de mon tar guar da ao
so be ra no, por ter sido a res tan te tro pa en vi a da para o Nor te em 1817.
Ou tro ele men to ca paz de ca u sar con fu sões aos sol da dos es tran ge i ros era a Impe ri al
Gu ar da de Hon ra, cri a da por D. Pe dro I por de cre to de 1º de de zem bro de 1822,
de que um dos três es qua drões ti nha pa ra da em Ta u ba té, um na cor te e ou tro em S.
João del-Rei. Olha da em con jun to, cons ti tu ía essa tro pa um re gi men to de dra -
gões, dis sol vi do, po rém, pela Re gên cia, em 1832. A par tir daí, como po de ria acom -
pa nhar o pe que no im pe ra dor?
Tam bém a re gên cia não dis sol veu o exér ci to, a que ape nas re du ziu con si de ra vel -
men te.
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47 A atu al Praça da Re pú bli ca tem tido vá ri os no mes: Cam po de S. Do min gos, Campo
de Sant’Ana, Cam po da Acla ma ção (a par tir de 1822) e Cam po da Hon ra (a par tir
de 1831).

48 N. do T. –  Em ale mão, há aí um tro ca di lho, por que pre gui ço so é de sig na do pelo
mes mo vo cá bu lo que po dre.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo V

MI RAN DA, O PRO TE TOR – AU DIÊN CIA NAS CA VA LA RI ÇAS 
– EN TRE VIS TA COM O IMPE RA DOR 

– EMBAR QUE DAS PRI ME I RAS TRO PAS ALE MÃS 
PARA O RIO GRAN DE – MOR TE DA IMPE RA TRIZ

 LE O POL DI NA  – D. PE DRO COMO ES PO SO 
– VI A GEM DO RIO DE JA NE I RO AO RIO GRAN DE 

– ALMI RAN TE BROWN

stá sa tis fe i to o meu pri me i ro de ver de es cri tor de
memó ri as, com ha ver des cri to o ter re no aos meus le i to res, o qual vai ser 
te a tro dos acon te ci men tos ul te ri o res, o pal co do gran de dra ma tran sa -
tlân tico, do te a tro de bo ne cos. Nes se rá pi do es cor ço pro cu rei ca rac te rizar
su cin ta men te, se gun do a mi nha pró pria ex pe riên cia, in te gral e exa ta -
men te o novo im pé rio, es pe ci al men te com re fe rên cia à sua mui ga ba da
ca pi tal. Jul go ha ver em par te re a li za do o meu ob je ti vo.

Po der-se-á tachar o meu es ti lo de em pa na do, a mi nha pa la vra
de fra ca, o meu ra ci o cí nio de tí mi do, o ar ran jo do con jun to de iló gi co,
cer tas fra ses de con fu sas, mu i tas de mi nhas es pe ran ças e afir ma ções de
imaturas ou mes mo in fiéis, mas a ver da de his tó ri ca nun ca pode ser
discu ti da: é o úni co sa ber po si ti vo do ho mem.



Con to so men te o que vivi ou pre sen ci ei e faço seu de se nho
com as co res que me im pres si o na ram a me mó ria com ma i or ou me nor
bri lho e vi va ci da de; dou, tan to quan to em mi nhas for ças, um qua dro fiel 
dos sin gu la res acon te ci men tos que por mim des li za ram na cor ren te de
uma épo ca che ia de su ces sos; sem va ci lar puxo o re pos te i ro do te a tro
em que a po lí ti ca, como dama dis tin ta, va i do sa, faz lu zir sua to i let te [sic] e
a his tó ria uni ver sal tem que lhe ser vir de ca ma re i ra. E as sim, pelo fio da
mi nha ro bin so na da [sic], vol to a mim mes mo.

Um ca de te é da cas ta mi li tar, como a cri sá li da é da clas se das
bor bo le tas: em Bra unschwe ig eu ti nha usa do a tú ni ca de cor e por isso
pen sei que ime di a ta men te po de ria fa zer de sol da do no Bra sil, pen sei
mesmo que, pelo gran de sa cri fí cio de aban do nar a pá tria e to das as
alegri as do lar, D. Pe dro I po de ria su ma ri a men te dar-me uma tú ni ca
nova, me lhor. Mi nha re so lu ção es ta va to ma da, mas era di fí cil ati nar com 
a ma ne i ra de re a li zá-la. Mi nha bol sa es ta va en fra que ci da, pe las cus tas da
vi a gem, mas não es ta va es go ta da; ale gre e des cu i da do va di ei vá ri os dias
pe las ruas e ar re do res do Rio de Ja ne i ro; tudo para mim era novo, e a
um jo vem de de zes se is anos bem se pode im pu tar cer ta cu ri o si da de.
Infe lizmen te essa vida de so nho não po dia du rar mu i to: a le vi an da de
ce deu à pres são das ne ces si da des cres cen tes dia e dia, e tive que pen sar a 
sério no meu fu tu ro. Eis-me sem co nhe cer a lín gua da ter ra, sem amigos,
qua se sem dinheiro, numa gran de ci da de es tran ge i ra gota d’água que
imper cep tí vel au men ta o oce a no!

“O Sr. ain da não es te ve com Mon se nhor Mi ran da?”, res pon -
deu o dono da casa em que eu re si dia, um bra vo por tu guês, quan do
lhe pedi con se lho na que le di le ma [sic]. “Vá ao Mon se nhor Mi ran da, ele 
gos ta dos ale mães e os pro te ge”, co chi chou ti mi da men te sua lin da fi lhi -
nha de olhos ne gros, que me dava li ções grá tis [sic] na lín gua por tu gue sa.

“Que lhe dis se o bom Mi ran da?”, as sal ta vam-me os ale mães,
que ab so lu ta men te não po di am com pre en der como era pos sí vel, nas cir -
cuns tân ci as do caso, es tar quin ze dias no Rio sem ha ver fe i to vi si ta ao
oni po ten te mi nis tro. De i xei-me con ven cer e re di gi um re que ri men to, que
ha via de es tar bem mau pois era o pri me i ro que eu fa zia em mi nha vida.

Mon senhor Mi ran da, que mais tar de sus ten tou de ma ne i ra
singu lar o seu nome mi ra cu lo so nos jor na is, ha via se ar vo ra do na que le
tem po em pro te tor de to dos os ale mães em to das as pro vín ci as de seu
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im pe ri al se nhor. Era ho mem am bi ci o so, in can sa vel men te ati vo, mu i to
instruído e bas tan te pa tri o ta; co nhe ce dor da in tri ga, não a es ti ma va;
seu co ra ção pri mi ti va men te não tinha ve ne no, tan to mais o ti nha sua inteli -
gência; pois que ria ser bom e era fra co, que ria sem pre ser es per to e
mu i tas vezes era tolo. O pre con ce i to o do mi na va em tudo e, ain da com as
ma i o res hu mi lha ções, nun ca o or gu lho o aban do na va. Esta va pron to a
pres tar auxí lio, des de que com isso ele mes mo nada per des se; gos ta va de
con solar quan do seu pró prio co ra ção de ses pe ra va; com pra zia-se em agir 
a bem de ou trem quan do com isto pu des se ga nhar uma úni ca fo lhi nha
da coroa de lou ros com que bus ca va, como com um pa lá dio, en vol ver
sua vida pú bli ca.49 Não pos so con de nar Mi ran da, por mais se ve ra mente
que o jul gue, pois em meus pen sa men tos ele ocu pa lu gar mais alto do
que o Wel ling ton eu ro peu, cujo nome num bom tem po teve bom som,
cuja efi ciên cia as saz con tem pla mos em me da lhões e em fi chas de jogo,
mas nun ca em mo e das de bom cur so. Esse é o res sen ti men to de
Welling ton, o or gu lho do Mi ran da.

Mon se nhor Mi ran da era mi nis tro dos ne gó ci os das co lô ni as e 
Pe dro o es ti ma va, por que pre ci sa va dele – e o im pe ra dor não pre ci sa va
te mer ne nhum mi nis tro por ta-pasta. Os co lo nos eram do de par ta men to 
de Mi ran da, mas os mi li ta res não. O mi nis tro da Guer ra tor nou-se na tu -
ral men te ini mi go ju ra do de seu co le ga am bi ci o so; não tar dou en tre eles
no tó ria que bra de re la ções. É di fí cil cal cu lar com que bra dos; pelo
menos na que le tem po eu ain da não era bem ver sa do nis so. A voz da
massa era a voz da ca i xa; Mon se nhor Mi ran da se me afi gu ra va um duende
do Harz, que em meu so nho de gló ria po dia es pe tar em meu cha péu,
como ta lis mã, a sua vara de con dão. Fui a ele e en tre guei-lhe o meu
reque ri men to.

Mon se nhor Mi ran da apa re ceu ime di a ta men te, pois na an te câ ma ra 
de mi nis tro afa ma do ne nhum cli en te deve pu xar o re ló gio. A no bre za
do fa vo ri to é ul tra-an ti ga: a hora tor na-se se gun do. Mi nha es pe ran ça não
foi tra í da: o mi nis tro das co lô ni as re ce beu-me amis to sa men te, con vi -
dou-me para sua mesa, onde não fal ta vam pro du tos co lo ni a is, con tra -
ban de a dos e so le ne men te pro me teu-me que in con ti nen ti en ca mi nha ria
o meu re que ri men to, com a me lhor re co men da ção, à ex ce lên cia do
mi nis tro da Guer ra. Ver da de i ra men te este ága pe di plo má ti co pa re cia o
ca sa men to em Ca naã, os va sos de vi nho nun ca se es va zi a vam.
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Cre io que to mei mu i to vi nho nes se dia ou a lín gua de Mi ran da
era como mel e le i te, sua pa les tra era um la bi rin to do Pa ra í so, do qual
não se acha sa í da, seus pro me ti men tos eram ave-do-pa ra í so, como Adão 
mo der no: mon se nhor pas sou a ser tra ta do de mon si e ur [sic] e até os ale -
mães não que ri am mais tra tá-lo de se nhor. Assim ha ve ria de ter es co a do
um mês e eu nada ob ser va va, pois não sou po lí ti co. Três ve zes, em dias
de gala, apa re ci na an te câ ma ra do mi nis tro e era con so la do de se ma na
para se ma na. Oh! a es pe ran ça pode en ve lhe cer como Ma tu sa lém, mas
não mor re nun ca an tes dos de zo i to anos. O se cre tá rio do mi nis tro
com pa de ceu-se da mi nha de ses pe ra da re sig na ção, que pro va vel men te
pou co a pou co mais trans pa re cia de mi nha cara e de mi nha rou pa: in for -
mou-me, sem pe dir re ser va, que meu re que ri men to ain da ja zia inex pe -
di do na ga ve ta e me pôs ao par do es ta do de guer ra en tre os dois mi nis -
tros e en tão tudo com pre en di, tudo des cul pei.

Que fa zer? Só um pas so ou sa do po dia sal var-me: re sol vi
dirigir-me ao pró prio im pe ra dor e, no caso des te não me con ce der
pron ta men te em pre go, re gres sar sem de mo ra à Eu ro pa. De sa len ta do,
as sen tei-me e pro je tei novo re que ri men to, de cer ca de seis a oito li nhas,
destina das a des cre ver em tra ços for tes a mi nha si tu a ção atu al e o conse -
qüen te pe di do. O de ses pe ro dá lu zes: dei so lu ção ao di fí cil pro ble ma, a
meu con tento, e ima gi nei ao re ler a peça de arte di plo má ti ca que era
impos sí vel um im pe ra dor jus to re sis tis se a tão per su a si va ti ra da, e até a
in te res san te fi lhi nha do dono da casa teve essa opi nião, se bem que não
en ten des se uma pa la vra des sa mi nha cons tru ção fran ce sa.

Eis-me ao rom per do dia a ca mi nho de S. Cris tó vão; era
preciso que eu pes so al men te en tre gas se o pa pel ao im pe ra dor, eu que ria 
ver e fa lar à ma jes ta de bra si le i ra. Era uma lin da ma nhã, a na tu re za ves tira
seu tra je de gala, o sol os ten ta va sua ri so nha cara do min gue i ra e tudo se
ale gra va da vida; ri so nhas es pe ran ças en che ram-me o pe i to. Em bre ve
es ta va no pa lá cio im pe ri al. Lá do par que as enor mes man gue i ras, os
magnífi cos reis da ve ge ta ção tran sa tlân ti ca, er gui am suas fron des
umbro sas e as fo lhas dos ála mos se gre da vam-me uma sa u da ção de es pí -
ri tos, ha via um aro ma no ar, que a brin car me en vol via. No mais tudo
qui e to, nada de nun ci a va a pro xi mi da de do “au tó cra ta dos bra si le i ros”.
Mais de uma hora per ma ne ci ator do a do e va ci lan te, como o men di go à
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por ta do rico; aper ta va mi nha fron te ar den te con tra a fria gra de. Não
apa re cia nin guém que me anun ci as se, o pa lá cio pa re cia morto.

Era um pa lá cio de fa das, que con ti nha tudo quan to o co ra ção
hu ma no pode am bi ci o nar e que ali ja zia como o ca dá ver de um jo vem
as sas si na do. De re pen te vi um ho mem de ca sa ca azul, cal ças bran cas,
ros to en som bra do por um cha péu de abas lar gas, da mes ma cor, a en ca -
mi nhar-se do pa lá cio para as ca va la ri ças pró xi mas. Pas sou per to de mim, 
mas pa re cia que não me no ta ra; qual quer pen sa men to gran de agi ta va
sua alma, e seu olhar te ne bro so bus ca va o in fi ni to. Era an tes pe que no
que gran de, sua ati tu de de nun ci a va o mi li tar, a se ve ra se ri e da de der ra -
ma da so bre to dos os seus ges tos re ve la va o se nhor. Sua cara era le ve -
men te mar ca da de be xi gas, a par te in fe ri or do cor po não es ta va em pro -
por ção si mé tri ca com o tron co che io, os bra ços eram cur tos de ma is e os 
de dos de ma si a do com pri dos; mas in con tes ta vel men te à pri me i ra vis ta o
ho mem era bo ni to. Ca be los ne gros en ca ra co la dos en vol vi am a tes ta ar -
que a da, e o olho es cu ro, bri lhan te, tra du zia ar ro gân cia, des po tis mo e fe -
li ci da de amo ro sa. Espan ta do, acom pa nha va com os olhos o pas san te,
quan do ouvi pe sa dos pas sos atrás de mim. Era um cri a do em li bré im -
pe ri al; e aque le ho mem de ca sa co cur to, azul, era, como por ele eu sou -
be, o pró prio im pe ra dor. A oca sião não po dia ser mais fa vo rá vel; pre ci -
pi tei-me para as ca va la ri ças. Aí dei com a ma jes ta de a ra lhar e a xin gar, pois 
o or gu lho so D. Pe dro, não ha ven do en con tra do aí ne nhum ser vi çal,
nem mes mo um ne gro, ti ve ra ele mes mo que en fren tar e en ci lhar o seu
ca va lo, o que fez com tão ad mi rá vel ha bi li da de que não se pode du vi dar
já an te ri or men te se acha ra em igual con tin gên cia. De sas som bra da men te
avan cei para ele, para lhe en tre gar o meu re que ri men to e em pou cas
pa la vras lhe dis se da mi nha pre ten são. “Atten dez un mo ment, je re vi en drai
aus si tôt!” [sic], res pon deu-me, al çan do-se so bre o in glês e par tin do a todo 
ga lo pe. As pa la vras im pe ri a is so a vam como um enig ma ao meu ou vi do,
mas fi quei qui e to jun to à por ta das ca va la ri ças, para es pe rar o cum pri men to
da au gus ta pro mes sa; pois as sim como D. Pe dro vi e ra aqui pes so al men te
em bus ca do ca va lo, da mes ma for ma po de ria tor nar a tra zê-lo; pelo
me nos era o que me pa re cia mais cer to, de acor do com as re gras ge ra is
da ló gi ca. Tal vez es ti ves se há um quar to de hora as sim à es pe ra, quan do
de re pen te ouvi ru far os tam bo res da guar da do pa lá cio e à sua por ta
dis tan te uns 150 pas sos vi al guém que me ace na va. Logo re co nhe ci o
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im pe ra dor e voei para obe de cer às suas or dens. Logo que me apro xi mei, 
ele ti rou len ta men te a luva di re i ta para, de acor do com o cos tu me da
ter ra, dar-me a mão a be i jar. Tal ce ri mo ni al cum priu-se sem no vi da de,
re pro du zi mi nha so li ci ta ção de um em pre go sem tar dan ça no exer cí cio
ao mes mo tem po lhe pas sei às mãos o re que ri men to, que ele leu ra pi da -
men te e cu i da do sa men te tor nou a do brar; de mo ra da men te e como a me 
exa mi nar pou sou so bre mim seus gran des olhos ne gros, meu co ra ção
ba tia alto. “Allez au mi nis tre de la guer re et so yez sans peur, vous se rez em ploué”,
fa lou fi nal men te o se nhor; um leve sor ri so per pas sou seus lá bi os e
afa vel men te me res ti tu iu o pa pel.

Na mes ma tar de fui ao mi nis tro da Guer ra, con for me a ordem, 
e meu pe di do foi fa vo ra vel men te ace i to. Eu es ta va pu lan do de con ten te, 
pois fora lan ça da a pe dra fun da men tal de mi nha fe li ci da de.

Dois dias de po is ha via au diên cia no Paço, como era de cos -
tume às sex tas-feiras. Gran de ajun ta men to po pu lar di an te do pa lá cio
para ver par tir de car ro o im pe ri al ca sal; além dis so mu i tos ofi ci a is
distintos que, dis pos tos em duas fi las, aí es pe ra vam o be i ja-mão que
have ria de dar-lhes a fe li ci da de.

Eu es ta va afas ta do, en cos ta do a uma co lu na, oci o so es pec ta dor 
da fes ta. Sur giu D. Pe dro, a con du zir pela mão com ga lan te ria de ca va -
lhe i ro sua alta es po sa, acom pa nha do pelo mi nis tro da Gu er ra e di ver sos
em ba i xa do res es tran ge i ros. Ca su al men te des co briu-me ao sair, pa rou
ime di a ta men te e fez-me si nal que me apro xi mas se. Escu tei como con -
ver sa va em voz bas tan te alta com a im pe ra triz, mas na que le tem po en -
ten dia mu i to pou co o por tu guês para po der apa nhar in te i ra men te o sen -
ti do da con ver sa; só no tei que du ran te a mes ma, tal vez um pou co de ma si a -
do vi vaz, ele por di ver sas ve zes apon ta va para mim. Nun ca eu ha via vis -
to a im pe ra triz, mu lher di vi na que todo o Bra sil en de u sa va e que tan tas ve -
zes en tra ra como me di a do ra en tre o povo e o im pe ra dor.  Não se po dia
des co nhe cer que era da casa de Habs bur go. O ca be lo lou ro, on de a do, o
olho azul cis ma dor, a tes ta alta, so nha do ra, o na riz or gu lho so, bran da -
men te cur vo, a tez ofus can te de bran cu ra, à qual o cli ma da ter ra mal
co mu ni ca ra leve som bra que ain da a em be le za va, o ru bor su a ve, mas
héc ti co, pou sa do em suas fa ces, a en can ta do ra sim pa tia que fa la va em to -
dos os seus ges tos e pa la vras, a gran de bon da de, que, de par com a
bran du ra e a ma jes ta de, trans lu zia de cada um de seus mo vi men tos e que
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en vol via como uma au réo la de gló ria toda a sua pe re gri na ção ter re na
– tudo re al ça va aque la fi gu ra en can ta do ra, era o or gu lho e o pra zer
de um gran de im pé rio.

Ja ma is mu lher exer ceu uma im pres são so bre mim como
esta nes ta hora; mal me atre via a er guer os olhos para ela e, quan do se
vol tou para mim e nos sos olha res se en con tram, en ver go nhei-me como
se ti ves se co me ti do al gum mal, ou como Adão que es ti ves se nu no Pa -
ra í so. Nes te mo men to eu te ria dado tudo por uma co roa ré gia. “Meu
ma ri do man da per gun tar-lhe se o Sr. quer mais al gu ma co i sa dele”, fa -
lou-me ela sor ri den te, em di a le to aus tría co. E que pa la vras! que som de
voz e os ade ma nes de que fo ram acom pa nha das! Esta é toda a ri que za
que pude tra zer do Bra sil, o Eldo ra do de meus de se jos. “Meu ma ri do
man da per gun tar-lhe em que po de rá ser-lhe útil”, re pe tiu ela ti mi da men -
te. Então  re cu pe rei o âni mo, a voz; re la tei na voz da pá tria a si tu a ção
in con so lá vel em que me acha va, o va zio do co ra ção e da bol sa, a que
em bre ve eu su cum bi ria. Fa lei da Ale ma nha, de Na po leão, do Oce a no e
da nova pá tria que tão le vi a na men te eu ele ge ra. Esta va sol ta mi nha lín -
gua, tudo quan to pe sa va às to ne la das em meu pe i to eu con tei, so li ci tei
pron ta de ci são da ma jes ta de im pe ri al, im plo rei à gra ci o sa dama, e pro -
me ti como fiel es cu de i ro, que es pe ra va a seu ser vi ço ga nhar um dia as
es po ras de ca va le i ro, de di car-me à sua gra ça, ao seu amor, às suas be las
co res de sua ter ra. Fa lei em ale mão, por isso pude ser tão elo qüen te.
Le o pol di na de Áus tria ou viu-me cal ma men te; cre io que ela com pre en -
deu os sen ti men tos e ha vi am ali in du zi do a im pró pria li cen ça poé ti ca e
sou be res pe i tá-los. Em voz ba i xa tra du ziu ao ma ri do o que das mi nhas
pa la vras po dia ser tra du zi do, e cer ta men te con ser tou o que eu ti nha es -
tra ga do, pois D. Pe dro riu-se e be i jou-lhe a mão e os cir cuns tan tes sor ri -
ram, pois era raro que D. Pe dro fos se ga lan te para com a sua es po sa.
Algu ma co i sa pode ter sido iro nia, mas mu i to mais deve ter sido ver da -
de i ra ale gria, tra du zi da em lá gri mas. Le o pol di na vol tou-se no va men te
para mim, per gun tou pelo meu nome, lu gar onde nas ce ra, meus pais e
mi nha ati vi da de an te ri or e afa vel men te me dis se al gu mas pa la vras de
con so lo. Tudo saiu a con ten to do im pe ra dor. O mi nis tro re ce beu or -
dem ca te gó ri ca de apre sen tar na ma nhã se guin te o meu re que ri men to a
des pa cho. E dois dias de po is saiu a or dem im pe ri al que me no me a va
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se gun do-te nen te para o 27º Ba ta lhão de Ca ça do res.50 Esta va lan ça da a
mi nha sor te: como ser vo de um novo ti ra no es tran ge i ro, eu me sen tia
in fi ni ta men te bem-aven tu ra do – e po de ria tê-lo sido. Mas Le o pol di na
mor reu e D. Pe dro to mou fi gu ra de le bre, por isso não me tor nei he rói.
Os acon te ci men tos mun di a is to dos se en ca de i am; em bre ve tor na re mos
mais de ti da men te a esse pon to. Aqui ape nas ain da ob ser vo que sem pre
o im pe ra dor me de mons trou seu fa vor, nun ca ele me en con trou na rua
que não me di ri gis se a pa la vra e dis ses se al gu ma ama bi li da de. Esta úl ti -
ma par ti cu la ri da de só en ten do de re gis trá-la para que se não con fun da o 
amor à ver da de do his to ri a dor com al gu ma par ci a li da de ou fal sa le al da de,
es pe ci al men te nas des cri ções ul te ri o res do ca rá ter de D. Pe dro e da
re vo lu ção de 7 de abril de 1831; é ne ces sá rio de an te mão acer tar o
pon to de vis ta do le i tor.

Já en tão era voz cor ren te51 que um ba ta lhão de tro pas ale mãs
de via par tir com ur gên cia para o Rio Gran de, a fim de to mar par te na
cam pa nha con tra Bu e nos Ai res e a Cis pla ti na, tão mal-su ce di da para o
Impé rio. Tudo fa zia pre ver que a es co lha to cas se ao 27º Ba ta lhão, pois
era ele, como já ve re mos, o úni co com ple to. Que ale gria para mim, to -
mar par te nis so. Que mag ní fi ca pers pec ti va de gló ria mi li tar, ex pe riên -
cia e aces so. Os ba ta lhões que eram de 6 com pa nhi as, de vi am ter 720
ho mens e nós éra mos mais de mil. Além do nos so, ha via, po rém, en -
tão no Rio mais tro pa ale mã, o 2º e 3º Ba ta lhões de Gra na de i ros e
um es qua drão de lan çe i ros, de 85 ho mens; pois o 28º Ba ta lhão ape li -
da do pe los na tu ra is Ba ta lhão do Di a bo [sic], es ta va em Per nam bu co,
aon de fora para aba far uma in sig ni fi can te su ble va ção po pu lar, mal
pro nun ci a da.52 Esses qua tro ba ta lhões, mais o pe que no es qua drão,
po de ri am con tar ao todo três mil ho mens. Nem re al men te era ne ces -
sá rio ma i or efe ti vo para man ter a or dem no Rio, não ti ves se o Impe -
ra dor co me ti do a im pru dên cia, a con se lho de fal sos ami gos e re cla -
ma ções de de pu ta dos, de des ta car um a um os ba ta lhões para re mo tas
pro vín ci as e as sim des guar ne cer to tal men te a ca pi tal. Mas já en tão di li -
gen te men te uma fac ção te cia a teia que mais tar de ha via de en le ar o
pás sa ro im pe ri al. Acon se lha ram a D. Pe dro, que de ve ras pa re ce es ta va
cego, man das se o nú cleo de suas tro pas para Per nam bu co, onde re i -
na vam idéi as re vo lu ci o ná ri as; logo de po is re cla ma vam pro vi dên cia
igual para a re gião me ri di o nal do Impé rio, pois a guer ra com Bu e nos 
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Ai res exi gia tal sa cri fí cio; fi nal men te, até uma ter ce i ra ex pe di ção foi or -
de na da para San ta Ca ta ri na. A tudo o Impe ra dor ace dia.

Em  no vem bro de 1826 apa re ceu a or dem de em bar car ime di a -
ta men te para o Rio Gran de o 27º Ba ta lhão, com os lan ce i ros,53 de ven do 
reunir-se ao exér ci to lá cons ti tu í do sob o co man do do Ge ne ral Ro sa do.
Toda a for ça aí re u ni da não ex ce dia de 16.000 ho mens, dos qua is 6.000
em Mon te vi déu, dois mil em vá ri as ci da de zi nhas de São Pe dro do Sul, e
cer ca de 8.000 na fron te i ra da Cis pla ti na,54 ao pas so que o con jun to dos
exér ci tos de Bu e nos Ai res e da Cis pla ti na (ou Ban da Ori en tal) con ta va
20.000 ho mens, sob o co man do do Ge ne ral Alve ar, sen do 16.000 em
campo aber to opos tos ao Ge ne ral Ro sa do. O rio Ja gua rão, que for ma va a
fron te i ra en tre as pro vín ci as Cis pla ti na e do Rio Gran de, ain da se pa rava
os dois exér ci tos.55 Assim es ta vam as co i sas, quan do o Impe ra dor
tomou a sú bi ta re so lu ção de co lo car-se pes so al men te à tes ta do seu
exército. D. Pe dro, de na tu re za não era co var de; ele ti nha san gue quente,
impe tu o so, es pí ri to ou sa do, te i mo so, ten dên ci as para dés po ta, era descon fi -
ado, in con ti do, fre qüen te men te o ma ni fes tan do em atos e pa la vras,
raramen te ce den do, e, quan do ocor ria era sem pre de ma ne i ra ori gi nal a
um ím pe to de seus me lho res sen ti men tos; do ta do de mu i ta ca pa ci da de
de jul ga men to e de es pí ri to, mas de pou ca acu i da de in te lec tu al, mu i to
zelo, sem per se ve ran ça, mu i ta te i mo sia, po rém, só quan do se tra ta va de
satis fa zer a seus ca pri chos; era ho mem for te, mas no mais alto grau
sensu al, que sem pre va ci lan te ce dia à im pres são do mo men to e mu i tas
ve zes era sub ju ga do pelo mal va do de mô nio da hi po con dria, da sa ci e dade,
da am bi ção de hon ra, da po lí ti ca e de uma in cons ci en te sede de san gue.
Só em tais ho ras me lan có li cas, que in fe liz men te se apre sen ta vam com
de ma si a da fre qüên cia, é que D. Pe dro era co var de, como an ti ga men te o
rei Saul; só en tão ele era in te i ra men te um “Pe dro Bur ro”.

Enfim – quer fos se ma du ra re fle xão, quer fos se idéia fixa –
ele par tiu ime di a ta men te para o Rio Gran de, com o seu ar dor de em -
pre en di men to. Esse ges to do Impe ra dor foi re ce bi do com ge ral en tu si as -
mo; a sol da des ca, es go ta da pe las pri va ções de toda a es pé cie, pe los so -
fri men tos de uma cam pa nha lon ga e sem re sul ta do, ra pi da men te se re a -
ni mou e re vi veu os seus ador me ci dos so nhos e en tu si as mos; e o ci da -
dão de sas sos se ga do vis lum brou no seu es pí ri to a paz imi nen te, há tan to
tem po al me ja da, após uma bri lhan te ba ta lha. Mais uma vez o Impe ra dor 
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con quis ta ra o amor dos seus sú di tos; as cul pas an ti gas fo ram es que ci das, 
qua is quer ger mes de fer men ta ção fo ram aba fa dos. D. Pe dro tor nou-se o 
he rói do dia, o Cid [sic] co ro a do de gló ria nas ba la das de es pe ran ça de
um fu tu ro pró xi mo.

Eis que re pen ti na men te mor re a Impe ra triz, esta se nho ra
qua se que ado ra da por to dos os bra si le i ros, e com in crí vel ra pi dez es pa -
lha ram-se os mais hor ri pi lan tes bo a tos a res pe i to da ma ne i ra e da ca u sa
des sa mor te.

No Rio Gran de re ce beu o Impe ra dor a no tí cia. Vi si vel men te
não a es pe ra va, ou o seu he ro ís mo era ape nas afe ta ção, medo e tor tu ra de
cons ciên cia? Não acre di to que si mu las se tan to, pois era sem pre es cra vo
cego de suas pa i xões. Sei que ao re ce ber essa no tí cia ele tre meu, e che io de
de ses pe ro pu xa va pe los ca be los – e Pe dro era sem pre mau in tri gan te em
seus afe tos. Ele tre meu de ar re pen di men to, de medo de per der a co roa e a
vida; ele sa bia da cri se e pre ci sa va de qual quer ma ne i ra des viá-la de si.

Entre gou o co man do do exér ci to ao Ge ne ral Bar ba ce na,56

com pe ten te po lí ti co, po rém ge ne ral inex pe ri en te, e em bar cou sem per da 
de tem po e sem nada ha ver fe i to para a ca pi tal, na fra ga ta Isa bel.

Como dis se, Le o pol di na de Áus tria fa le ce ra su bi ta men te.
Com a sua mor te a Na ção so fre ra ir re pa rá vel per da; re pe ti das por mil
lín guas, le van ta vam-se mil sus pe i tas, cada uma das qua is ex ce dia a ou tra
em exa gero, lou cu ra e hor ror mas que to das ha vi am de ter al gu ma
razão. Afir ma va-se que D. Pe dro ao par tir do Rio dera a or dem para que 
em sua au sên cia fos se en ve ne na da a Im pe ra triz; sur giu for mi dá vel agitação, 
to dos os ne gó ci os fi ca ram pa ra li sa dos, uma re vo lu ção ge ral, prime i ra -
men te ar ras tan do-se no pó como ver me, er guia pou co a pouco sua
cabeça de hi dra. Os ini mi gos do Im pe ra dor apa nha ram ávi dos a oportu -
ni da de para se apro xi ma rem de seus ob je ti vos par ti cu la res tornan do a
ma jes ta de cada vez mais odi a da pelo povo; atre vi am-se a dar o nome do 
mé dico que fun ci o na ra como car ras co nes sa cena de hor ror. Infe lizmen te
pou co de po is esse ho mem era no me a do em ba i xa dor ex tra or di ná rio
peran te a cor te fran ce sa, o que deu novo alen to à sus pe ita ge ral. Ou tra
ver são, tal vez mais fun da da, di zia que D. Pe dro em momen to de có le ra
mal tra ta ra gra ve men te sua es po sa em adi an ta da gravidez, mes mo que
lhe dera ponta pés, e que essa fora a ca u sa da mor te. Seja como for, em
semelhante pro ces so não po dem apre sen tar-se tes te mu nhas, e
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nenhum de po i men to pode ter va lor. Ca í ra o mais lin do diaman te da
co roa bra si le i ra; o rubi au sen te po de ria quan do mu i to ser subs ti tu í do
por uma pe dra gra na te. Mas o bo le tim mé di co in for ma va que a Im pe ra -
triz Le o pol di na do Bra sil fa le ce ra de vi o len ta fe bre bi li o sa, su bi tamente,
con se qüen te a par to pre ma tu ro. Nos úl ti mos mo men tos de sua tão
aben ço a da vida ela des pre zou qual quer as sis tên cia de mé di cos bra silei ros e
re cla mou os ser vi ços do dis tin to mé di co, ge ral men te es ti ma do, Dr. Rau,
alemão. Mas era tar de; não ha via mais sal va ção – ain da os se res mais
no bres que pe re gri nam so bre a Ter ra têm que tor nar ao pó. Com que
sa tis fa ção apro ve i to o en se jo para dar o meu mais íntimo agra de ci -
men to àque le ho mem mag ní fi co, que até hoje tem tão bom nome no
Rio de Ja ne i ro, por tudo quan to de bom ele fez por mim e pe los meus
pa trí ci os ali do mi ci li a dos, e com os mais de sin te ressa dos sacri fí ci os.

Ain da an tes do re gres so de D. Pe dro, do Rio Gran de, de via
ter lu gar o se pul ta men to, e de ve ras na no i te des se ato as co i sas no Rio
es ti ve ram mu i to crí ti cas. Toda a ci da de es ta va de luto; uma dor muda, de 
de ses pe ro, to ma va to das as fi si o no mi as; ne gros, mu la tos, por tu gue ses,
in gle ses, ita li a nos, ale mães, to dos cho ra vam em co mum a mor te da
Imperatriz; pela pri me i ra vez sen ti am-se ir mãos, o ódio nacional ca la va-se
e os res sen ti men tos pes so a is de sa pa re ci am. Um mo vi men to fora do
comum re i na va em to das as ruas, in qui e ta ção no por to, on du la ções do
povo nas pra ças pú bli cas, mas tudo si len ci o so, fe cha do em si mes mo,
se cre to. Cada qual sa bia o que que ria e es ta va pron to a to mar par te ati va 
no pri me i ro rom pi men to; o go ver no se cre ta men te exul ta va com a revolta,
que pro va vel men te ser vi ria aos seus de síg ni os ego ís ti cos; se gun do to dos 
os aspectos, ha via de re sul tar pro fun da mu dan ça na ad mi nis tra ção
pú bli ca; o Impé rio tre pi da va em to das as suas jun tas.

Espe ra va-se de toda a par te, que as tro pas ale mãs exa cer ba das
pelo su pos to as sas sí nio da Impe ra triz, to mas sem ar mas e de cla ras sem não
mais obe de cer a D. Pe dro. Mais de 700 mo ços bra si le i ros, das me lho res fa -
mí li as, ar ma dos de pis to las e pu nha is, ha vi am-se re u ni do em tor no do con -
ven to da Aju da, onde es ta va o es qui fe, e no Pas se io Pú bli co, e man da ram
ofe re cer sua co la bo ra ção às tro pas ale mãs. Bas ta ria que um ofi ci al fi zes se
um ges to e os sol da dos des con ten tes logo ter-se-iam su ble va do, a re vol ta,
cres cen do como uma ava lan che, ter-se-ia tor na do re vo lu ção ge ne ra li za da.
Po rém, sa bia-se mu i to bem que aos bra si le i ros não im por ta va vin gar a
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Impe ra triz, mas sa ci ar o seu ódio con tra o Impe ra dor e atin gir ou tros ob je -
ti vos par ti cu la res; sa bia-se que as tro pas ale mãs, mes mo que tra ís sem o seu
se nhor e to mas sem o par ti do dos bra si le i ros, só se ri am pa gas com in gra ti -
dão e pro va vel men te se ri am des pe di das da mes ma for ma por que o fo ram
de po is por um de cre to da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O se pul ta men to pro pri a men te teve lu gar sem qual quer so le ni -
da de; foi uma cena tris te de de ses pe ro, de sor dem, dú vi da e medo. Vez
por ou tra ou vi am-se ti ros de sal va fú ne bre e al guns si nos do bra vam,
tudo, po rém tão ir re gu lar e pre ci pi ta da men te como se de pen des se de
um mi nu to na con clu são do tris te ser vi ço a re a li za ção do ob je ti vo que
se vi sa va, e que se ar ris ca va per der com a me nor pro te la ção. A tro te lar go
seis lin dos ca va los ti ra vam o co che fú ne bre e seis la ca i os trans por ta ram
do car ro para a ca pe la o es qui fe sin ge lo, par ca men te pro vi do de al ças de 
pra ta; e nis so não de i xa ram de pro nun ci ar os mais ca be lu dos im pro pé ri os,
es que cen do toda a de cên cia, todo o res pe i to e o ce ri mo ni al que in dis tin -
ta men te se tri bu ta a todo mor to. A toda pres sa a es cu ra ca pe la ha via
sido ador na da como pos sí vel, inú me ras ve las de cera ilu mi na vam o cas -
trum do lo ris [sic] far ta men te en ga la na do de fes tões de ve lu do ne gro e um
ba ti na ri so nho ain da es ta va em vias de acen dê-las. O es cu do bra si le i ro fora
adre de ve la do de cre pe pre to, mas o es cu do es ta va ra cha do e o cre pe
ras ga do, de ma ne i ra que a es fe ra ce les te nele fi gu ra da, com os efe i tos
de luz e som bra, pa re cia um co me ta com hor rí vel ca u da lu mi no sa. O
acom pa nha men to era de cer ca de 25 pes so as gra das e igual nú me ro de
ser vos e em pre ga dos das ca va la ri ças; o ofí cio di vi no foi rá pi do e su per -
fi ci al; to dos gos ta ram quan do ter mi nou a es can da lo sa cena. Assim a no -
bre Le o pol di na nem de po is da mor te teve as hon ras a que tão abun dan -
te men te fi ze ra jus pela sua vida be né fi ca; mas todo o povo es ta va de
luto pela mãe fa le ci da e a gló ria de Le o pol di na não de sa pa re ce rá en quan to
hou ver os no mes do Bra sil e Áus tria. Re pou sa em paz, a san ta!

Con tu do, na que le dia tudo se man te ve cal mo; o povo en go liu
em si lên cio o seu ran cor, não hou ve o pri me i ro im pul so para a revolu ção,
perdeu-se o mi nu to fa vo rá vel. Os mo ra do res do Rio fo ram-se re co lhendo 
a suas ca sas, jul gan do con fir mada por nova pro va a sua ve lha cren ça de
que as tro pas ale mãs guar da vam ina ba lá vel fi de li da de para com D. Pe dro 
e aprova vam mes mo seus pi o res atos. O acon te ci men to au men tou
conside ra vel men te o ódio dos na tu ra is do país, já en tão pro fun damen te
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ra di cado, con tra to dos os es tran ge i ros, no ta da men te con tra a tro pa
alemã, a qual, se gun do em toda par te se as se ve ra va, não ti ve ra o necessá rio 
âni mo, para vin gar em san gue a mor te da sua im pe ri al pa trí cia. Pois
sabe mos que a vin gan ça é a roda em tor no da qual gira tudo na infe liz
ter ra de Co lom bo – é o ba rô me tro pelo qual ali sem pre se re co nhe ce a
si tu ação da co lu na mer cu ri al da vida con ven ci o nal. Quem não sabe
vingar-se não é he rói.

D. Pe dro re gres sou, pois, com as sus ta da pres sa para sua ca pi tal;
aqui ele viu que ain da nada es ta va per di do, sen tiu-se no va men te im pe ra dor. 
Bem pode seu co ra ção ter fi ca do lon ga e pro fun da men te en lu ta do pela
per da so fri da, pois à sua dor as so ci a va-se o mais amar go ar re pen di men to, 
a mais tor tu ran te cons ciên cia, com no vas es pe ran ças, idéi as lou cas,
pra ze res sen su a is, pro je tos de ses pe ra dos e fe i tos. Qu an tas ve zes, en tre -
tan to, em suas ho ras tur vas deve tê-lo mar ti ri za do o pen sa men to no seu 
es pí ri to pro te tor de sa pa re ci do! quan tas ve zes há de tê-lo tor tu ra do o
pres sen ti men to de uma gra ve des gra ça, imi nen te! De ve ras, pos so afir mar,
sem que rer gló ri as de fal so pro fe ta, que se Le o pol di na ti ves se vi vi do
mais tem po D. Pe dro não te ria sido des tro na do e tal vez tam bém não
ti ves se mor ri do mi se ra vel men te na flor dos anos da mes ma for ma que a 
que da de Na po leão pode ser re mon ta da à sua se pa ra ção de Jo se fi na.

Pa re ce-me aqui o pon to mais ade qua do para di zer al gu mas
pa la vras es cla re ce do ras so bre o ca rá ter des se ho mem sin gu lar e es pe ci al -
men te suas re la ções para com a es po sa. Mu i to já se tem dito e es cri to a
res pe i to; mas se a ver da de está re al men te nos ex tre mos, con tu do só a
cus to pode-se des co bri-la pura nes sas in for ma ções. O Sr. V. Mans feld e
o Sr. Kloss tra ta ram des se pon to su per fi ci al men te: nar ram sem crí ti ca o
que ou vi ram aqui e ali du ran te sua cur ta per ma nên cia no Bra sil. A cada
pas so se con tra di zem-se, ta te i am no es cu ro. Ou ça mos pri me i ro o Sr. V.
Mans feld: “É mu i to fre qüen te que o im pe ra dor, sin ge la men te ves ti do,
ao pas sar pe las ruas ines pe ra da men te hon re com sua vi si ta uma fa mí lia
bur gue sa; e to dos e to das se ufa nam da bon da de e afa bi li da de do ilus tre
prín ci pe.” Mas já na ou tra pá gi na diz esse au tor numa nota: “Uma pro va 
de quan to a im pe ra triz ti nha que su por tar mes mo nas co i sas mais in sig -
ni fi can tes, temo-la no se guin te: Con ta va-se cor ren te men te no Rio que
seu es po so a mal tra ta ra de fato quan do o seu char gé d’affaires [sic], que cu i da -
va das suas pe que nas des pe sas, lhe apre sen tou a con ta das des pe sas tal vez 
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um tan to for tes. A Im pe ra triz viu-se for ça da a es cre ver ao seu en car re -
ga do de ne gó ci os que ago ra não po dia pa gar-lhe e que já mu i to so fre ra
por ca u sa da con ta.” E mais adi an te: “Como a Im pe ra triz deve ter-se
sen ti do in fe liz! pois não era só em seus apo sen tos que ela ti nha que su -
por tar tão duro tra to de seu es po so; não: di zem que até em ple na rua, à
vis ta do povo in dig na do, ele a in sul ta ra e mal tra ta ra cru el men te. Além
dis so, por ma i or que fos se seu des gos to, a po bre Im pe ra triz teve que ad -
mi tir a mu i to ci ta da fa mi ge ra da Con des sa de San tos como sua pri me i ra 
dama de câ ma ra.”

Como se har mo ni zam tais atos, que esse ho mem era ca paz de
pra ti car con tra a mais no bre e mais dis tin ta das mu lhe res, com a hu ma ni -
da de e afa bi li da de de D. Pe dro, que o Sr. V. Mans feld tan to lou va na mes ma 
obra? Só o que fi cou dito por úl ti mo pode, pela voz ge ral do povo bra si -
le i ro, ser ver da de; e as sim é, se gun do a mi nha pró pria ex pe riên cia. Foi
re al men te a mu lher fe i ta não Con des sa mas Mar que sa de San tos, dan tes
mo des ta cam pô nia da pro vín cia de São Pa u lo, de po is ca sa da com um se -
gun do-te nen te da mi lí cia lo cal, a ca u sa de tan tos maus-tra tos so fri dos pela 
in fe liz Impe ra triz, hoje la men ta vel men te fa le ci da. A mar que sa ab so lu ta -
men te não era bo ni ta e era de uma cor pu lên cia fora do co mum, mas
sou be de tal ma ne i ra en le ar o im pe ra dor que este por mu i tos anos a
con ser vou como aman te e, de po is de con fe rir-lhe o tí tu lo de mar que sa,
fez cons tru ir para ela um mag ní fi co pa lá cio, exa ta men te em fren te ao
seu, de S. Cris tó vão. Uma fi lha nas ci da des sa união imo ral, D. Pe dro
fê-la Du que sa de Go iás57  e im pôs que con vi ves se como igual, ir ma men te,
com as prin ce si nhas fi lhas le gí ti mas.

Aque las vi si tas que, se gun do a nar ra ção lo quaz do Sr. V.
Mans feld, o Im pe ra dor só por amor a seu sú di tos usa va fa zer a fa mí li as
bur gue sas tam bém ti nham fins mu i to di ver sos. Vai um exem plo.

D. Pe dro um dia vira à ja ne la uma bo ni ta me ni na, que até
então go za va de bom con ce i to. Sem ce ri mô nia avan ça a ca va lo para a
por ta da casa, ape ia e re cla ma dos pais da me ni na que o de i xem a sós
com ela. Como logo se des se a co nhe cer com pa la vras al ti vas, es tes se
re tra em in ti mi da dos e ele in duz a me ni na tal vez até en tão ino cen te a
aceder aos seus de se jos. A co i ta da não se atre ve a re sis tir, pois fi cou
de ma si a do sur pre en di da pela su bi ta ne i da de da pro pos ta, não pôde
atinar com a ra zão e, quem sabe, es pe ra além dis so bri lhan te re compensa.
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Depois que o Im pe ra dor se uti li zou como quis da fra que za da des gra çada
cri a tu ra, per gun tou-lhe esta, na es pe ran ça de me re cer de po is do mal
come ti do pelo me nos um tí tu lo ou uma soma de di nhe i ro: “E ago ra,
que sou?” “Uma p...”, res pon deu o no bre so be ra no, com o seu âni mo
bre je i ro, e ati rou uma mo e da de co bre so bre a mesa.

O Sr. Kloss, que na ver da de tam bém não es te ve mu i to pouco
tempo no Bra sil, mas é mu i to pre fe rí vel ao men ci o na do Sr. v. Mansfeld, 
re la ta em seu li vro à pá gi na 50: “Con ta ram-me até que D. Pe dro duas
se ma nas an tes de mi nha che ga da ma ta ra in con ti nen ti a um ne gro,
por que este, le van do pe sa do far do à ca be ça, cru zan do com o im perador 
e não o reconhe cen do por es tar em tra je bur guês, não lhe fi ze ra a
devida sa u da ção de rastro (isto é, gen ti le za). “Pára, de mô nio!”, gri tou o ti -
ra no para o pre to, pu xou a pis to la e me teu-lhe uma bala na ca be ça.”

Da mes ma for ma con ta o Sr. Kloss que de uma fe i ta num
pas se io a ca va lo o Im pe ra dor cru zan do com um ve lho ne go ci an te, que
não o re co nhe ce ra de pron to e que por ca u sa do aper to não lhe pu de ra
mo men ta ne a men te sair do ca mi nho, o chi co te ou na ca be ça e na cara até 
que o po bre ho mem caiu meio mor to do ca va lo.

Se bem que não pos sa de por como tes te mu nha des sas cru el -
da des pra ti ca das por D. Pe dro, con tu do com pa ran do-as com al gu mas
ou tras com pro va das, con cluo que é ex tre ma men te pro vá vel o Sr. Kloss
aí nada te nha exa ge ra do. Fora dis so, po rém, o seu li vro de i xa mu i to a
de se jar e nem sem pre é fiel à ver da de. Gran de par te dele deve ser con si -
de ra da am pli a ção e ma i or par te ain da como ro man ce.

Aliás, para po der es cre ver al gu ma co i sa so bre uma ter ra como 
o Bra sil é ab so lu ta men te ne ces sá ria uma per ma nên cia pro lon ga da,
conhe cer bem a lín gua e os cos tu mes dos ha bi tan tes bem como vi a jar
mu i to pelo in te ri or. Cada uma das de zo i to (an ti ga men te dezeno ve)
provín ci as des te gi gan tes co im pé rio dis tin gue-se es sen ci al men te das
ou tras; é ne ces sá rio por tan to, para po der fa zer um ju í zo do con jun to ter 
vis to o in te ri or de di ver sas, mas não so men te os por tos de mar. Como é
gran de a di fe ren ça de cli ma e pro du ção, de es ta tís ti ca e po lí ti ca, do caráter e 
cos tu mes do povo!

Fe cha do este epi só dio re tor no à mi nha nar ra ti va.
Pou cos dias à mor te da Impe ra triz, eu em bar quei para o Rio

Gran de, com um des ta ca men to de 85 ho mens, para me re u nir ao meu
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ba ta lhão. Ve le ja mos em um com bo io de de zes se is na vi os mer can tes;
éra mos es col ta dos por uma fra ga ta e um ber gan tim, como acon se lha va
o fato de que o te mi do Al mi ran te Brown le va va fre qüen te men te a
bande i ra de Bu e nos Ai res, com ver da de i ra ou sa dia de lou co, até ao porto
do Rio de Ja ne i ro, ca u san do ge ral per tur ba ção. Esse Brown era um
audacioso aven tu re i ro e ex pe ri men ta do ma ri nhe i ro, um atre vi do ca va leiro
da sorte, que tan to com ba tia pelo sol do es tran ge i ro como pela sua
glória, um ca va le i ro sem medo, mas nem sem pre sem “re po che”; tra ta va 
a guer ra como um tor ne io des por ti vo e con si de ra va seu tí tu lo de al mi -
ran te como car ta de cor so; por mais fra ca que fos se a flo ti lha do seu
coman do, sem pre ele pro cu ra va a es qua dra bra si le i ra, dez ve zes mais
forte, e com ga lan te ria ca va le i res ca de sa fi a va ao du e lo qual quer dos
navi os – du e lo que sem pre aca ba va em seu fa vor.

Nos sa vi a gem a prin cí pio foi mu i to ami gá vel, pois o ven to era 
tão fa vo rá vel que em três dias al can ça mos a al tu ra de S. Ca ta ri na, ten do
por tan to ven ci do a me ta de de todo o per cur so a fa zer; jun ta va-se a dis -
tra ção que nos pro por ci o na va a cons tan te si na li za ção en tre os na vi os de 
guer ra, a por fia dos ca pi tães em ul tra pas sa rem uns aos ou tros, a na tu re -
za nova, a es pec ta ti va ge ral e a ale gria. A fra ga ta fa zia a pon ta do cor te jo,
se gui am-se os de zes se is mer can tes e o ber gan tim co bria a re ta guar da:
esta era a or dem de mar cha pres cri ta. Mas de po is des ses três dias mu dou
re pen ti na men te o ven to, que co me çou a so prar vi o len ta men te do sul,
isto é, jus ta men te con tra nós. Essas ra ja das que aqui se co nhe cem pelo
nome de pam pe i ro [sic] vêm ge ral men te tão de pres sa e ines pe ra das que
não dão tem po aos ma ri nhe i ros de co lhe rem as ve las, e mu i tas ve zes
di an te da pres são fu ri bun da o bar co vira. No mo men to em que o pam pe i ro 
anun ci ou por um lon gín quo mu gi do a sua apro xi ma ção, o na vio es ta va
per to da fra ga ta e teve de ime di a ta men te, si mul ta ne a men te com ela,
vi rar de bor do: A fra ga ta ul ti mou sua ma no bra com mu i to ma i or pe rí -
cia e pres te za que o nos so na vio pe sa dão, onde além dis so, con so an te o
lou vá vel cos tu me bra si le i ro, tudo es ta va na ma i or de sor dem; nos sas ve las 
e ca bos se em ba ra ça ram, vía mos cla ra men te que a fra ga ta nos me te ria a
pi que. Pá li do e de sa ni ma do es ta va o ca pi tão em seu ca ma rim e o vi nho
es pa nhol já não lhe sa bia; trê mu lo re co men dou seu es pí ri to ao Deus
oni po ten te e es que ceu-se de re co men dar o que era ne ces sá rio à sua gen -
te, ou de to mar qual quer me di da para des vi ar o pe ri go. Os ma ri nhe i ros
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apa vo ra dos des vi a vam a vis ta do es pe tá cu lo da na tu re za; nem vi ram que 
a so ber ba fra ga ta na es pu ma das on das, qual es pí ri to en ra i ve ci do, pas sou 
por nós como uma fle cha, só sen ti ram o aba lo re sul tan te de um leve ro -
çar das duas em bar ca ções uma na ou tra; só de po is de um quar to de hora de -
ram alí vio ao co ra ção opri mi do, com um pro fun do sus pi ro e que i xo sa  Ave
Ma ria [sic]. Os bra si le i ros são mes mo la men tá ve is como ho mens do mar; a 
dou tri na ca tó li ca da pre des ti na ção não se casa com uma vida re gra da de
ma ri nha. É pre ci so que o ma ri nhe i ro sa i ba bem re zar, como blas fe mar,
mas a reza não cabe na hora das de ci sões. Por esta vez es ca pa mos fe liz -
men te ao pe ri go.

Na ma nhã do dé ci mo quin to dia fi nal men te a fra ga ta si na li -
zou que avis ta va ter ra e cer ca de uma hora de po is tam bém nós avistamos 
a cos ta are no sa do Rio Gran de. Ime di a ta men te os dois na vi os de guer ra
fi ze ram alto e de ram aos mer can tes si nal para en tra rem à bar ra. Mas eles 
mes mos não pu de ram en trar por fal ta d‘água; ti ve ram que pros se guir
rumo sul, para ir a Mon te vi déu, onde toda a es qua dra do im pé rio
bloque a va a boca do rio da Pra ta.

A es qua dra bra si le i ra con ta va en tão mais de 30 ve las, onze ou
doze das qua is eram na vi os de pri me i ra clas se; ao pas so que toda a for ça 
na val de Bu e nos Ai res era for ma da de uma cor ve ta-almirante e qua tro
na vi os me no res. Ape sar des sa de si gual da de, a van ta gem es ta va sem pre
do lado mais fra co; Brown mos tra va-se sem re ce io em toda a par te no
alto-mar, es ta va em toda par te e em par te al gu ma; à no i te apro xi ma va-se 
da frota ini mi ga, a sen ti ne la era aba ti da, a tri pu la ção de sar ma da em si lêncio
e des sa for ma cap tu ra va um na vio após ou tro. O Bra sil para sus ten tar
sua es qua dra, como vi mos nada in sig ni fi can te, ti nha que des per di car
somas formi dá ve is; Bu e nos Ai res, po rém, não ti nha di nhe i ro e nada
podia fa zer pela sua es qua dra, mas as pre sas efe tu a das eram su fi ci en tes
para man ter a pe que na flo ti lha e as sim pou pa va mu i to o Esta do. Ape sar
da gran de des tre za e dos ex ce len tes ta len tos que Brown re ve la va em
qual quer em pre sa guer re i ra, ter-lhe-ia sido im pos sí vel man ter-se por
mu i to tem po con tra a for ça na val bra si le i ra tão su pe ri or, se essa fos se
co man da da por gen te ade qua da e em pre en de do ra. O Al mi ran te Lobo,
comandan te de toda a es qua dra, en tre ti nha re la ções se cre tas com os
inimigos de sua pá tria. Cu i dan do só de seu pró prio in te res se, ele per mitia,
a tro co de ele va das so mas em di nhe i ro, a en tra da e sa í da dos na vi os do
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go ver no de Bu e nos Ai res no rio da Pra ta. Está pro va do que de ba i xo de
seus olhos fo ram to ma dos na vi os mer can tes bra si le i ros sem que ele
fizes se men ção de vir em au xí lio de seus pa trí ci os. Os na vi os ini mi gos
es col ta vam as pre sas para Bu e nos Ai res atra vés da es qua dra bra si le i ra, e
esta mu i tas ve zes nem um tiro dis pa ra va. Fi nal men te al guns ofi ci a is
deram que i xa ao Impe ra dor con tra essa du bi e da de e Lobo foi cha ma do
ao Rio. Como, po rém, du ran te o seu co man do ele hou ves se en ri que cido,
não lhe fal ta ram ami gos e es tes sou be ram en ca mi nhar as co i sas de
modo que a sua exo ne ra ção foi por de sí dia e não por tra i ção, do que
entre tan to o acu sa vam os seus su bor di na dos. A sen ten ça de um Con selho 
de Gu er ra su bor na do o le vou à pri são na for ta le za de San ta Cruz, mas
no fim de pou co tem po foi sol to e con ser vou suas hon ras e tí tu los.

Os su ces so res no car go de Lobo, que não en ca ra vam como
gra ve um cas ti go qual o que este teve e que igual men te só as su mi am o
coman do com o ar den te de se jo de en ri que cer nes sa opor tu ni da de, segui ram
o seu exem plo e me di an te pa ga men to de i xa vam en trar e sair os na vi os
ini mi gos. Des ta ma ne i ra, pelo he ro ís mo de Brown e a tra i ção dos al mi -
ran tes bra si le i ros, Bu e nos Ai res sou be de tal for ma fa zer du rar a guer ra,
que en tre tan to, se gun do to das as apa rên ci as de via ter aca ba do pron ta -
men te, até que Dr. Pe dro se viu for ça do a fa zer a paz, em 30 de ou tu bro 
de 1828,58 sem qua is quer con di ções van ta jo sas para o Bra sil. Tam bém
não foi mu i to hon ro sa a no tó ria in fluên cia da Ingla ter ra nes sa ne go ciação,
tal qual aliás du ran te a cam pa nha.59

Além dis so essa des gra ça da guer ra ca u sou mu i tos pre ju í zos
a todo o Bra sil. Na vi os nor te-americanos, pro vi dos de car ta de cor so de
Bu e nos Ai res, cru za vam cons tan te men te em gran de nú me ro nas cos tas
bra si le i ras; os na vi os mer can tes não ou sa vam sair sem es col ta do por to
do Rio e com isso o co mér cio fi cou qua se pa ra li sa do, pois não raro
navios já car re ga dos e pron tos a par tir ti nham que es pe rar se ma nas até
que par tis se um com bo io. O des con ten ta men to para com o im pe ra dor e 
o gover no au men ta va to dos os dias; D. Pe dro cada vez mais sen tia a
coroa ba lan çar-lhe na ca be ça, des co ro ço a va no ín ti mo, ao pas so que de
pú bli co se tor na va por atos e pa la vras mais se ve ro, in sen sa to e cru el.

Vento fres co nos le vou para o por to e três ho ras de po is
ancorá va mos di an te de Rio Gran de do Nor te,60 sim pá ti ca ci da de zi nha
de cer ca de 2.000 ha bi tan tes.
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NOTAS AO CAPÍTULO V

49 Mon se nhor Pe dro Ma cha do de Mi ran da Ma lhe i ros, nome a do por por ta ria de 23
de de zem bro de 1823. Não era mi nis tro, mes mo por que não exis tia esta pas ta. No
en tan to, a con fu são fe i ta nes te caso apa re ce até nos do cu men tos ofi ci a is. Os
edi ta is pu bli ca dos pelo con su la do bra si le i ro da ci da de li vre de Bre men as sim se
expri mem: “... em con for mi da de com as or dens de Mon se nhor de Mi ran da, chan ce -
leiro do Impé rio do Bra sil e mi nis tro da co lo ni za ção, etc.” Mon se nhor Miran da, cujo
nome por in te i ro ja ma is apa re ce nos do cu men tos que fir ma, era ape nas inspe tor da
co lo ni za ção es tran ge i ra e cor res pon dia-se com o impe ra dor por in ter mé dio da
Se cre ta ria dos Ne gó ci os Estran ge i ros, pro va vel men te por que ain da não exis tia o
Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

50 O nome do au tor não fi gu ra nas re la ções de mos tra, or ga ni za das no Pas so de
S. Lou ren ço, após a re ti ra da de fe ve re i ro de 1827, nem como ofi ci al, nem como
sar gen to ou sol da do.

51 N. do T. –  Pre ci sa men te nes te pon to co me ça o au tor o ex tra to des tes “Zehn Jah re”
para o seu Bra si li ens Kri egs-Und Re vo lu ti ons-Ges chich te seit dem Jah re 1825 bis auf  un se re Zeit,
de 1837: “Já no ano de 1826, quan do de meu em pre go como ofi ci al no im pe ri al ser vi -
ço bra si le i ro, era voz cor ren te que um ba ta lhão de tro pas ale mãs...”

52 Re fe re-se à cha ma da Con fe de ra ção do Equa dor, pro cla ma da a 2 de ju lho de 1824.
Não foi um mo vi men to tão in sig ni fi can te, como o au tor in si nua. O en de u sa mento
dos he róis es ta du a is tem con cor ri do para glo ri fi car este mo vi men to, que se
triunfas se di vi di ria o Bra sil pelo me nos em dois.

53 N. do T. – Re al men te essa tro pa ale mã, com o Ma re chal Brown, par tiu do Rio na
cor ve ta Du que sa de Go iás, a 25-11-1825 e jun tou-se à fro ta com que D. Pe dro na
vés pe ra par ti ra para o Sul.

54 Car los Se id ler jo ga va na tu ral men te com os efe ti vos re gis tra dos pe los jor na is e
com o que ou via di zer no quar tel. Daí, os exa ge ros que re gis tra. Sousa Doca, ano -
tan do o Ana is, de Lima e Sil va, re su me os ma pas ain da exis ten tes no Arqui vo
Na ci o nal: toda a for ça exis ten te no Rio Gran de, mes mo após a che ga da dos re for ços
des ti na dos ao Ge ne ral Mas se na Ro sa do, não ex ce dia de 5.931 ho mens; in clu in do
a bri ga da de Ben to Ma nu el, do en tes, etc., o exér ci to bra si le i ro con ta va no dia 20 de
fe ve re i ro de 1827 com 6.300 com ba ten tes, achan do-se nes te nú me ro in clu í do o pró -
prio 27º Ba ta lhão de Ca ça do res. Igual exa ge ro pode-se no tar no que diz res pe i to
ao ini mi go, que até o dia da cé le bre ba ta lha não con se guiu re u nir mais da me ta de dos 
20.000 sol da dos a que se re fe re o au tor.

55 O au tor ou viu fa lar em fron te i ra de Ja gua rão e con fun diu as co i sas. A essa épo ca,
evol vía mos da “fron te i ra” su per fí cie para a fron te i ra li nha. As ex pres sões: fronteira
do Rio Gran de, fron te i ra do Ja gua rão, fron te i ra de Bagé, como an te ri or men te as
fron te i ras de Rio Par do, cor res pon di am a de par ta men tos ad mi nis tra ti vos e a zonas
de ação dos co man dos res pec ti vos. Como tec no lo gia, adap ta va-se per fe i tamen te à ve lha
no ção de fron te i ra.
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Ao tempo da guer ra cis pla ti na, con vém não es que cer, a nos sa fron te i ra com a
atual Re pú bli ca Ori en tal já se acha va de fi ni da por uma li nha, de acor do com a con -
ven ção de 1819, uma vez que a guer ra rom pia de fato o tra ta do de 31 de ju lho de
1821. Pas sa va re al men te pelo Ja gua rão, mas se es ten dia mu i to para oes te,
prosse guin do pelo Ara peí e pelo Uru guai. A li nha de vi gi lân cia da nos sa co ber tura, na
ex tre ma di re i ta, sem pre pas sou pelo Ara peí.

56 D. Pe dro nun ca as su miu pro pri a men te o co man do do exér ci to de cam pa nha. A sua 
ida ao te a tro de ope ra ções foi mo ti va da pelo de se jo de acom pa nhar de per to os
acon te ci men tos, re mo ven do com a sua im pe ri al pre sen ça as gran des di fi cul dades com
que lu ta va o exér ci to.
A co me ço, não ha via no Sul um co man do úni co: o Ge ne ral Le cór co man da va na
Cis platina, e Abreu no Rio Gran de. Pos te ri or men te, no co man do de Mas se na
Rosado, e pro va vel men te no de Abreu, des de que este atra ves sou a fron te i ra e
penetrou na pro vín cia con fla gra da, em bo ra con ti nu as sem a exis tir os dois comandos
já ci tados, o Ge ne ral Ro sa do ja ma is se con si de rou co man dan te-em-chefe, de i xando,
pelo con trá rio, en tre ver que sem pre se con ser vou como sim ples co man dan te das
ar mas da pro vín cia do Rio Gran de e su bor di na do de Le cór.
O Tenen te-General Fe lis ber to Cal de i ra Brant Pon tes, fu tu ro Mar quês de Bar ba cena,
foi no me a do ge ne ral-em-chefe por de cre to de 12 de se tem bro de 1826 e par tiu do
Rio de Ja ne i ro no dia 3 de no vem bro do mes mo ano; o im pe ra dor de i xou a capital do
país 21 dias mais tar de, com des ti no a Por to Ale gre, onde Bar ba ce na já se acha va.

57 A pe que na Du que sa de Go iás veio mais tar de a per ten cer à alta no bre za ale mã,
ca san do-se em 1843 com ofi ci al bá va ro, o Con de de Tren berg e Ba rão de Hol zen,
“se nhor de gran des ter ras na Suá bia e na Fran cô nia”. Dona Isa bel Ma ria de Alcân ta ra
Bra si le i ra, Du que sa de Go iás, Con des sa de Tren berg, Ba ro ne sa de Hol zen, fa le ceu em
Mur nau (Ba vi e ra) a 3 de no vem bro de 1898, de i xan do lar ga des cen dên cia. Vide
Alber to Ran gel — D. Pe dro I e a Mar que sa de San tos.

58 N. do T. – Foi a 27 de agos to.
59 A in fluên cia da Ingla ter ra nes ta guer ra e na paz que se se guiu tem dado lu gar a nu -

me ro sas dis cus sões. Até hoje mu i to se fala na “pres são in gle sa”.
O de ba te está mais ou me nos en cer ra do pela pu bli ca ção da obra do Te nente-Coronel
Sousa Doca – A Con ven ção pre li mi nar de paz de 1828 e dos tra ba lhos re cen tes de seus
opo si to res. A in ter ven ção in gle sa nada tem de de sa i ro sa.
A data do tra ta do de paz é a da con ven ção pre li mi nar, as si na da no Rio de Ja ne i ro,
no dia 27 de agos to de 1828.
O tra ta do de fi ni ti vo nun ca foi ne go ci a do, mas as tro pas bra si le i ras eva cu a ram
Mon te vi déu em 24 de abril de 1829.

60 N. do T. – É S. José do Nor te.
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Ca pí tu lo VI

A PRO VÍN CIA DE S. PE DRO DO SUL – CLI MA E PRO DU ÇÕES 
– CA RÁ TER E COS TU MES DOS HA BI TAN TES

 – AS FI LHAS DO FA ZEN DE I RO 
– RIO GRAN DE DO NOR TE E RIO GRAN DE DO SUL61 

– A CI DA DE DE S. FRAN CIS CO DE PA U LA62 E O 
 MAR QUÊS DE BAR BA CE NA – BA TA LHA NO PAS SO DO 

ROSÁRIO – FES TE JOS EM FRE GUE SIA NO VA63

 pri me i ra vis ta des ta cos ta está lon ge de ser tão
bo ni ta como o Rio de Ja ne i ro. Em lu gar dos mag ní fi cos pe nhas cos e
ser ras que en vol vem a ca pi tal e seu por to como uma cin tu ra en can ta do ra,
aqui se acha are ia e gra ma. Mes mo de um modo ge ral as duas pro vín ci as,
tan to quan to seus ha bi tan tes e seus cos tu mes, são mu i to di fe ren tes uma da
ou tra. Pa re ce que se está em ou tro país, no meio de ou tro povo. A are ia
que en vol ve Rio Gran de como um gran de man to de pó, tris te e som brio,
es ten de-se qua tro lé guas para o in te ri or, onde en tão re pen ti na men te a
pro vín cia qua se toda se trans mu da numa úni ca enor me pas ta gem. A su per -
fí cie toda pa re ce uma gran de ser pen te, sem gran des mon tes mas tam -
bém sem pla ní ci es.



Mon tes e va les onde pas tam inú me ros re ba nhos de ca va los e
bois su ce dem-se sem fim. De raro em raro a mo no to nia da pa i sa gem é
agra da vel men te in ter rom pi da por ha bi ta ções cer ca das de ár vo res e por
pe que nos rios que ser pe iam por en tre as co li nas. Esses ri o zi nhos, que
nos me ses quen tes ge ral men te se cam tan to que se pode pas sá-los a vau,
en tre tan to, na qua dra das chu vas cres cem tan to que se trans for mam nos 
mais cor ren to sos cur sos d’água e vi o len ta men te tudo ar ras tam em sua
cor ri da. Como se sabe que as le ves pon tes de ma de i ra, que aqui cos tu -
mam cons tru ir, de todo modo não re sis tem a essa for ça num in ver no,
na ma i or par te dos sí ti os pou pou-se a des pe sa, e o vi a jan te en tão tem
que se fa zer trans por tar para a ou tra mar gem com ris co de vida, em
pe que no bote, ape nas re ma do por um úni co ho mem. E é obri ga do a
fa zer atra ves sar seu ca va lo a nado, le van do-o pela ré dea e le van tan do-lhe 
o mais pos sí vel a ca be ça aci ma d’água. Não raro o bo te zi nho es tre i to,
de se qui li bra do pela re a ção do ca va lo, vira de re pen te e en tão, em ge ral,
com a ex tra or di ná ria for ça e ve lo ci da de da cor ren te, mes mo o me lhor
na da dor está per di do; ain da mais co mum é en tão o úni co re cur so para
sal var a pró pria vida: lar gar o ani mal ex te nu a do, que não pode al can çar
pé e su cum be im pi e do sa men te. O ma i or des ses rios é o Ja gua rão, que já
ci tei, que for ma fron te i ra en tre esta pro vín cia e a Cis pla ti na.

O cli ma é mu i to agra dá vel e ex tra or di na ri a men te sa u dá vel. O
calor no ve rão não che ga a ser mu i to in cô mo do e no in ver no aqui, às
vezes, já gela de um dedo de gros su ra. To das as fru tas e le gu mes eu ro -
peus dão oti ma men te, do que for ne ce as mais elo qüen tes pro vas a co lô -
nia alemã, es ta be le ci da per to de Por to Ale gre, a ca pi tal da pro vín cia;
mas infe liz men te a cul tu ra não é con ve ni en te men te fe i ta e isso pelo mo -
ti vo que toda es pé cie de plan ta ção cus ta mu i to tra ba lho, ao pas so que a
criação de gado dá ma i o res lu cros, qua se sem tra ba lho. Aqui o ter re no
se ria mais que su fi ci en te para pro du zir to dos os ce re a is ne ces sá ri os ao
consumo de todo o Bra sil; mas tam bém aqui os nor te-americanos
intro du zem o seu tri go e a fa ri nha.

Do en ças qua se não se co nhe cem, nem mes mo as erup ções de 
pele, tão co muns no Rio de Ja ne i ro.

Os prin ci pa is ar ti gos de ex por ta ção con sis tem em pe les va -
cuns e chi fres para o es tran ge i ro, sebo e car ne seca ao sol para as ou -
tras pro vín ci as, so bre tu do Rio de Ja ne i ro. Tam bém se ex por tam ca va los e

140 Carl Seidler



mu las, e sai con si de rá vel por ção de chá do mate [sic] para o Peru. Pena é
que a na tu re za mal apa re ce com seus atri bu tos de cor nu có pia, logo se
tor na ini mi ga da in dús tria!

O vi a jante aqui en con tra re ba nhos de aves tru zes, mu i tos
vea dos e não raro o ja guar ou ti gre bra si le i ro. Aves sel va gens, como patos,
gan sos, ga li nho las, per di zes, em cer tos lu ga res exis tem em quan ti da de.
As aves tru zes es tão lon ge de atin gir ao ta ma nho e be le za das afri ca nas,
ra ra men te al can çam a al tu ra de 5 a 6 pés e sua plu ma gem é cor de cin za
pon ti lha da de es cu ro. Sua car ne, que ser ve de ali men to prin ci pal a cer tas 
tri bos in dí ge nas, tem sa bor in te i ra men te igual ao da car ne de rês, seca e
ma gra, e é mu i to fi a pen ta; só a gema dos ovos é tra gá vel para es tô ma go
eu ro peu. Os ve a dos des tes cam pos têm um che i ro de sa grá vel, se me -
lhan te ao dos bo des, ra zão por que não ser vem para ali men to, mas a
car ne dos ve a dos-ma te i ros é de gos to mu i tís si mo agra dá vel.

É im pres si o nan te a fa ci li da de com que aqui se cria e re pro duz 
o gado. Entra ano, sai ano, ca va los e bois va gue i am pe las enor mes
pas ta gens sem que nin guém pen se em es ta bu lá-los no in ver no. Qu an do
mu i to, al gum fa zen de i ro rico tem al gum mi se rá vel abri go de tá bu as
onde con ser va no in ver no os seus ca va los de es ti ma ção, fa zen do en tão
for ra geá-los com mi lho [sic] (tri go-tur co), úni co grão de for ra gem que
aqui se cul ti va, es pe ci al men te para esse fim; to dos os de ma is ca va los e
os bois têm que pro cu rar ali men to no ve rão e in ver no, e na qua dra da
far tu ra nin guém pen sa em co lher feno ou ou tros me i os equi va len tes
para a fu tu ra in ver nia. Mu i tas ve zes os va les são tão inun da dos, jus ta -
men te quan do o pas to está mais bo ni to, que os po bres ani ma is nada mais
po dem fa zer que re co lher-se para o alto das co li nas onde en tão mal en -
con tram o que pas tar para vi ve rem du ran te se ma nas. Ao mes mo tem po os 
ca va los são hor ri vel men te ju di a dos, eles têm que su por tar as mais ter rí -
ve is vi a gens. Assim, por exem plo, os ha bi tan tes des ta pro vín cia cos tu -
mam ven cer a ca va lo em um dia 20 a 25 lé guas; to cam para fren te, im -
pa ci en tes e sem con tem pla ção, como se ti ves sem que apos tar cor ri da
com o sol. Cum pre elo giá-los como os mais exí mi os ca va le i ros, pois não 
sa bem o que seja pe ri go nem fa di ga. É ver da de que em se me lhan te ex -
cur são mu dam 5 e 6 ve zes de ca va lo, e não é mi la gre que um ca va lo já
ma gro sem for ça, ten do fe i to qua tro lé guas a ga lo pe mor ro aci ma e mor ro
aba i xo, pou co de po is caia ex te nu a do. Tam bém a per da não é gran de,
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pois já será ca va lo mu i to bom o que cus te qua tro pi as tras e a esse
res pe i to o bra si le i ro des co nhe ce o sen ti men to da com pa i xão.

Mal o vi a jan te al can ça um pou so, onde pre ten de tro car de
mon ta ria, ele tira a sela do ani mal co ber to de suor e de es pu ma, dá-lhe
um aço i te com o chi co te e o de i xa en tre gue à sor te. Que seja seu ou
não, é o mes mo; o dono nun ca es tra nha rá que o ca va lo não lhe vol te;
até se ne ces si tar ou tra vez, com o mes mo pra zer, de novo em pres ta rá
ou tro ca va lo, sem paga ou res ti tu i ção. Se o ani mal aban do na do con ser va 
bas tan te for ça em seus mem bros ex te nu a dos, ele es pon ta ne a men te vol ta 
para jun to do seu dono e logo que avis ta a mo ra da dele anun cia o seu
re gres so re lin chan do alto e ale gre men te, ain da que nun ca ti ves se tido
nes sa casa com que sa ci ar sua fome e sua sede. O ins tin to do ani mal
enver go nha o co ra ção in sen sí vel do ho mem.

Como já re fe ri, o tipo dos ha bi tan tes de S. Pe dro do Sul é
bem di fe ren te do das ou tras pro vín ci as. Aqui não se vê a cor ama re -
lo-pálida dos ha bi tan tes do Rio de Ja ne i ro; en con tram-se em ge ral ti pos
al tos, bo ni tos e for tes, e no ta da men te as se nho ras têm, às ve zes, a tez
tão bran ca que mu i tas eu ro péi as, mes mo das re giões ár ti cas, gos ta ri am
de tro car com elas. A fi si o no mia não tem a ma lí cia e ma lig ni da de como
é co mum nas re giões mais se ten tri o na is do Bra sil; é fran ca, aber ta, sem
fal sidade nem re ser va; nem se nota a men ta li da de de es cra vos, subs ti tuída 
que é por uma cer ta enér gi ca cons ciên cia pró pria. Em suas ati tu des
nota-se di re i tu ra e fir me za; só a sua ges ti cu la ção, por mais ex pres si va
que seja, pa re ce mu i to me di da e seus mo vi men tos po dem ser con si de -
rados de ma si a do des can sa dos. Seu ca rá ter é em ge ral fle ug má ti co, com
li ge i ro to que de san güí neo; são bran dos e con ten tam-se de pou ca co i sa,
mas é pre ci so ter cu i da do de não ir ri tá-los sem mo ti vo. Por que ir ri ta dos
nun ca per do am e às ve zes se vin gam ter ri vel men te. A hos pi ta li da de, que 
pra ti cam no ver da de i ro sen ti do da pa la vra, é a ma i or de suas vir tu des;
sem ela se ri am certa men te bár ba ros. O vi a jan te pode con fi a da men te
parar e ba ter à pri me i ra por ta que en con trar, seja de casa rica ou po bre:
logo há de apa re cer al guém que per gun ta rá pelo que de se ja, e em ge ral o 
próprio dono da casa não cede essa hon ra. Dito o de se jo, vem em
poucas pa la vras o con vi te para ape ar e en trar, um ne gro de sen ci lha o cava lo
e o toca para um pas to bem cer ca do. Logo que se en tra em casa, pro vi -
dên ci as são da das para mi ti gar a pro vá vel fome do vi a jante e a gen te
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pode ser vir-se sem ce ri mô nia: quan to ma i or o ape ti te tan to mais amá vel 
se faz o dono da casa. Então, se a gen te é eu ro peu e sabe em mau por -
tu guês e com gra ça con tar co i sas da sua ter ra, o dono da casa sen te-se
ul tra fe liz e es cu ta com a mais viva aten ção. Seu tem pe ra men to des per ta,
ele re ve la que sabe ser es pi ri tu o so, quer a sua gló ria naci o nal e uma
nar ra ti va de aven tu ra su ce de a ou tra. A boa dis po si ção cres ce; car ne
meio crua e uma gar ra fa de aguar den te au men tam o en tu si as mo do mo -
men to, fun de-se o gelo e o bra si le i ro fica eu ro peu. Venceu-o o bom
hu mor ale mão, a úni ca vir tu de ale mã.

Depois da re fe i ção do fim do dia, su pos to que o hós pe de
esteja can sa do, de i xam-no a sós e logo lhe in di cam um quar to com uma
cama me ti cu lo sa men te as se a da; um ne gro, ou se o dono da casa qui ser
mos trar-se mu i to ga lan te, uma ne gra traz uma tina com água mor na,
para à ma ne i ra ori en tal la var-lhe os pés; e lhe de se ja cor di al men te uma
boa agra dá vel no i te. Na ma nhã se guin te, o vi a jan te cer ta men te não poderá
partir sem pri me i ro to mar um va len te al mo ço. Pri me i ra men te é exa mi na -
do o cavalo, se está em con di ções de con ti nu ar vi a gem e se as sim não
estiver o dono da casa man da ime di a ta men te tra zer um dos seus. Em
pou cas pa la vras faz-se o agra de ci men to pela boa hos pe da gem, mas por
mais po bre que seja o dono da casa não se lhe deve ofe re cer paga. De -
po is do ce ri mo ni al de uso, se gue-se o con vi te de apa re cer no va men te se
al gum dia tornar a cru zar por ali. Mes mo ao pior ini mi go essa gen te
nun ca recusa pou so e co mi da, por mais de mo ra do que seja. Mas logo
que há hós pe de em casa ra ra men te apa re cem as mu lhe res, a me nos que
se tra te de pes soa que já di ver sas ve zes te nha es ta do na casa.

Assim é que de uma fe i ta, um de meus ami gos, um jo vem
ofi ci al, go za dor da vida, es te ve três dias in te i ros na casa de um fa zen de i ro
[sic] sem que lo gras se ver ne nhu ma das três fi lhas da casa, nem de lon ge,
e ti nham fama de bo ni tas e amá ve is. E como mu i to bem sou bes se que
as mo ças ab so lu ta men te não ti nham vi a ja do há quin ze dias, como lhe
dis se ra o se ve ro ve lho, mas eram es con di das pelo duro pai em al gu ma
peça da am pla casa, ele re sol veu no quar to dia mu i to cedo pros se guir
vi a gem. O rico fa zen de i ro, para quem em seu iso la men to a vi si ta de um
es tran ge i ro ha via de ser mu i to bem-vin da, não que ria de modo ne nhum
de i xar par tir o meu ami go e in sis tiu que fi cas se mais al guns dias até que
re gres sas se a fa mí lia. O ofi ci al de i xou-se con ven cer e pro me teu fi car,
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mas com a con di ção de po der sair à caça quan to qui ses se e de pas se ar
no mag ní fi co jar dim si tu a do atrás da casa. De bom gra do o ve lho ace deu,
pois con fi a va na or dem se ve ra que dera a suas fi lhas que ja ma is apa re -
ces sem à ja ne la; não se lem brou que nas mu lhe res a cu ri o si da de é sem -
pre mais for te que a obe diên cia. As mo ças re clu sas sou be ram por uma
das suas ne gras que o es tran ge i ro era mu i to jo vem, mu i to bo ni to e mu i -
to amá vel, que usa va bri lhan te uni for me e que pre ten dia par tir na ma -
nhã se guin te. Isso era de ma is; a cri a da ne gra foi man da da ao he rói que
já há dias lhes agi ta va os pen sa men tos e os so nhos, para que na mes ma
no i te com pa re ces se ao jar dim, onde elas re pre sen ta ri am o pa pel de
Armi da.

Mal ca í ra a no i te, sob o pre tex to de ir go zar um pou co de
fres co o meu ami go pe diu li cen ça, des pe diu-se do dono da casa e foi
para o jar dim. O lin do luar, que pela sua cla ri da de ain da tor na mais lin da 
a pi to res ca pa i sa gem bra si le i ra, em bre ve lhe per mi tiu ver numa das ja -
ne las de sa ca da que da vam para o jar dim as três fi gu ras que ele tan to an -
si a va por ver. As mãos ser vi ram de trans mis so ras dos be i jos, que pro va -
vel men te te ri am pre fe ri do apli car di re ta men te aos lá bi os, e du ran te mi -
nu tos a lin gua gem dos de dos, na qual as da mas bra si le i ras são mu i to pe -
ri tas, pro por ci o nou a úni ca tro ca de im pres sões sen ti men ta is; mas por
fim as be las não pu de ram su por tar mais tem po o es ta rem en ga i o la das
pelo pai ti râ ni co, ao pas so que a pou ca dis tân cia lhe ace na va o mais
agra dá vel pra zer. Ges tos fá ce is de com pre en der in for ma ram ao meu
ami go que den tro em pou co as três gra ças es ta ri am em sua com pa nhia e 
por isso, ca u te lo sa men te ele se me teu em sí tio um pou co mais ocul to,
onde foi es pe rar o ter mo da agra dá vel aven tu ra. Não sei di zer de que
ma ne i ra as meninas con se gui ram sair da casa sem se rem ou vi das nem
vis tas; em resumo, não tar dou que os ves ti dos bran cos das três far fa -
lhas sem pe los cami nhos en som bra dos, ao en con tro do es pec tan te, cu jos
de se jos ousados, se ri am tão ines pe ra da men te sa tis fe i tos. Ale gres e sem
aca nha men to as me ni nas cor re ram ao en con tro dele e sem preâm bu los 
lhe pergun ta ram como pas sa va. O meu ofi ci al fez-se ga lan te; ou sou be i -
jar a mão às três e logo de po is pe dir-lhes um abra ço, que cer ta men te
não recu sa ri am. Sem dú vi da, a bra si le i ra não ad mi te fa cil men te um be i jo 
na boca, a não ser que es te ja dis pos ta a con ces sões ma i o res; mas um
abraço lhe pa re ce a co i sa mais ino cen te e de cen te do mun do.
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Assim de cor reu mais de uma hora num so nho de amor ver da -
de i ramen te cos mo po li ta, até que fi nal men te a mais moça das três
lembrou a seve ri da de do ve lho pai e o ris co de se rem sur pre en di das.
Separam-se pois, mas com a pro mes sa de se en con tra rem to das as noi tes
no mes mo sí tio, e as sim du ran te uma se ma na in te i ra men te en ga na vam o 
ve lho, sem que ele se quer sus pe i tas se do que se pas sa va pe las suas costas.
To das as no i tes se viam e con ver sa vam no jar dim e ne nhum tra i dor
escu ta va. Por fim meu ami go teve que to mar dis po si ções sé ri as para
par tir e num dos en con tros de cla rou às suas três ama das que pre ten dia
no dia se guin te vi a jar, pois os de ve res do ser vi ço o cha ma vam e nenhum
pe di do po dia de mo vê-lo a con ti nu ar ali.

A essa no tí cia, quen tes lá gri mas cor re ram dos olhos das be las, 
pois que as três bem que re ri am ter con ser va do tal vez para sem pre aquele
ho mem de sua es co lha, a quem to das as três ama vam com vi o lên cia e
sem in ve ja ou ci ú me, e que to das as no i tes as en can ta va com as ma ra vi -
lho sas nar ra ti vas so bre a na tu re za ca va lhe i res ca da ga lan te ria nór di ca e
sobre a li ber da de e bom tra to de que a mu lher goza na Eu ro pa. Na manhã
da par ti da meu ami go pre ten dia sair mu i to cedo, mas a ins tân ci as do
bom ve lho teve que aco mo dar-se em to mar pri me i ra men te um al mo ço.
Pou co an tes de irem para a mesa de cla rou o fa zen de i ro que sua fa mí lia
re gres sou na no i te pas sa da e que de se ja va apre sen tá-la a seu hós pe de.
Este es pan tou-se não pou co, mas com toda a cal ma pe diu en tão para
apre sen tar pes so al men te os agra de ci men tos à fa mí lia do hon ra do dono
da casa. Cer ta men te o cál cu lo do ve lho, fora que ago ra, es tan do o es tran geiro 
de pé no es tri bo, não ha via mais nada a te mer para suas fi lhas; as sim,
pou co de po is cha mou as se nho ras para a sala e fê-las to ma rem lu gar à
mesa. Troca dos os cum pri men tos do cos tu me, to dos se dis pu se ram a
almoçar; nem o mí ni mo ges to das me ni nas de nun ci ou que já se conhe ci am.
Qu an do po rém anun ci a ram que o ca va lo es ta va en ci lha do e o ve lho saiu 
para a fren te da casa, a ve ri fi car se os ne gros o ha vi am en ci lha do em
ordem, hou ve opor tu ni da de de ain da uma vez tro ca rem o “pas se bem”,
mu i to cor di al, para sem pre. Te nho a es pe ran ça de que as três graças terão
sa bi do con so lar-se tal qual o sou be meu ami go. Na mu lher bra sileira a fi de -
li da de não dura mais que o gozo; só a pre sen ça pode re cla mar amor, só
o mo men to dá fe li ci da de. E eu lou vo se me lhan te amor, pois as co i sas
mais be las en ve lhe cem e só o que é novo é sem pre jo vem.
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A di li gên cia não é das vir tu des car di a is des ses qui e tos mo ra -
do res das co xi lhas; gos ta vam mais de de di lhar numa es pé cie de gui tar ra,
en quan to fu mam seu ci gar ro de pa pel. Não se jul gue que isso seja po e sia, 
por que rima; os ho mens em re gra não fa lam mais que o ne ces sá rio, pois 
no fun do nada têm para di zer que não seja sa bi do, o que deve re sul tar
es pe ci al men te do iso la men to em que vi vem. Os vi zi nhos mais pró xi mos,
às ve zes, mo ram a 6 ou 7 lé guas. Entre tan to pas sam dias in te i ros a ca va lo, 
ex pos tos ao mais ar den te sol, sem que por isso sin tam o me nor in cô mo -
do; per lus tram sem ces sar os seus cam pos, para ve ri fi car se não ocor reu
al gu ma al te ra ção boa ou má no seu gado e se os es cra vos são fiéis e vi gi -
lan tes.

Encon tram-se pro pri e da des par ti cu la res de im pres si o nan te
ex ten são. Algu mas de 16 a 20 lé guas qua dra das, onde às ve zes pas tam
100.000 ca be ças de gado e al guns mi lha res de ca va los. E a ma i or par te
dessas enor mes pro pri e da des não atin giu gra du al men te es sas pro porções
por efe i to de an ti gas com pras ou he ran ças, mas da se guin te ma ne i ra. A
princí pio, fun ci o ná ri os pú bli cos que se ha vi am dis tin gui do e cu jos
méritos se pre ten di am de al gum modo com pen sar, re ce bi am como
grati fi ca ção al gum pe da ço de ter ra, ra ra men te me nor do que uma lé gua
qua dra da, por que era bas tan te gran de o ter ri tó rio in cul to do im pé rio e
no momento não pos su ía es pe ci al va lor. Mais tar de ou tros ci da dãos
estra nhos ao ser vi ço pú bli co re que ri am se me lhan tes da tas de ter ra, pois
bem viam que se essa pos se de pou co lhes va le ria, mais tar de os fi lhos
de seus fi lhos te ri am gran de pro ve i to. E como o go ver no ha via de nu trir 
o de se jo de que os enor mes de ser tos fos sem quan to an tes ha bi ta dos e
culti va dos, con ce dia por pou co ou mes mo de gra ça tais ter ras. Em
seguida, o go ver no no me a va agri men so res para di vi dir e de mar car as ter ras 
con ce di das.

Estes acha vam mu i to in cô mo do le va rem ao cam po o apa re -
lha men to ade qua do, de modo que fa zi am a me di ção a re ló gio, to man do
por con ven ção que uma lé gua qua dra da era a área cujo pe rí me tro o
agrimen sor per cor res se a ca va lo em duas ho ras. Mas não se es cla re cia se 
a anda du ra para esse per cur so era o pas so, o tro te ou o ga lo pe; isso
dependia ex clu si va men te do seu hu mor ou da soma que o fu tu ro
propri e tá rio das ter ras agra de ci do lhe me tes se nas mãos. Assim, não
raro para uns a me di ção se fa zia a pas so ler do, para ou tros a ga lo pe largo, o 
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que o pre ju di ca do ti nha que so frer ca la do, pois qua is quer que i xas na
ma té ria não lo gra vam ou vi dos. Uma vez de pos se de se me lhan te tra to
de ter ra, o pro pri e tá rio abas ta do o au men ta va com a com pra de um dos
lo tes me no res con tí guos, pre sen te a va de novo o agri men sor para nova
medi ção, a qual en tão re sul ta va 3 a 4 ve zes ma i or. Os ne tos são legíti mos
her de i ros des ses la ti fún di os, que hoje va lem mu i to, e sua pos se está para 
sem pre ga ran ti da.

Nes sas es tân ci as, às ve zes, ma tam em um dia 400 a 500 bois,
cu jos cou ros e chi fres vão para Rio Gran de, de onde são ven di dos para
a América do Nor te, que em ge ral os re co lo ca no Bra sil em ar ti gos
manu fatura dos. A car ne é se pa ra da dos os sos em pe da ços de 30 a 40
libras, é sal ga da e ex pos ta ao sol para se car; o sebo e o tu ta no são amas -
sa dos em tinas de ma de i ra e ex pe di dos em be xi gas para o Rio de Ja neiro.
A car ne, so bre tu do de boi, é qua se o ali men to ex clu si vo des ses ho mens,
que com ela e com o seu modo de vida se dão mu i to bem e em mé dia
atingem avan ça da ida de. Qu a se não co nhe cem le gu mes, sal vo cer ta mente o 
fe i jão-pre to, que aliás aqui é bem raro. Pão, só se en con tra nas gran des
ci da des, como Por to Ale gre, Rio Gran de, Rio Par do; no cam po só é
conhe ci do, a bem di zer, de nome. Mes mo a fa ri nha de man di o ca, que
cos tu ma subs ti tu ir o pão, já aqui é mais rara. O ma i or pe tis co é a car ne
do feto va cum; mu i tas ve zes aba tem va cas só para ti ra rem o be zer ro
ain da im per fe i ta men te cons ti tu í do e o pre pa ram em fri cas sé, com mu i tos
tem pe ros; até o eu ro peu pou co a pou co toma gos to por esse pra to.

Da pró pria vaca nada apro ve i tam: de i xam a rês mor ta para os
cor vos, que aqui exis tem em ex tra or di ná ria quan ti da de e que para o bem 
dos ha bi tan tes avi da men te de vo ram toda a car ni ça, como as en tra nhas,
fí ga dos, bo fes e tri pas, que amon to am per to das ca sas ex pos tos ao ca lor
solar, im pe din do os cor vos que o ar pes te a do pro du za pe ri go sa epidemia.
No Bra sil, não é pra ga o dito ale mão “abu tres me le vem!”

Cos tu mam tam bém ti rar da rês re cém-abatida a car ne mais
es pes sa do tra se i ro, com o cou ro, para as sá-la len ta men te no pró prio
cou ro sobre bra se i ro, de vez em quan do sal pi can do-a com sal mou ra.
Seme lhan te as sa do po de ria com gar bo fi gu rar em mesa in gle sa, pois não 
lhe fal ta sa bor nem su cu lên cia. Não ad mi ra, as sim, que essa gen te seja
tão sa dia e ro bus ta. Como, en tre tan to, nem sem pre que rem es tra gar o
cou ro, que é a par te de mais va lor no boi, con ten tam-se or di na ri a men te
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em cor tar só a car ne, es pe tá-la em va ras pon ti a gu das e as sim ex pô-la ao
ca lor do fogo, quan to bas te para fi car quen te por den tro. Nas fa mí li as
que não são abas ta das vê em-se, tan to os ho mens como as mu lhe res aco -
co ra dos jun to a uma des sas va ras de cin co a seis pés, e co me rem com
vi sí vel ape ti te, ope ra ção que em ge ral tem lu gar três ve zes por dia, do
mes mo modo, sem ja ma is en jo a rem do cons tan te uso da car ne. Não ha -
ven do faca ao al can ce, den tes e de dos a subs ti tu em com rara pe rí cia.

Nas ci da des, so bre tu do no Rio Gran de, onde apor ta mos e
que é o úni co por to ma rí ti mo da pro vín cia, en con tra-se me lhor modo
de vida, co nhe cem-se re gu lar men te as co mi das eu ro péi as e sua pre pa ra ção. 
Sem con tar os mu i tos na vi os nor te-ame ri ca nos sem pre aqui an co ra dos,
prin ci pal men te ho lan de ses, in gle ses e fran ce ses vêm ao Rio Gran de e
abas te cem a ci da de e por meio dela, a pro vín cia, em pro du tos eu ro pe us; 
ham bur gue ses, e de um modo ge ral, ale mães, são ra ros, pois que tão
lon ga vi a gem só cos tu ma ser fe i ta em gran des na vi os de três mas tros e
es tes não po dem en trar no por to, por ca u sa das are i as to ca das pelo ven -
to, que vão cada vez mais re du zin do a pro fun di da de da água. De fron te
des ta im por tan te ci da de zi nha, que não é agra dá vel, fica a do Rio Gran de
do Sul, mu i to ma i or, onde, po rém, a água é tão rasa que nem os me no -
res na vi os po dem ir an co rar. A ma i or par te dos ne go ci an tes aqui es ta -
be le ci dos mo ram na úl ti ma ci da de, por que aí pelo me nos não se é in co -
mo da do pela im pe ne trá vel are ia e po e i ra, que re i nam em Rio Gran de do 
Nor te, onde com o me nor ven to mu i tas ve zes a are ia tran ca as por tas de 
ruas in te i ras. Assim, por exem plo, à mi nha che ga da uma casa re -
cém-cons tru í da há dois ou três anos fora com ple ta men te es ma ga da
pelo peso da are ia acu mu la da con tra uma das pa re des e so bre o te lha -
do. Aliás os te lha dos são mal fe i tos, tan to que é co i sa mu i to co mum es -
tan do-se à mesa su bi ta men te vi o len ta chu va de are ia atra ves sar o te lha -
do e em pou cos ins tan tes co brir com uma cros ta a co mi da. Da mes ma
for ma as ca mas es tão sem pre com are ia, tudo que se come ran ge nos
den tes, a ve ge ta ção é so ter ra da e a na tu re za pa re ce en vol ta num su dá rio;
tudo tor na a mo ra dia tão de sa gra dá vel que todo aque le que pode pre fe re
re si dir na ci da de zi nha fron te i ra, se bem que Rio Gran de do Nor te,
como ver da de i ra pra ça co mer ci al, seja mu i to mais im por tan te. Com
ven to for te, às ve zes em ho ras muda-se a fi si o no mia de toda a re gião; as
du nas en tram a ca mi nhar; onde an tes era um mon te, for ma-se de re pen te
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um vale, a es tra da de sa pa re ce em pou cos mi nu tos, e o vi a jor que se afun -
da na are ia até aci ma dos jo e lhos bus ca em vão al gum in dí cio do ca mi -
nho cer to; pa re ce-lhe que um gol pe de ma gia o trans por tou para os
de ser tos da Ará bia.

Aqui ha via pois de sem bar ca do o 27º Ba ta lhão de Ca ça do res 
e es pe ra va or dens do Ge ne ral Bar ba ce na ao qual, como sa be mos, o
Impe ra dor após a mor te de sua es po sa en tre ga ra o co man do. Este ho -
mem que, como já re fe ri, foi al gu mas ve zes ati la do po lí ti co e me lhor ne -
go ci an te, po rém, nun ca em sua vida ha via sido sol da do, ti nha dado ao
seu im pe ri al pro te tor, fi a do ex ces si va men te em seu ta len to mi li tar e no
fa vor da cega de u sa da sor te, a pro mes sa de ter mi nar a de mo ra da cam -
pa nha com uma úni ca ba ta lha bem su ce di da. Assim re ce be mos a or dem 
de mar char com ur gên cia para São Fran cis co de Pa u la, um lu gar dis tan te 
7 lé guas do Rio Gran de, e a es pe rar oca sião de po der mos sem pe ri go
nos re u nir ao exér ci to.

Esta loca li da de dis tin gue-se van ta jo sa men te das ou tras cidades
pe los bo ni tos ar re do res, bem como pela ri que za de seus ha bi tan tes; e
man tém vivo co mér cio com Rio Gran de, de onde vêm cons tan te men te
inú me ros ar ti gos e pro du tos de toda es pé cie, des ti na dos ao in te ri or da
pro vín cia, e em ge ral tro ca dos por cou ros de boi. Tan to aqui como no
Rio Gran de há mu i tos eu ro pe us, que pos su em im por tan tes es ta be le ci -
men tos e que cer ta men te pela in fluên cia do seu di nhe i ro e de sua cul tu -
ra têm con tri bu í do con si de ra vel men te para que os ha bi tan tes te nham
mais ci vi li za ção e mais gos to pela vida so ci al e mais tra to ami gá vel do
que nas ou tras re giões. Todo es tran ge i ro que de mo rar aqui al gum tempo,
se não hou ver nada con tra ele, pode fa cil men te ter re la ções com to das
as fa mí li as, mes mo que an tes não co nhe ces se nin guém. Os pró pri os
mo ra do res pro cu ram en se jo de se rem agra dá ve is ao fo ras te i ro, atraí-lo
ao seu círculo, na pri me i ra oca sião. Gran de re co men da ção será sa ber
tocar al gum ins tru men to de mú si ca, so bre tu do pi a no, mes mo pou co,
pois o pi a no se en con tra em to das as boas ca sas. As mu lhe res qua se todas
tocam, em bo ra mais de ou vi do e prá ti ca do que por es tu do re gu lar; muitas
fa lam um pou co de fran cês, como tam bém na ma i o ria dan çam mu i to
bem. Já os ho mens nes se sen ti do es tão em in fe ri o ri da de. Uma boa etique ta 
sem pre é a me lhor ca de ia em que se podem for jar as re la ções mú tu as da 
so ci a bi li da de con ven ci o nal, mas deve ser sem pre ca de ia de ouro de

150 Carl Seidler



merecimen tos e não a ca de ia ao pes co ço do es cra vo. Se bem que também
aqui seria con si de ra do gran de in cor re ção ofe re cer o bra ço a uma
senhora em pú bli co – não sen do es po sa, irmã ou no i va – é, en tre tan to,
per mitido, den tro do mais se ve ro ca te cis mo da de cên cia, es tan do
presen tes mais pes so as da fa mí lia, ca mi nhar a par com a moça, fa lar
com ela e mes mo gra ce jar, o que já é ex tra or di na ri a men te sig ni fi ca ti vo
em com pa ra ção com a cas mur ri ce an ti ca va lhe i res ca que pre do mi na no
res to do Bra sil. As se nho ras têm vi va ci da de e en tre têm, são aten ci o sas e
ardentes, têm o olhar bri lhan te, o pe i to che io, a ca rí cia cor di al e mes mo a
con versa es pi ri tu o sa. Gos tam mu i to da so ci e da de dos es tran ge i ros, que
pre fe rem mes mo a seus pró pri os pa trí ci os.

Seus tra jes, mes mo nos pas se i os or di ná ri os, são às ve zes
muito ri cos e sem pre mu i to se le ci o na dos e de bom gos to e suas ati tu des 
são che i as de sim pa tia, de sem ba ra ço e gra ça; po der-se-ia cha má-las as
es pa nho las do Novo Mun do.

Era a pri me i ra vez que em S. Fran cis co de Pa u la viam tro pas
es tran ge i ras, mas os ci da dãos den tro em pou co fi ze ram co nhe ci men to
co nos co, pro cu ra vam ami ga vel men te a nos sa com pa nhia, as por tas de
to das as ca sas abri am-se para nós e com isso nos sen tía mos du pla men te
li son je a dos, pois no Rio de Ja ne i ro nos fora qua se im pos sí vel atar qua is -
quer re la ções in te res san tes. A mo ci da de in có lu me, a lon ga vida de pri va -
ções for ça das no mar, o es tu an te fogo da es pe ran ça, tudo nos du pli ca ra 
a re cep ti vi da de para o abra ço amo ro so me ri di o nal; mas o ódio que os
ca ri o cas [sic] (as sim se cha mam os bra si le i ros na tu ra is do Rio) ti nham
con tra tudo que era es tran ge i ro, em par te ha via ani qui la do as nos sas pri -
me i ras es pe ran ças. Aqui éra mos bem-vin dos em toda par te, por que os
ale mães em ge ral eram ti dos por gen te mu i to ins tru í da e bran da; mas
logo me pa re ceu que não pu nham mu i ta con fi an ça na nos sa bra vu ra e
ap ti dão para a cam pa nha, tal vez por que nós, jo vens sol da dos ar do ro sos,
fi lhos ain da me no res de um frio cli ma nór di co, não pos su í mos a bar ba
cer ra da e o as pec to mar ci al dos bra si le i ros. Mas em bre ve o ines que cí vel 
20 de fe ve re i ro de 1827 ha via de ins truí-los de ou tra for ma a esse res pe i to
e des de esse dia pas sa ram a es ti mar mais alto, tal vez alto de ma is, aos
ale mães, ape sar de seus des vi os de pa tri o tis mo, com ple tan do a es ti ma que
des de o co me ço ma ni fes ta vam por ou tros as pec tos. A ve lha, ge ne ro sa
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Ger mâ nia pas sou a ser em suas ba la das uma ter ra de fa das, che ia de
ca va lhe i ris mo e de vi gor, e o Bra sil per deu a au réo la len dá ria.

De po is de uma per ma nên cia ver da de i ra men te agra dá vel
de al gu mas se ma nas nes ta mag ní fi ca ci da de, re ce be mos or dem de
par tir e sem de ten ça nos re u nir mos aos exér ci tos. De mau gra do
nos des pe día mos, mu i tas lá gri mas cor re ram, mas de âni mo ale gre
re ce be mos essa or dem, pois sem a som bra dos lou ros a mur ta é cin zen ta,
a rosa des co ra da e era nos so mais ar den te de se jo dar bem pron to aos
bra si le i ros de mons tra ção do he ro ís mo ale mão e da pro i bi da de ale mã
tam bém tra du zi da em por tu guês.

Co me çou uma ver da de i ra mar cha for ça da, pois mar chá va mos 
no i te e dia; o ge ne ral que ria a todo tran se, quan to an tes me lhor, tra var
uma ba ta lha de ci si va,64 na qual se gun do sua ple na con vic ção ele ti nha
que ven cer. Então, re pen ti na men te, e de cer to em oca sião im pró pria, de -
sa pa re ceu todo o bom tra to que até en tão ti vé ra mos. As ra ções, que até
aí compreen di am car ne, pão, fe i jão, ar roz, aguar den te e sal, foram
reduzidas só à car ne e água, pois o mar quês, em vis ta do seu lou co sis tema
fi nan ce i ro era de opi nião que bas ta va ao sol da do ter uma des sas co i sas
para ma tar a fome, a ou tra para sa ci ar a sede.65 Já nos pri me i ros dias da
nos sa mar cha for ça da fal tou o mais in dis pen sá vel; nem ao me nos sal se
for ne cia, mu i tas ve zes nem ha via como com prá-lo a bom di nhe i ro. É
cla ro que se me lhan te mau-tra to ha via de ca u sar má im pres são, no sol dado,
que não en con tra va des cul pa a uma tão no tá vel al te ra ção; os ofi ci a is
tiveram inú me ras oca siões de ve ri fi car a exis tên cia de um nas cen te
descon ten ta men to. Con tu do, no dia da ba ta lha, como va mos ver, o 27º
Ba ta lhão de Ca ça do res se dis tin guiu glo ri o sa men te.

Era co me ço de fe ve re i ro de 1827 quan do par ti mos de São
Fran cis co de Pa u la; cada dia es pe rá va mos to par al gu ma par ti da do ini mi go,
mas al can ça mos sem o me nor in ci den te o exér ci to, que se com pu nha de
três66 re gi men tos de ca va la ria e cin co ba ta lhões de in fan ta ria (tro pas re gu la res),
nove re gi men tos de ca va la ria de mi lí cia e dois gru pos de ar ti lha ria, cada um
de seis ca nhões; ao todo cer ca de 8 mil ho mens.

A for ça ini mi ga con ta va o do bro, pois eram qua tor ze mil
homens de ca va la ria, três de in fan ta ria mu i to fra cos e 24 ca nhões.67

A 20 de fe ve re i ro de 1827, às seis ho ras da ma nhã, to pa mos
no Pas so do Ro sá rio com al guns des ta ca men tos de ca va la ria ini mi ga,
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que nos re ce be ram com vi o len ta fu zi la ria; logo o nos so Ba ta lhão recebeu a 
or dem de lan çar para a fren te duas com pa nhi as, em ati ra do res, ao pas so
que as ou tras qua tro com pa nhi as de vi am pros se guir a mar cha em or dem 
unida. A no i te ha via sido es cu ra e fria; só às sete ho ras se dis si pou pouco a
pou co a cer ra ção; o sol ful gu ra va no céu e avis ta mos o exér ci to ini mi go
em or dem de ba ta lha numa ele va ção pró xi ma. Con tu do, o que aí vi mos
era ape nas cer ca de me ta de da mas sa to tal ini mi ga; a ou tra par te, ma i or,
es ta va ar di lo sa men te ocul ta atrás da ele va ção.

Cres cia o ar dor so lar; a na tu re za era que da, como se o mun -
do todo es ti ves se na mais pro fun da paz; eis que o Ge ne ral Abreu re ce -
beu a or dem de ata car o ini mi go com a ca va la ria mi li ci a na e fa zer len ta -
men te avan çar os nos sos cin co ba ta lhões de in fan ta ria.68 O pri me i ro ata -
que foi des me di da men te vi o len to, mas em ab so lu to de sor de na do, ra -
zão por que tam bém a nos sa mi lí cia foi logo re cha ça da. Na mais hor -
rí vel anar quia, os ca va le i ros des tro ça dos re flu íam e ati ra vam-se com ir re -
sis tí vel pres são so bre o 18º Ba ta lhão de Ca ça do res, o qual, não po den do
dis tin guir ami gos de ini mi gos, den tre os ca va la ri a nos de uni for mes igua is,
fez fogo às ce gas so bre a tro pa ami ga;69 o pró prio Ge ne ral Abreu foi
mor tal men te fe ri do por uma des sas ba las tra i ço e i ras. Ao mes mo tem po a
ou tra me ta de do exér ci to ini mi go sur diu da sua to ca ia e apo i a da por fu -
ri o so ca nho ne io ata cou a nos sa for ça.70 Ape sar da for mi dá vel de sor -
dem, que logo no co me ço da ba ta lha se fez no tar no nos so exér ci to, os
sol da dos ale mães se con ser va ram sem pre cal mos, e, não obs tan te to dos os 
es for ços do ini mi go, não se de i xa ram aba lar. Ator do a da por essa cal ma e 
fir me za, a ca va la ria ini mi ga de po is de três ten ta ti vas inú te is con tra o
qua dra do do 27º Ba ta lhão de Ca ça do res não mais ou sou nos ata car.71

Um ba ta lhão de in fan ta ria que con tra nós avan çou, tam bém se re co lheu
ame dron ta do de po is de uma úni ca vez lhe ter mos fe i to uma des car ga;
só a ar ti lha ria in ces san te men te nos ca u sa va dano.

No va men te se re a cen deu em nos sas co lu nas o ím pe to
comba ti vo; pou co a pou co se re a gru pa va a nos sa mi lí cia de ban da da; e
depois de al gu mas ho ras de luta lo gra mos re pe lir o ini mi go, a pon to que
nin guém mais du vi da va do fe liz êxi to da ba ta lha, quan do, sú bi to, por ordem
do Ge ne ral Bar ba ce na soou o to que de re ti ra da.
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Nin guém po dia com pre en der a ca u sa des ta re ti ra da, no
momen to em que a sor te co me ça va a pen der para o nos so lado; mas
cum pria obe de cer à or dem dada.

Co me çou a re ti ra da, e en tão a de sor dem cres ceu a tal grau,
que o ini mi go po de ria com um leve gol pe de mão ter apri si o na do todo
o nos so exér ci to, se não ti ves se ele mes mo fi ca do por de ma is de sa ni mado;
e tal vez ti ves se to ma do o nos so re cuo como sen do uma ci la da. Nos sos
ar ti lhe i ros só pen sa vam em sal var a sua pele e aban do na ram as pe ças
que lhes es ta vam con fi a das; nos sa ca va la ria de ban dou aos qua tro ven tos; 
só a in fan ta ria, e des ta es pe ci al men te o ba ta lhão ale mão de ca ça do res, se 
con ser vou sem pre cal ma e fir me.72 Len ta men te e na me lhor or dem,
esse pe que no tro ço de bra vos se re ti rou: os sol da dos, qua se mor tos de
fa di ga, ain da trou xe ram onze dos ca nhões aban do na dos, e as sim co bri -
ram a re ti ra da de todo o exér ci to. Só um ca nhão, que es ta va com duas
rodas da ni fi ca das por tiro, caiu nas mãos do ini mi go; foi seu úni co troféu
des se dia in fe liz. Mas um des ta ca men to da ca va la ria ir re gu lar de Bu e nos
Aires, en quan to os exér ci tos se ba ti am, foi sa que ar a nos sa ba ga gem,
situ a da a cin co mi lhas à re ta guar da; ba ti da e der ro ta da a re du zi da es colta,
esse des ta ca men to car re gou tudo quan to pos su í mos na ba ga gem.

Nes se dia fi ca ram cer ca de 400 dos nos sos, en tre mor tos e
feri dos, no cam po de ba ta lha, dos qua is 83 ale mães.73 A per da do
inimigo no di zer dele pró prio atin giu a mais do do bro.

Com uma hor rí vel cena de cru el da de ha via de ser co ro a da a
de ci são san gren ta des se dia. No fim da luta, os pa tri o tas74 (as sim se ape li -
da vam  as tro pas que com ba ti am por Bu e nos Ai res e pela Cis pla ti na)
in cen di a ram o pas to da pla ní cie, seco, de três a qua tro pés de al tu ra, de
modo que ao cabo de pou co tem po um mar de cha mas se es ten dia pelo
cam po de ba ta lha, e os in fe li zes fe ri dos, que qual quer ini mi go hu ma ni tá rio
te ria pou pa do, pe re ce ram no fogo. Era um gran de cin ze i ro, de onde a
fê nix do ódio bre ve se re er gue ria, nova e for te.

O Exér ci to bra si le i ro se re ti rou até Ca cho e i ra, onde, fi nal men te,
se re u ni ram as for ças. A duas mi lhas des se lu gar es ta be le ceu um acam pa -
men to, onde per ma ne ce mos al gum tem po em sos se go, sem mais ser -
mos ame a ça dos ou in co mo da dos pelo ini mi go.75

O des cu i do so co man dan te do exér ci to re pu bli ca no Ge ne ral
Alve ar, foi de po is cha ma do a Bu e nos Ai res e aí sub me ti do a um conselho
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de guerra para de fen der-se da acu sa ção de tra i dor da Pá tria,76 como
entretanto ti nha bom nome e mu i tos par ti dá ri os, foi ab sol vi do com
todas as hon ras. Não ouso afir mar que co i sa te ria le va do o Ge ne ral Alvear
a não per se guir o Exér ci to bra si le i ro fu gi ti vo e de i xá-lo sem in cô mo do 
re co lher-se a acam pa men to; mas o cer to é que nos sas tro pas enfra -
que cidas ao extre mo pela fome e pri va ções de toda a es pé cie não te ri am ofe -
recido ne nhu ma re sis tên cia a uma per se gui ção sé ria.

O nome Alve ar fi gu ra no pom po so ca len dá rio his tó ri co daque la 
Repú bli ca de Co lom bo em le tras de ouro; Mne mó si ne ain da não embaçou
com seu há li to o es cu do de ca va le i ro do Ge ne ral, a pon to de en fer ru -
já-lo, por isso tam bém nós nos ca la re mos e aguar da re mos o re sul ta do.

Com in di zí ve is sa cri fí ci os cons tru iu-se ago ra um acam pa men to,
de cer ca de três quar tos de lé gua de com pri do, e for ma do de qua tro li -
nhas de bar ra cas. A si tu a ção do mes mo pou co fa vo re cia o nos so pro -
pó si to, pois os sol da dos ti nham que ir bus car a le nha e a ma ce ga ne -
ces sá ri os à cons tru ção do acam pa men to a 3 e 4 lé guas de dis tân cia. Não 
pa re cia que o Exér ci to pre ten des se ape nas aqui des can sar al guns dias,
mas que ia es ta be le cer-se por lon go tem po. Cada um dos edi fí ci os – pois 
cada bar ra ca me re cia essa de sig na ção – era ex tre ma men te cô mo do e bem
ar ran ja do. As pa re des, com os fe i xes ver des e ama re los de ma ce ga re gu -
lar men te ata dos, pa re ci am um ta pe te fran cês e não as pa re des de ta i -
pa de um ran cho de pa lha. Des de me ses só nos ali men tá va mos de
car ne, mas aqui no acam pa men to se ría mos in de ni za dos das pri va ções
cur ti das; pois de re pen te fo mos for mal men te inun da dos por uma
por ção de ví ve res, qual ines pe ra da chu va de maná [sic], e o atra so de ra -
ções e ven ci men tos foi lar ga men te pago, re er guen do-se nos so âni mo
com va lo res so nan tes. Po dia-se, fi nal men te, com di nhe i ro de con ta do
ad qui rir co i sas re a is; inú me ros co mer ci an tes es pe cu la do res aflu í ram ao
acam pa men to com toda es pé cie de gê ne ros, para ven dê-los ali a pre ços
as saz mó di cos. Assim, por exem plo, du ran te a nos sa mar cha, um ci gar ro 
de pa pel che ga ra a cus tar 40 a 50 rs., a gar ra fa de aguar den te bas tan te
or di ná ria até duas pi as tras es pa nho las, a li bra de bo la chas até uma pi as tra e
aqui tudo isso po dia ser com pra do pela quar ta ou quin ta par te des ses
pre ços. Não fal ta vam ago ra di ver ti men tos, como ou tro ra ao tem po de
Aní bal em Cá pua; o pa ga nis mo le van tou-se di an te de nós com suas an ti gas 
di vin da des nuas; nas mais lou cas or gi as fes te já va mos Vê nus e a Vi tó ria à 
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som bra das flo res tas vir gens da Amé ri ca do Sul. Ca cha ça era o nos so
vi nho, e ne gras fa zi am o pa pel de ba i a de i ras [sic]. Por fe li ci da de não ha via de 
du rar mu i to essa em bri a guez dos sen ti dos; pois mal se con clu í ra a cons -
tru ção des se mag ní fi co acam pa men to já re ce bía mos or dem de nos mu dar
para Fre gue sia Nova, pe que na al de ia, sem im por tân cia. O Go ver no
bra si le i ro que ria ocu par os pen sa men tos de D. Pe dro com no vos pla nos,
tran qüi li zar sua de ses pe ra da me lan co lia com so nhos glo ri o sos de ma jes ta de
e de he ro ís mo: todo o Exér ci to foi dis tri bu í do da for ma me lhor pos sí vel 
pe las ci da de zi nhas e al de i as pró xi mas para pas sar o cur to in ver no e com 
a pri ma ve ra co me çar nova cam pa nha mais fe liz.

À nos sa che ga da à Fre gue sia Nova não pou co nos ad mi ra mos 
por achar mos fe cha das to das as por tas e ja ne las e as ruas va zi as. Ve ri fi -
cou-se em bre ve que esse re tra i men to de ne nhum modo re sul ta va do
ódio cego con tra os es tran ge i ros, como a prin cí pio su pu se mos, mas ape -
nas do fun da do re ce io de se rem sa que a dos e mal tra ta dos por tro pas es -
tran ge i ras em bru te ci das por lon ga cam pa nha. Só de po is de três dias,
quan do já tí nha mos con quis ta do os co ra ções pelo nos so com por ta men to 
amis to so, al guns dos mo ra do res mais dis tin tos se atre ve ram a vi si tar di -
ver sos ofi ci a is e a con vi dá-los para um ba i le que os prin ci pa is da ci da de
que ri am dar em hon ra do vi to ri o so 27º Ba ta lhão de Ca ça do res. Não
tre pi da mos em ace i tar o con vi te e não ti ve mos mo ti vo de nos ar re pen der
da nos sa con fi an ça. Tudo quan to na ma té ria se po de ria de se jar ali se
re u nia para nos fa zer es que cer as pe nas da cam pa nha. Gu lo di ces de
toda es pé cie, os mais fi nos li co res, os mais mais lin dos do ces, fru tas em
com po ta, de no mes que nem se co nhe cem na Ale ma nha, mo das fran ce sas, 
as mais ri cas plu ma gens ha vi am sido a toda pres sa en co men da dos da
ca pi tal para esta fes ta; tudo res pi ra va ele gân cia, luxo e con for to. O sa lão
de dan ças com as fo lha gens e flo res es ta va fe i to lin do jar dim; em ga i o las 
dou ra das pen di am de ga lhos che i os de fo lhas os mais lin dos pás sa ros,
cuja plu ma gem mul ti cor re bri lha va aos ra i os de nu me ro sas lâm pa das.
Em toda par te cin ti la vam ta ças de pra ta com seu con te ú do trans bor dan te 
e no fun do de ba i xo de uma ra ma da ma gi ca men te ilu mi na da via-se um
re tra to do Impe ra dor, bem como a ban de i ra do ba ta lhão guar da da por
duas sen ti ne las ele gan te men te far da das. O que os ar re do res ti nham de
belo, em belo sexo es ta va pre sen te, pois era pre ci so que nes se en can ta do 
jar dim de pra ze res não fal tas sem sor ri den tes Dría des nem ine bri an tes

Dez anos no Bra sil 157



fru tos de Hes pé ri des. As bra si le i ras em ge ral não na mo ris ca vam; os seus 
olha res, mo vi men tos, fi si o no mi as e pa la vras não pro me ti am mais do
que pre ten di am cum prir e a co quet te rie [sic] é sem pre uma men ti ra, um en -
ga no. Elas são vi va zes e en tu si as ma das, seu hu mor e seus gra ce jos são
sem pre re pen ti nos; seu es pí ri to é me nos ob je ti vo do que o das mu lhe res 
ale mãs; elas amam se não de todo co ra ção, cer ta men te com todo o vi -
gor e o fogo per ma nen te de seu pe i to não en du re ce sua cons tân cia, mas 
lhes fun de o ju í zo. Foi re al men te um ba i le di ver ti do, meu co ra ção ain da
dan ça com a re cor da ção.

Nes ta ci da de zi nha fi ca mos até o fim de se tem bro e as sim
toda a cam pa nha de 1827 fi cou con clu í da com a ba ta lha mal su ce di da.
Como, po rém, nes se tem po nes sa re gião co me ça já o ve rão, re ce be mos
or dem de mar char para Por to Ale gre para aí re em bar car mos e se guir
pela La goa dos Pa tos para S. Fran cis co de Pa u la, a par tir de onde de ve -
ria ter iní cio a nova cam pa nha com re do bra do vi gor.

NOTAS AO CAPÍTULO VI

61 Ho je S. José do Nor te e Rio Gran de.
62 Ho je Pe lo tas.
63 Ho je Tri un fo.
64 Tem ra zão o au tor. Bar ba ce na pre o cu pou-se des de logo com a re u nião de to dos os 

me i os de que dis pu nha, para tra var uma ba ta lha de ci si va. Che gou mes mo a es cre -
ver ao Con de de Laje, in for man do-o de que ti nha o seu pla no fe i to, fi can do na de -
fen si va até ter pelo me nos efe ti vo igual ao ini mi go. Ape nas as mar chas a que se re fe re
Car los Se id ler fo ram fe i tas para evi tar que os pla ti nos ga nhas sem a nos sa li nha in -
te ri or e es ma gas sem, su ces si va men te, a ala di re i ta, pos ta da em Santa na, e a ala es -
quer da, es pa lha da na re gião de Pe lo tas e Ja gua rão.
As fa di gas im pos tas às tro pas, que cons ti tu íam os dois gru pos em que o Mar quês
de Bar ba ce na foi en con trar o exér ci to di vi di do, re dun da ram na mais bri lhan te
ma no bra es tra té gi ca que a nos sa His tó ria re gis tra, cor ri gin do erro fun da men tal de
Mas se na Ro sa do.

65 N. do T. – É de as si na lar a di fe ren ça que se nota en tre os nos sos pró pri os sol da -
dos, no que diz res pe i to à ali men ta ção. Os cor pos pro vi só ri os, do úl ti mo mo vi men to
re vo lu ci o ná rio, com pos tos de rio-gran den ses, con ten ta vam-se com car ne e sal,
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en quan to que os ba i a nos, pa u lis tas e mi ne i ros re cla ma vam ma i or va ri e da de, dan -
do gran de apre ço ao fe i jão e à abó bo ra.

66 O au tor deve ter es cri to de me mó ria e por isso se en ga na do em mu i tos da dos nu -
mé ri cos. O Exér ci to, de po is de re u ni da a ala de San ta na com a de Pe lo tas, con ta va
5 ba ta lhões de in fan ta ria, mas a ca va la ria es ta va re pre sen ta da por cin co re gi men tos
de 1ª li nha, cin co de 2ª, fora os es qua drões sol tos e o cor po de pa i sa nos do Ge ne ral
Abreu. De acor do, quan to à ar ti lha ria, que além do mais era de pe que no ca li bre e
di mi nu to al can ce.

67 Estes da dos so frem do mes mo mal que os re la ti vos ao nos so Exér ci to.
O exér ci to pla ti no con ta va com qua tro ba ta lhões de in fan ta ria, 16 ca nhões, em re -
gra su pe ri o res aos nos sos quan to à po tên cia; a sua su pe ri o ri da de re si dia prin ci pal -
men te em ar ti lha ria e ca va la ria. Um li ge i ro exa me das di ver sas fa ses da luta põe em
evi dên cia um in te res san te con tras te: de nos so lado, as hon ras do dia cou be ram à
in fan ta ria; do lado pla ti no, esta arma pri mou pelo re tra i men to, não se ani man do a
cru zar seus fer ros com a mor den te in fan ta ria im pe ri al, em que pre do mi na va a ne -
gra da nor tis ta.

68 Nova con fu são. Embo ra o nos so Exér ci to te nha-se en ga ja do obe de cen do aos ve lhos 
mol des li ne a res, a or ga ni za ção do co man do era ace i tá vel e os pa péis dos che fes bem
de fi ni dos. Nota-se: co man dan te do Exér ci to e seu es ta do-ma i or, ca va la ria do exér ci to 
(pa i sa nos de Abreu, bri ga da Ben to Gon çal ves e bri ga da Ben to Ma nu el, des ta ca da),
ar ti lha ria, 1ª Di vi são, sob o co man do do Ge ne ral Se bas tião Bar re to Pe re i ra Pin to e
2ª Di vi são, sob o co man do do Ge ne ral João Cri sós to mo Ca la do. De mos ao ter mo
di vi são o sen ti do cor res pon den te à an ti ga tec no lo gia – des ta ca men to mis to.
Qu an do as nos sas tro pas, de i xan do a for ma ção de mar cha, pas sa ram ao dis po si ti vo de 
ata que, a tro pa de Abreu, que fa zia a van guar da, achou-se au to ma ti ca men te so bre 
a es quer da do Exér ci to e em es ca lão avan ça do. Logo, não po dia ter re ce bi do esta
or dem, que dis sol via as duas di vi sões. Aliás, este ab sur do não fi gu ra em qual -
quer do cu men to da épo ca, nem mes mo nas me mó ri as in gê nu as de cer tos he róis
in ven ta dos mais tar de...

69 O Ge ne ral Ca la do – o mais au to ri za do in for man te no caso – men ci o na em sua
par te de com ba te que ao no tar o que se pas sa va com a gen te de Abreu, or de nou à
2ª Bri ga da de Infan ta ria que for mas se “qua dra do”, além de ou tras pro vi dên ci as
que to mou, re la ti va men te à ar ti lha ria de que dis pu nha, co lo can do esta nos ân gu los
do seu dis po si ti vo.
O qua dra do, ve lha for ma ção de sa pa re ci da dos atu a is re gu la men tos de in fan ta ria,
po dia ser de ba ta lhão ou de bri ga da, de qua tro ou de oito de fun do. “Uma Bri ga da
de Infan ta ria, es cre ve o Co ro nel Za ga le – Sis te ma de ins tru ção para a in fan ta ria co -
me ça da a im pri mir em 1823 – pode opôr-se aos ata ques da ca va la ria, for man do-se
em qua dra dos par ci a is, ou em qua dra do ge ral.”
A 2ª Bri ga da de Infan ta ria era com pos ta do 13º e do 18º Ba ta lhão de Ca ça do res.
Se ria que o 13º B.C. não che gou a ati rar? Como é que o au tor po dia ver isso,
achan do-se o seu ba ta lhão em pon to afas ta do e às vol tas com o ini mi go?
O Ge ne ral Ca la do diz em sua par te já ci ta da: “Gri to ao Sr. Ma re chal Abreu que se
con tem pla, mas não sou ou vi do, nem aten di do, tal vez por que S. Exª já vi nha fe ri do;
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o meu ca va lo cai mor to, e eu gri to de pé, com fu ror, ao qua dra do, que faça fogo para 
não ser roto.”

70 Para apre en der de um gol pe o que se pas sou so bre o cam po de ba ta lha de 20 de
fe ve re i ro de 1827, con vém acen tu ar que da par te dos nos sos o ata que não pas sou
por uma fase pre pa ra tó ria, ini ci an do-se com o pri me i ro tiro o ata que pro pri a men te 
dito. Do lado pla ti no, a su pe ri o ri da de dos che fes sob o pon to de vis ta tá ti co é ine -
gá vel. Ao sa ber da apro xi ma ção do ad ver sá rio, Alve ar, que se acha va en cur ra la do
en tre o rio e o ini mi go, cri ou um des ta ca men to de se gu ran ça, que pres tou a dois
qui lô me tros do pon to em que se acha va o gros so de seu Exér ci to, na di re ção pe -
rigosa. Exa mi nan do a atu a ção des te des ta ca men to, de acor do com a téc ni ca atu al, 
vimo-lo fun ci o nar como uma po si ção avan ça da que teve a mis são de re sis tir a todo 
o cus to, no seu pró prio ter re no, onde se ria apo i a da. A pas sa gem dos pla ti nos à
ofen si va não che gou a se ca rac te ri zar, por que a sua in fan ta ria per ma ne ceu mais ou
me nos imó vel. Onde se ria, pois, que o au tor foi des co brir esse ata que ge ral, das
tro pas sur gi das da to ca ia?

71 O 27º B.C. com o 3º e 4º da mes ma arma, cons ti tu íam a 1ª Bri ga da de Infan ta ria,
que por sua vez era par te in te gran te da 1ª Di vi são. Cou be como se sabe, a esta ocu -
par a di re i ta do nos so dis po si ti vo de ata que. Enqua dra da na 1ª Di vi são, cou be à 1ª
Bri ga da de sem pe nhar um pa pel sa li en te na ba ta lha, em pre en den do um enér gi co
mo vi men to ofen si vo, que no di zer de Brown ter-nos-ia dado a vi tó ria, se o Exér ci to
im pe ri al ti ves se ele men tos para re for çá-la. Foi nes ta fase, se gun do o de po i men to
de uma im por tan te tes te mu nha ocu lar, per ten cen te ao Exér ci to pla ti no, que o 27º B. C. 
ata cou o 5º ba ta lhão ini mi go, cu jos vol te a do res se cho ca ram com os do ba ta lhão
de ale mães. A esse tem po a in fan ta ria em pe nha-se com as com pa nhi as em co lu na,
co ber to po rém o gros so do ba ta lhão por li nhas ou en xa mes de ati ra do res. Nes ta
oca sião, os pla ti nos fi ze ram em pre go de fogo de sua ar ti lha ria em mas sa con tra os
nos sos, que mu i to so fre ram des ses 16 ca nhões.

72 O que o au tor diz, re fe rin do-se à ca va la ria e à ar ti lha ria, é in fe liz men te ver da de. O
co man dan te da ar ti lha ria foi du ra men te acu sa do, in clu si ve pelo Mar quês de Bar -
ba ce na, sen do sub me ti do a con se lho e, no fim de con tas, ab sol vi do. A ca va la ria
mi li ci a na, que cons ti tu ía o for te do Exér ci to, de ban dou re al men te, mi na do o seu
mo ral pela pro pa gan da der ro tis ta, que os par ti dos po lí ti cos ha vi am ins ta la do no
Par la men to, na im pren sa e nas ruas das ci da des e vi las. Mas, no que diz res pe i to à
in fan ta ria, em nada o 27º B. C. se mos trou su pe ri or aos de ma is cor pos. Tem sido
esta a opi nião unâ ni me dos mais com pe ten tes his to ri a do res pla ti nos, ba se a dos no
tes te mu nho in sus pe i to de com pa tri o tas seus.

73 Pelo me nos em glo bo os da dos re gis tra dos pelo au tor são mu i to apro xi ma dos da
ver da de. A par te ofi ci al bra si le i ra con sig na 333 ba i xas, en tre mor tos e fe ri dos. O
bo le tim do Exér ci to ini mi go re fe re-se a 500 ba i xas pla ti nas. Per to de 100 sol da dos
do 27º B.C. fi ca ram can sa dos ao lon go da es tra da e mu i tos fo ram apre sen tar-se ao
ini mi go, pen sa Lima e Sil va que por medo de se rem mor tos.
Ao con trá rio do que diz o au tor, os ale mães su por ta vam mal as fa di gas.

74 Aliás, pá tri as. Assim eram cha ma dos os sol da dos pla ti nos, sen do este ape la ti vo to -
ma do aos ban dos de Arti gas, ao que diz. Por ex ten são, a fra se “ir para a pá tria” sig -

160 Carl Seidler



ni fi cou en tre os mi li ci a nos da guer ra cis pla ti na de ser tar para os cas te lha nos. Vá ri as
tes te mu nhas que de pu se ram no pro ces so do sol da do José Luís de Qu e i rós, fi lho
do sar gen to-mor Ale xan dre Luís de Qu e i rós, um dos tra i do res que se pas sa ram
para o ini mi go, na es pe ran ça de po der for mar uma “le gião de li ber ta do res bra si le i -
ros”, para com ba ter con tra o Bra sil, afir mam que o des cen den te do trâns fu ga, de -
po is de mil de sa ti nos, ha via gri ta do que não po dia com ba ter con tra o pró prio pai
e que “ia para a pá tria”.

75 A re ti ra da ter mi nou no Pas so de S. Lou ren ço, nas ime di a ções de Ca cho e i ra. Pela
des cri ção de Lima e Sil va – Ana is do Exér ci to Bra si le i ro – o acam pa men to cor res -
pon de, re al men te, ao sí tio ba li za do pela atu al es ta ção do Fer re i ra, da E.F.P.A.U. O
Exér ci to pas sou para a mar gem nor te do rio Ja cuí e acam pou na co xi lha que se
er gue aí nas ime di a ções. A es co lha des te pon to in di ca que o ge ne ral bra si le i ro só ti -
nha en tão um pen sa men to: evi tar ou tra ba ta lha ime di a ta, re or ga ni zar suas for ças, dis -
ci pli ná-las, re a bas te cê-las, etc. La bo ra em equí vo co quem acre di tar que a po si ção de 
S. Lou ren ço de i xa ra o ca mi nho di re to de Por to Ale gre des co ber to. Da sua ocu pa ção
não se pode de du zir que Bar ba ce na ou Brown acre di tas sem nas vir tu des das po si -
ções de flan co. A es tra da mi li tar da que les tem pos era ba li za da, en tre Por to Ale -
gre e S. Ga bri el, pelo rio Ja cuí até Rio Par do; daí, se guin do a mar gem nor te des se
rio, pelo pas so de S. Lou ren ço, por ser mais cô mo do do que o do Ja cuí, que fi ca va
al guns qui lô me tros mais a oes te.

76 Após a ba ta lha de 20 de fe ve re i ro de 1827, o Exér ci to pla ti no, ao con trá rio dos
ter mos oti mis tas dos co mu ni ca dos de seu co man dan te, que ti nha ne ces si da de de
cor te jar a opi nião pú bli ca de seu país, achou-se es go ta do mo ral e ma te ri al men te.
Enquan to os nos sos ru ma ram para nor des te, ins ta lan do-se no pas so de S. Lou ren ço, 
os ali a dos in va so res to ma ram a di re ção ge ral de su do es te, para os seus quar téis de
in ver no de Cor ra les. Eis as gran des con se qüên ci as do tal Itu za in gó, que a po bre za
his tó ri ca de to dos nós sul-ame ri ca nos, po vos jo vens, tem de can ta do em to dos os
tons, per pe tu an do com um vo cá bu lo ab so lu ta men te pe re gri no cal les, pla zas e po -
vo a dos.
Obri ga do por or dens su pe ri o res, o Ge ne ral Alve ar re a li zou a sua cha ma da “se gun da
in va são” do Rio Gran de, de re sul ta dos nu los e de pe que na ex ten são. Co me çou esta 
fase no dia 13 de abril do mes mo ano e ao fim de maio já es ta va fin da.
A opi nião pú bli ca de Bu e nos Ai res, onde fer vi lha vam as in tri gas po lí ti cas, dava as 
ma i o res pro vas de im pa ciên cia e mos tra va-se gran de men te hos til à di re ção da
guer ra. O alvo das ma i o res cen su ras era o Ge ne ral Alve ar.
“Os acon te ci men tos in ter nos, es cre ve Be ve ri na – Expo si ción del Ge ne ral Alve ar –
ha vi am obri ga do a Ri va da via a re nun ci ar à pre si dên cia. O Ge ne ral Alve ar, que
em uma nota de 28 de ju nho de 1827 ha via apre sen ta do a sua re nún cia do car go 
de co man dan te-em-che fe, foi subs ti tu í do, por um de cre to de 13 de ju nho, etc.”
A 16 de ju lho, Alve ar pas sa va o co man do ao che fe do es ta do-ma i or e re ti ra va-se 
para Du raz no, onde logo de po is re ce beu a co mu ni ca ção do de cre to que o exo ne rou.
Não é ver da de que te nha sido sub me ti do a pro ces so. Ape nas a men sa gem pre si den ci al,
di ri gi da à Sala dos Re pre sen tan tes, acu sou-o de modo atroz como res pon sá vel por
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to dos os des ca la bros do Exér ci to e mais, por ter fal ta do com a ver da de nas suas
in for ma ções. Alve ar res pon deu com a sua cé le bre Expo si ción, re e di ta da em 1925
pela Bi bli o te ca del Ofi ci al, Argen ti na, com uma Adver tên cia e no tas do Co ro nel Be ve -
ri na.
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Ca pí tu lo VII

POR TO ALE GRE – A CO LÔ NIA ALE MÃ DE S. LE O POL DO
 – ÂN SIA EMI GRA TÓ RIA – FA CI LI DA DES 

AN TI GA MEN TE CON CE DI DAS AOS CO LO NOS 
– A RES PE I TO DO INS PE TOR E DAS PRI ME I RAS PLANTAÇÕES 

– COMÉRCIO E IN DÚS TRIA DA CO LÔ NIA – AS ES CO LAS 
– A CO LÔ NIA-IRMÃ, DE NOVA FRI BUR GO, PER TO DO 

RIO DE JA NE I RO – UMA NOVA RO BIN SO NA DA

esta ma ne i ra ha via eu, por tan to, fe i to pe no sa cam pa nha nas 
es te pes do Im pé rio tran sa tlân ti co, no in te ri or des se cor po gi gan tesco,
como Jo nas no ven tre da ba le ia, in te res san te vi a gem de des co bri men to,
e depo is fi ze ra, como o mes mo pe que no pro fe ta, um ser mão de penitên cia 
– eu era, pois, um he rói, um após to lo.

Pelo menos as sim eu so nha va e um se gun do-tenente no mundo
novo como no ve lho, tem que cin gir-se aos al tos pra ze res da vida de
sonhos. Uma bala ro ça ra le ve men te meu bra ço es quer do, o meu san gue
go te ja va pelo Im pe ra dor, o ti ra no es tran ge i ro, a quem eu me de di ca ra;
sen tia-me fe liz no meu lou co or gu lho e não man dei mu dar a man ga de
meu uni for me – que tolo! Que co i sa deve um dés po ta a seus sol da dos
mu ti la dos? O pri vi lé gio para men di gar a sua paga ré gia.



Mas eu ain da de va ne a va com idéi as de lou ros – ah! eu ain da
não sa bia que não nas cem lou ros no Bra sil – não sa bia que um es cra vo
com pra do pode como Co cles ser vo ta do à mor te, sem re cla mar gló ria,
nem amor ou imor ta li da de.

Per ma ne ce mos al gum tem po em Por to Ale gre, du ran te o
qual os bar cos que de vi am trans por tar-nos adi an te se abas te ci am do
ne ces sá rio para a vi a gem; e nós apro ve i ta mos o tem po para co nhe cer 
mi nu ci o sa men te a ci da de e os ar re do res. Por to Ale gre é cer ta men te a 
mais agradá vel es ta da que o Bra sil pode ofe re cer aos ale mães. O clima
aqui já é apro xima da men te o mes mo que o do sul da Espa nha, portan to
mu i to mais con ve ni en te para o eu ro peu do que o for mi dá vel, esmaga dor
ca lor do Rio de Ja ne i ro.

A ci da de, que con ta 16.000 ha bi tan tes, fica si tu a da so bre uma
su a ve ele va ção e apre sen ta quan do olha da da la goa dos Pa tos, uma vis ta
mu i to boni ta e ro mân ti ca, se bem que não pos sua mu i tos edi fí ci os
impor tan tes, mag ni fi ca men te no tá ve is. As ruas são re gu lar men te cal ça -
das, ra zão por que aqui os ca va los pre ci sam ser fer ra dos, o que não é o
caso no res to da pro vín cia. Espe ci al men te a rua da Pra ia é lar ga e constru í da 
com pro por ções ar qui te tô ni cas, como tem di ver sas igre jas bem bo ni tas
e o cha ma do pa lá cio em que re si de o go ver na dor da pro vín cia.

Os ví ve res são bem ba ra tos e bons, prin ci pal men te os que são 
tra zi dos da co lô nia ale mã de S. Le o pol do, dis tan te ape nas sete lé guas.
Favore ci do pe las cir cuns tân ci as, o co mér cio na que le tem po es tava ex -
tra or di na ri a men te flo res cen te; cons tan te men te par ti am des ta ci da de
para o interi or, com des ti no ao Exér ci to, gran des trans por tes de ar ti gos e
víveres e, por isso, nos úl ti mos anos aqui se ha vi am es ta be le ci do di ver -
sos ne go ci an tes eu ro pe us, no ta da men te fran ce ses e in gle ses, que fa zi am
grandes ne gó ci os. Aqui exis ti am a esse tem po ope rá ri os ale mães,
como marcene i ros, al fa i a tes e sa pa te i ros, em gran de nú me ro, e to dos
prospe ra vam, pois de bom gra do pa ga va-se a um ope rá rio ale mão o dobro
do que se pa ga va a um na ci o nal, pois aque les ain da ti nham fama de hábeis
e in fa ti gá ve is. Infe liz men te isso não se con ser vou sem pre as sim, por que
den tro em bre ve co me ça ram a fal tar ao tra ba lho para se re u ni rem com
de ma si a da fre qüên cia nos res ta u ran tes ale mães, onde em re gra es ses
ajus ta men tos profanos ter mi na vam em pan ca da ria e por isso de ca í ram
mu i to no conce i to dos bra si le i ros, que sa bem usar o pu nhal mas não o
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mur ro, e que não es ta vam acos tu ma dos a tais vi le zas. É ver da de que se
con ti nuava a pa gar-lhes mu i to me lhor que aos na ci o na is, mas de du vi dar 
que a es ti ma des me re ci da ja ma is seja re cu pe ra da, es ti ma que se lhes
tribu ta va lar ga men te por mo ti vo de sua ope ro si da de. Tam bém por isso
não po dem mais con tar com os au xí li os e mu i tas ve zes im por tan tes
adian ta men tos que os na ci o na is lhes fa cul ta vam as sim que qui ses sem
esta be le cer-se. E o pre con ce i to que logo de po is se es ten deu a to dos os
ale mães já está de ma si a do ra di ca do e o bra si le i ro, uma vez for ma da sua
opi nião, não se de i xa fa cil men te de mo ver por de mons tra ções em
contrário.

Em Por to Ale gre, como em to das as ou tras ca pi ta is das de zo
 i to pro vín ci as, exis te um tri bu nal de no mi na do Jun ta [sic]77 e cons ti tu í do por 
seis mem bros. Esse tri bu nal ao qual in cum be a ad mi nis tra ção de toda a
pro vín cia é do ta do de fa cul da des ex tra or di ná ri as e re ce be o tra ta men to
da ma jes ta de im pe ri al. À tes ta des se tri bu nal acha-se o pre si den te da
pro vín cia, o qual en tão pos sui po de res ver da de i ra men te ex tra or di ná ri os. 
To dos os fun ci o ná ri os ci vis, o pró prio ge ne ral-co man dan te das Armas, 
es tão su bor di na dos a ele; seus ple nos po de res são apro xi ma da men te os
mes mos que os dos an ti gos ca pi tães-ge ne ra is.

Dis pú nha mos aqui de bas tan te la zer para nos in for mar mos
um pou co na ciên cia da ad mi nis tra ção pú bli ca e lan çar uma vi si ta dis -
cre ta na tra ma da ad mi nis tra ção do Esta do bra si le i ro.

Ge ral men te re i na nes se do mí nio o fe u da lis mo de um sis te ma
cons ti tu ci o nal aris to crá ti co; o Impe ra dor tem o seu po der e suas ren das
como ou tro ra en tre nós ao tem po do San to Impé rio Ro ma no; os fun ci o -
ná ri os do es ta do são ca va le i ros do rou bo, que en ca ram o di re i to do ca -
rim bo como di re i to de pos se e aos ci da dãos como to los, que de vem
con si de rar a pa la vra do se nhor como um man da men to de Deus. Assim,
fi nal men te, sem gran de es for ço de ci fra mos os mo ti vos re a is por que o
nos so Exér ci to foi su je i to a tão inex ce dí ve is pri va ções, prin ci pal men te
du ran te a mar cha, e por que pro pri a men te o nos so ge ne ral opi na ra que
meia ra ção de car ne e água ha vi am de bas tar para sus ten tar a vida de
um mí se ro sol da do, a fi gu ra se cun dá ria, au to má ti ca na má qui na do
açou gue do po der ar bi trá rio. É que Bar ba ce na era ini mi go ju ra do do
pre si den te da pro vín cia,78 ao qual fun ci o nal men te com pe tia cu i dar dos
ne ces sá ri os for ne ci men tos. Como en tre tan to no Bra sil as leis es cri tas

Dez anos no Bra sil 165



com zelo san gui ná rio de Dra con, mas tam bém com a sua ce gue i ra, e em 
to dos os sen ti dos, se pa re cem com a co gu la de um ca pu chi nho, com
bas tan te bu ra cos por onde me ter a mão, e po dem fa cil men te ser ilu di -
das, as sim o pre si den te de pro pó si to, ce ga men te ar ras ta do pelo seu ódio 
pes so al con tra o ge ne ral fi nan ce i ro, que ou tro ra como seu su pe ri or ti ve -
ra en se jo de cha má-lo a con tas, de i xa ra o Exér ci to pe nar. Des tar te oito mil
ho mens que to dos os dias se ex pu nham ao sa cri fí cio da vida pela ca u sa
do Bra sil ti nham que so frer fome ao pé da le tra, só por ca u sa de uma
ini mi za de que re i na va en tre es ses dois hon ra dos se nho res.

O resul ta do de nos sas in ves ti ga ções es ta tís ti cas foi, pois, pouco
edi fi can te: por toda a par te de so nes ti da des, com pres são, su pers ti ção,
men ta li da de de es cra vos.

Não tar dou que sa ras se a fe ri da de meu bra ço, mas nova fe ri da
hou ve em meu co ra ção, a fe ri da in cu rá vel que se cha ma des con fi an ça.
Em ca la do de ses pe ro, man dei re men dar mi nha tú ni ca; D. Pe dro para
mim já não era Impe ra dor Na po leão. Só ago ra se me es cla re ceu com
uma des lum bran te cla ri da de a eti mo lo gia da pa la vra or gu lho sa: im pe ra tor
[sic] vem do ita li a no im pe ra re [sic]. Tam bém eu fre qüen ta ra a es co la da ex -
pe riên cia e ali apren de ra al gu ma co i sa. Eu pre ci sa va dis tra ir-me, afas tar de
mim o pe sa de lo da re a li da de, que pe sa va às to ne la das so bre meu pe i to, eu
pre ci sa va res pi rar ar li vre; pois no des va rio da mi nha fe bre tra u má ti ca eu 
ele ge ra no va men te a li ber da de como mi nha no i va.

A co lô nia de S. Le o pol do, como dis se, dis ta ape nas al gu mas
lé guas de Por to Ale gre e in te res sa va-me sa ber como ali es ta ri am vi ven do 
os meus patrí ci os ati ra dos lon ge da pá tria. Assim é que me dis pus
rapida men te a ir até lá, para me in for mar pes so al men te, sem pre con ceito
nem cre du li dade, so bre tan ta co i sa que se di zia e es cre via so bre esta
colô nia.

O Ma jor Von Schäf fer ex põe no seu fa mi ge ra do es cri to,
que o sa gra se não po e ta me dío cre cer ta men te gran de in ven tor e
súper-Münchhausen, as inú me ras van ta gens e fa vo res que aqui hão de
gozar os co lo nos, e o faz com tan tas mi nú ci as e tais exa ge ros que ine vi ta -
velmente mu i to po bre-di a bo a quem o mal va do es cri to caiu nas mãos,
sedu zi do por es sas men ti ro sas atra ções, ha ve ria de se de ci dir a aban do nar a
sua pá tria para emi grar rumo ao Bra sil.
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Va lha-lhe Deus, o cão de Mün chha u sen des de en tão gas tou
suas per nas ata do ao cam pa ná rio da fome; a emi gro ma nia como endemia
aca bou-se; quan do mu i to sub sis te como sub-rep tí cia en fer mi da de em
indi ví du os iso la dos, aos qua is, na ma i or par te por cul pa pró pria, a sor te
foi ingra ta na pá tria, ou cujo es pí ri to não po dia por mais tem po su portar
a pres são po lí ti ca de um pre sen te tor vo. Tal gen te é mu i to para lamentar;
tem que se guir sua sina, ain da que leve ao abis mo; pre fe re não pos su ir
pá tria, a tê-la e odiá-la.

Enfim, a epi de mia da emi gra ção ces sou, sem que haja pas sa do o 
seu mo ti vo ori gi ná rio.79 Será isso um in dí cio fa vo rá vel, ou não, para o
es ta do de sa ú de da Eu ro pa? Não ha ve rá ne nhum ob je to da vida ci vil
que ul ti ma men te te nha agi ta do tan tas pe nas e lín guas como o cho le ra mor -
bus e o sis te ma da emi gra ção. To dos os in te res ses fo ram atin gi dos: tudo
pro tes ta va, e até os dou tri ná ri os por fi a vam no de ba te; mi lha res de li vros, 
óti mos e pés si mos, fo ram es cri tos con tra es sas emi gra ções; mas aqui as
con di ções dos co lo nos são pin ta das em co res tão vi vas e hor rí ve is que se
tor na im pos sí vel se pa rar a ver da de da in ver da de. Tan to mais me foi
agra dá vel ter a óti ma oca sião de in te i rar-me em S. Le o pol do das exa tas 
con di ções do pro ble ma.

É ver da de que cen te nas de fa mí li as fun da ram pela sua emi gra ção 
para o Novo Mun do uma fe li ci da de mo de ra da, se não bri lhan te; mas
não me nos ver da de é que mu i tas ou tras fo ram por isso in te i ra men te le -
va das à des gra ça. Entre es tas con tam-se aque las que se pu se ram a ca mi -
nho com exa ge ra das es pe ran ças e na cren ça de que ali en con tra ri am
mon tes de ouro e de di a man tes, ale gres e des cu i do sos como se fos sem
a um casó rio, cu jos fes te jos de ves sem não ter fim. Sem tra ba lho, e pe -
sa do traba lho, que com o ar den te ca lor so lar se tor na du pla men te duro,
não se pode no Bra sil, como em par te al gu ma, con se guir al gu ma co i sa.
Assim é que há emi gran tes que con si de ram o sim ples em pre en di men to
da lon ga vi a gem como ato de he ro ís mo, e nu trem a fir me cren ça de que
para co lhe rem o prê mio des sa ou sa dia bas ta cru za rem as mãos no regaço;
que o próprio Deus, nos so Se nhor, em pes soa, cu i da rá por eles da
lavoura; e não se lem bra de quan tos e quan tos co me te ram a mes ma
empre sa e quão pou cos lo gra ram ser fe li zes e ri cos só por que jul gas sem
as sim ter me re ci do com ta ma nho sa cri fí cio. Mas a essa clas se de gen te
per tencem pou quís si mos pais de fa mí lia, são prin ci pal men te jo vens,
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solte i ros, sem ofí cio, que sem ob je ti vo de fi ni do se en ga ja ram à aven tu ra
como co lonos. A ma i or par te de les logo que che ga ram ao Rio num
desses na vi os de trans por te de es cra vos eram for ça dos a acom pa nhar
“es ses cou ros”, em bo ra os po bres ilu di dos ti ves sem tido do Ma jor Von
Schäf fer dez ve zes a pro mes sa de se rem in con ti nenti le va dos para a
colô nia; ha via en tre eles mu i tos su je i tos in ca pa zes para o ser vi ço mi li tar, 
os qua is eram re al men te ex pe di dos como co lo nos para Por to Ale gre.
Mais tar de, tam bém para aí, man da vam ex-praças que ti ve ram con clu í do 
o tem po do seu en ga ja men to ou que se hou ves sem tor na do in ca pa zes
para o ser vi ço mi li tar. Tais ho mens, al guns de sa bi tu a dos de ma ne jar a pá 
e o macha do, ou tros de ma si a do pre gui ço sos, era im pos sí vel que pudes -
sem man ter-se; ti nham que tor nar-se car ga de seus pa trí ci os ope ro sos e tor -
na ram-se uma ver da de i ra pes te da co lô nia.

Já os pais de fa mí lia, a quem os cu i da dos por mu lher e fi lhos
in du zi am à or dem e à re fle xão, ar ran ja vam-se ge ral men te, se bem que
che gas sem qua se in te i ra men te sem di nhe i ro, e com os fa vo res que o
go ver no lhes con ce dia em bre ve es ta vam bem. Re al men te, a prin cí pio o
go ver no pa re cia mu i to em pe nha do por ir em au xí lio de seus des tro na dos
pe na tes por meio da in dús tria ale mã e, de fato, so bre tu do a amá vel
Impe ra triz Le o pol di na, de cujo nome veio o da co lô nia, fez tudo quan to 
es ta va em suas for ças para fa ci li tar a pros pe ri da de dos co lo nos. Se gun do 
es ta tu tos im pe ri a is, que in fe liz men te nem sem pre fi ca ri am em sta tu quo
[sic], con ce di am-se os se guin tes fa vo res aos co lo nos nor te-eu ro pe us:

1) No pri me i ro ano re ce bi am por pes soa da fa mí lia a diá ria de 
160 rs., no se gun do ano a me ta de, pois que se con ta va que en tão já
have ri am de co lher al gu ma co i sa, em bo ra pou co.

Ora, ha via fa mí li as com 8 a 10 cri an ças, que per ce bi am o
mes mo que os adul tos; elas des pen di am tal vez um ter ço do que re cebiam 
como au xí lio das diá ri as e po di am em pre gar o res to para pa gar tra ba lha -
dores, des tar te pon do suas plan ta ções bem de pres sa em es ta do próspero.
Mas os ho mens adul tos sol te i ros tam bém só re ce bi am aque les 160 rs.
diá rios, o que mal dava para sus ten tar pre ca ri a men te a vida. Como
pode ri am es ses ho mens, que não po di am pa gar tra ba lha do res so zi nhos,
ro çar e cul ti var o seu enor me lote, co ber to de mata vir gem, lote que lhes 
era atri bu í do às ce gas, sem exa me nem es co lha? E quem, se eles não
obstante me tes sem om bros ao ser vi ço, ata can do a ma cha do sem qualquer
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au xí lio os bru tos tron cos, quem, en quan to as sim pe no sa men te tra ba -
lhas sem, lhes pre pa ra ria o ali men to? Às ve zes di ver sos des ses ho mens
sol te i ros procu ra vam as so ci ar-se e, de es for ços con ju ga dos, lu tar pelo
seu ob je ti vo; mas tais as so ci a ções em ge ral du ra vam pou co, pois logo
se cindiam por qual quer di ver gên cia, al gu ma ques tão de hon ra ou de
amor, e a obra co me ça da fi ca va ao aban do no. A sub je ti vi da de é ape nas
irmã de le i te do pa tri o tis mo.

2) Os co lo nos re ce bi am de iní cio um ca va lo man so, um gara nhão 
e uma égua, um tou ro e uma vaca, meia dú zia de car ne i ros e por cos, seis 
ga li nhas e um galo, ani ma is que de po is de qua tro anos de vi am res tituir.
Entre tan to esta úl ti ma cláu su la não era ri go ro sa men te ob ser va da e
em geral o que re ce bi am não lhes era mais re cla ma do.

3) O go ver no man da va cons tru ir-lhes pe que na casa, e re cebiam
grá tis as se men tes ne ces sá ri as, como fe i jão, ar roz, ba ta tas, mi lho e
mamo na.

4) Re ce bi am um lote de ter ra, que lhes per ten cia em pro pri e -
da de he re di tá ria, mas que não po di am ven der sem li cen ça es pe ci al.

5) Eram li vres de todo e qual quer im pos to por dez anos,
prazo durante o qual tam bém seus fi lhos não ti nham obri ga ção de prestar 
ser vi ço mi li tar.

6) Se ri am ado ta dos como bra si le i ros e te ri am to dos os di re i -
tos e de veres dos ci da dãos bra si le i ros; em caso de ne ces si da de se ri am
obriga dos a con cor rer na de fe sa da nova pá tria.

Se me lhan tes dis po si ti vos eram, sem dú vi da, mu i to lou vá ve is e 
bons, mas in fe liz men te ti nham mu i to pou ca con sis tên cia. Os pri me i ros
co lo nos che ga dos a Por to Ale gre fo ram logo, de po is de mui bre ve es ta da
na ci da de, en ca mi nha dos para S. Le o pol do, onde à che ga da já en con tra ram 
os lo tes de mar ca dos e di vi di dos, bem como en con tra ram, se não as
pro me ti das ca si nhas, ao me nos ran chos de pa lha. Da mes ma for ma, re -
ce be ram pon tu al men te o di nhe i ro es ti pu la do e os ani ma is pro me ti dos.
Mal ha vi am de cor ri do dois a três anos des de a fun da ção des ta co lô nia,
co me çou-se sob toda a es pé cie de des cul pas, a de ne gar o gado, e os pa -
ga men tos só se fa zi am im pon tu a is e in com ple tos. Por mais de uma vez
hou ve fun da das re pre sen ta ções con tra esse es ta do de co i sas; fi ca vam
sem re sul ta do, por que o ins pe tor da co lô nia era de ma si a do ín ti mo e
bom ami go do pre si den te da pro vín cia para que este man das se pro ce der 
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a sé ria in ves ti ga ção. Só en tão os co lo nos, ven do que suas que i xas em
Por to Ale gre só acha vam ou vi dos sur dos, di ri gi ram-nas ao Rio de Ja ne i ro, 
ao pró prio Impe ra dor. Daí per gun ta ram, en tão, cor tes men te, ao pre si -
den te se ha via fun da men to para aque las la men tá ve is je re mía das [sic]; e o
pre si den te por sua vez nada mais fez que per gun tar ami ga vel men te ao
Sr. Inspe tor e este re di giu logo um re la tó rio es ta tís ti co la di no, no qual se 
es me ra va por apre sen tar os co lo nos como gen te pre gui ço sa, eter na men te
in sa tis fe i ta e bri go na; e as sim não se tra ta va mais do as sun to. O de so -
nes to ins pe tor pôde como dan tes con ti nu ar a seu bel-pra zer a so ne gar
os ani ma is des ti na dos aos co lo nos para ven dê-los se cre ta men te em seu
pro ve i to pró prio e a fa zer o que lhe aprou ves se. Sem que rer, re tor no
as sim ao sis te ma ul tra-aris to crá ti co de cir cu la ção, a que alu di no iní cio
do ca pí tu lo, sis te ma que man tém o mo vi men to em todo o so no len to
cor po do es ta do, por um sin gu lar pro ces so de cor ren te con tí nua. É um
sim ples jogo de so ci e da de que tam bém en tre nós se co nhe ce. Sem qual -
quer es tu do pré vio pode qual quer um to mar par te no jogo: for ma-se a
roda de mãos da das, mas quan do con vém sol ta-se uma das mãos; de i -
xa-se que nos ve dem os olhos, mas quan do con vém es pia-se às ocul tas po -
rém se gu ra men te o jogo; de i xa mos que nos pren dam e por nos sa vez
pren de mos a ou tro – cre io que em ale mão cha mam a este jogo de
ca bra-cega.

Pro va vel men te, o go ver no bra si le i ro mu i tas ve zes quis in tro -
du zir ins ti tu i ções que se ri am de gran de pro ve i to para o país; in fe liz men te
tudo era sem pre co me ça do tão tor to, e a es co lha dos ho mens en car re -
ga dos da exe cu ção era em re gra tão má, que qua se sem ex ce ção o ver da -
de i ro ob je ti vo fa lha va com ple ta men te. Assim, para só ci tar um exem plo, 
fi ze ram ins pe tor des ta co lô nia a um por tu guês,80 ao qual a su pre ma
ga nân cia in du zia às mais ver go nho sas fal ca tru as, um cas tra do [sic] tan to
fí si ca como mo ral men te, ao qual a mais suja co bi ça tor na va ve nal em to -
das as oca siões e o qual a par de tão no bre ca rá ter nem ao me nos co -
nhe cia o ale mão, a não ser as pa la vras di nhe i ro e vi nho.

E os pobres co lo nos ti nham que pres tar obe diên cia qua se
incondi ci o nal a esse ho mem, ao qual pe los mo ti vos re fe ri dos eles deviam
odi ar mais que ao pe ca do, cuja lín gua não en ten di am e cuja mí mi ca não
que ri am enten der. E como o ins pe tor fos se cada vez me lhor co nhe cendo 
o seu poder à pro por ção que se en vol via na sua rede de in tri gas, ele
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afinal até se atre via, me di an te pe que na soma em di nhe i ro, a en xo tar de
seus lo tes co lo nos que já ti nham co me ça do o cul ti vo, obri gan do-os a se
mu da rem para ou tro lote ain da na mata vir gem ou em ter ra má.

Para isso não fal ta vam des cul pas ou pre tex tos ve ros sí me is;
ordi na ri a men te para es sas vi o lên ci as se ale ga va que o co lo no era mu i to
pre gui ço so, pelo que não me re cia um lote tão bom. A usur pa ção fez-se
moda e a moda é a mais ri go ro sa das par cas. E nin guém pa ga va ao
preju di ca do o tra ba lho que já ti ve ra, como se ria na tu ral se a men ti ra
alegada fos se ver da de e se o en xo ta do ti ves se sido re al men te mau tra ba -
lha dor. Sem exa me, sem in de ni za ção, sem uma pa la vra de ani ma ção ou
de conso lo o po bre co lo no, que não po dia es pe rar gra ça nem jus ti ça,
ti nha que obe de cer à or dem e en tre gar o seu lote a ou tro, que me tes se
al gum di nhe i ro nas mãos do Sr. Inspe tor. Po dia ele con for mar-se? Po dia 
o suor de seu ros to, por uma es qui si ta cris ta li za ção, trans for mar-se nas
so nha das pe dras pre ci o sas na tes ta de ou tro, mais rico ou mais la di no?
De via per se gui-lo nes tas es te pes a mal di ção da su je i ção? Para que en tão
ab di ca ra ele da pá tria? Por que apren dia ele a co nhe cer ago ra uma nova
do en ça hor rí vel, que se cha ma sa u da de da pá tria. Não era por essa
forma que o Bra sil ha via de ad qui rir no vos ci da dãos, D. Pe dro I no vos
sú ditos. A in jus ti ça é mau es cu do, mes mo quan do não pu xa do por
ani ma is vi o len tos.

Nos pri me i ros anos, como dis se, ao me nos eram pa gos com
re gu la ri da de os sub sí di os men sa is, mas não tar dou que a guer ra con tra
Bu e nos Ai res es go tas se as ca i xas, já de si mal pro vi das. A es pe cu la ção
fa lhou; não hou ve maré alta nem va zan te; hou ve ra ex ces si vo medo e
ex ces si va ou sa dia: co me çou-se a fi car de ven do aos co lo nos o au xí lio
mo ne tá rio men sal. Alguns ne go ci an tes de ví ve res e mi u de zas, que aqui
se ha vi am es ta be le ci do, fo ram mais bem ins pi ra dos na sua es pe cu la ção:
ofe re ci am, cada qual pro me ten do mais van ta gens, for ne cer aos co lo nos
os seus ar ti gos me di an te fi an ça dos sub sí di os men sa is, fi an ça que de via
ser as si na da pelo ins pe tor, a quem com pe tia o pa ga men to. Fe li cís si mos
por ha ver sur gi do esse meio de se abas te ce rem das co i sas mais in dis pen -
sá ve is para sua eco no mia do més ti ca, os co lo nos afli tos se pre ci pi ta ram à 
pro cu ra do ins pe tor, para que lhes vi sas se as fi an ças por qua tro a cin co
me ses adi an ta dos, ao que ele aten deu com a ma i or so li ci tu de, pois que
os alu di dos ne go ci an tes ju de us já lhe ha vi am en chi do a co zi nha e a ade ga. 
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De pos se das fi an ças pre ten di am os co lo nos fa zer as com pras ne ces sá ri as,
na ilu são de que as ad qui ri ri am pe los mes mos pre ços de a di nhe i ro; mas
os ne go ci an tes fa zi am me lho res con tas. Eles sa bi am mu i to bem que
ago ra os co lo nos es ta vam for ça dos a con su mir no res pec ti vo ne gó cio os 
va lo res dos re fe ri dos pa péis e as sim lhes for ne ci am não só o pior que
ti ves sem mas pelo do bro ou tri plo do cus to. Des tar te, os po bres es tran -
ge i ros, sem pá tria, ain da eram rou ba dos ver go nha men te na que le pou co
que o go ver no en ten de ra for ne cer-lhes como au xí lio para o co me ço da
vida; pois, quan do afi nal che ga va al gum di nhe i ro eram sem pre es ses
ne go ci an tes que re ce bi am a ma i or par te. Só aque les que ha vi am tra zi do
al gum di nhe i ro e logo pu de ram re cor rer ao mes mo, não fo ram for ça dos 
a cair nas mãos des ses usu rá ri os, pois po di am cal ma men te es pe rar pe los 
tar di os pa ga men tos. Por isso tudo eu acon se lha ria mu i to se ri a men te a
todo aque le que pre ten da emi grar para o Bra sil no pro pó si to de ali se fa -
zer co lo no, que não o faça se não ti ver pelo me nos três a qua tro mil tá -
le res para le var. E não de ve ria ser sol te i ro; pois mu i tos que con ta ram
com a com pra de ne gros para o tra ba lho agrí co la com isso des pen de ram
em pou cos anos a for tu na – tal vez pelo úni co mo ti vo de não te rem uma 
dona de casa eco nô mi ca, aju i za da e tra ba lha do ra.

Já as si na lei que o ca sa men to do es tran ge i ro no Bra sil nun ca
lhe pode re sul tar para seu bem; as mu lhe res des ta ter ra têm seu or gu lho
pe cu li ar: dis pos tas a cu i dar da re pro du ção do gê ne ro hu ma no, não se
dis põem a cu i dar da re pro du ção do gado; e de que vale o ho mem,
mor men te nas co lô ni as, sem gado? É ab so lu ta men te ne ces sá rio que o
ho mem não te nha que se pre o cu par com o go ver no da casa, pois to dos
os seus mi nu tos re cla mam sua pre sen ça no cam po. O ne gro só tra ba lha
quan do ins ti ga do pelo medo a seu dono e a seu chi co te; logo que es ca pa 
das vis tas des ses dois po ten ta dos de seu re i no de so nhos, de i ta-se ime diata -
men te a dor mir, pois é este o seu ma i or gozo da vida. Já de no i te ele
não dor me: a no i te é o seu dia, pois a li ber da de não co nhe ce es cu ri dão e 
em toda par te onde não há ti ra no há cla ri da de. Os ne gros tam bém sentem
isso: gos tam da es cu ri dão por que é ne gra como eles.

Em suas pe que nas bar ra cas, ge ral men te le van ta das nas pro xi -
mi da des da casa do se nhor, se ajun tam aco co ra dos quan tos pos sam caber,
e pas sam a no i te a ta ga re lar, a con ver sar, a fu mar e a be ber. Não ad mi ra
que na ma nhã se guin te es te jam can sa dos e to tal men te em bru te ci dos.
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Mas o pior é que es sas re u niões no tur nas só ser vem para acon se lha rem
so bre as me lho res ma ne i ras de en ga na rem e rou ba rem a seu se nhor.
Des per tam ne les as vo zes da pá tria e amal di ço am tudo quan to é cul tu ra. 
Só o relho, a úni ca ver da de i ra vara de con dão so bre a Ter ra, con se gue
tirar-lhes esse mau cos tu me, e o eu ro peu em re gra tem de ma si a da
compa i xão por es ses se res in fe li zes, que só a ciên cia na tu ral pode in clu ir 
no gê ne ro hu ma no. O ne gro é no Bra sil ver da de i ra men te um bi cho, e
não quer ser tra ta do como ho mem. O Con go, Mo çam bi que ou a Cos ta
do Ouro, são ge ral men te a sua pro ce dên cia; mo ços ou ve lhos, são ar ran -
ca dos por pi ra tas bra si le i ros ou por tu gue ses às suas flo res tas pá tri as, ao
seu es ta do na tu ral de ig no rân cia e ino cên cia. A Ingla ter ra, que por es pe -
cu la ção foi a pri me i ra na ção a aca bar com o trá fi co de es cra vos, tem a
es perteza de apa nhar ar di lo sa men te os con tra ban dis tas, e pelo seu tra balho 
man da ven der em le i lão no Rio de Ja ne i ro na vi os e car ga, ti dos por boa
pre sa. Ver da de é que a lei man da se jam de po is de seis anos liber tos os
es cra vos as sim com pra dos; mas quem vi gia por que isso se cum pra? Os
in fe li zes, que cer ta men te des co nhe cem essa cláu su la, são le va dos para o
in te ri or do país e lá seus fi lhos fi cam es cra vos como os pais. A hu manida de
os re pu di ou; não sen tem vo ca ção para se rem mag nâ ni mos; não têm
mais re li gião, pois nem são mais pa gãos, nem são ain da cris tãos; seu
ins tin to bes ti al se de sen vol ve à me di da que sua na tu re za humana to -
talmen te de sa pa re ce. To dos sem ex ce ção rou bam, men tem, en ga nam; só 
para ma tar são mu i to co var des.

Mas, quem ti ver a for tu na que re pu to ne ces sá ria para seme -
lhan te emi gra ção, tam bém acha meio de vida na Eu ro pa, pelo que não
ne ces si ta su je i tar-se aos in cô mo dos e pe ri gos de tão lon ga vi a gem ma rí -
ti ma; nun ca se deve, a me nos que haja pres são po lí ti ca, ar ran car o ni nho 
da an do ri nha de ba i xo do te lha do de sua casa, para apa nhar um pa pagaio.

Pelo me nos quem se me ter em tão lou ca em pre sa não deve
con tar que con se gui rá al gu ma co i sa para si, por mais tra ba lha dor que
seja; só seus fi lhos co lhe rão o prê mio dos du ros tra ba lhos e não se pode 
im pu tar a um emi gra do que pen se so men te em sua des cen dên cia. Des de 
que a sor te sor ria, o fu tu ro dos fi lhos está ga ran ti do, pois as me lho res
co lô ni as dia a dia so bem de va lor, e de fu tu ro se rão ver da de i ras mi nas
de ouro.
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De ma is os pri me i ros co me ços são ex tra or di na ri a men te pe no sos. 
Em pri me i ro lu gar, há que der ru bar os for mi dá ve is tron cos de ár vo res,
que se apre sen tam, den sa men te jun tos e tão en tre te ci dos de es pi nhos,
ci pós e tre pa de i ras que só os ín di os con se guem pas sar, fe i to co bras. Já
isso, é um tra ba lho gi gan tes co, pois a ma de i ra, no ta da men te a de uma
es pé cie cha ma da pau-fer ro [sic] é tão dura que a cada ma cha da da sal tam
chis pas de fogo e às ve zes se gas ta um dia in te i ro num úni co tron co.
Qu an do por fim se tem ro ça do uma cer ta área, amon to am-se os tron cos 
e ate ia-se fogo. Mas tam bém aca ba da a fo gue i ra pode-se logo co me çar a 
plan tar e a cons tru ir. Pelo me nos mi lho e abó bo ra, que é por onde se
co me ça, dão na cer ta. Ou tras plan tas, por ca u sa do chão ex ces si va men te 
rico, não fru ti fi ca ri am no pri me i ro ano; mas já no se gun do ano pros pe ram
bem to dos os le gu mes que se cos tu ma aqui plan tar, no ta da men te o
fe i jão-pre to; e pode-se con tar com uma co lhe i ta mu i to mais abun dan te
des de que a plan ta ção seja cu i da do sa men te lim pa de er vas da ni nhas. No 
ter ce i ro ano, fi nal men te, os to cos das enor mes ár vo res es tão bas tan te
apo dre ci dos, pode-se sem gran de tra ba lho pro ce der ao des to ca men to.
Só en tão, o co lo no pode di zer que sua ter ra está pron ta para ser ara da,
pois até en tão só lhe era dado afo far um pou co a ter ra com a en xa da.
Ape sar de to dos es ses obs tá cu los e do tra ta men to ina mis to so que os
co lo nos ti ve ram que pa de cer por par te das au to ri da des, a co lô nia
acha-se na ma i or flo res cên cia. Exce to al gu mas lé guas qua dra das de ter ra 
de pas ta gem, dis tri bu í da en tre os que pri me i ro che ga ram, ela já pe ne tra
sete lé guas mata aden tro. Uma es tra da lar ga, mar ge a da de am bos os la -
dos pe las pro pri e da des, vai de um ex tre mo ao ou tro. À di re i ta e à es -
quer da vêem-se as di ver sas co lô ni as, a ma i or par te já li ber tas da mata, e
tão cul ti va das pelo tra ba lho ale mão que pro du zem a ma i or par te dos le -
gu mes e fru tos eu ro pe us.

Tudo quan to a co lô nia pro duz e so be ja do con su mo lo cal é
le va do a Por to Ale gre, onde nun ca fal tam com pra do res que pa gam
razo a vel men te bem os pro du tos da co lô nia de S. Le o pol do.

Um pe que no rio na ve gá vel, que atra ves sa a co lô nia e esta
ci da de, fa ci li ta o trans por te dos pro du tos. Cada se ma na par tem dois
bar cos gran des e seis a oito pe que nos, a le va rem por cos, aves (es pe ci al -
men te ga li nhas, que aqui são mu i to ca ras), ovos, man te i ga, que i jo, fari nha
de cen te io, ba ta tas, fe i jão. Os bra si le i ros gos tam de com prar es tes artigos,
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so bre tu do a man te i ga, pois que sa bem que é pre pa ra da com o má xi mo
as se io em ti nas ade qua das, ao pas so que o pro ces so que eles mes mos
usam não pode ser apro va do. Con sis te em pôr o le i te numa gros sa
mangue i ra, onde uma ne gra mete o bra ço e re me xe o le i te até que a
mante i ga se se pa re, ade rin do ao bra ço da ne gra, de onde en tão ela a raspa
com a ou tra mão. Aliás, ape sar do solo ex tra or di na ri a men te fér til e de
ser a criação de gado a ma i or ri que za da pro vín cia, pou co se faz a esse
respeito, e pre fe re-se im por tar man te i ga do Hols te in ou da Irlan da, cujo
gos to ran ço so é ge ral men te tido como pi can te e de li ca do. Como, porém,
a que vem da co lô nia não é mu i ta e se dis tin gue pela boa qua li da de e
asseio, ela é mu i to bem paga. Em suma, Por to Ale gre é o me lhor mer cado
para S. Le o pol do.

O co mér cio de trân si to para o Rio de Ja ne i ro en ri que ceu a
esta cidade e deu-lhe uma im por tân cia que de ou tro modo não possui ria.
Os mu i tos in gle ses e fran ce ses aqui do mi ci li a dos gos tam des me di da -
men te dos pra ze res da mesa, e o seu luxo ani ma a in dús tria ale mã.

Desde al guns anos foi tam bém in tro du zi do o ara do, que dantes
não se conhe cia no Bra sil, e as sim atu al men te a ter ra é cul ti va da à euro péia,
o que ain da au men ta con si de ra vel men te a pro du ção des se solo já de si
fér til.

Com igual fa ci li da de cria-se o gado de toda es pé cie. Cito
apenas um exem plo. Um ho mem aqui che ga do nos pri me i ros anos da
fun da ção da co lô nia, sem for tu na, mas com uma fa mí lia de onze fi lhos,
à minha partida já po dia di zer-se abas ta do, pois já pos su ía mais de
duzen tas va cas. To ca ra-lhe um lote de ter ra de pas to, a qual não dá
tanto tra ba lho para o pre pa ro, com a der ru ba da da mata, mas tam bém
na plan ta ção está lon ge de ser tão pro du ti vo; por isso in te li gen te men te
ele se dedi ca ra só à cri a ção de gado e com seu tra ba lho e eco no mia, e
ajuda do pela sor te, em pou cos anos ad qui ri ra con si de rá vel for tu na. Era
da Re nâ nia e com sua nu me ro sa fa mí lia vi via mal na pá tria, e jus ta men te 
o que lá lhe em ba ra ça va a pros pe ri da de aqui lhe veio a ser da ma i or
utili da de, pois no pri me i ro ano ele re ce bia men sal men te o sub sí dio de
mais de 50 pi as tras es pa nho las, vis to como este era pro por ci o nal ao
número de pes so as da fa mí lia; des se di nhe i ro ele apli cou logo a ma i or
par te na com pra de gado e na plan ta ção do in dis pen sá vel à sua econo mia
do més ti ca. Por tan to, se um ho mem nes sas cir cuns tân ci as se re sol via a
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emi grar, nas con di ções em que en tão as co i sas es ta vam, isso não lhe podia
ser censu ra do; mas atu al men te, que já há mu i to tem po sub sí di os
raramen te são pa gos e tal vez nem o se jam mais, ele cor re ria o ris co de
mor rer de fome, com toda a fa mí lia.

Alguns co lo nos que ti ve ramn mais ou me nos sor te, como
esse que acabo de men ci o nar, e que ti nham po di do re ser var al gum
dinhe i ro, es ta be le ce ram ul ti ma men te mo i nhos e es tes ren dem cem por
cen to.

Do mes mo modo es ta be le ceu-se im por tan te ofi ci na de cantaria
e os em pre en de do res des te ne gó cio pa re ci am mu i tís si mo sa tis fe i tos com 
a sa í da de sua mer ca do ria. Ha via di ver sos curtu mes, que pros pe ra vam
muito, pois que os cou ros eram com pra dos ba ra to nas fa zen das próxi mas
e a sola era cara. Esta vam em vias de se es ta be le cer al guns cer ve je i ros,
que cer ta men te aqui hão de fa zer bons ne gó ci os, pois a cer ve ja que é
im por ta da da Ingla ter ra e de Ham bur go é hor ri vel men te cara, por ca u sa 
do trans por te e dos im pos tos cons tan te men te cres cen tes. Em re su mo,
quan do se pisa a co lô nia de S. Le o pol do, acre di ta-se an tes es tar numa
pro vín cia do sul da Ale ma nha do que nes te país, alhu res tão in ci vi li za do
e in cul to. A co lô nia já con ta mais de 8.000 ha bi tan tes to dos ale mães, a
ma i or par te dos qua is pelo seu di a le to tão pro nun ci a do se re ve la como
na tu rais da cha ma da Suá bia do Mo sel. Além de les acham-se mu i tos
meclem bur gue ses e al guns ha no ve ria nos.

Como por um ar ti go es pe ci al da Cons ti tu i ção deve re i nar in -
te i ra li ber da de de re li gião no Bra sil, se bem que a ca tó li ca ro ma na seja a
pre do mi nan te, os pro tes tan tes pra ti cam sem es tor vo seu cul to re li gi o so
numa igre ja cons tru í da pelo go ver no, e têm seu pas tor pró prio, ao qual
o go ver no paga o or de na do anu al de 400 pi as tras es pa nho las.81 Da mes -
ma for ma a co lô nia tem tam bém um mé di co ale mão pago pelo go ver no, 
que tem a obri ga ção de tra tar, se não cu rar, a todo co lo no que re cla me
sua as sis tên cia.82

Assim como me foi imen sa men te agra dá vel à mi nha che ga da
à co lô nia ou vir de mil bo cas, de po is de mu i to tem po a lín gua de mi nha
pá tria, as sim tam bém fi quei pe na li za do ao ob ser var que a ge ra ção mais
nova es ta va em vias de de sa pren der in te i ra men te a lín gua ma ter na e até
en ten der-se num por tu guês es tro pi a do. Na ver da de não se pode des co -
nhe cer que é para eles da ma i or im por tân cia co nhe ce rem ca bal men te a
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lín gua da ter ra, se qui se rem ser al gu ma co i sa mais do que sim ples colono; 
mas se ria pelo me nos de ver dos pais cu i da rem que por ca u sa da lín gua
es tra nha não fos se com ple ta men te es que ci da a ma ter na. É ver da de que
exis tem al gu mas es co las, mas na ma i or par te di ri gi das por gen te que não 
tem com pe tên cia nem co ra ção para esse re le van te mis ter, e de cu jos esfor ços 
nada de bom se pode es pe rar para o fu tu ro, a me nos que o gover no
venha a in te res sar-se, o que não se pode crer. O pas tor, a quem em pri me i ro
lu gar ca be ria fa zer re pre sen ta ção a esse res pe i to e pre ve nir os pais, para
que fa çam seus fi lhos fre qüen tar es co la, in fe liz men te per deu a con fi an ça 
de seu re ba nho, por ca u sa de suas ações ilí ci tas e de sua con du ta ir re gu -
lar; por tan to, há pou co a es pe rar por este lado. São pou cas as cri an ças
que sa bem ler e es cre ver, ao pas so que, todo tem po que po dem, vi vem,
ao je i to dos bra si le i ros, a ca va lo e se exer ci tam em ati rar o laço – cor da
fe i ta de cou ro cru, com uma alça na pon ta, cor da des ti na da a apa nhar
gado.

Assim, in fe liz men te, é de ma si a do pro vá vel que ao cabo de 50
anos não se acha rá mais nes tas re giões ves tí gio de que ja ma is isso ti ves se 
sido uma prós pe ra co lô nia cons ti tu í da só de ale mães; pois mu i tos dos
co lo nos mais ri cos co me çam a re pa tri ar-se, ao pas so que bra si le i ros se
vão es ta be le cen do.

De modo que den tro de pou co tem po – por mais que me
de sa gra de re gis tar aqui esta pro fe cia – lin gua jar por tu guês e men ta li da de 
es cra va de por tu gue ses ex pul sa rão com ple ta men te a lín gua ale mã, cos tu -
mes ale mães e re li gião ale mã, e quan do mu i to a tez mais cla ra, olhos
azu is e ca be lo lou ro se rão o in dí cio dis tin ti vo da ori gem ga u le sa de uma
gen te, que en tão será de ci da dãos ca tó li cos de uma Re pú bli ca bra si le i ra.
E ne nhum galo dará alar ma, nem o ga u lês tam bém; quem au to ri zou os 
to los a con si de ra rem D. Pe dro como a um Pe trus [sic]?

Exis tem con tu do, por pou co que eu apre cie a re gra das ex ce -
ções, al gu mas fa mí li as ale mãs em S. Le o pol do que, for ça das por cir -
cuns tân ci as ad ver sas na pá tria, ab di ca ram de am bi ci o nar si tu a ção se não
ele va da pelo me nos res pe i ta da, fe li ci da de se não gran de pelo me nos me -
di a na, para vi rem fun dar nova exis tên cia no Novo Mun do. Só es tas pen -
sa ram mais no fu tu ro que no pre sen te, pois sa cri fi ca ram a este por
aque le; só elas cu i da ram na ter ra es tra nha, com amor ma ter nal a se ve ri -
da de pa ter nal, da edu ca ção de seus fi lhos sem pá tria; só elas vi gi am que
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pelo me nos em seu seio não pe re ça a men ta li da de ge nu i na men te ale mã,
com os acen tos das vo zes pá tri as, que a flor da pa i xão do pro tes tan tis mo
não seja com ple ta men te su fo ca da pe las en re di ças do je su i tis mo. Tais
fa mí li as, que fi ze ram à pró pria cus ta a vi a gem de Ham bur go ao Rio de
Ja ne i ro, e logo à sua che ga da de po is de alis ta dos como co lo nos de cla -
ram ao go ver no que de sis ti am dos sub sí di os com a con di ção de lhes ser
dado em tro ca em vez de um lote uma área de qua tro a cin co, que se
com pro me ti am a cul ti var, fo ram aten di das e as sim se vi ram na pos se de
tra tos de ter ra que tal vez já em pou cos anos va le rão mu i tos mi lha res de
pi as tras. Esta gen te teve tam bém a sa be do ria de não de i xar que es tra nhos
per ce bes sem o qua se es go ta men to de suas bol sas: aju da vam-se mu tu a -
men te, por que tudo em pre en di am em gran de es ti lo, ti nham em toda
par te cré di to – o que aqui vale mu i to mais que di nhe i ro de con ta do. E 
as sim pu de ram im per tur ba dos ale grar-se da pos se de suas ter ras dia a
dia va lo ri za das, pois o Sr. Inspe tor, como bom por tu guês, só le va va sua
do mi na ção até onde lhe pa re cia pru den te e era mu i to cor tês, até hu mil de,
para com todo aque le que pos su ís se al gu ma for tu na ou que sou bes se
pa re cer tal; mes mo por que ele sen tia que uma que i xa bem re di gi da e
apo i a da de vi da men te com di nhe i ro po de ria cha má-lo à res pon sa bi li da -
de, até mes mo pri vá-lo do lu cra ti vo car go. Tais “per so na gens pú bli cos”
têm que ser in clu í dos aqui, onde vi go ram uma his tó ria na tu ral e uma
an tro po lo gia to das di fe ren tes, fa bu lo sas, in com pre en sí ve is, na ca te go ria
fe liz dos ga tos fe lix [sic] e fe liz [sic] são mais que pa ren tes; ti gre, lin ce,
fu la no e si cra no, to dos aí fi gu ram; não es que cen do o ve lho “gato ros na -
dor”. Escon dem as gar ras em lu vas ave lu da das, te cem, agra dam, en xer -
gam no es cu ro e chis pam fa gu lha, ar ra nham e ba bam tudo quan to con -
tra ria sua na tu re za de fe ras. Enfim, o nos so hon ra do ins pe tor fe lix ou
fe liz [sic] ti nha bom olho, só ou sa va ti ra ni zar e es cor char os co lo nos
mais po bres, que não pos su íam bas tan te for tu na para lhe mo ve rem pro -
ces so que, con so an te a im pe ri al le gis la ção bra si le i ra, se ria mu i to dis -
pen di o so.

Exis tem ao todo no Bra sil qua tro co lô ni as ale mãs e uma suíça,
das qua is a de S. Le o pol do é a mais im por tan te em ex ten são e po vo a ção.

Na fron te i ra das pro vín ci as S. Pe dro do Sul e S. Ca ta ri na fica a 
se gun da em im por tân cia, a ci da de zi nha de Tor res; a ter ce i ra fica per to
da ci da de do Des ter ro, ca pi tal da pro vín cia de S. Ca ta ri na; e a quar ta em
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Per nam bu co. Esta úl ti ma é a mais in sig ni fi can te de to das, con ta ape nas
cer ca de 400 ca be ças e por ca u sa do cli ma de ma si a do quen te é a mais
im pró pria à sa ú de dos nór di cos.83

A co lô nia su í ça, cha ma da Nova Fri bur go, é a mais an ti ga de
to das e é a úni ca cu jos fun da do res che ga ram ao Bra sil tra zen do al gum
di nhe i ro, pelo que se de ve ria es pe rar que fi zes sem os ma i o res pro gres -
sos, o que en tre tan to não se ve ri fi cou. A cul pa tal vez seja prin ci pal men -
te da ter ra má que to cou a es ses co lo nos para cul ti va rem. É que o mi nis -
tro da co lo ni za ção, o mu i to ci ta do Mon se nhor Mi ran da, pos su ía em
Can ta ga lo uma ex ten sa pro pri e da de, que já di ver sas ve zes ti nha que ri do
ven der, sem nun ca en con trar com pra dor, por ca u sa da es te ri li da de da
ter ra, da qual não se lo gra va ar ran car a mí ni ma co lhe i ta. Nis so cha ma -
ram a aten ção do go ver no para a uti li da de que ha ve ria de uma co lô nia
que se fun das se per to do Rio de Ja ne i ro, e ao mes mo tem po lem bra ram
que aque la pro pri e da de es ta va à ven da. O Go ver no pa gou o pre ço que
lhe foi pe di do84 e ba ti zou o lu gar de Nova Fri bur go, fez lo teá-lo e o
desig nou para co lô nia dos su í ços, que as sim ti ve ram que se afa di gar com 
essa terra má, im pro du ti va, ao pas so que por per to não fal tam ter ras
esplên di das, dis po ní ve is. Atu al men te a co lô nia mal tem um ter ço da
povo a ção com que foi fun da da, pois to dos aque les que de al gu ma sor te
pu de ram, as sim que vi ram que es ta vam per den do tem po e es for ços, e
antes que a bol sa fi cas se in te i ra men te va zia, tra ta ram de mu dar seus
pena tes para pon tos sob me lho res aus pí ci os.

Des tar te Nova Fri bur go não tem sig ni fi ca ção al gu ma e tal vez
ao cabo de vin te anos nem mais exis ta. A esse tem po es ta rão os pou cos
su í ços, que em sua to li ce tro ca ram as step pes tran sa tlân ti cas com seu es -
bra se an te ca lor so lar pe las mag ní fi cas pas ta gens com o rico ar al pes tre
de sua bela pá tria, es ta rão mu dos e que dos, de co ra ção frio, no tú mu lo
de are ia que des de ago ra já en vol ve toda a sua rica es pe ran ça. Que con -
se guiu esta gen te com seu gran de sa cri fí cio? com sua pe no sa pe re gri na -
ção? Mor te pre ma tu ra, de ses pe ra da, cem ve zes amar gu ra da pe los tor -
men tos do ar re pen di men to e das sa u da des da pá tria – do lo ro sa ago nia,
sem uma cri a tu ra amo ro sa a mur mu rar uma pa la vra de con so la ção e de
re sig na ção cris tã, ou vin do, ao in vés, uni ca men te ber re i ros de medo e de
pre ces blas fe mas em sons por tu gue ses de uma raça de mu la tos de ge ne ra dos, 
no úl ti mo se gun do da exis tên cia, em que o mo ri bun do ajus ta con tas
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com a ter ra em vez de orar ao céu mi se ri cor di o so. Será ne ces sá rio trans por o 
oce a no para al can çar se me lhan te fim? Infe liz pode-se ser em toda par te e 
a de u sa da for tu na toca com seu fu gi dio cal ca nhar tan to a Eu ro pa como 
a Amé ri ca.

O nome de Nova Fri bur go ja ma is sa i rá de mi nha me mó ria,
pois mais tar de aí pas sei dias bem fe li zes. Encon trei ge ral men te en tre 
os co lo nos mais an ti gos aque le es pí ri to in tac to que ou tro ra foi o
orgu lho de Hel vé cia; mas da mes ma for ma não pude des co nhe cer
que a ge ra ção mais nova, pela cul tu ra, pela cor e pelo co ra ção, não
mais me re ce o tí tu lo de hon ra dos li vres su í ços. Para es cla re cer este
fato adu zi rei aqui a his tó ria de um ami go, pela qual me lhor se co nhe -
ce rá da es sên cia da vida dos co lo nos, nas suas di ver sas mo da li da des
aven tu ro sas.

Um dos ho mens que ain da ha vi am sal vo um pou co de seus
te res e have res da que le na u frá gio ge ral, ti nha en tra do para o ser vi ço
mili tar quan do cri a ram os cor pos de tro pa es tran ge i ra, e como já ti ves se
sido sol da do na Su í ça, che gou em pou co tem po a te nen te no Bra sil. Fui
com ele des ta ca do em 1827 para a for ta le za de Vil le ga ig non, si tu a da
no por to do Rio de Ja ne i ro, onde ti ve mos a in cum bên cia de vi si tar os
na vi os que par tis sem, como meio de se rem im pe di das as fre qüen tes
de serções. E como em re gra o ven to ter ral so pra só até às dez da manhã e 
só com ele se pode sair da bar ra, fi cá va mos de so cu pa dos todo o res to
do dia. Para ma tar o té dio an dá va mos a tre par pe los pe nhas cos no alto
dos qua is fica a for ta le za e a apa nhar os tras e a pes car. Mas as os tras
tam bém en jo am e a pes ca ria, a meu ver, com o tem po não é dis tra ção.
Por isso pro cu rei de mo ver a fa lar e a gra ce jar, a prin cí pio sem bom
êxito, o meu co le ga que até en tão se con ser va va mo nos si lá bi co e pa re ce
que des con fi a do de mim. Fi nal men te, uma no i te ins tei com ele para que 
me con tas se a his tó ria da sua vida, ao que me olhou mu i to pe ne tran te -
mente e vi que se ope ra va nele gran de al te ra ção. Afi nal fa lou: “Não posso 
com pre en der que o Sr. não sa i ba o que todo o Rio e toda a co lô nia
sabem; mas tam bém não pos so ad mi tir que o Sr. es te ja a que rer zom bar
de mim. Por tan to es cu te. Aliás qua se não va lia a pena con tar. Como
mi lha res de ou tros, vim para o Bra sil com al gum di nhe i ro, para dedicar-me 
à agri cul tu ra, e para isso, de po is de bre ve es ta da na ca pi tal logo fui para
Nova Fri bur go, onde me foi de sig na da uma co lô nia. Eu ti nha tido sor te, 
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a mi nha pro pri e da de era ex tra or di na ri a men te boa, a mi nha se men te i ra
pros pe ra va, meu pe que no re ba nho cres cia e mi nha exis tên cia pa re cia
fun da da. Mas fal ta va-me al gu ma co i sa em casa, pois eu pen sa va, não
sem ra zão, que um co lo no para sua pros pe ri da de fu tu ra ne ces si ta im -
pres cin di vel men te de uma boa dona de casa, que lhe as sis ta como anjo
con so la dor com o seu amo ro so es tí mu lo, in can sa vel men te, e que cu i de
do bem da casa com as mil par ti cu la ri da des à mes ma ine ren tes, que pa -
re cem in sig ni fi can tes mas que se re ves tem da má xi ma im por tân cia e que 
aqui cons ti tu em a bela es fe ra de ação da mu lher, en quan to o ma ri do em
tra ba lho mais pe sa do está fora de casa. Assim pas sei re vis ta en tre as mi -
nhas pa trí ci as, em bus ca do am bi ci o na do ob je to; po dia es co lher e fir mei 
a es co lha em uma me ni na bo ni ta, jo vem e po bre, que a meu ver po de ria
fa zer-me in fi ni ta men te fe liz. O meu pen dor foi re tri bu í do e em pou cas
se ma nas ofe re ci a mão à mi nha ele i ta e sem tar dar a con du zi ao al tar. A
lua-de-mel, como de cos tu me, de cor reu cé le re e ale gre. Mas, ah! essa ex -
ces si va fe li ci da de pou co ha via de du rar; não tar dou a des gra ça, eu ha via
de per der tudo quan to ain da pos su ía – a mi nha fé na hu ma ni da de.

“Cer ca de meio ano de po is de meu ca sa men to, quan do uma
tar de eu me re co lhia à casa, ros to ba nha do em suor, en con trei um de
meus vi zi nhos, jo vem e for te, mu i to co nhe ci do em toda Nova Fri bur go
pela sua be le za e le vi an da de. Ele já me pres ta ra di ver sos ser vi ços e meu
co ra ção des pre ve ni do era atra í do para ele. Acom pa nhou-me um pe da ço
de ca mi nho, con ver sa mos so bre as nos sas es pe ran ças, pla nos e re ce i os,
bem como a Su í ça e o seu pe i to da Vir gem, e do Bra sil e seu in sen sa to
Im pe ra dor. Numa en cru zi lha da nos se pa ra mos; cor di al men te dei-lhe a
mão, como é uso en tre nós; nis so me ros nou ao ou vi do que às mi nhas
cos tas não se fa la va bem de mi nha mu lher, que a mi nha Emmy era
amante de ou tro. Emba tu quei, pen sei em re ter o ou tro, mas desa pa re ce ra
atrás do mi lha ral; cha mei, mas ele não ou viu; como lou co cor ri para casa 
– ia pro ce der a um hor rí vel jul ga men to; mas mi nha mu lher zi nha sem pre 
me re ce be ra com ar tão amis to so e ino cen te, e esta tar de, jus ta men te
esta tar de, ela su fo cou em mil be i jos toda a mi nha dú vi da, des con fi an ça, 
ex pro ba ção. Ca lei-me, por que es ta va fe liz.”

“Está vamos ca sa dos há qua se um ano quan do nas ceu um
filhi nho. Toda a vi zi nhan ça acu diu, a ver a cri an ça; mas, como des cre verei
as sen sa ções que me di la ce ra vam o pe i to di an te de seus olha res de mofa, 
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que di zi am: Tu não és o pai! A cor nu da gem é sem pre a pior das ordens
de ca va la ria, pois só ra ra men te se tem con vic ção cer ta de realmen te
per ten cer-lhe. Os hon ro sos cor nos são in vi sí ve is, tal qual a au réo la de
gló ria de um san to ca tó li co. Na tu ral men te, eu não po dia es tar se re no; o
mais fu ri o so ci ú me des per tou em meu pe i to o re sol vi ser de fu tu ro mais 
aten to, pedi cem olhos de em prés ti mo ao Argos. Des de essa hora pas sei 
a le var sem pre para o tra ba lho uma es pin gar da car re ga da, e per gun ta do
pela mu lher so bre o mo ti vo res pon di que era por ca u sa das on ças que
es ta vam no va men te apa re cen do na vi zi nhan ça e acres cen tei com es pi ri -
tu o sa am bigüi da de que mi nha bala não er ra ria qual quer ani mal de rapina
que se atre ves se ao meu re ba nho. Ela me acre di tou, lou vou a mi nha
pru dên cia e pa re ceu não dar mais aten ção ao caso. A cri ança que eu não
po dia cha mar de mi nha era de na tu re za le gi ti ma mente su í ça: sa dia, ru bra, 
gor da e mu i to es per ta.

“Mi nha mu lher res ta be le ceu-se do par to, mas as se ma nas de
res guar do du ra ram me ses. Mu i tas ve zes vi nha-me aos lá bi os a con fis são, 
quan do à no i te ela me per gun ta va amo ro sa men te por que ago ra sem pre
eu ti nha a fron te nu bla da, como no fim do ou to no o pico Fins ter; mas
eu ca la va-me e sor ria, pois a vida de Emmy es ta va em pe ri go. A mi nha
ama da res ta be le ceu-se e pa re ce que lia meus de se jos em meus olha res.
Eu não po dia, eu não de via fa lar.

“Nis so me pro cu rou um ou tro vi zi nho e me ju rou que os
mal di tos amo res ha vi am re co me ça do. Re do brei de vi gi lân cia e, de fato,
ve ri fi quei di ver sas ve zes que na som bra da no i te pes soa es tra nha, com a
ma i or pre ca u ção, ron da va a casa, mas nun ca en tra va. Para atra ir à ar ma -
di lha as tu ci o sa men te mon ta da a atre vi da ra po sa, cuja bran da pele eu
tan to gos ta ria de pre pa rar ar ti fi ci al men te para en co brir com esse dis far -
ce os pre su mi dos chi fres, eu dis se um dia à mi nha obe di en te mu lher que 
pre ten dia fa zer com al guns ami gos uma ca ça da de por cos para a qual
penetra ría mos lon ge na mata e por isso pro va vel men te me se ria im possí vel 
re gres sar para casa na no i te se guin te. A prin cí pio, com mil ca rí ci as ela
pro cu rou dis su a dir-me des se pro je to, mas como lhe as se gu ras se que não 
ha via pe ri go, pois éra mos mu i tos os ca ça do res, e to dos bem ar ma dos, e
ain da acres cen tei que um por co apa nha do se ria pro ve i to so para nos sa
eco no mia do més ti ca, pas sou a ani mar-me. Mas em vez de ir à ca ça da
ocul tei-me nu mas mo i tas pró xi mas, de onde po dia ob ser var a casa. Aí
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fi quei à es pre i ta até cer ca das qua tro da tar de; eis que com o olho agu ça -
do pelo ci ú me, olho que nada fi ca va a de ver ao de um na tu ral do país,
des cobri de re pen te o mes mo vul to que já dan tes me dera mo ti vo de
ciúme. O in di ví duo ron dou do mes mo je i to a mi nha casa, sem en trar;
mas de sú bi to abriu-se a por ta, saiu mi nha mu lher e cor reu ao en con tro
do desco nhe ci do e eu vi cla ra men te que se de ram as mãos, tro ca ram
algumas pa la vras, por fim be i jos, ao que en tão o mi se rá vel vi si tan te
desa pa re ceu de pres sa e mi nha mu lher cor reu para casa. Di an te des sa
cena eu tre mi de ra i va, de ses pe ro e de se jo de vin gan ça. A prin cí pio
preten di sur gir ime di a ta men te do meu es con de ri jo e sair no en cal ço do
bil tre, que tão in ju ri o sa men te me de sen ca mi nha ra meu ma i or bem. Mas
logo re fle ti, o pres sen ti men to me se gre dou que o co mér cio não ha via de 
es tar en cer ra do com aque le be i jo. Era ne ces sá rio que eu sou bes se de
tudo: Emmy ti nha que ser meu anjo ou meu de mô nio. Meu pro pó si to
es ta va fir ma do: a ove lha trans vi a da de ve ria ex pi ar san gui no len ta men te o 
pe ca do do lobo.

“Espe rei pa ci en te men te pela no i te e como um la drão no tur no 
ou uma hi e na fa min ta me es gue i rei para per to da mi nha casa. Pa re cia
que a no i te se pro pu se ra a fa vo re cer o mi se rá vel in ten to de mi nha
mu lher, pois já às oito ho ras es ta va es cu ro como asa de cor vo, de modo
que talvez mi nha mu lher es ti ves se con ten te nos bra ços do aman te,
enquan to eu, como um po bre pe ca dor, pa tru lha va a casa por fora. De
re pen te um pe que no ru í do me cha mou a aten ção, um ru í do de me tal,
que destru iu mi nha úl ti ma es pe ran ça. Como plan ta do no chão fi quei
parado, con vul sa men te se gu ran do a es pin gar da com am bas as mãos;
for ça in vi sí vel pa re cia com pri mir-me de tal ma ne i ra o pe i to que pen sei
de su fo car. Nes se mo men to des pon tou a lua so no len ta, com o seu véu
de névoa trans pa ren te, qual pro fe ti za do co me ta de Hal ley, so bre as figuras
sin gu lar men te ilu mi na das das nu vens. Sin gra va como gôn do la dou ra da
em si len ci o sa vo lú pia no ‘oce a no de ce les ti al fe li ci da de’. O quar to da
Lua es ta va en tre cres cen te e che ia; não sa bia bem a quan tas an da va; tra -
zia cor nos, como eu.

“Di a na nun ca foi cas ta, sem o que te ria sexo de fi ni do e não
teria tan tos no mes di fe ren tes. Enfim, im plo rei à már tir do céu que me
va les se na mi nha afli ção. Nun ca um po e ta ou um lu ná ti co a im plo rou
tão fer vo ro sa men te, nun ca ela es ti ve ra tão che ia de mal da de e tra ves sura,
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como hoje. Nes se es ta do d’alma se me lhan te à mor te ouvi abrir a por ta
de mi nha casa e de igual modo ca u te lo so tor nar a fe char-se. De cor reu
bas tan te tem po an tes que eu vol tas se a mim e tam bém de pro pó si to
quis de i xar al guns mi nu tos de jogo li vre ao par zi nho; mas de po is apro xi -
mei-me ca u te lo sa men te da por ta e ten tei abri-la. Esta va fe cha da. Expe ri -
mentei em to das as ja ne las mas ne nhu ma po dia abrir-se. O san gue
preci pi tou-se da ca be ça ator do a da para os pés imo bi li za dos; pa re cia-me
que não ha via tem po a per der para em pre gar vi o lên cia. Meti o pé con tra 
a fra ca por ta, que pen sei ce des se ins tan ta ne a men te, mas pa re cia que
tudo nesta no i te se con ju ra va con tra mim e ela re sis tiu ao meu im po tente
fu ror. De po is de vá ri as ten ta ti vas ra pi da men te con se cu ti vas de abri-la
com o pé, meti fi nal men te o om bro con tra a por ta com toda a for ça que 
nes te mo men to me ani ma va e com um es ta lo a má fe cha du ra sal tou;
pre ci pi tei-me pela casa a den tro, ao dor mi tó rio de mi nha mu lher.
Tam bém aqui a por ta es ta va fe cha da, mas ao pri me i ro em pur rão
abriu-se. Para que hei de con ti nu ar a con tar o que mais acon te ceu nes ta
no i te? Para que afas tar o véu que ocul ta mi nha pró pria ver go nha? A
honra do ho mem será pe te ca nas mãos de uma mu lher le vi a na? A
mulher per ten ce ao sexo fra co, por que im pu ne men te pode su plan tar,
en fra que cer e avil tar o sexo for te? Eu não po dia ter mais dú vi da.

“No mo men to em que pe ne trei no quar to fe cha do, al guém
sal tou pela ja ne la. Cor ri e dis pa rei a arma a esmo na es cu ri dão. Tudo era 
con fu são. Mi nha mu lher quis apro ve i tar a oca sião pro pí cia e fu gir pela
por ta aber ta, mas ain da a agar rei pe los ca be los des fe i tos e sem con tem -
pla ção nem com pa i xão a ar ras tei de novo para o quar to, onde o mais
ver go nho so pe ca do me rou ba ra o que eu ti ve ra de mais sa gra do. A lâm -
pa da qua se apa ga da, re a vi vou-se sob a mi nha mão trê mu la e o es ta do
em que se acha vam as rou pas de Emmy de mons tra vam cla ro de ma is o
que aqui se pas sa ra. Mi nha des tra pro cu rou im pa ci en te men te a faca de
caça para vin gar em san gue, se não de fen der, a mi nha hon ra tão gros se i -
ramente ofen di da; mas nes se mo men to a in fe liz caiu des ma i a da. Quando
de po is de uma hora ela re cu pe rou os sen ti dos, eu es ta va mais cal mo,
minha ca be ça ti nha do mi na do meus sen ti dos e eu lhe or de nei que
confes sas se. Ela con fes sou que ti ve ra amo res com um jo vem, seu ve lho
co nhe ci do, mas cujo nome não sa bia, e ju ra va te naz men te que esse
amor não pas sa ra de pla tô ni co. Eu bem sa bia – o Sr. há de con ce der-me 
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essa compre en são – que Pla tão já mor re ra há mu i tos anos e que o sis tema
de amor que lhe é im pu ta do não se co a du na com a sua in te li gen te
dou tri na da re ve la ção da vida. Em as sun tos de fé sou ca paz de fa zer-me
ti ra no, pois a mi nha exis tên cia é a mi nha re li gião e eu sus ten to ce ga mente 
o di re i to da vin gan ça que Deus em sua lon ga ni mi da de me con fe riu.
Assim é que o meu chi co te bem pron to pro du ziu uma ou tra con fis são,
mais fiel à ver da de. Fi quei en tão sa ben do que a mi nha Emmy já an tes
do nos so ca sa men to ali men ta ra ami za de e re la ções com aque le ho mem
odi a do; como po rém ne nhum dos dois ti ves se for tu na, não po di am
pen sar em casar-se, por isso Emmy só me ace i ta ra por es po so para
poder de po is con ti nu ar mais li vre men te as suas re fe ri das re la ções.

“Re vol ta va-me o ha ver sido as sim mi se ra vel men te en ga na do e 
con fes so fran ca men te que mal tra tei a mi se rá vel com pa la vras e atos, o
que ela su por tou com a ma i or re sig na ção. Qu an do, po rém, lhe de cla rei
que pro mo ve ria o nos so di vór cio le gal, ela se ati rou em pran to a meus
pés e su pli cou que fi zes se dela o que qui ses se, con tan to que não a re pu -
di as se, e ju ra va pelo Deus de nos sos pais que se cor ri gi ria. E fui bas tan te 
fra co para atu rá-la ain da de ba i xo do meu teto, mas sob a con di ção de
que dali em di an te ela fi ca ria pri va da da li ber da de e per ma nen te men te
re clu sa em casa. Ela se con for ma va com tudo. Des de esse dia hor rí vel
ela se fez ain da mais amá vel e aten ci o sa para co mi go do que dan tes, de
ma ne i ra que pou co a pou co um ger me de com pa i xão se agi tou em meu
pe i to. Mu i tas ve zes ela se que i xa va de so fri men tos fí si cos, não do tra ta -
men to que re ce bia. Con si de ran do sin ce ro o seu ar re pen di men to e
atribu in do seus ma les à pri va ção do ar li vre, pas sei a con sen tir que de
vez em quan do pas se as se no jar dim de nos sa casa, em mi nha com pa -
nhia. Sua grati dão por essa bon da de pa re cia ili mi ta da e pen sei ha ver
recon quis ta do mi nha es po sa per di da; aca bei por lhe per do ar, por mais
que me cus tas se a pa la vra de per dão.

“Pa re ceu-me in jus to tra tar como es cra va a mi nha ou tro ra tão
amada Emmy, a se nho ra de mi nha casa; e tor nei a con ce der-lhe os di reitos
que como tal lhe com pe ti am. Fi nal men te de i xei-lhe no va men te a cha ve
da casa.

“Mas uma ma nhã or de nei à mi nha mu lher que me man das se
a co mi da por um ne gro ao mato, pois me era ne ces sá rio pas sar o dia in te i ro 
lá. Exte nu a do pelo pe no so tra ba lho re gres sei ao fim do dia para casa e
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com es pan to achei a por ta fe cha da e to das as ja ne las tran ca das. Qu a is
me do nhos es pec tros sur gi ram em mi nha men te as re cor da ções dos úl ti mos 
tem pos. Ten tei for çar a por ta, po rém bal da dos es for ços, pois a nova
fe cha du ra era mais for te e me lhor do que aque la que ou tro ra eu ar re -
ben ta ra tão fa cil men te. Por fe li ci da de re gres sa va de sua fa i na diá ria o
meu es cra vo e logo o man dei à cata de um ser ra lhe i ro, que mo ra va a
cer ca de um quar to de lé gua. De po is de uma hora de pe no sa es pe ra
apa re ceu fi nal men te o ho mem e abriu a por ta. Pre ci pi tei-me para den tro 
de casa, gri tei por mi nha mu lher, mas não se acha va em par te al gu ma.
De ses pe ra do, cor ri para o meu dor mi tó rio – tam bém aí es ta va fe cha da a 
por ta. Fiz ime di a ta men te abri-la e en tão de pa rei, oh! in fa me tra i ção! o
meu baú ar rom ba do, par te das mi nhas rou pas es par ra ma das pelo chão e 
meu pou co di nhe i ro rou ba do. Aque la mu lher sem hon ra só fin gi ra, pois, 
ar re pen di men to para o fim de se apo de rar do pou co di nhe i ro que eu
pos su ía, sem es tor vo, e de po is fu gir com seu aman te e o fi lho. Amal di -
ço ei a mi se rá vel cri a tu ra, amal di ço ei o seu aman te e a mim mes mo, eu
que fora tão fra co, tão cré du lo. Toda a hu ma ni da de com a sua le gis la ção
an ti na tu ral en cheu-me su bi ta men te de asco; to mei a re so lu ção de me
se pa rar in te i ra men te des sa hu ma ni da de e de de cli nar de tudo que se
cha ma ci vi li za ção e cul tu ra. Nes te pro pó si to ajun tei as mi nhas me lho res
co i sas e as ven di por qual quer pre ço a meus vi zi nhos. Com o di nhe i ro
as sim apu ra do me pro vi de pól vo ra, chum bo e al gu mas plan tas no vas, as 
qua is um dia vi e ram a va ler-me ex tra or di na ri a men te; to mei a mi nha es -
pin gar da e me em bre nhei di re to pela mata, a cor rer como per se gui do
por mil fú ri as. Anda dos as sim al guns dias, che guei fi nal men te a uma cla -
re i ra, cer ca da de pân ta no e de ma ce ga de uma vara de al tu ra, sí tio que
me pa re ceu ade qua do para me es ta be le cer. Re sol vi le van tar ali um ran cho e 
como um ana co re ta es pe rar o fim da vida, que se gun do eu en tão pen sa va
não de via es tar lon ge. Sem de mo ra es ta va le van ta da pe que na bar ra ca, re -
ves ti da de ma ce ga e mus go. Aqui eu não pre ci sa va te mer os dois mais
pe ri go sos ini mi gos de quem as sim se es ta be le ce no Bra sil: os ín di os e a
fome. Aque les não vi nham a esta re gião, e con tra a fome eu es ta va ga -
ran ti do pela imen sa quan ti da de de caça que por aqui va gue ia sem o me -
nor te mor aos ho mens. De no i te es cu ta va mu i tas ve zes o me do nho ru -
gi do dos ti gres e não raro em mi nhas ca ça das que às ve zes me man ti nham
por dias afas ta do de mi nha chou pa na eu avis ta ra a ter rí vel onça-pre ta [sic], 

186 Carl Seidler



que de trás da es pes sa fo lha gem me en ca ra va com seus olhos tor vos,
ve ne no sos, tan to que me vi for ça do a cer car a mi nha mo ra da com uma
pa li ça da e lar go fos so.

“A na tu re za ain da ago ra foi boa para mim. Pou co a pou co o
meu pe que no sí tio foi pro gre din do, as plan tas que eu le va va, no ta da -
men te o ta ba co, cres ce ram oti ma men te, e tam bém con se gui ra apa nhar
al guns por cos e pa tos sel va gens, no vos; em re su mo, den tro de pou co
tem po eu es ta va dono de uma casa. Só me afli gia o fato de que no meu
iso la men to eu não po dia ob ter sal. Assim pas sei três anos in te i ros sem
sa u da des do mun do. Eis que de re pen te um aca so veio des tru ir to das as
mi nhas re so lu ções, os meus pla nos.

“Certa ma nhã eu sa í ra mu i to cedo de casa, para po der
meter-me bem lon ge na mata, por que con ta va des ta ma ne i ra fa zer
melho res pre sas do que nas vi zi nhan ças do meu ran cho, onde com os
re pe ti dos ti ros a caça se tor na ra es qui va. Pa re cia que o dia me que ria ser
fa vo rá vel; já an da ra até per to de me io-dia sem ha ver avis ta do nada que
me pareces se me re cer um tiro, quan do de re pen te ouvi ru í do per to.
Depressa ar mei o ga ti lho e vol tei-me para o lado de onde es cu ta ra o ruído, 
por onde de via vir a caça. Mas, como lhe des cre ve rei o meu es pan to
quan do vi sair da mata um ser hu ma no em tra jes eu ro pe us! Tam bém ele 
pa re ceu es pan ta do, mas logo avan çou para mim e me di ri giu a pa la vra
em por tu guês. Pelo so ta que logo no tei que era fran cês e con quan to eu
ti ves se fir ma do o pro pó si to de des pe dir-me para sem pre do gê ne ro
humano, nes se mo men to não pude con ter-me que lhe não res pon des se
na língua ma ter na dele e mi nha. Então ele me as se di ou de per guntas so bre 
a ma ne i ra pela qual eu vi e ra dar nes tas bre nhas e me con tou que ao seu
en cal ço vi nha uma gran de co mi ti va de ca ça do res e me so li ci tou que a
to dos con du zis se à mi nha mo ra da. Va ci lei um ins tan te, mas o pen dor
pela vida em so ci e da de re des per ta ra em mim à vis ta de um ho mem que
eu con si de ra va su í ço-francês, qua se meu pa trí cio, e pro cu rei em meu
pen sa men to tudo quan to pu des se me des cul par uma ação con trá ria aos
meus fir mes pro pó si tos. Por fim me ocor reu que es ta va qua se es go ta da
a minha pro vi são de pól vo ra e isso me de ci diu; pro me ti es pe rar pela
comi ti va. E não tar dou que apa re ces se far ta men te car re ga da de caça.
Em mi nha ca ba na pre pa rou-se o jan tar e ao cla rão do fogo me in ci taram a
con tar a mi nha his tó ria no que di zia res pe i to à mi nha pre sen ça na que le
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ser tão. Ca lei o que me pa re ceu con ve ni en te ca lar, mas con clu í ram ju di ci -
o sa men te que só a me lan co lia po de ria ha ver-me tan gi do para tal so li dão, 
e ins ta ram para que re gres sas se à co lô nia ou ao Rio de Ja ne i ro. Depois
de por fi a da re cu sa ace di; e as sim, de po is de três anos de au sên cia che -
guei no va men te a Nova Fri bur go, mais pa re cen do um bi cho do que
gen te. Aqui aca ba a mi nha nar ra ção, pois o res to o Sr. sabe.

“De minha mu lher nun ca mais se sou be ra; a mi nha co lô nia
tinha fi ca do aban do na da só a casa ain da es ta va per fe i ta. Tra tei de ven -
dê-la e com o di nhe i ro me re fiz em gen te, isto é, fiz der ru bar a vas ta
bar ba e me en rou pei. De po is emi grei para o Rio, onde, como o Sr. vê,
re co me cei mi nha vida mi li tar e hoje em dia, gra ças a Deus, es tou li vre
de toda pre o cu pa ção, se bem que em cer tas ho ras tor vas não es te ja de
todo cu ra do de mi nha me lan co lia.”

Aí con clu iu ele sua nar ra ção e tive oca sião de ve ri fi car quan to 
ali via a um co ra ção in fe liz a co mu ni ca ção com um se me lhan te que lhe
dê ver da de i ra, sin ce ra com pa i xão. A par tir des se dia ele mos trou-se cada 
vez mais con ver sa dor e des de en tão não mais nos fal tou dis tra ção
enquan to es ti ve mos jun tos em Vil le ga ig non.

Antes de en cer rar este ca pí tu lo, ain da ob ser vo que em ge ral
as su í ças na co lô nia de Nova Fri bur go têm fama de imo ra li da de. Entre
as mo ças en con tram-se mu i tas ca ras bem bo ni tas, o que ra ra men te se vê 
en tre as bra si le i ras da pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, ra zão por que
também são mu i to re ques ta das. Mas a gran de po bre za que re i na na
colô nia de cer to con tri bui não pou co para que aqui as mu lhe res não se -
jam cas tas e vir tu o sas e a ge ra ção mais nova, como já dis se, in fi el à sua
ori gem su í ça, tem nas ve i as san gue bra si le i ro de es cra vos.

NOTAS AO CAPÍTULO VII

77 Jun ta de Admi nis tra ção e Arre ca da ção da Fa zen da Real.
78 Ine xa to. Os co man dos an te ri o res e pos te ri o res em pe nha ram-se em luta aber ta com 

os pre si den tes da pro vín cia, mas Bar ba ce na, tal vez por que fora no me a do co -
mandan te-em-chefe, vi veu em paz com esta alta au to ri da de. De ve lha data, os
coman dan tes das ar mas fi ca vam su bor di na dos aos pre si den tes de pro vín cia.

188 Carl Seidler



Muitos recal ci ta ram, mas a de ci são de 8 de abril de 1823 deu mais uma vez ra zão
ao che fe ci vil, de ter mi nan do ao co man dan te das ar mas da Pro vín cia do Rio Grande
do Sul que se con si de ras se sub me ti do ao pre si den te da que le de par ta men to. Quando se 
deu o mo vi men to sub ver si vo de Cis pla ti na, o Vis con de de S. Le o pol do e o Gene ral
Abreu já se ti nham tor na do ini mi gos ran co ro sos por ques tões de ser vi ço.

79 A imi gra ção ale mã, pelo me nos para S. Le o pol do, ces sou mais ou me nos em 1830.
80 To do este elo gio re fe re-se a José Tomás de Lima, no me a do por ato de 23 de julho 

de 1824, ins pe tor da Co lô nia Ale mã de S. Le o pol do.
81 Os pri me i ros pas to res pro tes tan tes de S. Le o pol do go za vam de uma côn grua igual

à dos se cer do tes ca tó li cos. Fo ram eles um tal Ehlers, con tra o qual se le van ta ram
gra ves acu sa ções, e Car los Le o pol do Vo gel.

82 Já em 1824 era no me a do Car los Go do fre do von Ende, que como mé di co
acompanha ra a uma leva de co lo nos ale mães, para pres tar os seus ser vi ços em
S. Leopol do. A este nome deve jun tar-se o do Dr. João Da ni el Hil de brand, natural de
Ham bur go, que foi pos te ri or men te di re tor da co lô nia, a que pres tou as si nalados
serviços, que lhe fi ze ram me re cer o belo mo nu men to exis ten te no ce mi té rio de
S. Le o pol do.

83 N. do T. – Con for me se pode ve ri fi car, por exem plo, na His tó ria do Bra sil, de Han -
del mann (trad. do I.H.G.B., de 1930), as co lô ni as que Se id ler men ci o na fo ram fun -
da das: a de Nova Fri bur go, em 1819; a de S. Le o pol do em 1824; a de Tor res em
1825; a de Per nam bu co (deve ser a de Ca tu ca), em 1826 e não era de ale mães; a de
Des ter ro (aliás S. Pe dro de Alcân ta ra) em 1829.
Ve ri fi ca-se tam bém que até 1829, já exis ti am além des sas cin co mais nove co lô ni as, a 
sa ber: na Ba hia – Le o pol di na, S. Jor ge de Ilhéus, fun da das em 1818, e Stª Ja nuá ria em
1828; no Espí ri to San to – S. Agos ti nho, fun da da em 1812; no Pa ra ná – Rio Ne gro,
em 1829; em S. Pe dro do Sul – Três For qui lhas, fun da da em 1825; em S. Ca ta ri na –
Ita jaí Gran de, em 1829; em S. Pa u lo – S. Ama ro e Ita pe ce ri ca, em 1829. Des sas to -
das só as de Stª Ja nuá ria e S. Agos ti nho não eram de ale mães.

84 O de cre to de 6 de maio de 1818 man da com prar a “Mon se nhor Alme i da” a fazen da
de no mi na da de “Mor ro Qu e i ma do”, pa gan do-se 10:468$800Rs. ao pro pri e tá rio,
mais 1:455$400Rs. aos seus cre do res, pre ço re al men te ele va do para o tem po.
Monse nhor Mi ran da, en tão chan ce ler-mor do Re i no, foi por de cre to da mes ma
data no me a do inspe tor do es ta be le ci men to.
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Ca pí tu lo VIII

SOBRE OS ABO RÍ GI NES DO BRASIL EM GERAL 
– A VIDA LIVRE NA MATA VIRGEM 

– A CAÇADA AOS ÍNDIOS E A CATEQUESE – OS BOTOCUDOS 
– OS PURIS –  OS COROADOS 

– OS PATAXÓS – OS GUAICURUS E OS GUARANIS 
–  OS PATAGÔNIOS E SUAS RELAÇÕES COM BUENOS AIRES 

nti ga men te a co lô nia de S. Le o pol do era com
gran de fre qüên cia ata ca da pe los ín di os, que às ve zes dia cla ro sur gi am
de suas ma tas vir gens, e com suas de vas ta ções, pi lha gem e mor ti cí ni os
tra zi am os co lo nos, qua se in de fe sos, sob o ter ror e o medo. Nus, como
Adão no Pa ra í so an tes do pe ca do ori gi nal, ar ma dos só de arco e fle cha,
quan do mu i to ain da mu ni dos de um for mi dá vel por re te da raiz no do sa
do pau-fer ro [sic], es qui si ta men te en fe i ta dos de mul ti co res pe nas de pa pa -
ga io e de aves truz, de to pe tes de ma ca co e de con chas, pa ra de i am es ses 
or gu lho sos fi lhos da sel va com a va i da de de sua for ça, e bran co ne nhum 
que lhes caia às mãos está por um mi nu to se gu ro de fi car com vida.

Em toda par te onde apa re cem são caça per se gui da: tam bém o 
leão tem no bre za de sen ti men tos quan do no bre men te tra ta do. O ín dio é 
o fi lho pre di le to da na tu re za, é for te de cor po, de cons ciên cia e de sen ti -



men to re li gi o so ele pro ce de de acor do com os di ta mes de seu co ra ção,
pois des co nhece os de um se nhor. Hon ra, amor fi li al, ins tin to de
conser vação, hu mil da de di an te do po der mais alto que des co nhe ce – tais
são seus de veres, es tes são seus de u ses. Para que, en tão, esse sis te ma
an ti cris tão de ca te que se que visa fa zer es cra vos de ho mens pu ros, com a 
mais ver go nho sa po lí ti ca, se gun do a ve lha mo ral je su í ti ca de que “o fim
jus ti fi ca os me i os”! Por que mis tu rar in te res ses do es ta do com re li gião?
Mormente aqui, onde je su í tas são pre ga do res e mis si o ná ri os são soldados,
onde a pa la vra da fé é anun ci a da a ba i o ne ta, pól vo ra, chum bo e bala.
Acre di tai que é pés si mo o po zi nho85 para o do en te, o mais pa ci en te dos 
pa ci en tes, quan do o mé di co as sis ten te ao mi nis trá-lo acres cen ta: “Crê
ou mor re!” Os ín di os não que rem ser cris tãos e, em tais cir cuns tân ci as,
quem pode le var-lhes isso a mal! Per se guem-nos, acu am-nos, tor turam-nos 
até a mor te; o que deve ci vi li zá-los, con ver tê-los, tor na-se de ses pe ro,
vin gan ça.

Qu e rem que eles amem ao cris ti a nis mo e fa zem que o ode i em 
– querem que hon rem aos bran cos, im pru den tes, por isso os perseguem.86 

O mais puro cris tão en xer ga nis so so men te as con se qüên ci as ne ces sá ri as 
de um sis te ma de ci vi li za ção com pul só ria. Há uma só re li gião, mas
mui tas se i tas. O pró prio cris ti a nis mo en si na que a mais pura se i ta
religiosa só pode ser fun da da com ín ti ma cons ciên cia, es pon tâ nea ab ne -
ga ção; per se gui ção e mar tí rio. Que im por ta aos je su í tas a con ver são de
pa gãos? Dar-se-á que o cris ti a nis mo seja uma Tor re de Ba bel, que to dos 
os anos te nha que ser dis cri ci o na ri a men te re cons tru í da por pe dre i ros
livres em cor po ra ção?

Os ín di os não po dem com pre en der isso, que ul tra pas sa seus
ho ri zon tes. Seu céu é o seu Deus, que pre mia e pune; a mata vir gem é
sua consciên cia, pois ela sabe tudo que seus an te pas sa dos fi ze ram e
pensa ram; a tem pes ta de é seu se nhor, pois ela que bra o ca ni ço como a
ár vo re do pau-ferro; o sol é seu rei, pois dá luz e som bra ao jus to e ao
in justo. Tam bém eu lou vo se me lhan te mi to lo gia – que não gela o coração,
não em bo ta os sen ti dos, não su fo ca a com pa i xão. Na ver da de há al guns
exem plos de “fi lhos des ta raça sel va gem” que não ma tam eu ro pe us, mas 
os re du zem à es cra vi dão; mas ca sos se me lhan tes são ra ros e em ge ral
esses bran cos eram mo vi dos pela cu ri o si da de e o in te res se pes so al, não
pelo sen ti men to da pi e da de hu ma na e da ab ne ga ção cris tã. Cos tu mam
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acon te cer tais ce nas de per dão quan do di ver sas pe que nas tri bos se
acham em guer ra e pre ten dem de vá ri as for mas uti li zar em pro ve i to
pró prio a mu i to ga ba da tá ti ca de al gum pri si o ne i ro eu ro peu.

Bas ta um exem plo. Um ale mão, ao qual não mais agra da va a
vida na co lô nia, pro cu rou uma des sas tri bos ín di as as so la das pela guer ra 
e se lhe jun tou es pon ta ne a men te, e foi até mu i to bem re ce bi do, de po is
da de cla ra ção so le ne de que pre ten dia per ma ne cer en tre eles o res to da
vida; foi até ele i to rei. Do lo ro so re i no, re al men te. Em bre ve ar re pen -
deu-se de sua re so lu ção, pois que não po dia co mer se não car ne meio
crua de caça ou de ca va lo, nem be ber se não água das fon tes e ti nha que
an dar in ces san te men te a va gar pela mata che ia de es pi nhos, por meio de 
cuja fo lhagem den sa não pas sa raio so lar. Por isso re sol veu con si go
firmemen te que na pri me i ra opor tu ni da de es ca pa ria de seus no vos
irmãos para re tor nar ao seio dos ci vi li za dos. Mas isso não era fá cil de
re a li zar, pois os ín di os que pro va vel men te ha vi am no ta do pelo seu abor -
re ci men to e tris te za cres cen tes, que não es ta ria mais con ten te no meio
de les, o ob ser va vam de olho vivo dia e no i te, con quan to não de i xas sem
de mos trar a mais se ve ra obe diên cia a to das as suas or dens. So men te
pas sa dos anos, de po is de ha vê-los con ven ci do a se apro xi ma rem de
propri e da des dos ale mães, para le va rem a efe i to um as sal to, con se guiu
ele es ca par-se com ris co de vida. Este rei de uma tri bo ín dia se fez operá rio 
na co lô nia de S. Le o pol do, per di da toda a am bi ção por um tro no que
im pu nha a ab di ca ção de to das as co mo di da des.

Os ín di os sem pre des per ta ram o ma i or in te res se na Eu ro pa,
de modo que pa re ce opor tu no aqui nar rar su cin ta men te o que a este
res pe i to apren di como tes te mu nha ocu lar, ou con ta do por pes so as fi -
de dig nas. Os ín di os das pro vín ci as me ri di o na is do Bra sil são ge ne ri ca -
men te cha ma dos bu gres [sic], se bem que de as cen dên cia vá ria. Toda a
com ple i ção des ses pu ros fi lhos da na tu re za ates ta seu gran de vi gor fí si co.
Não são ho mens gran des, mas são ma çu dos e seus mus cu lo sos bra ços
têm ex tra or di ná ria du re za. Não me nos no tá vel é a sua pe rí cia de ati ra do res. 
Um ín dio pri si o ne i ro a quem em mi nha pre sen ça pe di ram que des se
uma mos tra de sua tão ga ba da pe rí cia nes sa ma té ria, to mou logo uma
la ran ja e a co lo cou a cin co pas sos de dis tân cia do chão. Em se gui da, re -
te sou o arco com tão gi gan tes ca ener gia que seus dois ex tre mos qua se
se to ca vam e dis pa rou a fle cha tão alta ao ar que pa re ceu es ca par à vis ta. 
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Esta fle cha de po is de su bir al gum tem po, len ta men te vol tou-se e com a
ve lo ci da de ace le ra da à pro por ção que des cia pe ne trou no chão atra ves -
sa da a la ran ja pelo meio. E re pe tiu essa fa ça nha di ver sas ve zes con se cu ti vas, 
sem que uma úni ca vez er ras se o alvo. É há bi to de les nun ca ati ra rem di re -
ta men te, mas em cur va, por que as fle chas mu i to le ves, ati ra das na ho ri -
zon tal mu i to de pres sa se in cli nam para o chão. O mes mo ín dio pri si o -
ne i ro acer tou a vin te pas sos num pe da ci nho de pa pel, do ta ma nho de
uma noz, que se ha via co la do num pau mu i to duro, e, se bem que fos se
ape nas de osso a pon ta da fle cha, esta pe ne trou mais de po le ga da e
meia.

O arco é ge ral men te mu i to sim ples e con sis te de uma vara
muito for te, ar que a da por uma cor da de um dedo de gros su ra. As
flechas em ge ral têm mais de cin co pés de com pri men to e, em fal ta do
fer ro, são pro vi das de pon tas de osso ou de pau. Só al gu mas ve zes es ses 
fi lhos da sel va lo gram apo de rar-se, de qual quer for ma, de al gu ma fe cha -
du ra ve lha ou de ou tro pe da ço de fer ro, que en tão con si de ram como
gran de te sou ro e guar dam. Agu çam-no cu i da do sa men te dos dois la dos e 
lhe fazem pon ta e o fi xam à fle cha. Mas es ses pro jé te is ar ma dos de
ferro são guar da dos como sa gra dos e só os em pre gam con tra ho mens
ou con tra o ti gre; toda ou tra caça é aba ti da com a fle cha co mum que,
em bo ra pro vi da ape nas de pon ta de osso ou de pau, tem ta ma nha for ça
que mesmo um por co cres ci do é por ela atra ves sa do a pon to de aparecer a 
me ta de da fle cha do ou tro lado.

E as fle chas para aba ter pás sa ros têm em vez da pon ta agu da
um bo tão; pois ain da as sim a fle cha tem for ça bas tan te para aba ter as
aves, mes mo as ma i o res, se não ma tan do-as ins tan ta ne a men te ao me nos 
ator do an do-as por cer to tem po.

As fle chas são sem pre ex tre ma men te le ves, de uma cana que
cha mam ta qua ra [sic], são ar tis ti ca men te en fe i ta das e nos ex tre mos en ro -
la das de fi bras ver me lhas. A or dem das pe nas que lhes apli cam é me -
ti cu lo sa men te ob ser va da e os ín di os sa bem al ter ná-las de tal ma ne i ra
que o con jun to apre sen ta uma co lo ra ção bo ni ta. Fi xam pri me i ro as pe nas
mais es cu ras, e as sim gra du al men te vão apli can do as ou tras co res até
aca bar no bran co. Os me ni nos ain da não bas tan te for tes para ma ne ja rem o 
arco pa ter no brin cam com ar cos me no res, de duas cor das, com os qua is 
ati ram bo las de bar ro con tra os pás sa ros. Ape sar da im per fe i ção des se

194 Carl Seidler



pro jé til, eles ad qui rem tal pe rí cia que ra ra men te er ram con tra as an do ri nhas 
em vôo.

Tão ex tra or di ná ria quan to a for ça cor po ral e a des tre za no
tiro é a ra pi dez des ses ho mens. Nas ci dos e cri a dos na mata, cor rem
nessas es pes su ras en tran ça das de es pi nhos, com uma ra pi dez que raia
pelo in crí vel. Quem não es ti ver ha bi tu a do a an dar na mata, mal pode
dar um pas so que não de i xe pe da ços da rou pa ou da pele, e es ses
homens nus cor rem sem ja ma is se fe ri rem, com ma i or des tre za e rapidez
do que um eu ro peu em cam po li vre.

Vi vem sem pre a va gue ar e em ge ral fi cam a céu aber to; só
quan do algum sí tio mu i to lhes agra da, re sol vem cons tru ir pe que nos
ranchos de ma ce ga ou ca ni ço, mas tam bém os aban do nam logo que
notam ra re ar a caça por ca u sa da cons tan te per se gui ção ali, ou quan do
re sol vem um as sal to e pi lha gem a al gu ma co lô nia à be i ra-mata. Os
homens só cu i dam de caça e guer ra; to dos os de ma is tra ba lhos, en tre
ou tros car re gar os fi lhos, são ta re fa das mu lhe res. Mes mo quan do es tas
po bres cri a tu ras têm dois, três ou mais fi lhos, que por pe que nos ain da
são incapa zes de acom pa nhar as lon gas ca mi nha das, a elas com pe te
provi den ci ar para que as cri an ças acom pa nhem.

A mu lher toma en tão o mais novo ao colo e amar ra os de ma is
com uma em bi ra às cos tas e com essa car ga acom pa nha ale gre e lé pi da a 
co mi ti va, que em re gra faz eta pas diá ri as mu i to for tes. Além das cri an -
ças, às ve zes as mu lhe res ain da têm que car re gar um saco te ci do de fi -
bra, que leva os ví ve res mais ne ces sá ri os, bem como um vaso com água, 
pre pa ra do de ta qua ru çu [sic].

O ho mem vai es co te i ro na fren te e nada mais car re ga que não 
seu arco, suas fle chas e tal vez o seu ta ca pe, a que já me re fe ri. Se nes sas
mar chas che ga o mo men to de al gu ma mu lher dar à luz, todo o ban do
pára por al gum tem po e acam pa em si lên cio nas pro xi mi da des; só al gu -
mas ami gas fi cam com a par tu ri en te e lhe pres tam o pos sí vel au xí lio;
logo, po rém, que es tas anun ci am ao che fe que o ato prin ci pal da que le
dra ma da re pro du ção está con su ma do, a mãe é obri ga da a acom pa nhar
com o re cém-nascido a con ti nu a ção da mar cha. Entre tan to qua se nun ca 
acon te ce que uma ín dia te nha qual quer do en ça sé ria em con se qüên cia
de um par to nes sas con di ções.
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Os cu i da dos da co zi nha, que aliás não dão mu i to tra ba lho, são 
ex clu si va men te do de ver e obri ga ção das mu lhe res. O úni co uten sí lio da
co zi nha é uma vara com pon ta, que faz as ve zes de es pe to, na qual sem
mais pre pa ro é en fi a da a caça para as sar por al guns mi nu tos ao fogo e
em se gui da ser des pe da ça da a den te e de glu ti da de ma ne i ra ver da de i ra -
men te bes ti al.

O cos tu me ca ni ba les co da an tro po fa gia, tão fa la do, hor rí vel e
fa bu lo so, qua se que só se en con tra en tre os bo to cu dos e os pu ris, nas
provín ci as se ten tri o na is do Bra sil; ver da de é que os ín di os das pro víncias
me ri di o na is ma tam todo bran co que lhes caia às mãos, mas isso só por
causa das bár ba ras per se gui ções a que por sua vez são ex pos tos por
parte dos antro pó fa gos cris tãos, de ne nhum modo por que te nham
peca mi no sa gula pela car ne de les. A vin gan ça e de fe sa da pró pria vida
em toda par te con du zem ao mor ti cí nio; e por que há de um pa gão ser
me nos su je i to à pa i xão do que um dis cí pu lo de Cris to, o hu mil de salvador?

Já os pri me i ros por tu gue ses que apor ta ram às cos tas bra si le i ras
mal tra ta ram de ma ne i ra hor rí vel os abo rí gi nes, por co bi ça e in sa ci a da
fome de ouro; obri ga ram-nos pe las mais de tes tá ve is cru el da des, que
pra ti ca vam sem ces sar e sem con tem pla ção, a aban do nar as pla gas em
que vi vi am e a se in ter na rem pro fun da men te na mata ain da não pro fa -
na da pela sua fal sa cul tu ra pre ten si o sa. Esse pro ce di men to ver go nho so
pro pa gou-se aos nos sos dias e ain da não faz mu i to que se acu a vam com 
cães os in dí ge nas pse u dofa ná ti cos, e todo abo rí gi ne que se pu des se apa -
nhar era sa cri fi ca do sem per dão. Acon te ce que por na tu re za os ín di os são 
vin ga ti vos, nun ca es que cem os maus-tra tos e espo li a ções que sem cul pa
seus pais ti ve ram que pa de cer. Sua re li gião é mi to lo gia, sua fé, que a na -
tu re za e a tra di ção lhe põem no co ra ção é a su pers ti ção – e se nis so está
al gum mas, essa apó fi se, de onde pen de como uma con quis ta da ca u da de
ma ca co o seu ir re pri mí vel sen ti men to de li ber da de, nun ca se de i xa ar -
ran car do al tar sa gra do. Quem pode le var-lhes a mal que apro ve i tem
toda oca sião para im po rem ex pi a ção pelo san gue der ra ma do de seus
pais, para re con quis ta rem a li ber da de per di da?

Se bem que de mu i to se te nha tor na do ab so lu ta men te im possí vel 
que ja ma is os ín di os re cu pe rem as ter ras que lhes têm sido to ma das,
con tu do ain da mu i tas cen te nas de ví ti mas de um lado e de ou tro como
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hão de con fir mar com seu úl ti mo alen to, ar ran ca do pela vin gan ça, o
velho mote do des po tis mo.

Mes mo a ma ne i ra por que ain da hoje no im pé rio do Bra sil se
pro ce de para com os ín di os é bas tan te cru el e de su ma na. Logo que se
mos tram nas vi zi nhan ças da co lô nia al guns dos per se gui do res abo rí gi -
nes, to mam-se to das as me di das para apa nhá-los pela for ça e pela as tú -
cia, para matá-los ou apri si o ná-los. As mi lí ci as es ta ci o na das nas vi zi -
nhan ças, na ma i or par te de na tu ra is da pro vín cia de S. Pe dro do Sul,
por tan to bons co nhe ce do res do ter re no, são logo so li ci ta das a efe tu ar a
per se gui ção dos in fe li zes com aju da dos co lo nos que vo lun ta ri a men te
qui se rem jun tar-se-lhes. E en tão, um ma go te de 50, 100, 200 ou 300 ho -
mens ar ma dos de es pin gar das, es pa das, pis to las, fo i ces e paus no ma i or
si lên cio e com cu i da do se guem o ras tro, que ir re fle ti da men te os ín di os
de i xam em sua cor re ria ir re gu lar, seja nos ga lhos que bra dos, seja nos
cin ze i ros vi sí ve is dos sí ti os onde pre pa ram a car ne que co me ram. Logo
que o sol se de i ta, em re gra os ín di os dão por ter mi na da a sua jor na da
de mar cha e en tão acen dem uma fo gue i ra, em tor no da qual pou sam em 
cír cu lo, fa zem a sua re fe i ção e sua pre ce. Des de que os per se gui do res
bran cos de lon ge des co brem se me lhan te fogo, sub di vi dem-se em di ver -
sos gru pos e ao abri go da no i te cer cam si len ci o sa men te o acam pa men -
to, e vão cada vez mais aper tan do o cer co. Mas isso deve ser efe tu a do
mu i to ca u te lo sa men te e sem ca u sar o me nor ru mor, e até é ne ces sá rio
que a apro xi ma ção não se faça do lado de onde o ven to so pra para o
acam pa men to, pois do con trá rio os ín di os ime di a ta men te fa re jam o ini -
mi go. Igual men te em tais ex pe di ções é ab so lu ta men te pro i bi do fu mar
ta ba co, sob pena de se de nun ci ar in con ti nen ti a per se gui ção, pois o ol fa to 
não es tra ga do des ses fi lhos da na tu re za sen ti ria a apro xi ma ção do ad ver -
sá rio. Assim, na es cu ri dão da no i te os ar di lo sos eu ro pe us vão aper tan do
o cer co em tor no dos des cu i do sos que re pou sam, e a pe que na dis tân cia
do acam pa men to aguar dam o rom per do dia. Pou co an tes do nas cer do
sol, os ín di os re a cen dem a fo gue i ra meio ex tin ta, e se pre pa ram para sua 
pre ce, como na vés pe ra. É este o mo men to para o si nal da ma tan ça. Os
bran cos sal tam de seus es con de ri jos e cen te nas de ba las de es pin gar da
fe rem os sur pre en di dos ín di os, não im por ta que atin jam mu lhe res ou
cri an ças, adul tos ou an ciãos. Como quan do o ga vião cai no meio das
pom bas, os po bres per se gui dos em mudo hor ror dis pa ram em to das as
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di re ções para tra tar de se es con der na es pes su ra da mata. Na sur pre sa
de i xam seus ar cos e fle chas e de sar ma dos ati ram-se ao en con tro de seus 
per se gui do res, que en tão os as sas si nam sem dó nem pi e da de.

Só aque les que aos pri me i ros ti ros, sem ten tar fu gir, logo se
es ten dem no chão e as sim se de cla ram pri si o ne i ros, têm es pe ran ça de
es ca par ao mor ti cí nio. Anti ga men te nem es tes eram pou pa dos e ti nham
que se guir a sina de seus ir mãos; mas hoje fi nal men te se re co nhe ceu
que, ape sar de mu i to der ra ma men to de san gue, se ria de todo im pos sí vel
ex tin guir in te i ra men te os ín di os e por isso usam ar mas mais hu ma nas,
mas mu i to mais pe ri go sas para a li ber da de dos ín di os. Assim é que os
pri si o ne i ros, que se en tre ga ram sem qual quer re sis tên cia, em vez de se -
rem mor tos como an ti ga men te, são le va dos para a ci da de mais pró xi ma, 
onde pri me i ra men te fi cam re clu sos em uma casa, sob se ve ra vi gi lân cia.
Aqui são ex cep ci o nal men te bem tra ta dos e gra du al men te ha bi tu a dos ao
uso do ál co ol e do ta ba co.

A aguar den te, fe i ta da ca na-de-açúcar e que tem sa bor ado ci -
ca do, eles ime di a ta men te a to mam com pra zer, e tam bém em pou cos
dias apren dem a fu mar, e sem tar dar fi cam apa i xo na dos pe los dois
vícios.

É sin gu lar que duas co i sas tão con trá ri as à na tu re za hu ma na
tão de pres sa de bi li tem e sub ju guem os ro bus tos fi lhos da sel va.

Alguma co i sa de fas ci nan te deve exis tir na ebri e da de e na
tontura. Ver da de i ra men te me ad mi ra que es sas so ci e da des mis si o ná ri as
mu i tas ve zes so cor ri das de di nhe i ro re pu bli ca no, não en trem em co li são 
com os clu bes an glo-norte-americanos “de tem pe ran ça”.

Uma vez que os des lum bra dos es te jam no pon to de se ja do,
pou co a pou co am plia-se a li ber da de que se vai con ce den do, mas ao
mes mo tem po dá-se-lhes de be ber e de fu mar quan to que i ram e por fim 
se per mi te que an dem em in te i ra li ber da de. Os efe i tos da aguar den te
ma ni fes tam-se com im pres si o nan te vi o lên cia nes sa gen te.

Tal ín dio, que ain da há pou cas se ma nas era se den to do san gue 
de to dos os bran cos, ago ra pas se ia cal mo pe las ruas, bo qui a ber to di an te
das des co nhe ci das be le zas que se avis tam nas ca sas, à di re i ta e à es quer -
da, sem ofen der a nin guém, e em tão es pan ta da hu mil da de que logo se
re trai tí mi do as sim que qual quer cri an ça lhe cru ze o ca mi nho. Aca bam
por lhe res ti tu ir tam bém o arco e as fle chas, pois nada mais dele se
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teme. De po is de mu i to tem po, um dia fi nal men te des per ta em seu pe i to
vi o lenta ân sia de li ber da de e de in de pen dên cia e como não so fre
nenhum cons tran gi men to, ele se apro ve i ta da pri me i ra opor tu ni da de
para esca par e, se pos sí vel, re u nir-se à sua tri bo. Era isso o que se queria;
pois mu i to se es pe ra do efe i to cu ra ti vo des sa fuga. Por al gum tem po o
fu gido, sob a ale gria de seus com pa nhe i ros, re go zi ja-se de ha ver es capado à 
es cra vi dão; a ale gria do re ver, a in ces san te nar ra ção de tan tas aven tu ras,
as som bras da mata vir gem, os pra ze res da caça, as ca rí ci as da mu lher
fe liz, tudo o ine bria, o en tu si as ma de mo men to. Mas em breve re cor da-se
das co i sas de li ci o sas de que go za va no ca ti ve i ro e a pa i xão su bi ta men te
des per ta da ven ce o amor pela li ber da de.

Passa a ga bar a seus com pa nhe i ros o sa bor agra dá vel e os
efeitos, a seu ver ain da mais agra dá ve is, do ál co ol; lou va o gos to do
tabaco e a bon da de com que os bran cos o tra ta ram, logo que se por tou
sos se ga do e pa cí fi co – e pela em pol gan te des cri ção des ses bens per di -
dos des per ta em todo o ban do um de se jo ve e men te, a que não es ca pa o
mais sel va gem, e que em bre ve os leva a ten ta rem al gu ma vez de se
apro xi ma rem des ses fe li zes bran cos e de suas ha bi ta ções.

Assim, pois, um dia ca u te lo sa e ti mi da men te saem de suas
ma tas e man dam adi an te, como en vi a do ple ni po ten ciá rio, o con ta dor de 
fá bu las, que já fora pri si o ne i ro e que pelo bom tra ta men to re ce bi do na
ci da de tem o medo di mi nu í do; leva por mis são tra zer-lhes do mais pró -
xi mo “sí tio de água de fogo” um pou co da be bi da tão ga ba da, in fer nal
na idéia dos pa gãos. E não pre ci sa pe dir mu i to, logo lhe dão di ver sas
gar ra fas, com as qua is vol ta ao en con tro de seus com pa nhe i ros, e de po is 
de ha ver ele mes mo pro va do um va len te tra go lhes dá uma pro va com
as mais ras ga das mos tras de ale gria. A prin cí pio, ape nas be be ri cam, mas
ape nas to ma ram cer to gos to des se “fogo lí qui do” pas sam a be ber com
in sa ciá vel so fre gui dão. Em pou co es tão va zi as as pou cas gar ra fas e vai
novo emis sá rio em bus ca de nova pro vi são. Ain da des ta vez re ce bem de 
bom gra do o que pe dem, e até um pou co de ta ba co; mas ao mes mo
tem po se lhes dá a en ten der que pre ci sam tra zer em tro ca al gu ma co i sa,
como seja, cera, pele de onça, e que nes sas con di ções po de rão a todo
tem po re ce ber a sua apre ci a da be bi da quan to que i ram, pois essa era a
von ta de de Cris to, Deus dos bran cos.
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Re al men te, belo sis te ma de con ver são! Então Cris to é um
Baco, que com Si le nes e Fa u nos faz ex pe di ções tri un fa is à “es cu ri dão
egíp cia?” Pode o cris ti a nis mo ser vir de capa aos ví ci os da po lí ti ca?
Ultra fe li zes em sua ebri e da de, os ín di os atra í dos per ma ne cem no lu gar
en quan to fo rem pro vi dos com os dois ar ti gos de seu des va rio, mu i tas
ve zes sem se ali men ta rem du ran te dois e três dias; quan do, po rém, o
je jum ali men tar lhes res ti tui a ra zão vêem e sen tem cla ra men te que só
ob te rão no vas pro vi sões me di an te van ta jo sa tro ca de ar ti gos e da fé, e
en tão se re co lhem às ma tas, em bus ca do ne ces sá rio. De po is de al gum
tem po re tor nam, car re ga dos de caça e aves de toda es pé cie, a ofe re cer
tro ca. Por al gu mas gar ra fas da pior aguar den te en tre gam de bom gra do
quan to tra zem e acam pam ain da mais per to da ci da de, até que te nham
con su mi do suas pro vi sões. Fi cam as sim en ta bu la das as pri me iras pre li -
mi na res de re la ções co mer ci a is re gu la res e a par tir des se mo men to os
ín di os fi cam cada vez mais man sos.

Pou co a pou co a pa i xão da be bi da ne les cres ce; eles vêm mais 
fre qüen te men te, tra zem cada vez mais co i sas, e afi nal se atre vem a an dar 
nas ruas pe las ci da des e al de i as a ofe re cer per mu tas. Fe i to o ne gó cio
re tra em-se sob o céu li vre, azul, lu mi no so, sob as abób adas do tro no do
“ser in vi sí vel”, as sen tam-se em cír cu lo e be bem até que to dos, ho mens e 
mu lhe res, caem in cons ci en tes. Se nas pro xi mi da des des se acam pa men to
exis te al gum vale ou cova, até a sua be i ra se ar ras tam de qua tro, de i xam
pen der a ca be ça e nes sa po si ção per ma ne cem du ran te ho ras, até que
vol tam a si. Como po rém as pou cas gar ra fas de ál co ol que ob ti ve ram
pelos seus ar ti gos, e que eram tão ma nho sa men te pre pa ra das e mis turadas
de aguar den te or di ná ria, des ta ma ne i ra logo se es go ta ram, pois que a sua 
so fre gui dão bes ti al, ins ti ga da pelo des co nhe ci do uso do ar ti go de re li gi -
o so con tra ban do pede sem pre mais e mais, ven di das to das as pe les, a
caça e o mel que ha vi am tra zi do, pas sam a ven der tam bém seus ar cos e
fle chas.

Sua pa i xão pela be bi da vai até o pon to de, ven di do tudo
quan to po di am ven der, ofe re ce rem suas mu lhe res e fi lhas; e pes so al -
men te as le vam ao pri me i ro que as que i ra e que lhe ofe re ça uma gar ra fa
de ál co ol. É essa a ca te que se cris tã dos pa gãos no ci vi li za do im pé rio
bra si le i ro. Por que D. Pe dro fez-se acla mar im pe ra dor e não sul tão? Pois 
se ele ama as mu lhe res e o vi nho go za dos clan des ti na men te as sim como 
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o ab so lu tis mo, a cor po ri fi ca ção ca tó li ca de um da lai-lama, na tu ral men te
re pre sen ta do em sua pes soa.

Assim, es ses ho mens que não pu de ram ser hu mi lha dos pela
vi o lên cia e a cru el da de, fo ram do mi na dos e sub ju ga dos pe las suas pró -
pri as pa i xões. Os ín di os que se mos tram nos ar re do res da co lô nia de S.
Le o pol do ti nham an ti ga men te mu i to medo às ar mas de fogo, mas isso
di mi nu iu mu i to ul ti ma men te, de po is que ve ri fi ca ram que a es pin gar da
não po dia, como dan tes jul ga vam, qual o raio de Deus, sem car ga, ati rar
inin ter rup ta men te, mas ca re cia de ser no va men te car re ga da de po is de
cada tiro. De ma ne i ra que afo i ta men te avan ça vam so bre o ini mi go que
ti ves se aca ba do de fa zer fogo e com uma leve pan ca da de seu ta ca pe fa zi -
am fa cil men te do fra co crâ nio de um eu ro peu um ver da de i ro me men to mori
[sic], ra zão por que de po is os bran cos aman tes da caça to ma ram por pre -
ce i to, es tan do vá ri os ín di os re u ni dos, não ati rar, mas ape nas, isto é, sim -
ples men te apon tan do a es pin gar da man tê-los a con ve ni en te dis tân cia.
Re cen te men te, com as no vas ar mas de dois ca nos e o sis te ma de per cus são, 
os ín di os es tão de novo atô ni tos em seu cul to da cul tu ra [sic] e como vêem
cla ra men te que os “ho mens de fogo sem cor” às ve zes sem tor nar a car re -
gar po dem ati rar mais de uma vez com a mes ma arma, eles evi tam, tan -
to quan to há vin te anos atrás, de se apro xi mar de ma is da pe ri go sa
arma, o “rou ba do ta ca pe tro ve jan te”. Mas tam bém, só a arma de fogo
pode man tê-los em res pe i to quan do ir ri ta dos para a vin gan ça san gren ta;
es pa da, fa cão, ba i o ne ta, por re te não os im pres si o nam. Arma dos com o seu 
por re te de pau-fer ro, sem pre ata ca rão a todo aque le que se atre ver a en -
fren tá-los com tais ar mas si len ci o sas, pois sen tem a ple na cons ciên cia de 
sua su pe ri o ri da de de for ça e ex pe ri men ta da pe rí cia. Não te mem o fer ro,
que pela sua cren ça é o fe ti che dos cris tãos, ao pas so que a ex plo são da
pól vo ra é a voz mor tí fe ra do es pí ri to da mata. Seu co ra ção lhes diz
que só o in vi sí vel é de te mer e de evi tar. Para pro var como é fun da da
essa afir ma ção, men ci o na rei aqui um úni co fato ocor ri do pou cos dias
an tes de mi nha che ga da à co lô nia, fato ge ral men te lem bra do por me ses
com medo e hor ror.

Três co lonos ale mães, um dos qua is acom pa nha do de sua
mulher, uma in te res san te re na na, ocu pa vam-se uma tar de, mu ni dos de
ma chados, en xa das, pás e ou tras fer ra men tas ne ces sá ri as, a fa zer as
prime i ras plan ta ções num pe da ço de ter ra, já ro ça do, com o suor de seu
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rosto, quan do de re pen te sai da mata, com ple ta men te nu, um ín dio
isola do, sem arco nem fle cha, ape nas com o seu for te ta ca pe, com a
pon ta mu i to agu da ar ma da de um pe da ço de fer ro, a ca mi nhar mudo e
sor ri den te para o gru po, qual he rói au tô ma to de um te a tro de tí te res. Ao 
prime i ro sus to to dos fo gem trê mu los para a ca ba na pró xi ma, mas
per ce ben do que o ín dio, em bo ra pos san te, es ta va só e mal ar ma do, atre -
vem-se a sair do seu re fú gio, com es pa das e ma cha dos, avan çam so bre o 
in tré pi do ín dio e o in ti mam di ver sas ve zes a en tre gar-se es pon ta ne a -
men te. Este, po rém, que des de o co me ço, sem per se guir os co lo nos
ti nha-se con ser va do qui e to no cam po, e que tal vez ti ves se sido im pe li do 
mais por cu ri o si da de que por von ta de de ma tar, põe-se em de fe sa,
giran do ame a ça do ra men te como um brin que do o seu ta ca pe aos mo li -
ne tes por cima da ca be ça. Essa ma no bra en tre tan to não de mo ve de seu
lou co in ten to os ad ver sá ri os que ce ga men te se fiam no nú me ro mu i to
su pe ri or, pro cu ram cada vez mais apro xi mar-se do ín dio, para cer cá-lo,
se possível. Mal o fi lho da mata per ce be que lhe que rem cor tar a re ti rada,
re pen ti na men te ar re mes sa com ex tre ma vi o lên cia o seu por re te con tra o 
mais pró ximo, o qual atin gi do tão cer te i ra e vi o len ta men te, tom ba
instan ta ne a men te mor to, de pe i to es ma ga do. Os ou tros co lo nos ven do
en tão o ín dio com ple ta men te de sar ma do, cor rem so bre ele para vin gar
com san gue a mor te de seu pa trí cio; mas o ín dio ra pi da men te foge e
simula que vai me ter-se na mata, e de re pen te vol ta-se e com um há bil
sal to se apo de ra de novo do seu ta ca pe e com este in con ti nenti aba te da
mes ma ma ne i ra o se gun do ad ver sá rio. Ago ra o ter ce i ro co lo no pro cu ra
a salvação na fuga, mas o ín dio em pou cos se gun dos o al can ça, o der ruba
com o punho e o mata em len to tor men to. Du ran te esse tem po, a
mulher cujo ma ri do fora o pri me i ro a ser mor to, com o seu ber re i ro de
sus to con se guiu cha mar so cor ro que, po rém, só apa re ce quan do o ín dio 
já a tem agar ra do pe los ca be los e está a pi que de ma tá-la com um lar go
gol pe di ri gi do con tra o pe i to. Como os que acu di ram tra zem ar mas de
fogo, o ín dio de po is de lhe ter ca u sa do di ver sas fe ri das lar ga a in fe liz,
preci pi ta-se para o ar vo re do pró xi mo e de sa pa re ce com in com pre ensí vel
ra pi dez na es pes su ra da mata. Só à cus ta dos ma i o res es for ços, cha ma do 
o médico, este con se guiu re a ni mar a mu lher des ma i a da, e esta cena
medo nha até hoje ser ve de ad ver tên cia aos co lo nos para que nun ca se
di ri jam às pro xi mi da des da mata sem le var arma de fogo. Se um só dos
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três ho mens, tão hor ri vel men te sa cri fi ca dos, ti ves se con si go, em vez dos 
fa cões e ma cha dos, uma es pin gar da mes mo des car re ga da, cer ta men te o
ín dio não te ria re a gi do e nun ca mais te ria apa re ci do na re gião, ao pas so
que ago ra é de re ce ar que, tal vez ani ma do pela fa ça nha im pu ne, qual -
quer dia vol te com um ban do de seus com pa nhe i ros a pra ti car as mais
ter rí ve is de vas ta ções na co lô nia.

É ver da de que atu al men te os ín di os in du zi dos pe las per seguições
a que cons tan te men te es ta vam ex pos tos se afas ta ram da vizinhan ça
da co lô nia e se re tra í ram mais den tro da mata; mas do exem plo men ci o -
na do de cor re que é a ma i or im pru dên cia que co lo nos, como fre qüen te -
men te acon te ce, se atre vam lé guas mata aden tro para cu i da rem de suas
terras, sem es ta rem de vi da men te ga ran ti dos con tra pos sí vel as sal to pelos
ín di os.

Para dar ma i or luz so bre o êxi to des sa in cons ci en si o sa con -
ver são dos ín di os, men ci o no um ou tro exem plo. Entre os abo rí gi nes
cap tu ra dos, que fre qüen te men te eram le va dos a Por to Ale gre, acha va-se
duma fe i ta um che fe, que ca ça do res bem ar ma dos ha vi am pou pa do e
toda a sua tri bo, apri si o nan do ao todo de zo i to pes so as, mu lhe res e cri an ças
in clu si ve, es ca pos à sa nha san gui ná ria des ses bran cos. Em bre ve se des co -
briu que ele fa la va al gu mas pa la vras de por tu guês, pelo que se sus pe i tou
que já an tes hou ves se sido pri si o ne i ro de bran cos e a res pe i to o in ter ro -
ga ram.

Seu olhar as sus ta do, imó vel, vol tou-se ime di a ta men te para o
chão, pa re cen do ar re pen di do de se ha ver de nun ci a do pelas pou cas palavras 
que le vi a na men te pro nun ci a ra na lín gua es tra nha.

Tan to mais in sis ti ram para que dis ses se a ver da de, pois que ri am
cer ti fi car-se se os me i os sem pre tão efi ca zes con tra a sel va ge ria dos ín di os 
des ta vez ha vi am fa lha do. De po is de ga ran ti rem que ne nhum mal lhe
su ce de ria, pelo que po dia con fi a da men te con tar a ver da de, re sol veu-se
ele a con fes sar que de fato já es ti ve ra pre so em Por to Ale gre, numa casa 
gran de, onde lhe da vam ci gar ros de pa pel e ca cha ça [sic] quan to qui ses se,
mas que ele so bre pu nha a li ber da de a esse gozo pro por ci o na do pe los
es tran ge i ros, e ha ven do mu i to bem co nhe ci do e pers cru ta do as in ten ções
dos bran cos, que só por as tú cia o tra ta vam tão bem – ha ven do mes mo
per ce bi do que, se pro ce di am com bon da de para com os ín di os, era só
para de po is me lhor os sub ju ga rem – e tam bém lem bran do-se mu i to
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bem das cru el da des que seus com pa nhe i ros pa de ce ram por oca sião da
cap tu ra dele, ele de ci di ra re con quis tar a qual quer pre ço a li ber da de que
per de ra e se pos sí vel vin gar mul ti pli can do por mil o san gue de seus ir -
mãos der ra ma do pe los bran cos. E, para con clu ir, ain da de cla rou que
tam bém des ta vez, sem em bar go do bom tra to que lhe dis pen sa vam,
qua se como a um rei, ele tra ta ria de na pri me i ra opor tu ni da de re gres sar
à sua sel va, ain da que ab di can do de sua dig ni da de ti ves se que se jun tar a
ou tra tri bo, até mes mo se nun ca mais ti ves se que re ver os seus. Um ín -
dio que dá uma res pos ta tão fir me e tão ju di ci o sa, é um cons tan te pe ri -
go gra ve para a ci vi li za ção do Bra sil, e por isso acha ram pru den te pôr
incon ti nenti o in do má vel ora dor em lu gar se gu ro; seus com pa nhe i ros, me -
nos te i mo sos, de po is de com pe ten te men te en si na dos a be ber e a fu -
mar, ti ve ram, den tro em pou co a li ber da de.

Se bem que em mu i tos sen ti dos to das as di fe ren tes tri bos de
ín di os do Bra sil se as se me lhem, con tu do se dis tin guem pela lín gua e
pe los cos tu mes, bem como, ain da, pela sua com ple i ção fí si ca. Assim, os
das pro vín ci as me ri di o na is são mu i to for tes e mais fe i tos de cor po do
que os das pro vín ci as se ten tri o na is, como não de for mam suas brôn ze as
fi gu ras com as lou cas pin tu ras a fres co [sic], tem uso en tre os bo to cu dos e 
os pu ris.

As tri bos mais co nhe ci das e mais nu me ro sas dos abo rí gi nes
do Bra sil são as dos ai mo rés, hoje cha ma dos bo to cu dos, dos pu ris,
pataxós, co ro a dos, ca ma cuãs, co ro pós, ca i a pós, ta mo i os, cu ma na chos,
ma xa ca ris, xa van tes, ca me crãs, xe ren tes, gu a i cu rus e gu a ra nis.

Des tes úl ti mos, que vi vem à mar gem do Pa ra guai e são mu i to
bons ca va le i ros, ha via um Re gi men to in te i ro de ca va la ria87 no nos so
exér ci to, ar ma dos de lan ças e es pa das, o qual du ran te a cam pa nha nos
pres tou ex ce len tes ser vi ços. Ver da de é que sua co ra gem era tão pou co
edi fi can te quan to sua dis ci pli na, mas se dis tin gui am pela sua ra pi dez e
ha bi li da de quan do se tra ta va de to mar ao ini mi go al gu ma tro pa de gado
ou de sur pre en der pe que nos des ta ca men tos; tam bém eram só em pre -
gados nes sas mis sões não mu i to hon ro sas. Per ce bi am o mes mo sol do
que os sol da dos bra si le i ros, e sem pre le va vam em sua com pa nhia toda a
fa mí lia, ge ral men te com pos ta de seis a oito pes so as, e to das a ca va lo. Tal 
mul ti dão de gen te, toda com ex tra or di ná rio ape ti te, não po dia man ter-se 
com a ra ção de cam pa nha do sol da do co mum, isto é, duas li bras diá ri as
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de car ne, sem ver du ra, sem pão, sem sal; eles sa bi am sem pre com o seu
laço apa nhar al gum boi ou ter ne i ro, pre sa que em pou cos ins tan tes era
aba ti da, car ne a da e as sa da. Tan to nós ale mães como a ma i or par te dos
sol da dos bra si le i ros,88 es tá va mos a esse res pe i to em pi o res con di ções, pois
que para apa nhar mos uma rês tí nha mos que fa zer uso da arma de fogo, o
que no acam pa men to era pro i bi do, sob pena da mais se ve ra pu ni ção.

Entre as mu lhe res e me ni nas des ses gua ra nis viam-se não raro 
ca ras bem bo ni tas e ta lhes bem es bel tos, o que em ge ral pou co se en -
con tra en tre os ín di os. Os ho mens eram bem al tos e ro bus tos, usa vam os
ca be los em três tran ças, for tes, pen den tes às cos tas, como os ga u chos [sic]
que vi vem nas es te pes de Bu e nos Ai res.

Como to dos os seus pa trí ci os, gos ta vam mu i to das be bi das
for tes e não ti nham por ver go nho so para ob tê-las ce de rem suas mulhe res
e filhas, as qua is aliás com ad mi rá vel obe diên cia se sub me ti am a tais
dese jos de seus ma ri dos e pais. Con tu do es tes eram ex tre ma men te
ciumen tos quan do no ta vam que a mu lher man ti nha al gu ma re la ção
amo ro sa, sem seu es pe ci al con sen ti men to e sem que isso ren des se
presentes ao ma ri do. Não obs tan te a gran de vi gi lân cia dos ho mens, quase 
to das as mu lhe res e mo ças ti nham um ou mais aman tes bran cos, sem
que os ho mens o sou bes sem. Infe liz men te sem pre achei mu i to pe ri gosas
para um eu ro peu tais re la ções, por mais que es sas mu lhe res sou bes sem
se con du zir com toda a ha bi li da de e pre ca u ção em seus amo res; dis so
da vam pro va os fre qüen tes as sas si na tos nas pro xi mi da des das bar ra cas
dos ín di os. To dos eles fa la vam por tu guês e na ma i or par te já se ha vi am
con ver ti do ao cris ti a nis mo.

Mu i to di fe ren tes dos gua ra nis são os ai mo rés (bo to cu dos) que 
apa re cem prin ci pal men te em gran des ban dos na pro vín cia de Mi nas Ge -
ra is, às mar gens do rio Doce, onde cons tan te men te per va gam.
Acham-se eles no mais ba i xo grau da cul tu ra e até hoje têm pre fe ri do o
li vre no ma dis mo em suas flo res tas a se apro xi ma rem de qual quer modo
dos por tu gue ses. Por mais que se ten tas se sub ju gá-los, por bem ou por
mal, nun ca se lo grou re sul ta do ante a te i mo sia e o amor à li ber da de des -
ses pu ros fi lhos da na tu re za, de modo que o Mi nis tro de Esta do Con de
de Li nha res se viu obri ga do a dar a or dem cru el para que fu zi las se como 
a um bi cho-do-mato [sic] todo bo to cu do que se avis tas se. Por isso, com a
mes ma cru el da de com que pas sa ram a ser per se gui dos tam bém en tra ram
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eles a per se guir seus ini mi gos. Ou sa vam cons tan tes as sal tos às plan ta ções
pró xi mas, apli ca vam ter ri vel men te a lei das re pre sá li as e ma ta vam sem
pi e da de todo bran co que lhes ca ís se às mãos.

Sa li en tam-se van ta jo sa men te de to das as tri bos ir mãs pela sua 
for ça fí si ca, sua ha bi li da de de ar que i ros e sua co ra gem, que nem mes mo
a arma de fogo teme. Seu as pec to, já de si me do nho, ain da é fan tas ti ca -
men te agra va do pe los gran des dis cos de ma de i ra que me tem nas ore lhas 
e nos lá bi os, bem como pe las lis tas ver ti ca is ver me lhas que pin tam no
cor po com uru cum [sic]; de ma is per ten cem às pou cas tri bos do Bra sil que 
ain da não aban do na ram com ple ta men te o abo mi ná vel cos tu me da an -
tro po fa gia. Tam bém seu ca rá ter, fal so no mais alto grau, não per mi te ao 
eu ro peu es ta be le cer re la ções com eles, pois sem o me nor medo ou es -
crú pu lo de cons ciên cia que bram os con tra tos ce le bra dos, des de que isso 
lhes pa re ça de van ta gem.

Pode-se pois di zer que os bo to cu dos são os je su í tas na tu ra is
ín dio-bra sí li cos; nas suas con tas sem pre fi cam com um nú me ro in men te
[sic] e para eles o fim san ti fi ca os me i os.

De modo que de ne nhum modo deve a gen te fiar-se nas suas
pro mes sas, fe i tas com as mais so le nes ga ran ti as, pois não é raro que se
apro xi mem das fa zen das [sic] com os mais ine quí vo cos si na is de paz para
atra í rem os mo ra do res para fora de suas ca sas. Mas, ai! do cré du lo que
ator do a do por to dos os seus en tor pe cen tes alo pá ti cos con fi a da men te
lhes che ga ao al can ce: im pla ca vel men te paga com a vida a sua im pru -
dên cia.

As mes mas di fi cul da des que os por tu gue ses ti ve ram em suas
pri me iras ten ta ti vas de co mér cio com os bo to cu dos, acha ram em relação
aos pu ris, ain da em mais alto grau. Vi vem eles prin ci pal men te nas ma tas 
do ba i xo Pa ra í ba. Essa tri bo até há pou co vi via em com ple ta sel va ge ria e 
só ago ra apre sen ta al guns tra ços de ci vi li za ção, pois que pelo me nos
uma par te de les tor nou-se se den tá ria e se de di ca à agri cul tu ra. De fato,
o produ to de suas plan ta ções está lon ge de bas tar para suas ne ces si dades
ru di men ta res, pelo que as ma tas che i as de caça de toda es pé cie têm que
abas te cê-los na ma i or par te; con tu do já é fe nô me no aus pi ci o so que,
con for me se de duz das plan ta ções em pre en di das, te nham pelo me nos
re solvido aban do nar o seu no ma dis mo e fi xar-se em de ter mi na dos sítios.
É pos sí vel que te nha con tri bu í do não pou co para essa fe liz al te ra ção o

206 Carl Seidler



bom trata men to que os ín di os des sa re gião têm tido por par te dos brancos. 
E o tron co dos pu ris é mu i to es pa lha do no Bra sil.

Infe liz men te não re ve la em toda par te as mes mas dis po si ções
pa cí fi cas. Afir mam que gran de par te de les ain da de vo ram os ini mi gos
que ma tam, do que dão ates ta do, ape sar de sua per ti naz ne ga ti va, os
es que le tos hu ma nos en con tra dos nas suas ter ras. Con tu do dis se ram-me
que é mu i to raro ma ta rem e co me rem bran cos, pois mu i to mais lhes
ape te ce a car ne de ne gro; e pa re ce que os os sos en con tra dos con fir mam 
isso. Os pre pa ra ti vos para se me lhan te fes ta ca ni ba les ca são mu i to
sim ples; di zem que só apro ve i tam as per nas e os bra ços do ini mi go
car ne a do, para co mer, mas o tron co ge ral men te é en tre gue aos uru bus
[sic]. A ca be ça cos tu mam es pe tá-la em alta vara, para dan ça rem em
tor no dela com re pe len te vo ze i ro, em si nal de tri un fo.

Em re gra os pu ris são mu i to pe que nos, tan to que um ho mem 
de cin co pés e seis po le ga das já é ra ri da de; mas são atar ra ca dos e ex tra -
or di na ri a men te ro bus tos. Sua cor é cas ta nha es cu ra e têm ge ral men te
todo o cor po pin ta do com lis tas ver me lhas e azu is e di ver sas pin tas.
Tan to os ho mens, como as mu lhe res, qua se sem ex ce ção an dam
com ple ta men te nus; ra ra men te vê-se al gum des ses ín di os com um pano
pas sa do na cin tu ra, pano pre sen te a do por al gum por tu guês ou rou ba do
de al gum ne gro. Qu a se não têm bar ba, mas na ca be ça ca be lo mu i to com pri -
do, abun dan te, ne gro; al guns o apa ram só na nuca, ou tros o cor tam de
todo. Seu ador no pre di le to é um cor dão com con tas de co res, às ve zes
en tre me a das de den tes de pe que nos ani ma is de ra pi na, que usam ao
pes co ço, como os por tu gue ses aos ro sa ri os [sic], nome re al men te ade qua do.
Tam bém en tre os pu ris, como en tre as de ma is tri bos ín di as, as mu lhe res
têm de fa zer to dos os tra ba lhos que apa re çam; nas mar chas têm de
trans por tar tan to os fi lhos como os ví ve res ne ces sá ri os, es tes úl ti mos
ge ral men te aco mo da dos em sa cos de fi bra ve ge tal.

É cu ri o so que não raro as mu lhe res co brem os se i os com os
pa nos com que fo ram pre sen te a das, ao pas so que o res to do cor po, que
mais pre ci sa ria ser ve la do, fica des co ber to. De ma is per ce be-se mu i to
bem que qual quer ves ti men ta as abor re ce e que mes mo o tal pano não o 
usam por pu dor, mas por en fe i te. Sa i as e ca mi sas que lhes ves ti am nas
ci da des, mal se viam de vol ta a suas ma tas, ti ra vam-nas do cor po com as 
ma i o res mos tras de alí vio.
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A fisi o no mia dos pu ris em re gra é mu i to an ti pá ti ca, e apresen ta
sem pre o cu nho da dis si mu la ção e da fal si da de. Em pro por ção com o
res to do cor po, a ca be ça é gros sa e re don da, e com o pes co ço mu i to
cur to pa re ce uma bola dis for me so bre os om bros. A cara é lar ga e cha ta, 
com os os sos fa ci a is sa li en tes; os pe que nos olhos fun dos, sem pre
negros, são tor vos e ocul tos, re al ça da essa im pres são pe las so bran ce lhas
muito ar que a das; o na riz é lar go e cur to, a boca gran de, de lá bi os grossos e 
lin dos den tes bran cos. As mu lhe res ain da se dis tin guem pe las car nes
abun dan tes e pés mu i to pe que nos.

Sua prin ci pal ali men ta ção con sis te, como já re fe ri, em caça de 
toda es pé cie, como anta, paca e qua ti, mas prin ci pal men te da car ne do
bar ba do [sic] (mono ur ra dor), que nas ma tas do ba i xo Pa ra í ba apa re ce em
ban dos, às ve zes de al gu mas cen te nas. Cos tu mam as sar esse ma ca co
com cou ro, mas o seu ape ti te sem pre for te não dá tem po que o de i xem
co zer, por isso ras gam com os den tes óti mos o bi cho ain da meio cru e
ar re mes sam à ca be ça uns dos ou tros os os sos ro í dos.

Dão a ma i or im por tân cia a ar ti gos de fer ro, no ta da men te
facas, e em tro ca dão de bom gra do tudo, até seus ar cos e fle chas; também 
gos tam mu i to de pa nos ver me lhos, ob je tos de vi dro e ou tras bu gi gangas;
per cor rem sem pre as ma tas à cata da cera das abe lhas, que ajun tam em
gran des bo las pre tas, para tro car com os por tu gue ses.

Os pu ris, como to das as tri bos ín di as do Bra sil, pos su em
certas idéi as re li gi o sas e acre di tam em di ver sos se res su pe ri o res, o mais
po de ro so dos qua is, o deus do tro vão, cha mam de Tupã. Este nome
para o supre mo ser pa re ce ser ge ne ra li za do, pois é en con tra do en tre
outras tri bos que não as dos pu ris.

Os co ro a dos, que tam bém vi vem nes sa re gião, na mar gem
opos ta do Pa ra í ba, e que an ti ga men te eram tão sel va gens e in do má ve is
como os pu ris, fi ze ram ul ti ma men te gran des pro gres sos na ci vi li za ção e
es ta be le ce ram di ver sas pe que nas al de i as [sic], onde vi vem pa ci fi ca men te e 
cu i dam do plan tio de man di o ca, mi lho, fe i jão e ba ta ta-doce.

É ver da de que tam bém eles ain da per va gam nas flo res tas e
en tão ja ma is fa zem caso de cons ciên cia em rou bar al gum ca na vi al de
açú car; en tre tan to se ouve mais di zer que co me tam as sas sí ni os, como
era co mum ain da há quin ze anos. Qu a se to dos fa lam por tu guês e são
conver ti dos ao cris ti a nis mo e pro cu ram o mais pos sí vel imi tar os cos tumes 
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dos bra si le i ros, com os qua is man têm in ten so co mér cio. Cos tu mam
levar pe les de onça, de lon tra, de ve a do, de por co-do-mato, bo las de
cera e ou tros ar ti gos, para per mu tar por pano, fer ra gens, aguar den te, ta -
ba co; tam bém já usam ca mi sa e umas cal ças cur tas de al go dão. Mu i tas
das mu lhe res usam sa pa tos e me i as, e ul ti ma men te co me çam a ves tir
rou pas de al go dão. As ca sas de suas al de i a zi nhas são bem boas e es pa -
ço sas. As pa re des in ter nas são de va ras en tre te ci das, que re ves tem com
um bar ro ver me lho, gor do, e a co ber tu ra é de ca nas.

Nas pla ní ci es do Pa ra í ba, que nas ce na pro vín cia de Mi nas
Ge ra is e leva suas águas cor ren to sas em di re ção ori en tal, en tre a Ser ra
dos Órgãos e a Man ti que i ra, vi vi am an ti ga men te os go i ta ca ses, que, se -
gun do se diz, se dis tin gui am gran de men te de to dos os ou tros ín di os
pela cor mu i to bran ca, co ra gem pes so al e for ça fí si ca. Hoje mal se en -
con tram al guns so bre vi ven tes des se povo ou tro ra tão po de ro so, pois fo -
ram na ma i or par te ex ter mi na dos e o res to es cra vi za do pe los por tu gue -
ses, e ago ra es tão mis tu ra dos com eles e com os ne gros, a tal pon to que
mal se des co brem ves tí gi os dos abo rí gi nes que aqui vi vi am. As re giões
onde ha bi ta va esse tron co ín dio ex tin to es tão hoje es plen di da men te cul -
ti va das, pro du zem prin ci pal men te açú car, de ma ne i ra que este tra to de
ter ra que há cer ca de cem anos era in cul ta hoje cons ti tui tal vez a mais
bo ni ta e mais bem plan ta da re gião do Bra sil. Acham-se aqui mu i tas vi las e
ci da des, en tre ou tras, Cam pos, a ca pi tal do dis tri to, com cer ca de 5.000
ha bi tan tes. Esta ci da de é re gu lar men te bem cons tru í da, tem al gu mas ca sas
de 2 e 3 an da res, ruas em ge ral cal ça das, e in ten so co mér cio de açú car,
café e al go dão; é ex tra or di na ri a men te bela e ro mân ti ca a sua si tu a ção à
mar gem do Pa ra í ba. Entre tan to o gado, so bre tu do su í no, aqui não dá
tão bem como nas pro vín ci as mais me ri di o na is.

Os pataxós, que ha bi tam prin ci pal men te a re gião do Mu cu ri,
são um tron co in dí ge na ain da to tal men te sel va gem. Bal da das têm sido
até ago ra to das as ten ta ti vas para ci vi li zá-los um pou co, do que deve
caber a prin ci pal cul pa ao seu gran de pen dor pelo no ma dis mo e o seu
ódio ar den te con tra os por tu gue ses, a cu jos ma us-tratos ain da hoje às
ve zes fi cam ex pos tos da ma ne i ra, mais re vol tan te.

São fre qüen tes aqui os as sas sí ni os e de pre fe rên cia os pa taxós
per se guem os es cra vos ne gros que vi vem nas fa zen das pró xi mas; mas
não se sabe de ne nhum caso de co me rem a car ne do ini mi go que
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matem. São mais al tos e maia for tes do que os pu ris e sua úni ca arma é
uma fle cha leve, cuja pon ta é fe i ta só de ta qua ra dura, com di versos
en ta lhes cor tan tes, se me lhan do bar bas de an zol, fle cha que ar re me ssam
com um arco que che ga a ter oito pés de en ver ga du ra. Qu a se sem pre
estão em guer ra com os ou tros ín di os, prin ci pal men te os bo to cu dos,
mas não cos tu mam, como es tes, ma tar os pri si o ne i ros, es cra vi zam-nos.

O as pec to ex te ri or dos pa taxós está lon ge de ser tão rude e
sel va gem como nos ou tros tron cos de abo rí gi nes, an tes é sé rio, más cu lo
e dis cre to. Cos tu mam per fu rar ore lhas e lá bi os e me ter nos fu ros ro le tes 
de ta qua ra pin ta dos. Tra zem ao pes co ço, para en fe i te, como os pu ris,
cor dões com con tas ou tam bém ro sá ri os com que ge ral men te os pre -
sen te i am bra si le i ros, os qua is na sua ma nia de ca te que se pen sam pi a -
men te que cru zes, ro sá ri os e ou tros que tais brin que dos mais fa cil men te 
con tri bu i rão para con ver ter os sel va gens à fé ca tó li ca-ro ma na. Na tu ral -
men te os pa taxós re ce bem es ses pre sen tes com gran de ale gria, pois que
lhes ser vem ma ra vi lho sa men te de ador no, mas riem-se da sig ni fi ca ção sim -
bó li ca que os bran cos em pres tam a es ses ar ti gos de luxo. Além do cor -
dão, cos tu mam car re gar ao pes co ço um fio de fi bra for te para trans -
por tar uma faca, que con ser vam como ob je to sa gra do e como tal hon -
ram, e a man têm sem pre mu i to afi a da e pon tu da. Vul gar men te tal faca é 
sim ples men te cons ti tu í da de um pe da ço de fer ro ve lho, que pren dem
en tre duas ta las de ma de i ra e atam for te men te.

Há mu i tos pa taxós no Bra sil e em mu i tos lu ga res não são
mais tão ru des e fe ro zes como no Mu cu ri; di zem mes mo que em Alco -
ba ça vi vem pa ci fi ca men te e apa re cem mes mo nas ci da des e vi las ri be i -
rinhas para per mu tas. Mas no Mu cu ri re ve lam seu ver da de i ro ca ni ba lismo,
a pon to de se rem os plan ta do res cons tan te men te obri ga dos a pe dir o
au xí lio do go ver no con tra eles.

Os che fes dos di ver sos ban dos ge ral men te se dis tin guem por
um en fe i te de pe nas de va ri e ga das co res, que tra zem à ca be ça e os por -
tu gue ses cha mam-nos ca pi tão [sic]. São ju í zes nos dis sí di os que sur gem no
seio de suas hor das, de cla ram a paz ou a guer ra, or de nam as mar chas, os
pla nos, as ex cur sões ve na tó ri as e de pi lha gem, mas têm que cu i dar pes
 so al men te de sua vida, as sim como as mu lhe res são obri ga das a de -
sem pe nhar os tra ba lhos ne ces sá ri os, pois ne nhum ín dio com pre en de ria
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que fos se obri ga do a pres tar qual quer des ses ser vi ços ao seu che fe
ou rei.

Qu an to mais para o sul da Amé ri ca tan to mais os tron cos ín -
di os se dis tin guem pelo fí si co vul to so e for te; já na an ti ga pro vín cia bra -
si le i ra Cis pla ti na são ma i o res que o co mum dos eu ro pe us e na Pa ta gô nia 
até hoje ain da são gi gan tes. Assim mes mo os ín di os das pla ní ci es imen -
sas de Bu e nos Ai res, gran de par te dos qua is fi gu ra vam no exér ci to ali a -
do da Cis pla ti na e Bu e nos Ai res, eram mu i to mais for tes e mais al tos do
que os de qual quer par te do Bra sil. Usa vam em ge ral lan ças e es pa das, às
ve zes cla vi nas, como tam bém, sem fal ta, o laço e as bo las [sic]. O laço, que 
ati ram com ex tra or di ná ria pe rí cia, é fun da men tal men te em pre ga do para
apa nhar gado, se jam ca va los ou bois, se jam de les ou não, mas tam bém
se ser vem dele como arma de guer ra: ati ran do a sua la ça da com es pan -
to sa pe rí cia ao pes co ço do ini mi go, em se gui da vol tan do ra pi da men te
seu ca va lo para o lado opos to, ar ran cam o ad ver sá rio do ca va lo e dis pa -
ram a toda a bri da, as sim ar ras tan do o in fe liz, até que mor ra, após os
ma i o res tor men tos. Por isso no Rio de Ja ne i ro os nos sos lan ce i ros fo -
ram do ta dos de fa cões cur vos para po de rem cor tar o laço em caso de
se me lhan te apri si o na men to; mas não tar dou que se ve ri fi cas se a inu ti li -
da de des sa pro vi dên cia, pois o laço, for te men te tran ça do de cou ro cru,
não se de i xa cor tar de um gol pe nem com a mais afi a da na va lha, pelo
que um nor te-eu ro peu, mu ni do des se mau ins tru men to, como o go ver no o 
for ne cia, fi ca ria as fi xi a do mu i to an tes de po der li vrar-se da pe ri go sa
cor re di ça.

As bo las cons tam de três bo las, uma me nor que as ou tras
duas, pre sas a três cor das di fe ren tes, pon tas re u ni das num mes mo nó.
Os ín di os ser vem-se des se ins tru men to tão in te li gen te men te con ce bi do
para ati rá-lo atrás do ini mi go em fuga e com ele der ru bar sem sal va ção
ca va lo e ca va le i ro. Ati ram as bo las de tal for ma que duas de las com as
res pec ti vas cor das se en ro lem, nas per nas tra se i ras do ca va lo e a ter ce i ra
numa das an te ri o res, o que to lhe a tal pon to os mo vi men tos do ani mal
que lhe pro duz ine vi ta vel men te a que da. Antes que ele pos sa de sem ba ra -
çar-se ou an tes que o ca va le i ro, ge ral men te pre so de ba i xo do ca va lo, pos sa 
le van tar-se, che ga o ín dio ar ma do de lan ça ou es pa da e aca ba o in de fe so
ad ver sá rio. Tam bém apa nham no pas to com as bo las os ca va los de ma siado 
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aris cos que não con se guem la çar, e nis so mu i tas ve zes o po bre ani mal na
que da brus ca que bra al gu mas cos te las ou so fre ou tro dano.

Esses ín di os en quan to to ma ram par te na cam pa nha fo ram da
maior uti li da de para o exér ci to re pu bli ca no de Bu e nos Ai res, pois
constan te men te o abas te ci am de gado, que sa bi am rou bar na pro vín cia
bra si le i ra de S. Pe dro do Sul, com gran de as tú cia e ha bi li da de.89 Mas
agora são al ta men te pe ri go sos, mor men te para a an ti ga pro vín cia
Cispla ti na, por que to tal men te de so cu pa dos an dam a va gar nas vas tas
planí ci es des se pe que no es ta do li vre, que ain da se acha na ma i or desordem, 
e se sus ten tam de rou bos e fur tos, ao mes mo pas so que pro ce dem com
a mais bár ba ra cru el da de con tra todo aque le que tem a in fe li ci da de de
lhes cair às mãos.

Por des gra ça é mu i to di fí cil pôr pa ra de i ro a essa hor rí vel
anarquia, porque a pe que na re pú bli ca está de ma si a do cin di da com as
riva li da des e guer ras in ter nas, in ces san tes en tre as fac ções ali exis ten tes,
e por que os ín di os du ran te a cam pa nha apren de ram o uso das ar mas de
fogo e ago ra nas suas tro pe li as se apre sen tam bem ar ma dos de cla vi nas
e pis to las, e bem mon ta dos, de ma ne i ra que se ri am ne ces sá ri os for tes
des ta ca men tos mi li ta res para com ba ter com bom êxi to a es sas hor das.

Assim é que hoje os des cen den tes da que les es pa nhóis que há
mais de um sé cu lo, im pe li dos pela co bi ça e a sede de ouro, mal tra ta ram
da ma ne i ra mais hor rí vel os abo rí gi nes des tas ter ras, têm que ex pi ar a
cul pa de seus ma i o res; pois, con quan to es ses ín di os no que toca a lín gua 
e cos tu mes qua se não apre sen tem ves tí gi os de sua ve lha na ci o na li da de,
vive em seu pe i to, trans mi ti da pela tra di ção de pai a fi lho, a re cor da ção
im pe re cí vel das cru el da des ou tro ra pra ti ca das pe los es pa nhóis, e das
in jus ti ças, de modo que sob a pres são de se me lhan te sen ti men to deve
ser para eles um gozo po der ma tar um bran co, des de que isso seja re a li -
zá vel sem pe ri go.

Tam bém os tron cos in dí ge nas es pa lha dos em todo o Bra sil
sa bem mu i to bem que são eles os pri mi ti vos le gí ti mos do nos des sas
mag ní fi cas ter ras e como pela mais do lo ro sa ex pe riên cia apren de ram
que ja ma is po de rão re cu pe rar suas an ti gas pro pri e da des, sua an ti ga glória,
esse sen ti men to ge rou ne les um ódio con tra os por tu gue ses que, se nem 
sem pre se re ve la ati va men te, con tu do se evi den cia bas tan te cla ra men te
às ocul tas.
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Por isso to dos os ajus tes fe i tos por par te do go ver no bra si leiro
com os ín di os não de vem ser con si de rados ple na men te vá li dos, pois os
índios, es pe ci al men te os bo to cu dos e os pu ris, sem pre ce le bram tais
tra ta dos, nos qua is eram de vi da men te tra ta dos com ál co ol e ta ba co,
mais cons tran gi dos, e por ví ci os, do que de co ra ção, tal era o seu ódio
con tra os bran cos; e nas lon gas vi a gens pelo Bra sil mais se tem a te mer
dos ín di os do que dos ti gres e das co bras.

Os ín di os que ha bi tam as vas tas pla ní ci es (pam pas) [sic] de
Bu e nos Ai res e Cis pla ti na ali men tam-se só de car ne de boi, sem sal nem 
le gu mes; é tam bém as sim que vi vem prin ci pal men te de car ne de ca va lo
e de aves truz, os pa ta gô ni os, esse tipo de ho mens os mais for tes, al tos,
va len tes e bo ni tos da Amé ri ca do Sul. Sem atra ir so bre mim a pe cha de
fa ze dor de epi só di os, acho que vale a pena nes te pon to di zer al gu ma
co i sa mais, em pou cas pa la vras, so bre este povo mag nâ ni mo e va len te.

Os pa ta gô ni os, se bem que cons tan te men te em pe nha dos em
guer ra, so bre tu do con tra Bu e nos Ai res, têm sa bi do até ago ra man ter-se
li vres e sua pá tria in de pen den te, tan to pelo seu real va lor como pelo
des dém a go zos es tra nhos. As inú me ras ten ta ti vas de sub ju gá-los to das
têm sido frus tra das pela sua va len tia, seu des pre zo da vida, sua per tinácia. 
Mais de uma vez a ca pi tal Bu e nos Ai res es te ve sob o mais ame a ça dor
pe ri go de ser to ma da por es ses ru des mas va len tes guer re i ros; já mu i tas
ve zes as pla ní ci es ao der re dor des ta ci da de es ti ve ram inun da das de pa ta -
gô ni os tão te mi dos; só o es pí ri to re pu bli ca no dos ci da dãos, se bem que
vi ci a do, lo grou opor-se-lhes.

São de com ple i ção gi gan tes ca, mus cu la tu ra de fer ro, for ça
in vul gar e óti mos ca va le i ros; não pre ci sam de ar re i os e em vez de ré dea
usam de uma guas ca [sic], isto é, uma cor da tran ça da de cou ro de boi ou
de ca va lo, com a qual go ver nam com in crí vel fa ci li da de seus ca va los
ex tra or di na ri a men te bons e re sis ten tes. Sua arma prin ci pal é com pri da
lan ça, que ma ne jam com gran de des tre za; pois ra ra men te a sua ou sa dia
per mi te o uso do arco e da fle cha, ou seu ata que é de ma si a do rá pi do e
vi o len to.

To das as ten ta ti vas em pre en di das por Bu e nos Ai res para ce le brar
paz du ra dou ra com es ses be li co sos sel va gens gi gan tes fo ram bal da das,
di an te da te i mo sia e do ir re con ci liá vel ódio que os pa ta gô ni os nu trem
con tra tudo que é es pa nhol, e não se sabe de exem plo em que nos fre -
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qüen tes com ba tes um de les te nha sido apri si o na do, pois ve ri fi ca da a im -
pos si bi li da de da fuga, pre fe rem ma tar-se a cair nas mãos do ini mi go. Na 
ver da de, em ne nhum dos tron cos ín di os do Bra sil en con trei se me lhan te
fir me za, tão gran de co ra gem e re sis tên cia, tão no bre ab ne ga ção; ao con -
trá rio, a ma i or par te des ses abo rí gi nes amo le ci dos são co var des e fal sos,
ob ser va ção já re gis tra da por Kos ter e cer ta men te con fir ma da de bom
gra do por qual quer es cri tor mo der no.

Para fe cho deste ca pí tu lo ain da men ci o na rei as inú me ras ri xas 
com pan ca da ria que ocor re ram mui fre qüen te men te com sur pre en den te 
vi o lên cia en tre as hor das nô ma des do Bra sil, so bre tu do os bo to cu dos.
Em tem pos an ti gos, con tu do mo der nos, em bo ra meio mi to ló gi cos, as
ini mi za des en tre os che fes das di ver sas pe que nas fa mí li as e ban dos eram 
logo re sol vi das com o arco e a fle cha; po rém, cus ta vam ge ral men te a
vida a inú me ros se res hu ma nos, às ve zes mes mo le van do ao ex ter mí nio
de tron cos in te i ros. Ago ra é mu i to mais usa do para sol ve rem suas bri gas 
gran des va ras de pau-fer ro, com as qua is se es pan cam, ce gos de fu ror. É 
um du e lo ri dí cu lo, sem aço e sem efe i to mor tal. Qu an do ofen di dos por
ou tro ban do, cos tu mam le var fe i xes des sas va ras e en con tran do em suas 
cor rerias o par ti do ini mi go logo o de sa fi am aos ber ros para bri gar.
Fazem-se os pre pa ra ti vos para o re con tro, os che fes dis põem seus
homens em or dem, in cen ti vam-lhes o va lor e de po is de cer tas ce ri mônias 
pa gãs dão si nal para o ata que. Então avan çam os mais ou sa dos e mais
for tes e co me çam os com ba tes sin gu la res do di re i to e da for ça. Esse
rolo na ci o nal e de hon ra dura até que as duas par tes se te nham sur ra do
tan to que nin guém mais se sin ta de se jo so de con ti nu ar; fica en tão li qui -
da da a di fe ren ça e os ad ver sá ri os cal ma men te se afas tam, cada ban do
para seu lado. Só ca be ças tão du ras como as dos ín di os su por tam as
pan ca das que en tão as atin gem.

Um eu ro peu mal se ha ve ria em se me lhan te du e lo com um
bo to cu do, pois não su por ta ria mu i to tem po as me do nhas pan ca das,
além de ser me nos ágil e des tro no ma ne jo das gran des, pe sa das va ras.

Muito mais fá cil se ria dar sa í da ao ex ces so de san gue por macio
de lâ mi na pa ri si en se ou de ca ce te ale mão.

Em tais oca siões as mu lhe res não de i xam de imi tar o exem plo 
dos ho mens: elas se ata cam umas às ou tras sob ber re i ro, a unha e a
dente, ar ra nham-se e mor dem-se mu tu a men te, pu xam os ca be los, ar ras -
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tan do a ad ver sá ria pelo chão, e con ti nu am in can sá ve is a ba ter-se e a
puxar-se no pó. Os ho mens po rém nun ca se to cam com as mãos,
decidem sua ca u sa con so an te ca va lhe i res cos prin cí pi os de le gi ti mi da de
por meio das re fe ri das va ras.

Des de sé cu los vi vem os ele men tos em luta. Ven ce o fer ro ou
o pau, o re i no mi ne ral ou o ve ge tal?

NOTAS AO CAPÍTULO VIII

85 N. do T. – Mais um tro ca di lho. Tam bém em por tu guês pól vo ra é eti mo lo gi ca men te 
pó. Mas em ale mão a iden ti da de do vo cá bu lo para as duas no ções é in te gral:
Pul ver, num caso como nou tro.

86 N. do T. – Novo tro ca di lho, en tre We is ser – bran co e We i ser – sá bio, pru den te.
87 A re da ção dada a este pe río do pa re ce in di car que se tra ta do Re gi men to de Gu a ra nis,

que era tro pa mi li ci a na rio-gran den se, e pas sou, pela re or ga ni za ção de 1824, a ser o 
25º Re gi men to de Ca va la ria Li ge i ra de 2ª Li nha do Exér ci to. Nes te cor po pre do -
mi na vam na tu ral men te os ele men tos de ori gem ame ri ca na, que aliás eram ra ros nos 
Re gi men tos 22º, 23º, 24º e 39º da mes ma arma, isto é, nos cha ma dos Re gi men tos de 
Mi lí ci as de Rio Par do, Entre-Rios, Mis sões e Lu na re i os.

88 O au tor re fe re-se, na tu ral men te, às tro pas de ou tras pro vín ci as, pois que são nu me rosos
os tes te mu nhos de que as tro pas do Rio Gran de, até pelo me nos a guer ra do Pa ra -
guai, eram mu i to des tras no em pre go do ca va lo. Na cam pa nha de 1827 os ca va le i ros 
ale mães em ba ra ça vam as ar mas, pois os che fes bra si le i ros vi am-se obri ga dos a cada
passo a man dar la çar os ca va los, que de po is de jo gar em ter ra seus do nos fu gi am
em lar ga dis pa ra da, ven den do os ar re i os, no di zer ga u cho.

89 O Ge ne ral Alve ar, co man dan te-em-che fe do exér ci to pla ti no na cam pa nha de
1827, es cre ve em sua cé le bre Expo si ción que os cam pos rio-grandenses se acha vam
co ber tos de re ba nhos, que, des de que se ve ri fi cou a in va são ar gen ti no-uruguaia,
“pas sa ram a au men tar as for tu nas de nos sos com pa tri o tas e ami gos”. Sob as
vis tas gros sas e com pla cen tes dos che fes pla ti nos, nu me ro sos ban dos de ci vis
arma dos e de mi li ci a nos en tram a sa que ar as pro pri e da des bra si le i ras, que fo ram
trans portadas para as ter ras uru gua i as, para Entre-Rios, Cor ri en tes e Mis sões. Tal vez
meio mi lhão de ca be ças de gado.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo IX

SOFRIMENTOS – VIAGEM DE PORTO ALEGRE A SERRITO 
VIA S. FRANCISCO DE PAULA – ESTADA NESSE LUGAR 

– O PADRE VIGÁRIO COMO HOSPEDEIRO 
– UM ENTERRO BRASILEIRO – ASSUNTO DE 

HISTÓRIA NATURAL – NOVA CAMPANHA

stava dada a or dem para o nos so em bar que ma rí ti mo;
de vía mos de i xar no va men te o belo Por to Ale gre, onde de bom gra do
te ría mos per ma ne ci do mais al gum tem po, a fim de nos opor mos ou tra
vez ao ini mi go que já avan ça va em vá ri os pon tos. O ge ne ral co man dante,
Mar quês de Bar ba ce na, ha via sido re ti ra do do exér ci to e sub me ti do a
um tri bu nal de guer ra no Rio de Ja ne i ro, tal qual o ge ne ral re pu bli ca no
Alvear; esse tri bu nal o ab sol veu.90 Fora subs ti tu í do pelo Ma re chal
Braun,91 um ho mem de bra vu ra pes so al, mas des ti tu í do do amor do 
exér ci to. Os sol da dos ale mães fi ca ram mu i to con ten tes com essa
mu dan ça, pois es pe ra vam mu i to do novo che fe, que po di am con si -
de rar como seu pa trí cio, além de que eram eles pos su i do res de mais 
coragem e es pí ri to em pre en de dor; os bra si le i ros, po rém, que co nhe ciam,
o tem pe ra men to vi o len to do ma re chal, o te mi am e acre di ta ram que
ago ra se ri am cer ta men te le va dos à mor te. Como aque les eram uma
pe que na fra ção do exér ci to, con clui-se que o es ta do mo ral des te era 



mu i to mau. O mu i to so fri men to re cen te, a fome, as pri va ções e penas
da úl ti ma cam pa nha, a con du ta des pó ti ca dos ofi ci a is mais gra du a -
dos, o constan te mau êxi to de tan to es for ço e sa cri fí cio, tudo isto
estava tão fres co na lem bran ça da ma i o ria dos sol da dos des re gra dos,
que já em Por to Ale gre, onde as nos sas con di ções eram em ge ral bem
su por tá ve is fora mu i to tra ba lho so obs tar as nu me ro sas de ser ções dos
sol da dos bra si le i ros. Só a ter rí vel se ve ri da de com que pro ce dia o próprio
Ma re chal, po dia ain da con ser var re u ni do o exér ci to.

Oi to cen tas pan ca das eram im pi e do sa men te apli ca das a todo
aque le que se afas tas se por mais de 24 ho ras do seu quar tel92 cas ti go a
que mu i to pou cos so bre vi vi am. A par des sas gran des exi gên ci as, o sol do 
es ta va em atra so de mu i tos me ses; fa zia tem po que não se for ne ci am
far da men tos, e não obs tan te os sol da dos ha vi am de an dar tão lim pos e
bem equi pa dos como nos cam pos de pa ra da do Rio de Ja ne i ro.

As tro pas já mur mu ra vam alto, an tes de co me çar a cam pa nha
– que pers pec ti va era essa para o fu tu ro! Se bem que da ca pi tal do
Impé rio ti ves sem che ga do al guns des ta ca men tos a re for çar o exér ci to,
ficamos mais fra cos nu me ri ca men te do que no ano an te ri or, pois as
doen ças e de ser ções ti nham le va do gran de par te do nos so pes so al, ao
pas so que o ini mi go se ha via con si de ra vel men te for ta le ci do em seus
quar téis de in ver no,93 tan to pe los nos sos trâns fu gas, como por uma
por ção de ne gros que por essa for ma sa cu di am o pe no so jugo da es cra -
vi dão. Além dis to, es ta va far ta men te pro vi do de gado, para não ter que
te mer pre men tes pri va ções. Mu i tos mi lha res de re ses que du ran te a
cam pa nha do ano an te ri or ha vi am sido en xo ta das da pro vín cia de São
Pe dro do Sul, ago ra pas ta vam nos cam pos gor dos da Cis pla ti na, para
con so lo e ale gre es tí mu lo dos re pu bli ca nos; as tro pas de Bu e nos Ai res
não eram ha bi tu a das a ne nhum ou tro ali men to se não a car ne, ao pas so
que os bra si le i ros,94 mais ain da os ale mães, fa zi am mu i to mais exi gências
para sua ali men ta ção; tudo isso eram di fi cul da des que não per mi ti am
espe rar bom êxi to de uma cam pa nha ini ci a da sob tão maus aus pí ci os.

Nes sas más con di ções em bar ca mos nos fins de se tem bro de
1827 em Por to Ale gre, com to das as tro pas aí exis ten tes, para al can çar mos
pri me i ra men te S. Fran cis co de Pa u la e daí pros se guir mos para Ser ri to,
onde de via re u nir-se todo o exér ci to sob o co man do do ma re chal Bra un.
Nes sa vi a gem atra ves sa-se a La goa dos Pa tos, a qual às ve zes ofe re ce
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alto pe ri go. É que pelo meio des sa la goa pas sa um es co lho, a Mu ra lha
das For mi gas [sic] que só num lu gar dá pas sa gem, mas tão es tre i ta que os
na vi os têm que ven cê-la com a ma i or ca u te la e as sim mes mo cor rem
ris co de so ço bra rem na pe dra que re pen ti na men te sur ge da água. O pas so
é tão aper ta do que se jul ga ria po der sal tar às mar gens pe las duas bor das
do na vio, se as mas sas de pe dra não se er gues sem alto de ma is. Trans -
pos to este di fí cil pas so não se tem mais pe dras a re ce ar em toda a la goa, 
mas per to da en tra da de S. Fran cis co de Pa u la gran des ban cos de are ia
se es ten dem até Rio Gran de e são igual men te pe ri go sos para a na ve ga ção.
Mas a nos sa vi a gem foi mu i to fe liz, pois ti ve mos ven to for te fa vo rá vel,
de modo que che ga mos sem o me nor in ci den te ao pon to de nos so
pri me i ro des ti no. Já an te ri or men te nes tas pá gi nas des cre vi S. Fran cis co
de Pa u la, como tam bém sua si tu a ção e ar re do res agra dá ve is; aqui so -
men te men ci o no que tam bém des ta vez os mo ra do res nos de mons tra ram a
mes ma ama bi li da de e gen ti le za que dan tes.95

Nos sa de mo ra aqui não foi gran de, pois, pas sa dos três dias,
re a bas te ci dos os na vi os, ti ve mos que re em bar car e ru mar atra vés da la -
goa Mi rim para Ser ri to. Numa das mar gens do ca nal que liga a es tes
dois la gos in te ri o res, ha vi am fre qüen te men te apa re ci do ga u chos [sic]
(nome in ju ri o so pelo qual os por tu gue ses em ge ral tra tam os re pu bli ca -
nos), che gan do a ma tar tra i ço e i ra men te os ma ri nhe i ros dos na vi os em
trân si to; por isso nos pa re ceu ne ces sá rio ser mos pre ca vi dos; mas como
ti vés se mos mu i ta in fan ta ria a bor do e bons ati ra do res, eles não se atre -
ve ram a che gar à mar gem. Tam bém as suas pe que nas ca nho ne i ras que
en xa me a vam na La goa Mi rim nos de i xa ram em paz, acha ram mais pru -
den te à apro xi ma ção de nos sos gran des na vi os ocul ta rem-se nas ba ías
mar gi na is do lago, re ves ti das de jun cal. A prin cí pio o ven to nos fora
des fa vo rá vel, pois so pra va pela fren te, pelo que nos vi mos for ça dos a per -
ma ne cer an co ra dos à sa í da do ca nal, até que o tem po mu das se. Essas ho -
ras li vres apro ve i ta mo-las para ir à caça na que la re gião tor na da de ser ta
pela cam pa nha pre ce den te. Mas ti ve mos sor te, pois já no pri me i ro dia
aba te mos uma aves truz ex tra or di na ri a men te gran de, que na ver da de não 
pu de mos apro ve i tar, mas tam bém quan ti da de de pom bos sel va gens, al -
guns ta tus, pa tos e ou tras aves aquá ti cas, que mu i to nos fa vo re ce ram, pois
que pou co nos ha vía mos apro vi si o na do para a in sig ni fi can te vi a gem.
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Mal re gres sá ra mos da caça e com o ma i or en tu si as mo está vamos
as san do um gran de tatu, mu dou ra pi da men te o ven to, soou o toque de 
re em bar car e ti ve mos que cor rer para bor do com a nos sa caça meio
crua, pois o na vio logo le van tou fer ro e zar pou como uma fle cha. Pelo
re pen ti no de nos sa par ti da de S. Fran cis co de Pa u la, já fi ca ra um ofi ci al,
e aqui te ria su ce di do o mes mo a di ver sos se o ven to ti ves se mu da do
alguns mi nu tos mais cedo.

O tem po ago ra era tão fa vo rá vel que em bre ve res sar ci mos as 
ho ras que per dêra mos à en tra da da la goa e no quin to dia da par ti da
alcan çamos o pon to de nos so novo des ti no pro vi só rio. Tam bém esta
lagoa é de di fí cil na ve ga ção es pe ci al men te na boca do Ja gua rão, qua se
obs truída de ban cos de are ia e de pe dras. Dois dos nos sos na vi os diver sas
ve zes se me te ram na are ia, mas por fe li ci da de ain da sa fa ram qua se
incólu mes por que ape sar do ven to bas tan te for te não ha via tem po ral e
os pe que nos na vi os bra si le i ros são to dos cons tru í dos de ma de i ra mu i to
dura e du rá vel. Mas não são só as pe dras que aqui cons ti tu em pe ri go
para o na ve gan te; às ve zes caem ven tos de ra ja das, re pen ti nos e ex tre -
ma men te vi o len tos, que põem o bar co em ris co de so ço brar, se não lhe
re co lhem logo as ve las. Os ho mens ha bi tu a dos a na ve gar nes tas águas
pres sen tem mu i to bem tais tu fões por uma pe que na nu vem bran ca que
des pon ta no céu, cin ti lan te como es tre la. Incon ti nen ti co lhem as ve las,
mas mal aca ba do isso, eis que aí está ulu lan te o ven to. Ape sar de toda a
cautela, são fre qüen tes os de sas tres. Assim, pou co an tes de nos sa chegada a 
Ser ri to uma gran de ca nho ne i ra bra si le i ra ti nha vi ra do com toda a tri pu -
la ção, 40 ho mens. Por ca u sa do ven to  con trá rio, ela não ti nha po di do
en trar na boca do Ja gua rão e ti nha sido for ça da a an co rar na la goa. Com 
a no i te ex cep ci o nal men te es cu ra, e tal vez de sí dia das sen ti ne las, não foi
no ta da a nuven zi nha pre nun ci a do ra: de sa ba de re pen te o tem po ral e
antes que se pos sa lan çar se gun da ân co ra, rom pe o cabo da pri me i ra e o 
bar co, à mer cê do ven to e das on das agi ta das, vi rou. Ao cabo de três
dias acham a em bar ca ção de qui lha para cima. Na es pe ran ça de ain da
sal var al gu ma vida, os pes ca do res que des co bri ram o cas co logo se ati ra ram
a ar rom bá-lo e com es pan to des co brem mais de trin ta pes so as de i ta das
en co lhi das no pe que no es pa ço, to das pa re cen do mor tas. Com to dos os
re cur sos pro cu ram re a ni mar os in fe li zes, le vam-nos logo para ter ra, mas 
só três res sus ci ta ram, os ou tros já es ta vam as fi xi a dos ou morre ram no
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hos pi tal da ci da de. Hor rí vel deve ter sido a si tu a ção des ses ho mens no
pri me i ro dia do aci den te, quan do ain da ha via ar bas tan te no re du zi do
es pa ço, para não per de rem os sen ti dos pela de fi ciên cia do mes mo; nos
dias se guin tes, con for me de cla ra ção dos que se sal va ram, não sen ti ram
mais nada, por que es ta vam sem sen ti dos, en tor pe ci dos pelo des ma io.

Ter mi na da pois fe liz men te a nos sa vi a gem, Ser ri to es ten dia-se 
a nos sos olhos, à mar gem do Ja gua rão, e mes mo de fron te à ci da de fi ca va
a bela pro vín cia Cis pla ti na, pela pos se da qual ía mos re co me çar a luta. O 
ma re chal Bra un já che ga ra por ter ra, e logo or de nou que de sem bar cás se mos, 
e as sim se fez in con ti nen ti, não obs tan te a chu va tor ren ci al. Di ver sas
ca no as re u ni das às pres sas acos ta ram aos nos sos na vi os e os sol da dos
sal ta ram de bor do com arma e mo chi la para os os ci lan tes bar cos, sem se 
lem bra rem que es sas ca no as, além de pou co se gu ras, são fe i tas só de
tron co es ca va do, sem bor da nem qui lha, e que bem po de ri am em bor car
pela agi ta ção e o peso dos ho mens a sal tar para den tro de las ar ma dos e
equi pa dos. Antes que acu dis sem os ofi ci a is para pre ve nir os im pru den -
tes e evi tar um de sas tre, uma das ca no as vi rou, to dos os sol da dos nela
em bar ca dos ca í ram n’água e os que não sa bi am na dar bem fo ram ime -
di a ta men te ar ras ta dos pela for te cor ren te. Fe liz men te al guns ne gros in ti -
mi da dos com o pro ces so de em bar que ha vi am-se afas ta do um pou co
com as suas ca no as e ago ra pu de ram ra pi da men te acu dir para pes car os
ho mens mor tal men te as sus ta dos e que por esta vez se li vra ram só com
o ba nho; per de ram-se po rém seis es pin gar das. Ven ci da fe liz men te essa
pe que na aven tu ra, que de po is nos deu far to as sun to para rir, pi sa mos
em ter ra mo lha dos até os os sos e logo que fo mos dis pen sa dos nos re fu -
gi a mos na pri me i ra casa de ne gó cio para pelo me nos es ca par mos à chu va
que con ti nu a va a cân ta ros. Os sol da dos fo ram para um quar tel bas tan te
es pa ço so e lim po, mas não se ha via até en tão co gi ta do do alo ja men to
dos ofi ci a is. Cada um teve que tra tar de ver onde se alo jas se. O aquar te -
la men to de tro pas é no Bra sil um pro ble ma de di fí cil so lu ção para os
co man dan tes de pra ças, para da rem sa tis fa tó rio de sem pe nho a essa ta re fa.
Pois ne nhum ci da dão bra si le i ro tem o de ver de alo jar um mi li tar por
mais de três dias, e ab so lu ta men te não é obri ga do a ali men tar seu hós -
pe de, o que fica à mer cê de sua boa von ta de.

O dono da casa só tem que for ne cer sal e le nha, o sol da do
tem que pre pa rar seu ali men to com a ra ção que re ce be. Mas para gló ria
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dos mo ra do res da pro vín cia de S. Pe dro do Sul pos so con sig nar que
raramente fa zi am uso des ses di re i tos e em re gra da vam espon ta ne a men te
de tudo quan to sua co zi nha e dis pen sa pos su ís sem.

Esta gente ti nha mu i tas es pe ran ças na bra vu ra das tro pas alemãs 
e por isso con si de ra vam de seu de ver alo já-las e tra tá-las o me lhor possível. 
Mas aqui nes ta pe que na po vo a ção de Ser ri to, onde já se en con tra va
gran de efe ti vo de tro pas, era im pos sí vel alo jar igual men te bem a to dos,
pelo que gran de par te dos ofi ci a is ti ve ram que se con ten tar com al guns
ran chos de tes tá ve is, que às pres sas fo ram le van ta dos per to da mar gem
do Ja gua rão, nas pro xi mi da des dos quar téis. Eu, com o aju dan te do meu 
ba talhão e mais ou tro ofi ci al, ti ve mos a sor te de ob ter para nos sa
perma nên cia nes ta ci da de zi nha, de gra ça, uma boa ca si nho la.

Se bem que ti vés se mos que nos pre pa rar para a cam pa nha
imi nen te por meio de fre qüen tes exer cí ci os, sem pre nos so bra va tem po
para travar mos co nhe ci men to com a ci da de e seus en can ta do res ar redores. 
Ser ri to é mal cons tru í da, suas ruas são tor tas e es tre i tas, as ca sas são
baixas, em par te co ber tas de ma ce ga, e só apre sen ta uma úni ca pra ça
pú bli ca bo ni ta. Mas os ar re do res, como é fre qüen te no Bra sil, são
pitores cos e em alto grau de um ro man tis mo bar ro co.

Inúme ras co li nas de su a ve de cli ve, cor ta das de re ga tos bordados 
de mato e fo lha gem ver de pri ma ve ril, cir cun dam a pe que na ci da de,
situada jun to à mar gem do belo rio Ja gua rão, e as sim tem-se aqui tudo
quan to tor na atra en te e in te res san te uma pa i sa gem: mato e água, mon tes 
e va les, e um céu azul-escuro. 

Numa das ex cur sões que fre qüen te men te fa zía mos de Ser ri to
che ga mos a uma fa zen da onde re sol ve mos pa rar al guns mo men tos e pe -
dir ao pro pri e tá rio, me di an te pa ga men to, al guns co pos de le i te. Assim fo -
mos con vi da dos pelo dono da casa a en trar na sala-de-es tar e far ta men te
ser vi dos do que pe dí ra mos. D. Fran cis co (as sim se cha ma va o dono) em
se gui da nos con du ziu ao seu jar dim, onde com sur pre sa de pa rei com um
po mar plan ta do in te i ra men te à eu ro péia. No tan do ele a mi nha es tu pe fa -
ção, vol tou-se para mim sor ri den te e dis se: “Se nhor, eu sou fi lho do re i no!”
[sic]. E com ga lan te gen ti le za nos le vou a um can te i ro de mo ran gos [sic] e nos
con vi dou a que os co lhês se mos à von ta de, pois sa bia que os ale mães os
apre ci a vam mu i to, ao pas so que da sua fa mí lia nin guém gos ta va de les.
Eram os pri me i ros mo ran gos que vía mos no Bra sil e na tu ral men te ace de -
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mos com pra zer ao con vi te. Em se gui da D. Fran cis co, que não se can sa va 
em ob se qui ar-nos, mos trou-nos um tri gal enor me, di ver sas aléi as de cas -
ta nhe i ros, no gue i ras, la ran je i ras, fi gue i ras – tudo ra ri da des na que la ter ra
in ci vi li za da e in cul ta, a qual só pode ser fe liz com o sa cri fí cio da co roa im -
pe ri al –, pro va de que nes tas re giões to das as fru tas e le gu mes eu ro pe us
dão ad mi ra vel men te bem, des de que a gran de pre gui ça e ig no rân cia dos
bra si le i ros con sin tam no plan tio e lhe de di quem me dío cre cu i da do.

De um modo ge ral, o tem po que pas sa mos em Ser ri to fora de 
ser vi ço foi mu i to agra dá vel e fe liz. Os mo ra do res eram amá ve is e gen tis, 
se bem que usas sem o ca po te para o lado do ven to e man ti ves sem
secreto en ten di men to po lí ti co com seus vi zi nhos, os mo ra do res da
provín cia Cis pla ti na. A si tu a ção  ar ris ca da de Ser ri to pode ex pli car a
con du ta dú bia de seus mo ra do res, pois ora es ta va em po der dos es pa -
nhóis, ora no dos por tu gue ses. O rio, que se pa ra a ci da de zi nha do ter ritó rio
ini mi go fron te i ro, é fa cil men te atra ves sa do pe las rá pi das ca no as, e como 
a cidade não tem for ti fi ca ções, as tro pas da re pú bli ca sul-americana
costu mam ocu pá-la as sim que os por tu gue ses lhe vol tam as cos tas.

A 12 de ou tu bro de 1827, ani ver sá rio na ta lí cio do im pe ra dor
D. Pe dro I, o ma re chal Bra un pas sou re vis ta a to das as tro pas es ta ci o na -
das em Ser ri to e ar re do res. Se ría mos 6.000 ho mens, mas fal ta vam al guns 
re gi men tos de ca va la ria mi li ci a na, que mais tar de se nos jun ta ram. O
ma re chal fi ze ra pa gar al guns me ses de sol do atra sa do, as ra ções eram
for neci das com ple tas, e o es ta do mo ral do exér ci to com isto pa re cia
melhor, pelo me nos mo men ta ne a men te.

O pa dre vi gá rio da lo ca li da de, ho mem não mu i to ve lho,
bastan te es cla re ci do, mu i to jo vi al e es per to, a quem nada fal ta va se não
jus ta men te aqui lo que lhe com pe tia – re li gião – in te res sou-se es pe ci al -
men te pela con fi an ça e es ti ma das tro pas ale mãs. Gra tu i ta men te ele fez
prover de ca va los a to dos os ofi ci a is do 27º Ba ta lhão de Ca ça do res,
cava los de sua pro pri e da de e em que ele cos tu ma va com es pan to de
suas boas ove lhas atra ves sar a ci da de em dis pa ra da. Ele fez re u nir cer ca
de qui nhen tas ca be ças, das qua is ti ve mos de es co lher os que mais nos
agra das sem, os qua is logo fa zia apa nhar e no-los ofe re cia de pre sen te.

Ele era je su í ta, mas na acep ção no bre do ter mo; ele gos ta va
de ou tro sis te ma de con ver são, mas seus me i os eram sem pre no bres e
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con vin cen tes; era um sa tí ri co que se di ver tia do mun do in te i ro e de si
mes mo.

Nun ca mais en con trei sa cer do te ca tó li co que fos se de idéi as
tão li be ra is como este ines que cí vel pa dre-vi gá rio. Fa la va so bre seu sa cer -
dó cio e so bre sua re li gião com uma fran que za e sin ce ri da de que eram
di fí ce is de es pe rar num país tão ra di cal men te ca tó li co. Esta va sem pre
pre o cu pa do com o bem do exér ci to. Assim, por oca sião do Na tal, sa -
ben do que os sol da dos já ti nham gas to seu sol do, ele en ten deu de sua
obri ga ção fa zer que não obs tan te nes ses dias fes ti vos eles ti ves sem sua
ale gria. Por isso, ter mi na da a mis sa, fez um ser mão para os ha bi tan tes
de Ser ri to a es ti mu lá-los a que fi zes sem pe que na subs cri ção em fa vor
dos sol da dos ale mães, que tão bem de fen di am sua nova pá tria, o Bra sil,
para que, con for me suas pa la vras, nes te dia pu des sem em ho me na gem
ao Sal va dor go zar com pra zer de seus ví ci os [sic]. A co le ta foi ex tra or di -
na ri a men te ren do sa, de tal modo que cada sol da do re ce beu de fes tas
cer ca de meio táler prus si a no. Ter mi na do o ser mão, o pa dre er gueu vi -
vas ao Impe ra dor, ao Ma re chal Bra un, e ao 27º Ba ta lhão de Ca ça do res,
ao que to dos os pre sen tes fi ze ram coro com um for te “Viva!” [sic]. E
mais tar de quan do an dá va mos pe las es te pes da pro vín cia de S. Pe dro do 
Sul, lon ge de Ser ri to, o pa dre nos vi si ta va fre qüen te men te e era sem pre
re ce bi do com so no ro hur rah pe los sol da dos ale mães, para os qua is em
re gra tra zia ta ba co e aguar den te. Nem mes mo se pou pa va ao tra ba lho
de fa zer re u nir va cas e tan gê-las ao en con tro do exér ci to a trin ta lé guas
de dis tân cia para que uma vez ou ou tra o nos so ba ta lhão ti ves se le i te fres -
co.

Para de al gu ma for ma de mons trar ao vi gá rio o nos so re co -
nhe cimento pe las ama bi li da des que nos dis pen sa va, fre qüen te men te
assis tía mos ao ser vi ço re li gi o so, bem como a qua se to dos os se pul ta -
men tos que ocor re ram en quan to es ti ve mos no lu gar. Men ci o no uma
des sas ce nas de en ter ro, que tal vez não seja des ti tu í da de in te res se para
meus be né vo los le i to res.

Ha via fa le ci do em Ser ri to uma cri an ça de dis tin ta fa mí lia, de
uns dez anos de ida de, e a pe di do dos pais o cor po de ofi ci a is do 27º
Ba ta lhão foi con vi da do pelo pa dre vi gá rio a par ti ci par das úl ti mas ho -
me na gens ao pe que no mor to. De cla ra mos que iría mos à ce ri mô nia e na
in ten ção de acom pa nhar o es qui fe nos di ri gi mos à casa dos pais, onde
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fo mos re ce bi dos com in ter mi ná ve is agra de ci men tos. O pe que no ca dá -
ver ja zia como uma bo ne ca de cera so bre a cama de gala, en fe i ta da de
co ro as e flo res, mão zi nhas cru za das, tra ja do como um anjo [sic] que
como alva pom ba iria di re ta men te para o Céu. Ha vía mos le va do a ban -
da de mú si ca do ba ta lhão e co me çou a to car na rua, di an te das ja ne las
es pes sa men te ve la das, uma mar cha fú ne bre; cada um de nós re ce beu
uma vela de cera ace sa, de uns três pés de com pri men to, com a qual de vía mos 
acom pa nhar o sa i men to, em so le ne len ti dão, di vi di dos em duas fi le i ras.
Alguns sol da dos que se ha vi am apro xi ma do por cu ri o si da de tam bém
re ce be ram ve las des sas, para au men tar com seu uni for me a im po nên cia
do cor te jo, pois tam bém eram bons ca tó li cos [sic], se gun do os bra si le i ros
di zi am. Não se fi ze ram de ro ga dos, pois po di am de po is fi car com as
ve las e na pri me i ra ven da bar ga nha rem-nas em tro ca de al gu ma co i sa
que lhes ape te ces se. Enquan to atra ves sá va mos a ci da de, o cor te jo ia no
ma i or si lên cio e so le ni da de, mas na sa í da de pa ra mos com um ca va lo que 
pre so a uma cor da ale gre men te es pi no te a va no pas to. Assus ta do com a
nos sa mú si ca, o bra vo ani mal que ria li vrar-se da pri são, mas en con tran -
do re sis tên cia na soga, de re pen te deu uma dis pa ra da fu ri o sa e pas san do 
no meio do cor te jo de ban dou a mú si ca e com o laço de ras to der ru bou
o pa dre-vi gá rio, o nos so ca pe lão e di ver sos sol da dos. Se bem que nes se
ato so le ne não hou ves se nin guém de âni mo ale gre, ex plo diu ge ne ra li za -
da gar ga lha da e o pa dre, a quem o laço pas sa ra pelo meio das per nas,
com um va len te sal to para o ar nos re ve lou que só a ba ti na lhe ve la va a
nu dez; re fe i to do sus to, le van tou-se de pres sa do chão, a ber rar aos mú si cos 
que to cas sem o mi u di nho [sic] (dan ça mu i to co mum no Bra sil, mas mu i to
in de cen te). Che ga dos com se me lhan te es cân da lo à por ta do ce mi té rio,
acha mo-la fe cha da, pelo que o se nhor pa dre or de nou aos por ta do res do 
es qui fe que o de pu ses sem mes mo ali fora, pois o co ve i ro ha ve ria de
achar de po is o an ji nho. Em se gui da a mú si ca teve de to car uma peça
ale gre e os dois fra des fo ram os pri me i ros a en to ar uma ale gre can ção,
bre je i ra, alu si va aos se cre tos en can tos da ma do na. Vi o len ta men te re vol -
ta do con tra se me lhan te com por ta men to, afas tei-me da re li gi o sa com pa nhia,
mas ao che gar à por ta da ci da de de pa rei no va men te com o cor te jo, e o
pa dre com o ar mais se re no e res pe i tá vel do mun do. Se os mo ra do res de 
Ser ri to ti ves sem sa bi do do que aca ba ra de se pas sar, cer ta men te o pa -
dre te ria sido ape dre ja do; mas ele con si de ra va que po dia per mi tir-se tais
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fo li as por que es ta va so men te en tre ale mães e sa bia mu i to bem que a ma -
i o ria de pro tes tan tes en tre nós bem pou co se im por ta va dos cos tu mes da
sua re li gião.

De po is de al gum tem po de es ta da em Ser ri to, o nos so ba ta -
lhão foi des lo ca do cer ca de lé gua e meia, onde fo ram aquar te la dos os
sol da dos numa ola ria ar ru i na da e os ofi ci a is abar ra ca dos. Tor na ra-se de
pre men te ne ces si da de co brir a re gião com des ta ca men tos for tes, pois o
ini mi go já di ver sas ve zes va de a ra o Ja gua rão e ar re ba nha ra gado. De
muita má von ta de tro quei mi nha con for tá vel ca si nha em Ser ri to por
uma das más bar ra cas, que os in gle ses ha vi am ven di do a pre ço ex ces sivo
ao go ver no bra si le i ro. Den tro de las o ca lor era ir re sis tí vel, tan to que
mes mo em ple no me io-dia era pre fe rí vel a gen te ex por-se aos ra i os do
sol ar den te a per ma ne cer no seu in te ri or; além dis so a chu va, que aqui
cos tu ma cair em go tas gros sas, ba tia tão vi o len ta men te nas fi nas pa re des 
es ti ca das da bar ra ca que den tro des sas mo ra das ba ro na is fi ca va-se tão
mo lha do como ao tem po, e a me nor ra ja da de ven to der ru ba va fa tal -
men te toda aque la pro ble má ti ca pre ci o si da de, de modo que não era
mais ne ces sá rio fa zer cál cu los so bre a ro ta ção da Ter ra.

Como a esse tem po ti vés se mos pou co que fa zer, pois todo o
ser vi ço li mi ta va-se a al guns pos tos avan ça dos que tí nha mos de co lo car a 
de ter mi na das ho ras, apro ve i ta mos lar ga men te da opor tu ni da de de per -
lus trar os ar re do res de Ser ri to, a ca va lo, bem ar ma dos e em nu me ro sa
com pa nhia. A mul ti pli ci da de das co i sas que en con trá va mos nes sas
ex cur sões de caça, como a cons tan te va ri e da de en tre mon tes e va les,
ba nha dos e ma tos da vam a es ses pas se i os ex tra or di ná rio en can to; e
achá va mos tan ta caça que sem pre re co lhía mos com apre ciá vel pre sa, se
bem que só nos ser vís se mos dos mos que tes. So bre tu do aves nun ca fal -
ta vam. Encon trá va mos a gran de gar ça-real, íbis, mu i tos pa tos e gan sos,
ga li nho las, mu i to fre qüen te men te o gran de ma ça ri co-im pe ri al [sic], duas es -
pé ci es de fa i sões, o jacu e a ja cu ti nha [sic], ex tra or di ná ria quan ti da de de
que ro-que ros, as sim cha ma dos do gri to que sol tam. Tam bém vía mos mu i tas 
co bras, es pe ci al men te a cipó (co lu ber bi ca ri na tus) [sic], que é de um ver de
bri lhan te e che ga a ter dez pés de com pri do, a ja ra ra ca e a su ru cu cu [sic],
que, ex ce tu a da a cas ca vel, são as duas mais ve ne no sas que apa re cem no
Bra sil. A su ru cu cu al can ça, or di na ri a men te o com pri men to de nove a
dez pés, mas é mu i to mais gros sa que a cipó, tem uma cor ama re la da
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ver me lha e pin tas cas ta nhas es pe lha das pe las cos tas; a sua den ta da, na
fal ta de me di ca ção ime di a ta, mata em pou cas ho ras. Os bra si le i ros te mem
a su ru cu cu mais do que a qual quer das ou tras co bras e ga ran tem que sua 
pi ca da é in cu rá vel, que em cin co mi nu tos mata. Mas eu sei por ex pe riên cia
que re al men te se mor re em pou co tem po em con se qüên cia da sua pi ca da, 
en tre tan to é fá cil sal var a pes soa pi ca da con tan to que re ce ba pron ta e
efi caz me di ca ção.

A ma i or de to das as co bras que apa re cem no Bra sil cha ma-se
su cu riú [sic] e se en con tra, se bem que não fre qüen te men te, em to das as
pro vín ci as. Che ga a 28 e 30 pés de com pri men to, é ex tra or di na ri a men te
gros sa, vive ora n’água ora em ter ra., de pre fe rên cia em re giões de char co, 
per to do mato. Ape sar de seu ta ma nho e for ça ela teme o ho mem, mas
es tran gu la fa cil men te um boi ou um ca va lo, des de que pos sa apa nhá-lo.
Eu mes mo numa das mi nhas vi a gens, que fiz mais tar de pelo in te ri or do 
país, como ne go ci an te, en con trei de uma fe i ta um bur ro ao qual há
pou co uma su ru cu cu ti nha ar ran ca do a go e la com uma par te do pes co ço.

Nas mar gens do Ja gua rão mora a ca pi va ra [sic] (por co-do-ba -
nha do), em ver da de i ros ban dos, nu me ro sos. À nos sa apro xi ma ção es ses bi -
chos dis for mes se ati ra vam es tre pi to sa men te à água, mas logo pu nham 
de fora os fo ci nhos, um tan to pa re ci dos com ca be ça de cão, e ra pi da -
men te tor na vam a mer gu lhar. Vá ri as ve zes ati ra mos ne las, mas não con -
se gui mos ma tar ne nhu ma, fos se pela ve lo ci da de de las ou pela nos sa fal -
ta de mu ni ção, pois só ati ra mos grãos de chum bo ou pe da ços de chum -
bo. Tam bém o ja ca ré (cro co di lus) [sic] era fre qüen te às mar gens des se rio.

Qu an do às ve zes a ca ça da não pro me tia re sul ta do, di ver tía -
mo-nos em per se guir a cavalo, a todo ga lo pe, as aves tru zes que aqui
vague i am cons tan te men te em gran des re ba nhos. Po de ría mos ter ma ta do 
uma por ção de las, mas de nada nos te ri am ser vi do, ra zão por que nos
limi tá vamos a pôr à pro va a ve lo ci da de de nos sos ca va los; mas achá -
vamos seus ni nhos com ovos, que mu i to nos agra da vam. O gos to do
ovo de aves truz é um tan to ás pe ro, mas é per fe i ta men te co mes tí vel e
tem a van ta gem que um úni co sa tis faz a dois ho mens. Como per cor rês -
se mos mu i to esta re gião, en con trá va mos inú me ros ni nhos de aves tru zes
e man dáva mos os nos sos sol da dos às dú zi as em bus ca dos ovos, que então 
car re ga vam em sa cos para o acam pa men to. Ovos de cá ga do e de lagar tos,
uns e ou tros mu i to sa bo ro sos, tam bém achá va mos por aqui fre qüen te -
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men te; os úl ti mos não têm cas ca só li da, ape nas uma pele dura que lhe
faz as ve zes. Os gran des la gar tos, às ve zes de qua tro pés de com pri do,
os bra si le i ros os co mem com pra zer; seu gos to é mu i to se me lhan te ao
de fran go.

Uma vez ao re gres sar à mi nha bar ra ca, de um pas se io a cavalo,
vi num cam po, per to de uma gran de cova, uma co bra ex tra or di na riamen te
gros sa, cin zen to es cu ra, cujo nome não sei, que pa re cia dor mir aos ra i os 
do sol. Meu ca va lo ao avis tá-la as sus tou-se tan to que deu um estreme ção
e um repenti no sal to para o lado. Logo ape ei para tra var uma luta de
S. Jor ge com o bi cho, mas a meu pe sar o ma tei com a pri me i ra pan ca da.
Pa re ce mes mo que a vida das co bras não é tão re sis ten te como em ge ral 
se crê; pois não so men te esta co bra, que era gran de e gros sa, como
diver sas ou tras que mais tar de tive oca sião de ma tar, em re gra mor ri am
ins tan ta ne a men te as sim que re ce bes sem qual quer pan ca da ou pon ta da.

A ca ça da na mata vir gem pro por ci o na sem dú vi da pra zer e
va ri e da de; a na tu re za é gran di o sa, e como mãe amo ro sa se afli ge pe los
me no res se res. Tem ela as co res do ar co-íris, as gra ças de um abril
alemão, a gran de za de uma pe din cha ria de no bre za his pa no-portuguesa.
Tudo é bra vio. E que ou tra co i sa pro cu ra o ca ça dor se não o bra vio? A
es co lha é franca e só por isso, dada a fú ria des tru i do ra ge ne ra li za da,
ainda não foi ex ter mi na da ne nhu ma das es pé ci es da fa u na de Noé.

Além dos pra ze res da caça, ain da nos di ver tía mos com as cor ri das 
de ca va lo, que os bra si le i ros se gui da men te fa zi am per to de nós. Um do -
min go pela ma nhã de via re a li zar-se um des ses pá re os. Dois pe ti ços [sic]
iam nes se dia pôr à pro va a sua ve lo ci da de. A apos ta era gran de; os dois
con ten do res ha vi am apos ta do mil pi as tras es pa nho las, cada um. Um de -
les tra zia um ca va lo pe que no, pre to, mu i to fo go so e acom pa nha va-o
num car ro pu xa do a seis bois toda a sua fa mí lia, in clu si ve três ou qua tro
mo ci nhas, nada fe i as. O ou tro, ho men zi nho ru bi cun do e ul tra-ro tun do, 
mon ta va um tor di lho, que vi si vel men te man ca va de um pé. O si nal de
par ti da foi dado com rufo de tam bor e os ani ma is dis pa ra ram com in -
com pre en sí vel ve lo ci da de, pa re cen do a prin cí pio que o de mo ni o zi nho 
ne gro to ma ria a di an te i ra ao tor di lho man co. Mas de re pen te este, sa cu -
din do as cri nas des pen te a das como a juba de um leão en fu re ci do, apli -
cou toda a sua ener gia e ga nhou o prê mio. No mes mo mo men to es cu tei 
alta cho ra de i ra no car ro pa ra do per to de mim, com a “bela” fa mí lia que
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che ga ra com o dono do ca va lo pre to, e en ten di mu i to cla ra men te que a
mais moça di zia à mãe em voz não mu i to ba i xa: “Ago ra es ta mos com ple -
ta men te ar ru i na dos”. Afli to e fu ri o so, afas tou-se apres sa do o in fe liz e 
a fa mí lia cho ro sa e que i xo sa en ca mi nhou-se para a casa per di da, com
seu car ro pu xa do a dois bois. A pa i xão do jogo é tão vi o len ta nos bra si -
le i ros que são ca pa zes de ar ris car nele o úl ti mo vin tém, so fra em bo ra
a fa mí lia em casa to das as pri va ções.

Nos sas ex cur sões aos ar re do res fo ram ra re an do, por que
eram suje i tas a cres cen te pe ri go. Pe que nos des ta ca men tos ini mi gos ami u -
davam suas tra ves si as no Ja gua rão, con for me da vam cla ro tes te mu nho os
constan tes as sas sí ni os das sen ti ne las que tí nha mos à mar gem. Espe ci al -
men te no Pas so das Pe dras era fre qüen te en con trar mor ta a sen ti ne la
quan do se ia ren dê-la; e em ge ral es ta va hor ri vel men te mal tra tada. Por
isso o ge ne ral or de nou que a sen ti ne la pas sas se a ser co lo ca da no alto de 
uma ár vo re de copa des bas ta da, onde pelo me nos não se ria tão fa cil -
men te atin gi da pela as tú cia do ini mi go. Mas de uma fe i ta um sol da do do 
3º Ba ta lhão de Ca ça do res ador me ceu no seu alto pos to e caiu no chão;
que brou di ver sas cos te las e dias após veio a fa le cer.

De po is de aqui es ta ci o na dos por al gum tem po, ti ve mos ordem
de re gres sar a Ser ri to, onde já ha via che ga do a ma i or par te das mi lí ci as
que esta vam fal tan do. Nes te mo men to nada nos po dia ser mais de sejável
do que se me lhan te or dem, gra ças à qual po de ría mos pas sar nes ta
cidade zi nha os pou cos dias de des can so que ain da te ría mos.

À nos sa che ga da a ma i or par te dos mo ra do res de Ser ri to ha vi am
fu gi do, de modo que mal acha mos a ter ça par te da po pu la ção; é que adi vi -
nha vam que ago ra de via ser sé rio que o co me ço da cam pa nha es ta ria imi nen -
te e como com a nos sa par ti da de vi am con tar na cer ta com a en tra da dos re -
pu bli ca nos, o medo dos ma us-tratos os im pe liu a de i xa rem às pres sas a lo ca -
li da de, com tudo quan to ti nham de mais pre ci o so. O que mu i to es pe ci al men -
te me im pres si o nou nes te meu re gres so a Ser ri to foi a di fe ren ça en tre as pro -
vín ci as de S. Pe dro do Sul e Cis pla ti na a res pe i to de fer ti li da de. Do ou tro
lado do rio o pas to cres cia com uma pu jan ça e uma al tu ra ver da de i ra men te
es pan to sas, ao pas so que do nos so lado ago ra tudo pa re cia de ser to, de onde
a ma gra ca va lha da ti nha ra pa do o úl ti mo talo de pas to. Nem mes mo o pas to
ne ces sá rio aos nos sos ca va los po día mos con se guir a bom di nhe i ro, pelo que
nos vía mos obri ga dos a pas sar o rio em pe que nas ca no as para ce i far o pasto
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na Cis pla ti na, com pe ri go de vida. E aí no meio do pas to vi via imen si da de de 
caça, no ta da men te vía mos mu i tas das gran des ga li nho las co ro a das. Mas não
nos po día mos atre ver a fa zer ca ça das por que a todo mo men to apa re ci am à
mar gem des ta ca men tos do exér ci to de Bu e nos Ai res.

Não era só de pas to mas tam bém de le nha a nos sa pe nú ria e
tam bém tínha mos que bus cá-las na Cis pla ti na. Cada se ma na era es ca lado
um ofi ci al com 40 a 50 sol da dos, que ti nham que su bir em bar ca dos o
rio até um pon to onde se jul gas sem li vres de sur pre sa ini mi ga e aí cor tar a
lenha ne ces sá ria. Para os ofi ci a is não po dia ha ver ser vi ço mais de sa gra dá vel, 
pri me i ro por que ti nham que pas sar 3 a 4 dias no mato para der ru bar a
le nha ne ces sá ria e nis so che ga vam a fal tar os ví ve res, por que os sol da dos 
iam abas te ci dos só para dois dias, e em se gun do lu gar porque as de ser ções
se amiuda vam e o ofi ci al ti nha que res pon der pe los ho mens que levava.
E no mato es pes so, por onde os sol da dos se es pa lha vam no seu tra ba -
lho, era im pos sí vel que um ho mem só fis ca li zas se cons tan te men te 40 a
50; nem po dia con fi ar no au xí lio dos sar gen tos por que es tes tam bém às
ve zes de ser ta vam.

Nada obs tan te o ofi ci al so fria pena de pri são se ao seu re gresso 
fal tas se um ho mem.

Ansiá va mos por que co me ças se a cam pa nha, pois nu tría mos
es pe ran ça de que sob o co man do do Ma re chal Bra un pelo me nos
alimen ta ção não nos fal ta ria, pas sa ría mos um pou co me lhor do que ao
tempo do Mar quês de Bar ba ce na. Fi nal men te veio a tão al me ja da
ordem: fi cou mar ca do o dia 7 de ja ne i ro de 1828 para nos sa par ti da.

Antes de ini ci ar mos a mar cha ain da nos foi pago um mês do
sol do atra sa do; em se gui da ar ru ma mos às pres sas a pou ca ba ga gem que
po día mos le var e as sim, ape nas pro vi dos do que era de ma i or ne ces si da -
de, se re na men te en ca rá va mos os acon te ci men tos por vir. Nin guém das
tro pas da 1ª li nha ti nha ou sa do des ta vez le var mu i ta co i sa para a cam -
pa nha, pois ain da es ta va fres ca a lem bran ça da per da de nos sa ba ga gem a
20 de fe ve re i ro de 1827. Mas as mi lí ci as no vas, que ago ra se nos ajun ta -
ram, tra zi am não só car gue i ros, ca va los e mu las, su per lo ta dos de ma las,
ca i xões, ca i xas e sa cos, mas ain da mu i tos le va vam ne gros para ser vir de
cri a dos na cam pa nha.96 O ar re a men to des sa gen te de men ta li da de ori -
en ta les ca era em par te tão rico que as ca de i as e pla cas de pra ta cons ti tu -
íam ver da de i ra car ga para o ca va lo. Ha via es tri bos que com seus en fe i tes 
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ar tís ti cos pa re ci am os nos sos bal des de car vão para aque ci men to das ca -
sas e às ve zes eram de pre ço su pe ri or a du zen tas pi as tras es pa nho las. As
ca nas re don das das ré de as, tran ça das de cou ro de boi, eram re ves ti das de
tu bos de pra ta, de po le ga da e mais de com pri men to, jus ta pos tas, uni -
ca men te para en fe i te. Da ca be ça da pen di am em ca de i as de pra ta de um
dedo de gros su ra em gran des pla cas do mes mo me tal pre ci o so fi gu ras
de águia, ga vião, aves truz, gi ra fa. A sela con sis tia de um lom bi lho de
ma de i ra re ves ti do de cou ro, por sua vez co ber to com ou tro cou ro
gra va do com toda es pé cie de fi gu ras fa bu lo sas; so bre pu nham-se à sela
di ver sas man tas mul ti co res, de lã, a es tas no va men te um cus to so cou ro
de ti gre ou onça e por fim ain da um cou ri nho mu i to fino. O con jun to
era ajus ta do por meio de for tes cor re i as li ga das a dois ar go lões de fer ro.
Cada um des ses si ba ri tas bra si le i ros le va va na mão um chi co te de cabo
cur to, de pra ta ou de ouro, com 4 a 5 pon tes mu i to bem tran ça das.

Um se gun do-tenente do 22º Re gi men to de Ca va la ria de Mi lí cia
pre sen te ou cer ta vez o Ge ne ral Ro sa do com um des ses ar re a men tos, que
cus ta ra 5.000 pi as tras es pa nho las.97 Alguns anos mais tar de tor nei a ver este 
moço e seu uni for me me mos trou que ele já era ma jor, pro mo ção para a
qual sem dú vi da con tri bu í ra não pou co aque le ar re a men to. A mi lí cia, aliás,
só per ce be sol do du ran te a cam pa nha e a pro mo ção não de pen de de an ti -
güi da de, mais das con di ções de for tu na pes so al dos in di ví du os. Os Re gi -
men tos 22º, 32º e 40º,98 este in te i ra men te cons ti tu í do de na tu ra is da Cis pla -
ti na, dis tin gui am-se tan to pelo seu co nhe ci men to do ter re no como pela sua 
des tre za eqües tre e pela bra vu ra pes so al. Infe liz men te ne nhum de les era
com ple to, sem o que o nos so exér ci to, com tan tos qua se-regimentos, de ve -
ria ter efe ti vo mu i to ma i or. Des ta for ma es ta ri am no va men te re u ni dos cer -
ca de 8.000 ho mens, com os qua is o Ma re chal Bra un pre ten dia ini ci ar a
cam pa nha de ci si va con tra a Re pú bli ca de Bu e nos Ai res.

Os ar ro i os que no in ver no ti nham en gros sa do em po de ro sas
corren tes, pa re ci am ago ra qua se se cos, o que mu i to fa ci li ta va o transpor te
do nos so re a bas te ci men to. Onde dan tes o ca va lo mal pas sa va a nado,
agora po dia-se pas sar qua se a pé en xu to, as sim como os ca mi nhos dantes
ala ga dos ago ra es ta vam à vis ta e pra ti cá ve is.

Par timos, pois, a 7 de ja ne i ro de 1828; lon ga co lu na de viaturas
com ví ve res se guia ao exér ci to, como tam bém quan ti da de de car re tas de 
par ti cu la res car re ga das de ar ti gos de co mér cio.
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NOTAS AO CAPÍTULO IX

90 Ainda, pura in ven ci o ni ce. O Mar quês ob te ve li cen ça para ir ao Rio e pas sou o
coman do ao ma re chal Brown, como ofi ci al mais gra du a do, a 18 de ju nho de 1827,
dizendo na or dem do dia com que se des pe diu que apro ve i ta va a quadra
inverno sa, que tor na va im pos sí vel o pros se gui men to das ope ra ções, para ir à Corte
con se guir os ele men tos que fal ta vam ao exér ci to, pois sa bia pela ex pe riên cia que
uma hora de con fe rên cia apla i na di fi cul da des que não são ven ci das se não com
muitos me ses de cor res pon dên ci as.
No dia 16 de agos to o Impe ra dor no me a va Bar ba ce na para ir à Eu ro pa
arranjar-lhe uma es po sa; dois dias mais tar de, dis pen sa va-o do co man do do
exér ci to do Sul.

91 Gus ta vo Hen ri que Brown e não Bra un. O ano ta dor pos sui do cu men tos fir ma dos
por ele. Ser viu no exér ci to por tu guês com a pa ten te de ma re chal-de-cam po, e no
in glês com a de co ro nel. Se gun do ale gou, ao ser con tra ta do para en trar ao ser vi ço
do Bra sil, ha via sido con vi da do para o exér ci to da Prús sia. Exer ceu pela pri me i ra
vez en tre nós o car go de che fe de es ta do-maior, cri a do no co man do de Bar bacena,
sem apo io em qual quer dis po si ti vo le gal. Co man dou in te ri na men te o exér ci to e
envol veu-se em gran des con tro vér si as, quer com o pre si den te Sal va dor José
Maci el, quer com os mais gra du a dos dos nos sos ofi ci a is, im bu í dos es tes, na tu ral -
men te, da onda na ci o na lis ta.
Foi ex clu í do do exér ci to pela lei de 24 de no vem bro de 1830. Re cla mou inu til mente,
apon tan do uma per fí dia do vis con de de Ita ba i a na, que ao re di gir o con tra to emi tiu
a cláu su la da vi ta li da de, le van do-o a as si nar de boa fé esse do cu men to. Nes ta si tu a -
ção ain da se acha va em 1848, car re ga do de fa mí lia e pas san do pri va ções, mu i to em -
bo ra pu des se mos trar a ci ca triz do fe ri men to que re ce beu no pas so do Ro sá rio, que 
ape sar de pro fun do foi clas si fi ca do por Bar ba ce na de sim ples con tu são. O re que ri -
men to que nes ta data di ri giu ao go ver no pode ser lido na Re vis ta Mi li tar Bra si le i ra,
vo lu me cor res pon den te a abril-junho de 1925. Foi re in clu í do em 1851, como ma -
re chal-de-cam po re for ma do. Fa le ceu em Dres den em 1861.

92 É mu i ta bor do e i ra... A por ta ria de 3 de se tem bro de 1825 man dou pu nir com 60
chi ba ta das a pri me i ra de ser ção sim ples e com 100 a se gun da. No exér ci to pla ti no,
as de ser ções não eram mais ra ras, mas as pu ni ções eram in com pa ra vel men te mais
se ve ras. Vê-se pe los diá ri os que es tão pu bli ca dos, que os de ser to res, logo após a
cap tura, com pa re ci am pe ran te um con se lho su má rio e, ho ras mais tar de, eram
fuzi la dos. As pró pri as se nhas dis tri bu í das ao exér ci to pla ti no fa zi am em re gra
alusão a tais cas ti gos.
Os ge ne ra is bra si le i ros can sa ram de pe dir a mes ma pro vi dên cia, mas os po lí ti cos
que nos go ver na vam nada con se gui ram, mes mo por que a de ser ção foi uma das
melho res ar mas em pre ga das para en tra var a mar cha das ope ra ções e per der o
prime i ro im pe ra dor.
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93 Isso não pas sa va de um bo a to, es pa lha do pelo ini mi go. Nes ta úl ti ma fase, as di -
ficul da des do exér ci to pla ti no eram ain da ma i o res do que as nos sas. Numa época
em que a guer ra era fe i ta mais com ho mens e ani ma is do que com o ma te ri al,
com o tempo o im pé rio au men tou con si de ra vel men te os efe ti vos de suas for ças,
chegan do a re u nir na re gião de Ja gua rão uns nove mil ho mens, a que os con trá ri os
tal vez não pu des sem opor seis mil.

94 Ine xa to. Ain da hoje os ha bi tan tes do Rio Gran de do Sul apre ci am mu i to a car ne.
Os ofi ci a is es tran ge i ros que co nos co tra tam ad mi ram-se da fru ga li da de dos nos sos
sol da dos, pois mes mo os fi lhos do nor te, que não es tão ha bi tu a dos ao chur ras co,
não são exi gen tes quan to à ali men ta ção. (Vide a nota 39).

95 Con vém es cla re cer que a mu dan ça do 27º B. C. para o sul da pro vín cia obe de ceu
a um pla no de con jun to. Sa be mos que o Mar quês de Bar ba ce na en tre gou o co -
man do do exér ci to ao Ma re chal Brown no dia 20 de ju nho de 1827, em S. José do 
Nor te. Brown, de acor do com as in for ma ções que ti nha do ini mi go, re sol veu to -
car do pas so de S. Lou ren ço para a re gião de Ja gua rão. Para evi tar uma lon ga
mar cha, as uni da des fo ram trans por ta das por via flu vi al, des cen do o Ja cuí até
Por to Ale gre e daí, pelo Gu a í ba e La goa dos Pa tos, etc., até Pe lo tas fi nal men te
pela La goa Mi rim.
Não se ria pos sí vel ob ter trans por tes ime di a ta men te para to dos os ho mens, ani ma is e
ma te ri a is, pois a na ve ga ção se fa zia len ta men te, por me i os mu i to pri mi ti vos. A des ci da
do rio Ja cuí fa zia-se a vela e a remo, mas para a su bi da, com o ma te ri al de re tor no,
era mu i tas ve zes ne ces sá rio re cor rer à sir ga, ar ras tan do as em bar ca ções por meio
de cor das, pu xa das das mar gens.
O tem po ne ces sá rio aos trans por tes foi apro ve i ta do para fa zer, ins tru ir e dis ci pli nar 
as tro pas de 1ª li nha, cu jos cor pos fo ram man da dos para as po vo a ções mais pró xi -
mas, ao lon go do Ja cuí; as uni da des de 2a li nha fo ram li cen ci a das pro vi so ri a men te,
en quan to que a ca va la ria re gu lar, de po is de re fe i ta, foi man da da para o Pi raí, onde
se acha va uma co ber tu ra de ope ra ções, sob o co man do do Ma re chal Se bas tião
Bar re to Pe re i ra Pin to.
O Q. G. fi cou em Por to Ale gre, até que os cor pos fos sem to dos en ca mi nha dos
para o Ja gua rão, o que se ve ri fi cou em fins de se tem bro, quan do foi mu da do
para Pe lo tas.

96 Isso que pa re ce es tra nho, era en tão co mum nas mi lí ci as.
97 O au tor pro va vel men te nem co nhe ceu o Ge ne ral Mas se na Ro sa do, que de i xou o

co man do do exér ci to no dia 1º de ja ne i ro de 1827, reco lhen do-se ao Rio. A esse
tem po, o 27º B. C. ain da não se havia in cor po ra do ao exér ci to. Um ar ran jo mu i to
mais inteli gen te se ria fa zer o tal 2º-te nen te dar os ar re i os a ou tro che fe de
influên cia, que tives se per ma ne ci do no exér ci to...

98 Ci tan do os 22º, 32º e 40º re gi men tos de ca va la ria li ge i ra de 2ª li nha do exér ci to, que 
por uma ques tão de sim ples tra di ção eram ain da cha ma dos re gi men tos de mi lí ci as,
faz apa re cer uma uni da de de re ser va que não to mou par te na cam pa nha. É pro vá -
vel que o erro te nha sido do ti pó gra fo e do re vi sor. Em vez de 32º re gi men to de
mi lí ci as, po der-se-ia ler 23º ou 39º. No pri me i ro caso, tro ca das as po si ções dos dois al -
ga ris mos, o au tor ter-se-ia re fe ri do ao 23º Re gi men to de Ca va la ria Li ge i ra de 2ª Li nha,
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an te ri or men te cha ma do de Entre-Rios, isto é, da re gião en tre o Ibi cuí, Uru guai e
Ara peí; no se gun do, em vez de um 2, deve ler-se um 9, quan do Car los Se id ler que re -
ria re fe rir-se ao 39º Re gi men to de Ca va la ria Li ge i ra de 2ª Li nha, cha ma do de
Ser ro Lar go.
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Ca pí tu lo X

HISTÓRIA MILITAR – PARTIDA DE SERRITO 
– CHEGADA DO VISCONDE DE LAGUNA 

– FRUTUOSO RIBEIRO, O CUNCTATOR – SURPRESA 
AO ACAMPAMENTO INIMIGO À MARGEM DO JAGUARÃO 

– INTRIGAS NO EXÉRCITO – MAU PAGAMENTO 
DO SOLDO – A VELHA MISÉRIA

oara, pois, o tão almejado mi nu to que me sa gra ria he rói:
abria-se-me a pers pec ti va se gu ra de al can çar pela pró pria ener gia a in de -
pen dên cia e a gló ria no tu mul to lou co da ba ta lha, de su fo car o ar re pen -
di men to por ha ver aban do na do a des pre za da pá tria e os pa ren tes, com
ju ve nil le vi an da de; co me ça ria, pois, glo ri o sa men te a his tó ria da mi nha
vida po lí ti ca e eu mes mo sur di ria pu ri fi ca do e en ri je ci do da pro va de
fogo da ba ta lha das na ções sul-americanos.

Eram so nhos to los, como se cos tu ma tê-los em seus anos tolos
de inex pe rien te da vida, so nhos que sob essa for ma não vol tam e contudo
não se es que cem, pois a qua dra da nos sa ino cen te to li ce é a fase bri lhante
de nos sa vida hu ma na, de nossa fe li ci da de ter re na.

Dis sipado o cre pús cu lo di vi no de nos sas es pe ran ças de cri ança,
des de logo a es cu ri dão da no i te tu mu lar e o ver me Nid gard, que pela
dou tri na de Odin en vol ve como cin to a es fe ra ter res tre, es ma ga im pla -



ca vel men te sua pre sa até a mor te. Mas este ver me Nid gard nada mais é
que a zona equa to ri al e o Bra sil, este cu ri o so im pé rio do brin que do de
re vo lu ção de ma ca cos, fica nes sa zona.  O sol arde e en tu si as ma, o cé re -
bro fer ve e o co ra ção trans bor da, a fan tas ma go ria não toma fim; os fata
mor ga na pou co va ri a dos re cha çam toda a re fle ti da re a li da de e a na tu re -
za é aqui his tó ria na tu ral, pa i nel ilus tra do no ca le i dos có pio do mun do.

Um he rói pas si vo, po rém, um már tir for ça do de um prin cí pio
es tran ge i ro for ça do, bo ne co nas mãos de oni po ten te ni gro man te, é sem pre
um con tras sen so, en quan to um sis te ma ati vo qual amo ro sa ama, em ba la o
nos so co ra ção com as mais lin das can ções de ber ço e fá bu las in fan tis, cri a -
tu ra que não acha em par te al gu ma sos se go nem sa tis fa ção. Ía mos ao en -
con tro dum fu tu ro in cer to, es pe rá va mos tra var guer ra de gi gan tes com ín -
di os, ar gen ti nos e pa ta gô ni cos; su per pú nha mos mon tes a mon tes, ma tas
so bre ma tas, o rio cor ren to so ao mar es pu man te, es pu ma a so nho – es pe -
ran ça à fé – co i sa que não lo gra ram nem gi gan tes, nem ti tãs. Tudo saíra di -
fe ren te, o so nho es pu ma, a fé es pe ran ça de ses pe ra da, e o de ses pe ro re li gião.

  A his tó ria mi li tar que se se gue, a qual tra ta rei o mais pos sí vel 
su cin ta e con ci sa men te, es cla re ce rá essa in tro du ção.

Mal ha vía mos dado as cos tas a Ser ri to, re ce bía mos a no tí cia de
que aí en tra ra um des ta ca men to ini mi go de 400 ho mens. O Ma re chal Bra un 
aban do nou de bom gra do a po vo a ção aos re pu bli ca nos, pre o cu pa do
so men te em pro cu rar o gros so do exér ci to ini mi go que, se gun do cor ria,
te ria já pe ne tra do mais de 20 lé guas pelo ter ri tó rio da pro vín cia de S. Pe dro 
do Sul. Mar chá va mos no i te e dia, para al can çar o ini mi go o mais cedo
pos sí vel, mas este pa re cia que de se ja va por ora evi tar uma ba ta lha de ci -
si va; pois sua in fan ta ria fi ca ra na Cis pla ti na e por isso ele se con ten ta va
em cons tan te men te nos cer car, o que lhe era fá cil em vis ta da gran de di -
fe ren ça en tre a nos sa ca va lha da e a dele. É que es pe ci al men te os ar gen -
ti nos es ta vam to dos mu i to bem mon ta dos e po di am di a ri a men te tro car
de ca va lo uma vez e até duas, ao pas so que a nos sa ca va la ria se acha va
nes se sen ti do em es ta do las ti má vel. Mas em toda par te onde apa re ces se 
a nos sa in fan ta ria os re pu bli ca nos re cu a vam com medo, e com a sua boa 
e rá pi da ca va la ria não lhes era di fí cil nes ses es pa ços in co men su rá ve is res sur -
gir ora na nos sa fren te, ora na re ta guar da. Con tu do não era pos sí vel
fazê-los pa rar em par te al gu ma, com o que a si tu a ção tor na va-se para
nós cada vez mais crí ti ca, quan to mais os per se guía mos, ven do-se cla ra -
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men te que eles ob je ti va vam nada mais que to mar-nos os re ba nhos de
gado e cor tar as co mu ni ca ções. Por isso, após vá ri as ten ta ti vas inú te is
para pro vo car uma de ci são, o ma re chal fez o exér ci to pa rar al guns dias,
para que a sol da des ca can sa da de tan tas ex cur sões em sen ti dos cru za dos 
pu des se re fa zer-se e re ce ber re mu ni ci a men to; mal po rém acam pá va mos, 
o ini mi go de novo nos ro de a va com suas guar das – que fu gi am logo
que, mes mo de lon ge, des co bri am o avan ço de qual quer pe que no des ta -
ca men to nos so.

Já en tão o exér ci to co me ça va a so frer pri va ção de mu i ta co i sa
que não deve fal tar ao sol da do em cam pa nha. A ma i o ria dos trans por tes 
a nós des ti na dos eram apre sa dos e os des ta ca men tos que os es col ta vam
eram ani qui la dos; até os co mer ci an tes que nos ha vi am acom pa nha do
com os seus car ros de bois se afas ta vam e não vol ta vam.

Fi nal men te o ge ne ral re ce beu por um bom be i ro99 a no tí cia de 
que bem na nos sa pro xi mi da de acam pa ra um cor po de ca va la ria ini mi ga, 
de 6.000 ho mens. Na mes ma data, à no i te, o 27º Ba ta lhão de Ca ça do res, 
alemão, e mais dois ba ta lhões de ca ça do res bra si le i ros, bem como
alguns re gi men tos de ca va la ria, re ce be ram or dem de par tir ime di a tamen te,
em com ple to si lên cio, sem mo chi la e de equi pa men to ali vi a do, abun dan -
te men te mu ni ci a dos; a ma i or par te da ca va la ria e a ar ti lha ria, bem como
dois ba ta lhões de in fan ta ria, fi ca ram no acam pa men to.

Avan ça mos com a ma i or ca u te la até alta no i te; fora pro i bi do
dar a mí ni ma pa la vra, sob pena de se ve ro cas ti go; quan to mais pro gre -
día mos, tan to mais se ami u da va o en con tro de es piões, a pé e a ca va lo,
que nos de mons tra vam que es tá va mos per to do ini mi go.

Está va mos na fir me con vic ção de que fi nal men te te ría mos
ba ta lha e por isso de an te mão nos ale grá va mos; sú bi to, cer ca de meia
no i te, fi ze mos alto e logo o Ma re chal Bra un re tro ce dia às pres sas pelo
mesmo ca mi nho. Che i os de es pe ran ças acam pa mos e aguar da mos as
ordens que ha vi am de vir. A no i te era ex cep ci o nal men te fria; um ven to
agu do, cor tan te, pa re cia que rer pe ne trar-nos até a me du la. Si len ci o sa -
men te en sa ri lha mos as ar mas, cada qual pro cu rou um mon tí cu lo ou
uma ár vo re que um pou co o pro te ges se do ri go ro so frio. Fi nal men te
pe las qua tro ho ras da ma nhã apa re ceu em vez do ma re chal um aju dante,
e tra zia a or dem de que in con ti nen ti, em nada fe i to, re tro ce dês se mos ao
acam pa men to.
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Sem achar de ci fra ção para esta re pen ti na mu dan ça, o cor po
obe de ceu mur mu ran do a esta or dem de sa gra dá vel; só de po is de re tor -
na dos às nos sas bar ra cas é que sou be mos que o Te nen te-Ge ne ral Le cór, 
Vis con de de La gu na, a quem o go ver no pas sa ra o co man do su pe ri or do 
exér ci to, che ga ra pou cas ho ras após a nos sa par ti da e dera ao ma re chal
ordens se ve ras para ime di ta men te re tro ce der.100 O Ma re chal Bra un havia
pro cu ra do uma ba ta lha por es tar con ven ci do de que sa i ria ven ce dor,
mas o nos so novo ge ne ra lís si mo ado ta va sis te ma to tal men te ou tro. Era
de opi nião que se evi tas se todo en con tro sé rio, “por que no caso de uma 
ba ta lha ma lo gra da o Bra sil se ria in ca paz de for mar ou tro exér ci to, pelo
que se de via ba ter o ini mi go pela pru dên cia, isto é, pelo su bor no, mas
de ne nhum modo pela for ça das ar mas”. O Ma re chal, pro fun da men te
me lin dra do, de po is de uma lon ga en tre vis ta que teve so bre esse as sun to
com o seu novo su pe ri or, re co lheu-se che io de fu ror à sua bar ra ca.

O General Le cór era um ho mem de 72 anos de ida de, de
aspec to res pe i tá vel, com re no me mi li tar, e po de ria ter sido ou tro ra um
va lo ro so ge ne ral-de-campanha, pois que a Ingla ter ra lhe con fi a ra um
exér ci to de 10.000 in gle ses nas cam pa nhas de Espa nha e Por tu gal, sob o 
comando su pe ri or de Wel ling ton e Be res ford; ago ra, po rém, tal vez de ma -
siado avan ça do em anos, ou re tar da do di an te dos pro gres sos da época,
mostrou-se va ci lan te em ex ces so e dú bio em suas em pre sas. Se gun do os 
seus prin cí pi os, re co me ça ram pois as mi gra ções pe las pla ní ci es da
provín cia de S. Pe dro do Sul, sem que se pu des se es pe rar uma de ci são
pe las ar mas. O ini mi go en tre tan to tor na va-se cada vez mais atre vi do;
for tes ma go tes cons tan te men te nos cir cun da vam, im pe din do o nos so
re a bas te ci men to, e de to dos os la dos apa re ci am pri va ções das co i sas as
mais ne ces sá ri as. Cada ma nhã eram en con tra dos mor tos di ver sos
homens dos nos sos pos tos avan ça dos. Os es pa nhóis se es gue i ra vam à
noite, com o seu fu zil ge ral men te car re ga do de ba las pi ca das, ocultan do-se
atrás de ca va los adre de en si na dos, fu zi la vam es con di dos a nos sa
senti ne la e logo mon ta vam a ca va lo e im pu nes fu gi am a toda a bri da.
Ge ral men te o in fe liz atin gi do por um des ses pe da ci nhos de chum bo
mor ria, pois ain da com a im pe rí cia dos nos sos ci rur giões e a pe nú ria da
nos sa far má cia logo se de cla ra va a sep ti ce mia. Para pôr um pa ra de i ro a
esse es ta do de co i sas, evi tar uma len ta e in gló ria dis so lu ção, o ge ne -
ral-em-chefe teve de re sol ver fi nal men te em pre en der algo de sé rio;
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parti mos no va men te e pro cu ra mos pe las nos sas mar chas for çar o ini mi go
a um en con tro, fos se onde fos se.

A 20 de fe ve re i ro de 1828 pa re ceu, de fato, fi nal men te, que os 
re pu bli ca nos que ri am re me mo rar o pri me i ro ani ver sá rio da ba ta lha do
Pas so do Ro sá rio, pois ata ca ram cedo a nos sa van guar da.101 Ao nas cer
do sol ou vi mos um pro lon ga do e vi o len to ti ro te io, pelo que o ba ta lhão
de ca ça do res ale mães re ce beu or dem de avan çar a toda a pres sa; e não
tar dou que vís se mos a nos sa pon ta re pe li da ener gi ca men te por nu me ro sos
for ra ge a do res. Mas tam bém mal gal ga mos uma ele va ção, os re pu bli ca nos
ins tan ta ne a men te re ti ra ram, vi si vel men te ame dron ta dos. Qu e ri am
cer ta men te me dir-se com a nos sa ca va la ria, não com a in fan ta ria;
mas exe cu ta ram a sua re ti ra da tão rá pi da e em tão boa or dem que não
con se gui mos al can çá-los. Assim ti ve mos todo o dia o ini mi go à vis ta,
sem lo grar mos fixá-lo; só as guer ri lhas [sic] da ca va la ria con ti nu a vam.

A 21 de fe ve re i ro, ao nas cer do dia, avis ta mos os re pu bli ca -
nos dis pos tos em ex ten sa li nha bem per to de nós. Alguns dis pa ros de
canhão, or de na dos pelo ma re chal, que ago ra se con ser va sem pre jun to
da nossa pon ta, de sa fi a vam à luta. O ini mi go fi cou im pas sí vel, pa re cendo
pru den te mente pre fe rir a es pe ra pelo ata que da nos sa in dis ci pli na da
cavala ria; quan do, po rém, em vez dis so, al gu mas com pa nhi as de ca çadores, 
em li nha de ati ra do res, se pu se ram a avan çar, ele re ti rou va ga ro sa men te, 
após os pri me i ros ti ros. Ago ra a nos sa ca va la ria tam bém ata cou, foi,
porém, logo re pe li da.

A 22 de fe ve re i ro re pe ti ram-se as ce nas dos dois dias pre ce -
den tes. De to dos os la dos ou via-se for te ti ro te io e de vez em quan do
che ga vam fe ri dos; mas era im pos sí vel de ter os re pu bli ca nos até que a
nos sa in fan ta ria pu des se par ti ci par no com ba te. Sem per der pro pri a men te
ter re no, o ini mi go ce dia di an te de nós, ora à di re i ta, ora à es quer da, o que
era mu i to fá cil de re a li zar nes sas vas tas es te pes, onde era im pos sí vel
fixá-los.

A 24 fi nal men te ele de sa pa re ceu de todo de nos sas vis tas, e
tor na mos a se gui-lo al gum tem po sem que ocor res se o mí ni mo com bate.
De po is de ram-se ou tra vez al gu mas in sig ni fi can tes es ca ra mu ças, e afi nal
acam pa mos jun to ao arro io do Meio. Ago ra, po rém, to das as nos sas
pro visões es ta vam in te i ra men te con su mi das. Nada mais nos era for necido,
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se não di a ri a men te duas li bras de  má car ne ma gra, que, in ge ri da sem sal
e sem pão, só po dia exa cer bar a nos sa fome, acres ci da pe los inú me ros
sa cri fí ci os. Nes sa extre mi da de, e acres cen do que mu i ta vez par te da
min gua da ra ção era de os sos, os sol da dos iam apa nhar pês se gos ver des
na vi zi nhan ça e os co zi nha vam em água pura. Se me lhan te “de sa per to” 
era pu ni do com du zen tas va ra das.

Um dia um ale mão des res pe i tou essa pro i bi ção e foi bus car
al guns dos men ci o na dos fru tos numa plan ta ção pró xi ma, no que foi
des co ber to. Ser via num dos ba ta lhões bra si le i ros e o co man dan te não
tre pi dou em que rer man dar apli car-lhe o dito nú me ro de va ra das, mas
ele pos su ía mais amor-pró prio para pre fe rir a mor te à ver go nha e por
isso en quan to o ca pi tão ins pe ci o na va a com pa nhia ele me teu uma bala
na cabeça. Espan ta dos de ad mi ra ção, os bra si le i ros o olha vam e unâ nimes
comen ta vam que eles te ri am an tes so fri do o cas ti go que to ma do semelhan te 
re so lu ção.

Cada dia cres cia a mi sé ria, nos sos sol da dos ma ta vam to dos os 
cães que ain da apa re ci am no acam pa men to e os co mi am como pe tis co,
pois pelo me nos ti nham mu i to mais gor du ra e for ça do que os can sa dos 
bois ma gros, que pe las lon gas mar chas e a fome es ta vam tão mi se rá ve is
que ago ra qua se só ti nham san gue nos os sos, em vez do tu ta no, de que
dan tes nos ser vía mos para os as sa dos.

O sol do que aqui não era pago em pa pel como no Rio de
Ja ne i ro, mas em mo e da, e que des ta ma ne i ra, in clu si ve to das as gra ti -
fi ca ções che ga va qua se ao do bro do que era lá, des de mu i to tem po
não nos era pago; tam bém pou co te ría mos po di do fa zer aqui com o
di nhe i ro, pois os co mer ci an tes há mu i to tem po não se ani ma vam às
nos sas vizinhan ças, des de que os es pa nhóis ha vi am apa nha do di versas
de suas car re tas e ma ta do os do nos. Entre tan to o go ver no bra si le i ro
re me tia fre qüen te men te im por tan tes so mas para paga dos sol dos,
eram, po rém, pelo Ge ne ral Le cór man da das ao fa mi ge ra do Ge ne ral
Fru tu o so Ri be i ro.102

Antes de pros se guir na mi nha nar ra ção, pre ci so re gis tar algo
da bi o gra fia des se ho mem no tá vel.

Fru tu o so Ri be i ro, o as tu ci o so aven tu re i ro, em cu jos am bi ciosos
pla nos mu i tas ve zes fa lha ram os pro pó si tos de D. Pe dro, é bra si le i ro de
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nas cen ça,103 e ser viu ao Bra sil como ma jor. Sem pos su ir pro pri a men te
co nhe ci men tos só li dos do que quer que fos se, ele sa bia aje i tar-se em
qual quer si tu a ção da vida, era sem pre há bil e ar di lo so, mos trou em várias
oca siões ex tra or di ná ria pers pi cá cia, co nhe cia exa ta men te o ter re no em
que se fa zia a guer ra, pos su ía gran de co nhe ci men to dos ho mens, se guia
seus pro je tos com rara pro fi ciên cia, ti nha ili mi ta da re sis tên cia fí si ca, e
não olha va se eram bons ou maus os me i os que ser vis sem a seus fins.
Sua des me di da con fi an ça em si mes mo, sua lou ca men ta li da de po lí ti ca,
sua exa ge ra da am bi ção, na tu ral men te não per mi ti ram que por mu i to
tem po se con ten tas se como ma jor. Ele ima gi na va, mal ama du re ci do
como ho mem, sub me ter ao seu do mí nio as pro vín ci as Cis pla ti na e S. Pe dro
do Sul, pen san do mes mo, no seu so nho de ma jes ta de, cons ti tu ir de las
um re i no para si. Para dar co me ço a essa di fi cul to sa em pre sa en trou em
se cre ta ligação com o ge ne ral-em-chefe ini mi go, pro me ten do-lhe ban dear 
para os repu bli ca nos o re gi men to de seu co man do. Não tar dou em
apare cer a oca sião para exe cu tar esse pla no atre vi do.

Ri ve ra, de po is de pre ve ni do o ini mi go, con du ziu o seu re gi -
men to a um lu gar ro de a do de mon tes e aí man dou de sen ci lhar os cavalos
e en sa ri lhar as ar mas, e em se gui da dis per sou a ma i or par te de sua gen te, 
em bus ca de le nha, água e car ne. Tudo fora pre vis to de modo que as
dis tân ci as a ven cer para de sem pe nhar es sas ta re fas fos sem lon gas, para
que os sol da dos ti ves sem que de mo rar ne las. Enquan to isso, a um aceno,
um in sig ni fi can te tro ço de tro pas ini mi gas sor ra te i ra men te se apro xi -
mou do acam pa men to e sem di fi cul da de se apo de rou das ar mas, e os
sol da dos bra si le i ros, ven di dos pelo seu pró prio ma jor, ao re gres sar da
fa i na se vi ram iner mes, e cer ca dos pelo ini mi go fo ram apri si o na dos sem 
re sis tên cia. Na ma i or par te pas sa ram de po is ao ser vi ço da Re pú bli ca.
Por esta fa ça nha Fru tu o so Ri be i ro foi logo no me a do co ro nel e pou co
de po is bri ga de i ro, ao ser vi ço de Bu e nos Ai res.104 Mas o seu or gu lho
não per mi tia que fos se su bor di na do a ou tro; e como to das as ca ba las
para de por o Ge ne ral Alve ar fa lhas sem na fir me za do en tão pre si den te 
de Buenos Ai res, ele re sol veu, qual novo Wal lens te in, cons ti tu ir por sua
pró pria con ta um ban do de sal te a do res. Assim ajun tou todo o re bo ta lho 
que lon ge ou per to pôde atra ir e lan çou-se com essa gen te às Mis sões,
ou tro ra pos su í das pe los je su í tas, aí tra tou de for ta le cer o seu ban do
meio es fa i ma do, à cus ta dos ha bi tan tes. Tan to o Bra sil, como Bu e nos
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Ai res, pas sa ram a vol ver suas vis tas para esse vi o len to he rói, que, sem
di zer para que, reunira um exér ci to de dois mil ho mens e sa í ra da lei,
ditan do ele mes mo a lei da es pa da. Ambos os pa í ses por fi a vam pela sua
ami za de, pois cada qual te ria lu cro em ob ter a ade são de se me lhan te
homem com seu ban do, tal vez até pu des se com ele de ter mi nar a deci são
da de mo ra da guer ra. Mas Ri be i ro era bas tan te as tu to para apro ve i tar
bem a van ta gem ad qui ri da, e com a sua tá ti ca ma nho sa de i xa va a am bos
na in cer te za e na espe ran ça. Tan to ao Impé rio, como à Re pú bli ca, ele
lison je a va com a pers pec ti va agra dá vel de jun tar-se com a sua gen te ao
exér ci to,105 mas tan to pro te la va o cum pri men to des sas pro mes sas, que
em bre ve de am bas as par tes não po di am mais fi ar-se nele. Entre tan to
seu peque no exér ci to cres cia dia a dia, como a bola de neve se faz
avalan che, e ele era re ques ta do como juiz en tre os dois pa í ses tão
impor tan tes, Bra sil e Bu e nos Ai res. É que es ta va em jogo a pos se da
bela pro vín cia Cis pla ti na e tan to mais im por tan te de via tor nar-se o
homem a quem se atri bu ía que pela ade são de seu pe que no exér ci to a
um dos ad ver sá ri os fa ria pen der a vi tó ria para esse lado.

O Ge ne ral Le cór que, como já nar rei, era de opi nião que o
exér ci to ini mi go de via ser ba ti do pelo su bor no mu i to mais que pela
espada, man da va àque le dú bio Cunc ta tor todo o di nhe i ro que se des ti -
na va ao pa ga men to do sol do do exér ci to bra si le i ro, es pe ran do as sim
con quis tar a ami za de, quem sabe o au xí lio de Ri ve ra. Este ace i ta va tudo
e fa zia cons tan tes pro tes tos de fi de li da de ao Bra sil, ex pli can do que não
fora pro pó si to, fora um aca so in fe liz, a sua pas sa gem para o ser vi ço da
Re pú bli ca; e cal ma men te pros se guia em suas pi lha gens e rou bos nas
Mis sões.

O Ma re chal Bra un, ao con trá rio, que não po dia mais re fre ar o 
seu fu ror, pre ve nia re pe ti da men te o Ge ne ral Le cór que se não fi as se de
um homem cujo úni co fito era for ta le cer-se e en ri que cer o mais possí vel,
para de po is en trar, em ple na li ber da de, como ter ce i ro, no con fli to e, por 
fim, qual o leão da fá bu la fi car com o me lhor qui nhão em par ti lha.

Mas to das as pon de ra ções nes se sen ti do fo ram bal da das; o
ge ne ral teimoso ti nha que le var avan te o seu pro pó si to e o nos so exército
por isso tinha que pas sar fome, ter pa ciên cia e pou co a pou co ani quilar-se.

Enquan to des ta ma ne i ra Fru tu o so Ri be i ro, com suas re no -
vadas pro mes sas se du to ras, en ga na va o go ver no bra si le i ro, ia ele en gros -
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san do di a ri a men te o seu pe que no exér ci to, o que ain da mais lhe era fa ci -
li ta do pe las im por tan tes so mas em di nhe i ro que lhe eram man da das de
nos sa par te e pela da Re pú bli ca. Ilu din do a am bas as po tên ci as com os
seus protes tos de de di ca ção e dis po si ção de, se ne ces sá rio, pres tar auxílio,
ele apli cava o di nhe i ro e os man ti men tos que do mes mo modo lhe
chegavam em abun dân cia para man ter fa vo rá vel o es pí ri to de suas tropas
e for ta lecer-se o mais pos sí vel. Zom ban do de to dos os es for ços para
indu zir esse atre vi do ca u di lho – que era em ter ra o que qua se na mes ma
épo ca fora no mar lor de Coch ra ne – a to mar fi nal men te o par ti do de
um dos con ten do res, Ri be i ro com a ma i or ha bi li da de fu gia de de monstrar
pu bli ca men te suas ver da de i ras in ten ções, des cul pa va-se cons tan te men te
com ra zões fú te is pela sua de mo ra em in cor po rar-se ao exér ci to, e
persis tia como te mi do la drão nas Mis sões. O jus ti fi ca do ódio do Marechal
Bra un subiu ao ex tre mo; o ve lho Le cór teve que ce der e ante a in sis tên cia
dele man dou afi nal um cor po con tra Fru tu o so, cor po que en tre tan to foi
ata cado pe los su pos tos ami gos e re cha ça do. Esta vam fi nal men te expostos à
luz do dia os as tu ci o sos pro pó si tos do am bi ci o so ca va le i ro da sor te e o
nosso ge ne ral cu ra do da ilu são com a mais do lo ro sa de cep ção; re -
conheceu-se cla ra men te que to das as ne go ci a ções de Fru tu o so des de
o início não pas sa vam de fi nís si ma tra ma de in tri ga. Não obs tan te não
se ousava pro ce der aber ta men te con tra ele e de i xou-se por ora que
ficas se nas Mis sões, a rou bar e a pi lhar quan to en ten des se. O es per to rei 
de bandi dos nun ca se es que cia de po is de cada ope ra ção de ra pi na de
reme ter um re la tó rio ao nos so ge ne ral, des cre ven do a sua em pre sa
como im pres cin dí vel.

Qu an do, fi nal men te, a 30 de ou tu bro de 1828 se ul ti mou a
paz en tre o Bra sil e Bu e nos Ai res, e a an ti ga pro vín cia Cis pla ti na se
trans for mou em Re pú bli ca do Uru guai, Fru tu o so Ri be i ro es ta va à tes ta
de nu me ro so exér ci to, com o qual logo mar chou so bre Mon te vi déu,106

no propó si to de aí pro cla mar-se di ta dor. Os seus pla nos ten den tes à
criação de um novo re i no in de pen den te fa lha ram, en tre tan to ele logrou
êxi to em sen do até hoje pre si den te da Re pú bli ca do Uru guai, sobre a
qual ele pre ten de ra exer cer so be ra nia ab so lu ta. Re gis trei es ses pou cos
tra ços da vida des se ho mem por que é fre qüen te men te ci ta do em pu bli -
ca ções, de modo que es sas no tí ci as tal vez se jam do agra do do lei tor.
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Fe i ta esta bre ve ex pli ca ção, tor no ao nos so acam pa men to do
arro io do Meio, onde re i na vam a fome e a mi sé ria; a fal ta de ví ve res
chegou a tal pon to, que, de de ses pe ro, di ver sos sol da dos ale mães se
suicida ram, pois só os nos sos sol da dos ín di os sa bi am sem pre ain da
conse guir um boi ou um be zer ro. To das as ele va ções em tor no es ta vam
sempre ocu pa das por pos tos avan ça dos do ini mi go, que nos ob ser vavam,
mas que se afas ta vam apres sa dos toda vez que um pe que no des ta ca -
men to nos so se mo via ao seu en con tro. Em pou co tem po de sa pa re ceu
todo o pas to der re dor, de modo que o pou co gado que ha vía mos con -
ser va do qua se pe re ceu de fome e de pes te. O Ge ne ral Le cór, sem pre
pro vi do de ví ve res e até de gu lo di ces, em um car ro seu, pa re cia não sentir
a mi sé ria da sua tro pa; só o Ma re chal Bra un não afrou xa va no seu zelo.
Ele exi giu ener gi ca men te uma mu dan ça de acam pa men to e fez re a lizá-la.

Em par te por isso, em par te pe las ce nas já an te ri or men te
ocor ri das re sul tou na tu ral men te a ma i or hos ti li da de en tre os dois
genera is.

Par ti mos, pois; e apro xi ma mo-nos no va men te de Ja gua rão e
da amá vel Ser ri to, de onde era mu i to mais fá cil pro ver ao abas te ci men to, 
do que do arro io do Meio. Du ran te a mar cha to ca mos em vá ri as fazendas
iso la das e aí acha mos ves tí gi os das bar ba ri da des pra ti ca das pe las tro pas
da Repúbli ca. As pa re des das ca sas es ta vam ar rom ba das, to dos os
móveis es ti lha ça dos, ne nhu ma ja ne la in te i ra; até às fi gu ras de san tos, os
sol da dos es tran ge i ros, que en tre tan to tam bém eram ca tó li cos, ti nham
ar ran ca do as ca be ças e pos to no seu lu gar, so bre o tron co mu ti la do,
com ver go nho so des res pe i to, mon tes de imun dí cie. Nem o gado per ten -
cen te a essas ca sas, nem as ár vo res fru tí fe ras ha vi am sido pou pa das
dessa sel va ge ria; nem com a des tru i ção de ob je tos ina ni ma dos se sa ci a ra 
o fu ror dos ar gen ti nos: pes so as ino cen tes ti ve ram que pa gar com a vida
o ódio na ci o nal re ma nen te, de sé cu los, en tre es ses des cen den tes dos
espa nhóis e os dos por tu gue ses.

O Ma re chal Bra un, can sa do das eter nas mi gra ções pe las estepes
da pro vín cia de S. Pedro do Sul, e in dig na do ao mais alto grau pe los
maus-tratos a que es ta vam ex pos tos os ha bi tan tes des sa pro vín cia, re sol -
veu ago ra, mes mo sem or dem do Ge ne ral Le cór, ata car o ini mi go na
pri me i ra oca sião. E não tar dou que pu des se re a li zar o seu ou sa do pla no.
Ha vía mos acam pa do al guns dias per to do Ja gua rão, para que pu des sem
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res taurar-se as nos sas tro pas exa us tas das mar chas, quan do sú bi to o
Gene ral Le cór jul gou im por tan te de sa lo jar do Ser ri to a guar ni ção ini miga,
de 400 ho mens. Para isso ele ex pe diu o Ma re chal Bra un com três ba ta -
lhões de in fan ta ria e al guns re gi men tos de ca va la ria. Des se des ta ca men -
to fa zia par te, fe liz men te, o Ba ta lhão de Ca ça do res de ale mães; e Bra un,
con fi an te nes tes seus pa trí ci os, atre veu-se a de i xar de lado a or dem de
seu su pe ri or e, em vez de mar char so bre Ser ri to, trans pôs o Ja gua rão
para sur pre en der na pro vín cia Cis pla ti na um for te cor po de ar gen ti nos,
de modo que se hou ves se for ças ini mi gas à nos sa re ta guar da, o te a tro da 
guer ra se ria des lo ca do para o ter ri tó rio ini mi go, com gran de van ta gem
para nós.107

Uma manhã des co mu nal men te ene vo a da fa vo re ceu o co ra jo so
pla no do ma re chal. Antes de nas cer o dia tí nha mos atra ves sa do o rio e
em si lên cio nos apro xima mos do acam pa men to ini mi go. Os re pu bli ca -
nos, pre ve ni dos por es piões do avan ço de nos sas tro pas so bre o Ser ri to,
não sus pe i ta vam que o ma re chal pu des se ul tra pas sar as or dens re ce bi das 
e fos se fa zer-lhes uma vi si ta em seu ter ri tó rio. Esta vam, pois, en tre gues
à maior des cu i dan ça, ape nas ten do dado co nhe ci men to ao Co ro nel
Lator re, que co man da va em Ser ri to, do pe ri go de que ha vi am tido no tí -
cia. O mo men to pa re cia fa vo re cer-nos; en quan to a in fan ta ria avan ça va
des per ce bi da, gra ças à cer ra ção es pes sa, a nos sa ca va la ria to ca va para o
Bra sil gran de par te da ca va lha da e da bo i a da que pas ta va na que les
campos gor dos.

Pe las 8 ho ras atin gi mos fi nal men te à pri me i ra casa, uma grande
casa branca, onde to pa mos sol da dos ini mi gos. Tampou co ha vi am
pressen ti do a nos sa apro xi ma ção, que fo ram to dos apri si o na dos sem
que se dispa ras se um tiro; e dos pri si o ne i ros sou be mos que o acam pamen to, 
em que es ta ri am uns três mil ho mens, to dos de ca va la ria, po de ria es tar a 
meia hora de dis tân cia. E a cer ra ção tor na va-se cada vez mais den sa.

O ini mi go, para se de fen der, se ria obri ga do pri me i ra men te a
apa nhar os ca va los que, se gun do o cos tu me da re gião, es ta vam sol tos,
es pa lha dos nas vas tas pla ní ci es, de modo que exis tia a ma i or pro ba bi li -
da de de cer car mos todo o acam pa men to e apri si o nar todo o bolo an tes
que os re pu bli ca nos fi cas sem em con di ções de re a gir efi caz men te. Mal
o Ma re chal Bra un co lhe ra as ne ces sá ri as in for ma ções, ia con ti nu ar a mar cha;
nis to re pen ti na men te o co man dan te da ca va la ria que nos acom pa nha va,
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Co ro nel Ben to Ma nu el, de cla rou que “não da ria mais um pas so para a
fren te sem que an tes ti ves se mu da do de ca va lo, subs ti tu in do os ma gros
e mi se rá ve is ca va los de nos sos ca va la ri a nos pe los bons ca va los que já se
lo gra ra re u nir na in cur são à pro vín cia Cis pla ti na”. Nem por bem, nem
por mal, o ma re chal con se guiu de mo vê-lo. O co ro nel per sis tiu na sua
opi nião e to dos os ofi ci a is da ca va la ria o apo i a vam. Na Eu ro pa se me lhan -
te de so be diên cia ao su pe ri or te ria sido pu ni da com im pla cá vel se ve ri da -
de; en tre tan to, pelo que me cons ta, o Co ro nel Ben to Ma nu el nem ao
me nos foi cha ma do a con tas pelo seu cri me, o que tal vez se ex pli que
pelo fato de que o pró prio ma re chal ha via ul tra pas sa do a or dem, re ce bi -
da e por isso tal vez não ou sas se de po is dar uma par te ao go ver no con tra 
o co ro nel.

Bra un viu-se pois for ça do a ce der à mas sa: de co ra ção
confran gi do man dou fa zer alto para dar tem po à ca va la ria de mu dar de
cavalos. Nis so per de ram-se duas ho ras in te i ras, du ran te as qua is o ini migo
fi cou far ta men te ad ver ti do do ris co que cor ria e de pres sa to mou suas
pro vi dên ci as para ob viá-lo.

Entre men tes a cer ra ção foi-se dis si pan do; vía mos o acam pa -
men to dos re pu bli ca nos per to na nos sa fren te, mas tam bém vía mos
como os sol da dos, aos dois e aos três, se en ca ra pi ta vam no pri me i ro cavalo 
que apa nhas sem, mes mo sem ar reá-lo, e fu gi am a toda a bri da. Avan çá -
va mos com ve lo ci da de cres cen te, até que che ga mos ao acam pa men to
ini mi go, que, po rém, acha mos va zio. Pela ines pe ra da pro te la ção, o nos so 
pla no, se não ma lo gra ra de todo, pelo me nos não ti ve ra a re a li za ção que
de co me ço se po dia es pe rar. Fi ze mos pou cos pri si o ne i ros e ti ve mos que 
nos con ten tar em ate ar fogo ao acam pa men to, que era cons ti tu í do só de 
ran chos de ma ce ga, mas mu i to bem cons tru í do, mu i to lim po, qua se
artís ti co. Foi gran de o pre ju í zo dos re pu bli ca nos, so bre tu do em gado,
pois lhes ar re ba nha mos mais de 6.000 ca va los e nú me ro qua se igual de
bois. Qu an to esse ata que sur preen deu o ini mi go, po día mos re co nhe cer
no fato de ain da achar mos car tas de jo gar nas me sas, as qua is se gun do
tudo in di ca va só ti nham sido lar ga das quan do já cer cá va mos o acam pa -
men to. O ofi ci al in cum bi do de en tre gar às cha mas as bar ra cas dos
argen ti nos até ain da en con trou numa das me sas trançadas de ma ce ga
algu mas pi as tras es pa nho las, que na pres sa os fu gi ti vos es que ce ram.
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Aqui e ali ain da ha via pa ne las de fer ro ao fogo, nas qua is as ín di as estavam
pre pa ran do a re fe i ção do meio-dia.

Enquan to uma par te das nos sas tro pas se ocu pa va em ar ra sar a
fer ro e a fogo o acam pa men to ini mi go, vía mos o Co ro nel La tor re re ti rar-se 
com o seu ban do pelo alto da co xi lha pró xi ma. A nin guém ocor reu de pôr
o mí ni mo em ba ra ço à re ti ra da des se tro ço de 400 ho mens. O co ro nel ar -
gen ti no re ti rou-se so bre Ser ro Lar go, onde en tão se acha va o quar tel-ge ne -
ral dos re pu bli ca nos, sob o co man do su pe ri or do Ge ne ral La val le ja.

A rá pi da re ti ra da que La tor re fez de Ser ri to já de mons tra que
ele es ta va ple na men te in te i ra do da or dem de avan ço do exér ci to bra si le i ro 
so bre essa lo ca li da de, mas de ne nhum modo po dia sus pe i tar que o Ma -
re chal Bra un pre ten des se pe ne trar na Cis pla ti na; tan to mais de vía mos
con tar com re sul ta do fa vo rá vel, vi tó ria glo ri o sa, pois que sur gi mos ines -
pe ra da men te e fa vo re ci dos pela cer ra ção nas ime di a ções do acam pa -
men to ini mi go. No va men te as idéi as en tu siás ti cas de um che fe, se não
gran de ho mem, pelo me nos ho mem enér gi co, fo ram frus tra das pe las
mais mi se rá ve is ca ba las [sic], sob o in flu xo de um inep to ódio na ci o nal.

Re gres sa mos no dia se guin te, qua se sem nos ha ver mos de -
sin cum bi do, ao Ja gua rão, onde en con tra mos o Ge ne ral Vis con de de
La gu na com todo o exér ci to. Infor ma do pelo Ma re chal Bar re to, ini mi -
go ju ra do do Ma re chal Bra un, da nos sa ou sa da ex pe di ção, ele se mo ve -
ra ra pi da men te com to das as for ças, na in ten ção de even tu al men te nos
acu dir, pois, se gun do dis se mais tar de, de via es pe rar “que o cor po con fi a -
do ao en tão che fe do es ta do-ma i or re tro ce de ria em de sor de na da fuga”.
Bar re to, para pre ju di car ao seu ri val, ha via es pa lha do esse bo a to no exér -
ci to e como in tri gan te in te li gen te sou be ra con du zir a co i sa de tal modo
que em bre ve o ge ne ra lís si mo teve ciên cia e en tão, como já re fe ri, com
gran de pra zer mar chou len ta men te em so cor ro do cor po, a seu ver in te i -
ra men te ba ti do e em fuga. Qu an do, po rém o vis con de nos viu a re gres -
sar na me lhor or dem e tra zen do rica pre sa de gado, a ex pres são de
abor re ci men to pa re ceu des fa zer-se em seu ros to ma ci len to, vin ca do, e
sa u dou com to das as mos tras de ca lo ro sa ami za de e gra ti dão ao ma re -
chal que gar bo sa men te ca val ga va ao seu en con tro. Mas essa apa rên cia
aten ci o sa era nada mais que más ca ra, da qual o co ra ção era alhe io; pois 
Le cór sen tia mu i to bem que Bra un pe los seus fe i tos ga nha ria mais pres -
tí gio que ele e com isso, se cun da do pela men ta li da de re i nan te en tre a
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sol da des ca, po de ria to mar-lhe a co roa de lou ros já mur cha. Assim Bar -
re to em pe nha va to dos os es for ços para for ta le cer o Ge ne ral Le cór nes -
sa or dem de pen sa men tos e de ci di-lo e, se pos sí vel, afas tar o Ma re chal
Bra un do exér ci to. Re al men te pela le tra da lei Bra un era pas sí vel de pu ni ção
de qual quer modo, pois por mais be né fi ca que ti ves se sido a in cur são na 
Cis pla ti na, ele trans gre di ra as or dens de seu su pe ri or.

Mas no Bra sil a dis ci pli na que é? Um en je i ta do em rou pas de
gala com es pa da e gor ro de pa ra da, um Gas per Ha u ser108 que se quer
fa zer gen te.

Assim sur giu a in tri ga en tre os ofi ci a is mais gra du a dos do
exér ci to bra si le i ro, em de tri men to in fa lí vel da ca u sa co mum. Bar re to,
como prin ci pal in tri gan te, sou be pelo di nhe i ro e a gen ti le za an ga ri ar a
pre fe rên cia da ca ma ri lha do Ge ne ral Le cór, nes se dra ma de fa mí lia de
Iffland, e atra vés dela pre dis por cada vez mais para seus pla nos o de cré -
pi to, in con se qüen te ve lho fo lião, até no sen ti do de o in du zir fi nal men te
a uma acu sa ção ofi ci al con tra Bra un no Rio de Ja ne i ro, por mo ti vo de
transgres são de or dem. O bra vo ma re chal, que tão ir re fle ti da men te
desempe nha ra o pa pel de um prín ci pe de Ham bur go, foi por isso chama do 
à ca pi tal bra si le i ra, onde po rém ele se de fen deu ca bal men te da acusação
com base em sua in qui na da ope ra ção, de tal modo que o con se lho de guerra, 
ao qual res pon deu sem de mo ra, o ab sol veu in te i ra men te.109

Tudo isso de mons tra que a res pe i to da or dem mi li tar não se
obe de cia a um sis te ma pre es ta be le ci do, só se aten dia a pon tos de vis ta
in fe ri o res, à mer cê do aca so; quem me lhor do mi nas se a lín gua ven cia
sem pre, por mais que se ar re das se do di re i to. O ma re chal Bra un, gra ças
a seu ta len to e cul tu ra, era bom ora dor, e ten do an tes ser vi do anos em
Por tu gal co nhe cia bem a lín gua por tu gue sa, de modo que pôde fa cil -
men te jus ti fi car a trans gres são da or dem e de i xar na ma i or cla ri da de a
ina ção do ge ne ral Le cór, o que, para sua de fe sa, não se pou pou de fa zer
com toda a evi dên cia. Mais tar de o vis con de tam bém foi res pon sa bi li zado,
mas ab sol vi do, como o ma re chal.

Ape nas de re gres so ao acam pa men to, os ofi ci a is re ce be ram
or dem de en tre gar os ca va los apre sa dos, ao mes mo tem po, po rém,
dando-lhes a pro mes sa de que den tro de pou cos dias cada um po de ria
es co lher de toda a ca va lha da o ani mal que mais lhe agra das se. Eu ha via
apa nha do um tor di lho gran de, mu i to bo ni to, e como não me fi as se mais 
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de se me lhan tes pro mes sas de cla rei que es ta va mu i to sa tis fe i to com o
meu ca va lo e de sis tia de qual quer tro ca. Mas os meus ca ma ra das, que
não ti nham tido a mes ma sor te, en tre ga ram suas mon ta das na es pe ran ça 
de mais tar de po de rem es co lher me lhor den tre os mi lha res de ca va los.
Mas en ga na ram-se: os ca va los fo ram pos tos em has ta pú bli ca, o marechal
fi cou com os mais bo ni tos; cada sol da do re ce beu al guns tos tões do
produ to do le i lão e os ofi ci a is nada, nem di nhe i ro nem ca va lo. Assim eu
pelo me nos es ta va con ten te de ha ver fi ca do com o meu tor di lho, se bem 
que não pu des se ser vir-me dele por mu i to tem po, por que pou co de po is
um ín dio me rou bou. Rou bar di nhe i ro é cri me vil aos olhos dos ha bi -
tan tes des ta pro vín cia, mas rou bar ca va lo, como já re fe ri ou boi, é co i sa
pra ti ca da pe los mais ri cos, sem o me nor es crú pu lo de cons ciên cia.

A esse tem po o va len te e no bre co man dan te do nos so batalhão, 
Wil li am Wo ods Ye ats, por do en ça fora obri ga do a re ti rar-se para S. Fran cisco 
de Paula, onde com a ma i or dor de seus co man da dos não tar dou a morrer, 
e foi subs ti tu í do pelo Ma jor Luís Ma nu el de Je sus, por tu guês. Para os
alemães já era de sa gra dá vel ve rem à sua tes ta um ho mem de ou tra
nacio na li da de e tal sen ti men to era du pli ca do por que o ma jor ja ma is se
dis tin gui ra, mas sem pre que pos sí vel ma ni fes ta va seu me nos ca bo pe los
ale mães, de pre ci a va seus fe i tos e os tra ta va como cães. Acres cia que ele
era tão am bi ci o so por di nhe i ro quan to astu ci o so, tão cru el quan to
covar de, pelo que não era es tra nho que os po bres sol da dos fos sem
vergo nho sa men te en ga na dos e em vez de al can ça rem jus ti ça em suas
que i xas fos sem hor ri vel men te mal tra ta dos. Se me lhan te tra ta men to de via 
re vol tar os âni mos e dava lu gar a fre qüen tes in su bor di na ções e ain da,
mais fre qüen tes de ser ções; e esse es ta do de âni mos des fa vo rá vel, qual
ve ne no sa epi de mia, con ta gi ou em par te os ba ta lhões bra si le i ros, que já
ha vi am acos tu ma dos a to mar por mo de lo os cor pos es tran ge i ros, em
mui tos as pec tos, pois em bo ra no fun do não gos tas sem de les con tudo não
es cu reciam que a res pe i to de mi li tan ça os ale mães lhes eram mu i to
supe ri o res.

Mal o exér ci to acam pa ra no arro io do Bote, de po is da úl ti ma
ex pe di ção do Ma re chal Bra un, cada vez mais cla ra men te se re ve lou o
estado de des con ten ta men to que do mi na va; os ale mães, a ma i or par te
das qua is pe las se du ções e pro mes sas do fa mi ge ra do Ma jor Schäf fer
tinham tro ca do sua pá tria pelo Bra sil, es co lhi am o meio a seu ver mais

Dez anos no Bra sil 249



hon ro so de se li vra rem des sas ca de i as, me ten do uma bala na ca be ça.
Qu a se di a ri a men te ou vía mos di ver sas ve zes ti ros atrás do acam pa men to 
e an tes que se in ves ti gas se da ori gem, to dos afir ma vam de an te mão que
mais um alemão se su i ci da ra. Os bra si le i ros, para quem a vida nes se acam -
pamento era tão in su por tá vel como para nós, en tre tan to não ti nham
coragem para de igual ma ne i ra se trans fe ri rem des ta para a me lhor e
prefe ri am de ser tar aos ma go tes, seja para se re co lhe rem a suas ca sas, seja
para se ban dearem, caso este no qual pelo me nos não ti nham a re ce ar de
mor rer ver go nho sa men te de fome, mi sé ria e des po tis mo.

Qu an do, porém, os ale mães fi nal men te no ta ram que ne nhuma
van ta gem re sul ta va dos fre qüen tes su i cí di os, também eles pruden te men te
se gui ram o exem plo dos bra si le i ros e de ser ta vam onde quer que apare ces se
opor tu ni da de.

To dos os pos tos avan ça dos dos des ta ca men tos de van guar da
não eram mais ren di dos, com o que todo o exér ci to fi ca va à mer cê de
uma sur pre sa por par te do ini mi go; e ain da às ve zes os pró pri os co man -
dan tes de pi que tes, de medo de se rem res pon sa bi li za dos pela de ser ção
de ho mens seus, ban de a vam-se com toda a sua gen te. Uni for me, ar mas,
ca va lo, tudo le va vam, de modo que re sul ta va gran de dano para o nos so
exér ci to já em pe nú ria. Des tar te o exér ci to foi-se der re ten do tan to que o 
Vis con de de La gu na aca bou por se as sus tar e re sol veu pes so al men te fa -
zer ad mo es ta ção aos sol da dos ale mães. Fa lou-lhes mu i to ca lo ro sa men te,
an tes em tom de pe di do do que de or dem; mas de toda a par te lhe res -
pon de ram que “du ran te toda a cam pa nha ele ilu di ra os sol da dos com
pro mes sas vãs, e os en ga na ra com a pers pec ti va, de que no acam pa men to
do arro io do Bote re ce be ri am o sol do atra sa do, bem como rou pas, e
não obs tan te até ago ra as tro pas não ha vi am re ce bi do um vin tém, em -
bo ra o es ta do lhes de ves se um ano in te i ro”. Di an te dis so, o ge ne ral ca -
lou-se e se re ti rou de pres sa, de po is de ter in cum bi do o co man dan te do
nos so ba ta lhão, Ma jor Luís Ma nu el de Je sus, de re u nir os ofi ci a is e dis -
cu tir com eles so bre a me lhor for ma de cor ri gir o es ta do de co i sas. E
como se as sus tou o ma jor quan do viu que os ofi ci a is unâ ni mes se cun da ram
os sol da dos e lhe de cla ra ram na cara, sem re bu ços, que ele mes mo de ve ria
e po de ria ter fe i to mais pelo ba ta lhão e que pro mes sas va zi as não en chi am
o es tô ma go e o co ra ção dos ho mens an ga ri a dos em ter ra es tra nha. De
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modo que tudo fi cou como es ta va e era evi den te que o exér ci to em
bre ve se dis sol ve ria se tar das se re mé dio.

Eis que che gam fi nal men te al guns ne go ci an tes ao acam pa -
men to; mas nin guérn ti nha di nhe i ro para com prar. Então, para aqui e tar
pelo me nos os ofi ci a is, o ge ne ral es ten deu-se com es ses es pe cu lan tes e
de les ob te ve que me di an te va les des sem cré di to den tro do li mi te de seus 
sol dos. Ace deram, sob a con di ção de que o Sr. Vis con de as si na ria os
vales e os re co nhe ce ria, e des ta for ma con se guiu-se al gum alí vio, se bem 
que su por tan do a ma i or ex plo ra ção por par te des ses ne go ci an tes, que
de pre ci a vam pela me ta de o nos so di nhe i ro amar ga men te ga nha do e nos 
for ne ci am ar ti gos meio es tra ga dos. Pe los sol da dos en tre tan to nada se
fez e che gou ao pon to de um con se lho de guer ra ab sol ver a seis de serto res 
que se des cul pa ram com a ale ga ção do mi se rá vel tra ta men to que re ce biam.

Gran de quan ti da de de pal me i ras anãs que exis ti am em
abun dân cia, ou mes mo no acam pa men to ou em seus ar re do res, bo ni tos,
ro mân ti cos, nas co xi lhas re ves ti das de ve ge ta ção, du ran te cer to tem po
sa ci a ram com seus su cu len tos fru tos a fome dos sol da dos es go ta dos pe las
pri va ções; mas não tar dou que tam bém isso aca bas se e como per ma ne -
cês se mos três me ses nes se acam pa men to em bre ve vol tou a pe nú ria an ti ga. 
Em tais cir cuns tân ci as era ine vi tá vel que os sol da dos, des pre zan do as
pro i bi ções, sa ís sem a pi lhar e aba tes sem as re ses des gar ra das dos re ba nhos e 
as co mes sem. Até os ale mães co me ça ram a co mer a car ne in te i ra men te
crua, ou co zi nha vam o san gue dos ani ma is aba ti dos, em pa ne las de
cam pa nha, até que co a gu las se e en tão o de vo ra vam como pe tis co, sem
qual quer tem pe ro, nem mes mo sal. Em bre ve até qua tro lé guas em
tor no não se en con tra va mais um fio de ca pim; o que o gado es fa i ma do
não co me ra, fora pi so te a do pe los cas cos dos ca va los. A pla ní cie an tes
ver de jan te pa re cia de ser to de are ia e por isso foi ne ces sá rio re mo ver os
pou cos bois res tan tes para re gião mais dis tan te, onde pelo me nos os
sol da dos de in fan ta ria, por ca u sa das fre qüen tes cha ma das [sic] não iri am 
atrás de les.

Os ho mens de ve ras não po di am vi ver com as mi se rá ve is rações
que lhes eram dis tri bu í das, por isso ti nham que se re sol ver a se ar ran jar
com car ne de ca chor ro e de ca va lo. Esta úl ti ma lhes pa re cia mais re pug -
nan te ou me nos sa bo ro sa do que aque la, ra zão por que em bre ve não
ha via mais cão se gu ro de sua vida, se bem que os po bres ani ma is tão
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fiel men te até ago ra nos ti ves sem acom pa nha do e não raro nos ti ves sem
sido mu i to úte is.

Um fa zen de i ro cu jas pro pri e da des fi ca vam bem per to do
nos so acam pa men to, jul gan do-se se gu ro ao abri go do exér ci to bra si le i ro,
re sol ve ra vol tar à sua casa que há mu i to tem po aban do na ra; e as sim ha -
via che ga do com a fa mí lia. Entre ou tras co i sas tra zia di ver sos cães bem
gor dos que logo atra í ram a aten ção dos sol da dos ale mães. Os cães eram, 
po rém, mu i to bra vos e pa re cia que sem tiro não se lhes che ga ria per to.
Mas no acam pa men to era pro i bi do ati rar e era de re ce ar que o fa zen de -
i ro ad ver ti do pela de to na ção des co bris se o ati ra dor la drão e des se par te da
co i sa. Con tu do, um su je i to as tu ci o so do nos so ba ta lhão se atre veu um dia
a apro xi mar-se da fa zen da com a es pin gar da car re ga da. Os cães pre ci pi -
ta ram-se fu ri o sos so bre ele, mas uns pe da ços de car ne que lhes ati rou os 
sos se ga ram e quan do de po is ele se re ti rou len ta men te para um bos que -
zi nho pró xi mo, um dos ani ma is o acom pa nhou, na es pe ran ça de ga nhar
mais; mas ape nas che ga do ao bos que voou-lhe ao bu cho, em vez dum
pe da ço de car ne um pe da ço de chum bo e o sol da do in con ti nen ti lhe ti -
rou o cou ro e re ta lhou o bi cho com pe rí cia. Nis so o fe liz ati ra dor em -
pre en deu a re ti ra da; mas ao cabo de pou cos pas sos en con trou com o
dono da casa, a ca va lo. “Qu an to quer por um des ses pe da ços de car ne i ro
[sic]?” gri tou-lhe o fa zen de i ro, de lon ge. “Meia pi as tra”, res pon deu
cal ma men te o sol da do. “Está aqui, ami go”, re tru cou aque le, me ten do a
mão no bol so e dan do ao sol da do o di nhe i ro pe di do. Re ce beu o pe da ço
de car ne e cer ta men te o sa bo re ou como pe tis co, sem sus pe i tar que fos se 
a per na de um de seus pró pri os cães.

Além da fome, co me çou a nos fla ge lar tam bém o frio nes ta
es ta ção. A água acu mu la da pela chu va ge la ra em mu i tos lu ga res, da grossu ra
de um dedo, e o ven to cor tan te que qua se sem pre so pra va mu i to con tri buía
para tor nar in cô mo do aos ale mães o frio que, em ri gor, não era in ten so.
Mu i to mais so fri am na tu ral men te as tro pas das pro vín ci as se ten tri o na is
do Bra sil, en tre as qua is pre do mi na vam per nam bu ca nos e ba i a nos, e
fi ca vam es pan ta dos de ver como o frio po dia trans for mar a água em
cor po só li do. Até um co ro nel, que en tão co man da va a pri me i ra bri ga da,
viu espan ta do o fe nô me no, para ele des co nhe ci do, e que brou um
pedaço da água ge la da com o pro pó si to de man dá-la para sua ter ra,
Pernam bu co. Con tu do as tro pas ti nham que for mar des de as duas ou
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três ho ras da ma dru ga da até as nove ou dez, qua se sem rou pa, por que o 
me dro so vis con de te mia nes sas ho ras uma sur pre sa dos ar gen ti nos.
Como se ria pos sí vel que o exér ci to com se me lhan te tra ta men to estives se
sa tis fe i to? como pen sar em im pe dir de ser ções e su i cí di os?

Bas ta dos so fri men tos nes se acam pa men to. Ape nas men ci o -
na rei para con clu ir um en ter ra men to de ín dio, em pou cas pa la vras, para
de po is tra tar da re vo lu ção das tro pas es tran ge i ras no Rio de Ja ne i ro,
ocor ri da mais ou me nos a esse tem po.

Os gua ra nis que, como men ci o nei, ti nham um des ta ca men to
em nos so exér ci to, com mu lhe res e cri an ças, têm por há bi to se pul tar
seus mor tos no alto das ele va ções, pro va vel men te para fi ca rem mais
per to do céu, vi san do que as sim seja mais rá pi da a gran de vi a gem.
Assim é que ti nham dado se pul tu ra a uma cri an ça fa le ci da so bre a ma i or 
ele va ção das pro xi mi da des do acam pa men to, e cer ca do de for tes es ta cas 
esse sítio de luto. Por cu ri o si da de fui no ou tro dia olhar o sí tio onde
estava en ter ra do o in di o zi nho; quan to me es pan tei, po rém, ao de pa rar
com a cova aber ta e em tor no di ver sas mu lhe res a cho rar e ber rar. Um
animal de ra pi na abri ra a cova du ran te a no i te e de vo ra ra o ca da ver zinho,
des gra ça que os po bres pais e pa ren tes es ta vam in con so lá ve is a de plo rar.

NOTAS AO CAPÍTULO X

99 Bom be i ro, em sua acep ção nor mal é quem ma ne ja ou lan ça bom bas. Cal das Au le -
te re gis tra o ter mo como um re gi o na lis mo ado ta do no Rio Gran de do Sul, na
acep ção de vi gia, etc. Não é bem isso. O ter mo bom be i ro ser via para de sig nar um 
pa tru lhe i ro en car re ga do de tra zer o ini mi go sob as vis tas e fi gu ra mes mo em uma 
das an ti gas ta be las de ven ci men tos. Re gi o na lis mo ver da de i ra men te é o ver bo
bom be ar, com a acep ção de vi gi ar, es pi ar, etc., usa dís si mo no Rio Gran de do Sul.
O tra du tor, em nota apos ta ao seu tra ba lho, lem bra que o mes mo ter mo, na zona
ru ral do Dis tri to Fe de ral, sig ni fi ca ven de dor am bu lan te.
Con vém não con fun dir com os ter mos chas que e pró prio, que sig ni fi cam por ta dor
de uma or dem ou no tí cia, moço de re ca do, es ta fe ta, men sa ge i ro, etc.

100 Nes te mo men to, nada jus ti fi ca va a per ma nên cia de uma co ber tu ra no Pi raí, pelo que
a 16 de ja ne i ro de 28 as tro pas do Ma re chal Bar re to se re in cor po raram ao exér ci to, na 
re gião do Jagua rão. O efe ti vo tor na-se mu i to ele va do em re la ção ao dos pla ti nos.
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Brown, que ain da se man ti nha no co man do do exér ci to, ape sar de já ter sido
nome a do o Vis con de de La gu na (Te nen te-General Car los Fre de ri co Le cór), deu
as neces sá ri as or dens para ini ci ar as suas ope ra ções ofen si vas na no i te de 18 de
janeiro. Os ge ne ra is, com o Ma re chal Bar re to à fren te, re cu sa ram-se a obe de cer.
Este escân da lo não che gou pro va vel men te ao co nhe ci men to das tro pas. Dois dias 
mais tar de, isto é, a 20, che gou o vis con de e as su miu o co man do do exér ci to.
Pa re ce que o au tor se re fe re ao fato de ter o Ge ne ral Brown, que es pe ra va a todo
o mo men to ser ata ca do pe los cas te lha nos, em bos ca do uma bri ga da de ca va la ria,
um ba ta lhão de ca ça do res (que cer ta men te foi o 27º), além do que cha ma ram
meia brigada de ar ti lha ria, a fim de sur pre en der o ini mi go em sua pas sa gem.
Estes elemen tos fo ram pos ta dos de 19 para 20. O Ge ne ral Le cór, que che gou no
mes mo dia, de sa pro vou as pro vi dên ci as de Brown e fez re ti rar a tro pa. Como o
Ma re chal Brown é de um es ti lo mu i to pro li xo, es tas da tas po dem es tar er ra das,
para mais ou para me nos, num dia.

101 Lima e Sil va, nos Ana is do Exér ci to Bra si le i ro, dá a mes ma data de fe ve re i ro para tais 
acon te ci men tos. Rio Bran co ano tou isso como equí vo co, ba se a do no re la tó rio do
Ma re chal Brown. No en tan to, di an te da co in ci dên cia que aqui se de pa ra, pa re ce
que o en ga no foi de Brown. O exér ci to, de po is de nu me ro sas mar chas, acha va-se
acam pa do na es tân cia do pa dre Fe lis ber to. É pre ci so no tar que o Ma re chal Brown 
em pe nhou aí vá ri os ba ta lhões de ca ça do res, pelo me nos qua tro pe ças e a ma i or
par te da ca va la ria.

102 Esse de via ser um bo a to es pa lha do en tre as tro pas es tran ge i ras. Em 1828, Ri ve ra
ope ran do por con ta pró pria trans põe o Uru guai e in va de o ter ri tó rio bra si le i ro de
Mis sões. Aos seus ace na com o sa que dos re ba nhos, aos nos sos apre sen ta-se
como ami go, ob ten do nu me ro sas ade sões.
Tais coisas ori gi na ram des con fi an ças e Ri ve ra viu-se ata ca do logo pe los seus
corre li gi o ná ri os pla ti nos, com quem ter mi nou por en ten der-se.
O efe ti vo de que dis pu nha Ri ve ra nun ca te ria ex ce di do de 1.000 ho mens e ja ma is,
ao que se sa i ba, se apro xi mou da atu al ci da de de San ta Ma ria, que não per ten ce à
re gião mis si o ne i ra rio-grandense.

103 Fru tu o so Ri ve ra era ori en tal, po rém, ao ver per di da a ca u sa de Arti gas, a que
ser via, aban do nou-a, en tran do para o ser vi ço do Bra sil no pos to de co ro nel. A 26
de ja ne i ro de 1823 teve o há bi to de ca va le i ro da Ordem do Cru ze i ro e por de cre to 
de 25 de maio do mes mo ano foi gra du a do no pos to de bri ga de i ro, pos to em que
foi efe ti va do por de cre to de 12 de ou tu bro de 1824.
Nes te mes mo ano, ao re a fir mar sua ade são ao Bra sil, en de re ça a D. Pe dro I um
do cu men to em que usa de ter mos con si de ra dos hu mi lhan tes para si mes mo e
para ou tros sig na tá ri os
Pas sa mos a ter, a par tir daí, vá ri os Ben tos – Ben to Ma nu el, Ben to Gon çal ves – e
dois Ri be i ros – Ben to Ma nu el e o es per tís si mo Ri ve ra, que no Exér ci to Bra si le i ro
ti nha o nome de Fru tu o so Ri be i ro.
Tais co in ci dên ci as ori gi na ram con fu sões, no ta da men te en tre os sol da dos es tran ge i ros.
Sar mi en to, em seu imor tal Fa cun do, as sim re tra ta o lado mo ral do he rói pla ti no: “O 
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Ge ne ral Ri ve ra ini ci ou os seus es tu dos do ter re no em 1804, fa zen do en tão guer ra
às au to ri da des como con tra ban dis ta, e de po is aos con tra ban dis tas como fun ci o ná -
rio, em se gui da ao rei como pa tri o ta, aos ar gen ti nos como che fe bra si le i ro, aos
bra si le i ros como ge ne ral ar gen ti no, a La val le ja como pre si den te, ao pre si den te
Ori be como che fe pros cri to, a Ro sas, en fim, como ali a do de Ori be.” (Fa cun do,
trad. de Car los Maul).

104 Ri ve ra já era bri ga de i ro e con ti nu ou com o seu pos to.
105 Há nes ta nar ra ti va um sal to de per to de dois anos. Ao fim da guer ra, a ati tu de de

Ri ve ra tor nou-se enig má ti ca. Em fins de abril de 28, à fren te de uma for te co lu na, 
pas sou a ope rar por con ta pró pria, in va din do as nos sas Mis sões. Para os ar gen tinos,
pa re cia que se vol ta va para o Bra sil; para os bra si le i ros, cla ra men te con ti nu a va
com os seus no vos ami gos. No fim das con tas, não de via ser nada dis so.
Ri ve ra cu i da va de si mes mo, pro cu ran do fa zer-se for te, para en fren tar o nas cen te
la va le jis mo, na dis pu ta da he ge mo nia po lí ti ca da nas cen te Re pú bli ca.

106 Ao ser fir ma do o tra ta do de paz, Ri ve ra ocu pa va ain da o ter ri tó rio de Mis sões.
Acen tu a vam-se cada vez mais as di ver gên ci as en tre este che fe e La val le ja. Para
afas tar as ma i o res di fi cul da des, o ge ne ral ar gen ti no Ron de au, que ha via pres ta do
ser vi ços ao país, foi cha ma do para a pre si dên cia da Re pú bli ca, até que o novo
Esta do en tras se na vida cons ti tu ci o nal. Fi cou à tes ta do go ver no, até à che ga da de 
Ron de au, don Jo a quín Suá rez. Obe de cen do a or dem des te, Ri ve ra, que com a sua
gen te não po dia de i xar de cons ti tu ir um pe sa de lo para a gen te mo de ra da, des lo -
cou-se de Mis sões para o sul, le van do con si go, a mão ar ma da, mais de dez mil
ha bi tan tes da re gião e tudo quan to apre sen tas se al gum va lor. O seu nome pode
ser ins cri to no Amé ri ca do Sul en tre os dos cri a do res de de ser tos.
Apre en si vo, Ron de au, que já se acha va à fren te do go ver no, si mu lou a ne ces si da de
de ob ser var os bra si le i ros, em fran ca re ti ra da, e con se guiu que o ex-bri ga de i ro do
exér ci to im pe ri al se de ti ves se lon ge de Mon te vi déu.

107 A ope ração a que se re fe re o au tor teve lu gar no dia 15 de abril de 1828. Em
certos lu ga res as pa la vras co in ci dem de tal modo com a pu bli ca ção fe i ta em 1829
pelo Ma re chal Brown, que é bem pos sí vel que o au tor, além de ape lar para a sua
me mó ria, ti ves se lido essa nar ra ti va. Aí apa re ce a mais, como um en fe i te, o in ci -
den te com Ben to Ma nu el, que cer ta men te só exis tiu na ima gi na ção do au tor. De
Ben to Ma nu el o ma re chal mos tra-se bem im pres si o na do, en quan to que, na mesma
oca sião, re fere de modo de sa i ro so a con du ta do co ro nel que co man da va o 40º
regi men to de ca va la ria, que não cum priu as suas or dens.
Fo ram dois os acam pa men tos sur pre en di dos nes te dia: num acha va-se o Co ro nel
La tor re, com 400 ho mens de ca va la ria e no ou tro o Ge ne ral La gu na com 1.300
homens e 4 pe ças. A esse en con tro cha mou-se de Las Ca ñas.

108 N. do T. –  Bo ne co, tí te re, João Mi nho ca.
109 Em agos to de 1828 de i xou o Ma re chal Brown o exér ci to do Sul e a 26 do mes mo

mês che ga va ao Rio, onde era re ce bi do pelo im pe ra dor, que não obs tan te o mandou
sub me ter a con se lho de guer ra, sen do re al men te ab sol vi do. A sua re ti ra da foi
pedida por ele pró prio.
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As acu sa ções que so bre ele pe sa vam eram pu e ris. As pe ças mais im por tan tes
desse proces so, bem como o seu re la tó rio fo ram en fe i xados num pe que no volume,
pu bli ca do em 1829, de que exis te na Bi bli o te ca Na ci o nal, no Rio de Ja ne i ro, um
exem plar. Ulti ma men te a Re vis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do Rio Gran de do Sul,
volu me cor res pon den te aos I e II tri mes tres de 1926, re e di tou esse in te res san te
tra balho.
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Ca pí tu lo XI

REVOLUÇÃO DAS TROPAS ESTRANGEIRAS 
NO RIO DE JANEIRO – INAÇÃO DA ESQUADRA 
NO RIO DA PRATA – CONDIÇÕES DE PAZ DE 

28 DE OUTUBRO DE 1828 – CONDUTA DA 
INGLATERRA E DA AMÉRICA DO NORTE 

NESTAS NEGOCIAÇÕES – LOTERIA

o pas so que, por tan to, nós des can sá va mos em
mi se rá vel acam pa men to, ina ti vos e afli gi dos de mil in cô mo dos, lon ge da 
ca pi tal do im pé rio, ex pos tos a cada hora à mor te in gló ria, de sa bou
ame a ça do ra tem pes ta de so bre o Rio de Ja ne i ro e o os ci lan te tro no de 
D. Pe dro.

O céu do es ta do bra si le i ro, por mais es tre las que te nha na
herál di ca e por mais azul que aí seja re pre sen ta do, es ta va há mu i to orlado
de pe sa das nu vens e fora ilu mi na do de re lâm pa gos, fe nô me nos equi no -
ci a is e ou tros fe nô me nos lu mi no sos ain da mais ra ros; um co me ta com a 
sua íg nea ca u da pen dia, qual es pa da de Dâ mo cles por um fio de cri na de 
cavalo, so bre a ca be ça do ir re so lu to im pe ra dor, que era de ma si a do
covar de para mos trar medo, de ma si a do ti râ ni co para ser pru den te,
dema si a do or gu lho so para re ve lar in te li gên cia.



Não se pode ne gar que Pe dro era bom po lí ti co; mas nis so
come teu erro ca pi tal, até a hora da mor te, que foi o de con si de rar a po lí -
ti ca, a di vi ni za da fi gu ra de Ja nos de uma nova di nas tia, não como
ama-de-le i te – como o de ve ria ter fe i to – mas como bo ne ca; sem pre de -
penden te do mo men to, ele era dema si a do fra co ou de ma si a do for te,
pru den te demais ou tolo de ma is, ex ces si va men te bom ou ex ces si va men -
te mau, pois que por um tri un fo ou gozo mo men tâ neo abria mão de to -
dos os sa cri fí ci os que du ran te anos ofe re ce ra far ta men te ao seu Mo loc,
com de ses pe ra da re sig na ção e tor men to de cons ciên cia. Eu cre io que
até àque la hora ain da nun ca ele so nha ra que al gum dia, não mu i to dis -
tan te, o X mu da ria para U, e ele se ria ex-imperador do re i no que pelo
me nos o tor na ra rico110 – rico de di nhe i ro e de ex pe riên cia, mas po bre 
de virtude e de con fi an ça em si mes mo; cre io que o acon te ci men to de
que ago ra vou tra tar foi o pri me i ro a abrir os olhos ao des lum bra do mo -
nar ca e que des se dia eter na men te me mo rá vel nos Ana is do Bra sil data
aque la repeti da fra se que ele pro nun ci ou ao de sem bar car no Rio de
Jane i ro: “Irei plan tar café, com mi nha fa mí lia e com os meus ne gros, e
eu mes mo to ma rei esse café com toda a co mo di da de da fa zen da, pois
cada bago vale mais que uma co roa.”

Pena que um mo der no so be ra no não seja um côn sul da an ti ga 
Roma! Pena que o ter ce i ro de cê nio do nos so sé cu lo ti ves se sido bastardo
do pre ce den te! D. Pe dro, o or gu lho so ri ca ço, tor nou-se rei de Por tu gal,
rei do re i no ao qual ab di ca ra duas e três ve zes. Este úl ti mo tra ço es clarece
ca bal men te o seu ca rá ter e con fir ma su fi ci en te men te tudo quan to em
di ver sos pon tos des te li vro me vi in du zi do a ex pres sar. Até a hora des sa
in sur re i ção das tro pas es tran ge i ras, o im pe ra dor con si de ra va-se um
Na po leão tran sa tlân ti co do ano 1804; só ago ra pôde re fle tir e dis se para
seus bo tões: “Se eu fos se bei de Túnis, eu te ria pen sa do de ou tra maneira.” 
E só en tão ele se tor nou bár ba ro, um ver da de i ro bei de Túnis; só en tão
com pre en deu a sua in fa bi li da de, só en tão de i xou de brin car com vi das
huma nas e com a sor te de ho mens, só en tão pas sou a pi lhar aber ta mente
seu re i no, sem re bu ço, como à sua co roa; só en tão pas sou a impri mir
bi lhe tes de ban co com o san gue de seus sú di tos, bi lhe tes cujo va lor ele
sa bia depo si tar se gu ra men te em Lon dres, Pa ris e Ma dri; só en tão
pensou na sua pró pria pes soa, pois “sem com prar não se pode plantar
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café, sem trá fi co de es cra vos não há usu ra, não há ju ros de on ze neiro”, e
sem Ma qui a vel não há des po tis mo.

Apres so-me em tor nar ao gran de dra ma que ora vou de sen -
can tar para meus le i to res, com fi de li da de his tó ri ca e toda a pos sí vel
simpli ci da de.

Para re ve lar mais cla ra men te a fal ta de di nhe i ro re i nan te na
ca pi tal do Impé rio e a má dis ci pli na de todo o exér ci to bra si le i ro, ha via
de ir rom per a esse tem po uma re vol ta en tre as tro pas es tran ge i ras da
guar ni ção do Rio.

Os gran des, exa ge ra dos pro me ti men tos que agen tes ines cru -
pu losos ha vi am fe i to em Ham bur go e em Bre men aos sol da dos dos
bata lhões es tran ge i ros não ti nham tido o mí ni mo cum pri men to no Bra sil e 
ha vi am por isso exa cer ba do os âni mos dos sol da dos ale mães, aos qua is
no Rio de Ja ne i ro atin gi am os pi o res tra tos. A prin cí pio fi gu ra vam
nesses ba ta lhões in di ví du os de to das as na ci o na li da des eu ro péi as, so bretudo
fran ce ses e su í ços; mas o tem pe ra men to des sa gen te e a per sis tên cia
com que a todo pro pó si to in sis tia em seus de se jos, le va ram o go ver no
bra si le i ro a en ga jar ale mães, dos qua is, com ra zão e pers pi cá cia po lí ti ca,
se es pe ra va mais su bor di na ção e in con di ci o nal obe diên cia. Os ale mães,
porém, pa re ce ram não ser no Bra sil os mes mos que eram na sua fria
pátria; pois en tre eles hou ve às ve zes tais ex ces sos, que D. Pe dro se viu
in du zi do a con tra tar três mil ir lan de ses, dos qua is pro va vel men te es pe ra -
va men ta li da de ca tó lica mais es cra va; e o Coro nel Cot ter, que pelo
menos quan to à fal ta de cons ciên cia não ce dia a pal ma ao Ma jor Schäf -
fer, re ce beu a in cum bên cia de an ga ri ar es ses ho mens para o Bra sil, em
sua lon gín qua pá tria. O co ro nel de sin cum biu-se no que toca ao nú me ro
de in vi dí du os, com toda a exa ti dão e pon tu a li da de, mas pou co se im por -
ta ra com o ca rá ter de les para trans fe ri-los em mis são im pe ri al das suas
pan ta no sas hi bér ni as para as mag ní fi cas pla gas bra si le i ras. Quem
conhe ce a Irlan da e seus ha bi tan tes, fa cil men te com pre en de rá que es tes
ho mens não fi ca ri am mu i to tem po sa tis fe i tos sob o ri go ro so jugo que
lhes se ria im pos to na ter ra es tran ge i ra sel va gem, tan to mais que nem se
pen sa va em cum prir ao me nos pela me ta de as van ta gens com que lhes
ha vi am ace na do. Re cu sa ram-se, pois, a pres tar ser vi ço mi li tar, de cla ran -
do que não se ha vi am engaja do para sol da dos, mas para co lo nos, e que
se quises sem obri gá-los re a gi ri am vi o len ta men te. Os ofi ci a is, aos qua is
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Cot ter em vis ta de seus ple nos po de res no me a ra na Irlan da, eram equi -
va len tes aos sol da dos e não ces sa vam de ins ti gar a es tes para se amo ti -
na rem, prin ci pal men te por que des de o co me ço os ale mães eram para
eles um es pi nho no olho e tal vez pen sas sem que des te modo lo gras sem
nos pre te rir ou in te i ra men te afas tar.

Sir Ro bert Gor don, en tão em ba i xa dor in glês na cor te do Rio
de Jane i ro, am pa rou na tu ral men te seus se mipatrícios com a con ve niente
fir me za, e decla rou aber ta men te ao go ver no bra si le i ro que es ses
homens, li vres sú di tos de S. M. Bri tâ ni ca, não po di am ser obri ga dos a
pres tar ser vi ço mi li tar, uma vez que não ha vi am as sen ti do nos ale ga dos
con tra tos do Co ro nel Cot ter. Pro cu rou-se en tão ami ga vel men te in du zir
os ir lan de ses a se en ga ja rem para sol da dos, pro me teu-se-lhes o sol do
diá rio de um xe lim, ra ção do bra da e su pres são do cas ti go cor po ral; e
assim 400 ho mens as sen ta ram pra ça, to dos os mais, po rém, foram
surdos a to das as pro pos tas e pro cu ra vam de vez em quan do os seus
patrí ci os far da dos só para mo fa rem de les ou fi la rem, em todo caso, um
copo de aguar den te. Inad ver ti da men te es ses sol da dos ir lan de ses fo ram
in cor po ra dos ao 3º Ba ta lhão de Gra na de i ros, ale mães, cujo efe tivo en tão 
es ta va mu i to re du zi do e era do co man do do Co ro nel Cot ter e aquar te la -
do no cam po de S. Ana. Era pois co man dan te do ba ta lhão um ir lan dês,
que na tu ral men te fa vo re cia de to dos os mo dos os seus pa trí ci os; os ofi -
ci a is e sar gen tos eram na ma i o ria ale mães, mas os sol da dos na ma i o ria
ir lan de ses. Com se me lhan te mis tu ra e acres cen do que em iden ti da de de
ser vi ços os ho mens mais an ti gos no ba ta lhão só re ce bi am me ta de do
sol do pago aos mais no vos e eram pre te ri dos de um modo ge ral no trata -
men to, era na tu ral men te im pos sí vel que os ale mães pu des sem por mais
tem po es con der sua hos ti li da de e, se não rom pia des de logo uma re vo -
lu ção no meio de les, isso só se pode atri bu ir ao exa to co nhe ci men to que 
os an ti gos sol da dos do 3º Ba ta lhão pos su íam so bre sub ter râ nea fer men -
ta ção que la vra va em to das as ou tras tro pas es tran ge i ras. Sa bi am mu i to
bem que essa fer men ta ção era ge ne ra li za da e por isso pre fe ri ram aguar dar
o co me ço do le van te a fa ze rem-no eles.

O 28º Ba ta lhão de Ca ça do res, que os bra si le i ros de no mi na -
vam Ba ta lhão do Di a bo [sic], es ta va a esse tem po na Pra ia Ver me lha, onde
tam bém se alo ja va a ma i or par te dos co lo nos ir lan de ses; e o 2º Ba ta lhão
de Gra na de i ros acha va-se numa ca ser na per to da quin ta im pe ri al em S.
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Cris tó vão. Foi este o que pri me i ro achou pre tex to para ar vo rar a ban de i ra 
da su ble va ção e foi por aca so, da se guin te for ma. Um sol da do ale mão
des se ba ta lhão en con trou de po is que os si nos ha vi am to ca do Ave Ma ria
[sic] um ofi ci al bra si le i ro e não lhe fez con ti nên cia, por que as leis da qui
dis so dis pen sa vam a todo sol da do após o pôr-do-sol. O  ofi ci al, po rém,
in ter pe lou o sol da do as pe ra men te, per gun tan do-lhe se não co nhe cia sua 
obri ga ção. O sol da do era or de nan ça de um ca pi tão de en ge nhe i ros.
Res pon deu: “Sei mu i to bem que de via ter fe i to con ti nên cia, mas eu não
ti nha vis to o Sr.; além dis so já to cou Ave Ma ria, de modo que em ri gor
não te nho obri ga ção de fazê-la.” “Vou te en si nar qual é tua obri ga ção”,
tor nou o ofi ci al en ra i ve ci do e logo deu par te, com mu i tos acrés ci mos,
ao Ma jor Dra go, en tão co man dan te do 2º Ba ta lhão de Gra na de i ros, e
este sem ou vir o sol da do lhe ar bi trou 25 pran cha das, que lhe se ri am
pu bli ca men te apli ca das no ou tro dia, de po is da pa ra da.

A no tí cia des sa pu ni ção in jus ta es pa lhou-se com in crí vel ra pi -
dez pe los ou tros ba ta lhões e como o gra na de i ro fos se co nhe ci do como
ho mem bem com por ta do, mes mo mu i to es ti ma do pelo seu ofi ci al, um
fran cês, não po dia de i xar de su ce der que os âni mos já ex ci ta dos se in fla -
mas sem na mais alta in dig na ção. Esta va dado o im pul so ini ci al, o raio
fe ri ra o bar ril de pól vo ra. Qu an do, pois, no ou tro dia de via ter lu gar a
apli ca ção do cas ti go, apa re ce ram sol da dos de to dos os ou tros ba ta lhões
es tran ge i ros, in clu si ve ir lan de ses, que iam pre sen ci ar a ação in jus ta ou,
caso o 2º Ba ta lhão se re vol tas se, lhe pres ta ria au xí lio. O con de na do foi
con du zi do para o qua dra do e Dra go, que não em bal de pos su ía este
nome de dra gão, or de nou que des pis sem a far da ao de lin qüen te, ao que
este se re cu sou te naz men te, de cla ran do em voz alta que a pu ni ção era
in jus ta e que re cla ma va con se lho de guer ra. O ma jor por tu guês or de nou 
en tão aos tam bo res que ti ras sem a blu sa ao sol da do re bel de; mas es tes
fi ca ram imó ve is, ir re so lu tos, por que o gran de nú me ro dos as sis ten tes
lhes era sus pe i to, e en quan to isso o de lin qüen te em ani ma da ca ti li nária
[sic] ins ti ga va a seus ca ma ra das que lhe acu dis sem. As ca ras da mul ti dão
ex pri mi am pro fun da ra i va, vi o len ta in dis po si ção e, como aba fa do lon -
gín quo ro lar de tro vão de tem po ral que se apro xi ma, um mur mú rio
cres cen te per pas sa va todo o qua dra do. Fu ri o so, Dra go or de na que em
vez de 25 se apli quem 125 chi ba ta das111 e, como para fa zer ex plo dir



ca bal men te o mo tim, apa re ce nes se mo men to o ca pi tão de en ge nhe i ros
de quem o sol da do era or de nan ça.

O ca pi tão pon de rou ener gi ca men te ao ma jor a in jus ti ça que ia 
co me ter e pe diu que lhe en tre gas se o sol da do. Dra go, de medo, logo
ace deu – mas era tar de: a mas sa amo ti na da o en vol veu. Expos to ao ma i or 
pe ri go de vida, ele to mou o ca mi nho da le bre, como ou tro ra Enéi as e
de po is dele tan tos ou tros. De via jul gar-se fe liz por ain da ter po di do al can -
çar sua casa pró xi ma, an tes que seus per se gui do res pu des sem agar -
rá-lo pela bar ba cres pa. Mal en tra ra em casa, os sol da dos for ça ram as
por tas e a cus to ain da lo grou es ca par sal tan do por uma ja ne la para o
jar dim e daí fu gin do para mais lon ge. Aos ju bi lo sos ber ros de “Mata o
cão por tu guês! mata esse ca na lha!” as por tas fo ram ar rom ba das e a mas sa 
re vol ta da inun dou o quar to do ma jor, que por fe li ci da de já não es ta va.
Para des car re gar de al gum modo o fu ror e de se jo de vin gan ça, de pre da -
ram sem con si de ra ção a casa, aos gri tos sel va gens, es ti lha ça ram os mó -
ve is, até os ani ma is que se acha vam no pá tio ti ve ram que pa gar com a
vida a in jus ti ça do dono.

Des tar te, re pen ti na men te, sem qual quer con ven ção pré via,
es ta va dado o si nal para a os ten si va re be lião. Des tru í da to tal men te a
mag ní fi ca ins ta la ção do ma jor Dra go, o 2º Ba ta lhão de Gra na de i ros saiu 
para o paço de S. Cris tó vão e aí re cla mou im po si ti va men te do Impe ra dor
que cas ti gas se se ve ra men te o ma jor, que con ce des se por es cri to aos sol -
da dos a fi xa ção do en ga ja men to em três anos, bem como sol do e tra -
ta men to igua is aos que re ce bi am os sol da dos ir lan de ses.

De começo D. Pe dro não que ria ne go ci ar e cen su rou os
amoti na dos em ter mos se ve ros, ra i vo sos; mas a es ti ma que as tro pas alemãs 
an tes sen ti am por ele es ta va ir re vo ga vel men te dis si pa da e mais ener gi ca -
men te elas re cla ma vam sa tis fa ção do que pe di am, ame a ça vam mes mo
apo derar-se, pela for ça das ar mas, de tudo quan to me lhor pu des se
conven cê-lo, e al guns dis pa ros de fu zil de mons tra vam que hoje tudo ia a 
sé rio. Afi nal ti ve ram de fe ri men to os sol da dos de sen fre a dos; por or dem
im pe ri al foi pro cu ra do o Major Dra go e con du zi do pre so à ilha das
Cobras – o que cer ta men te obe de cia mais ao pro pó si to de sub traí-lo ao
furor dos ini mi gos do que ao de cas ti gá-lo; ao mes mo tem po come teu-se
a im pru dên cia de man dar pren der tam bém o bra vo ca pi tão de en ge nheiros,
em uma forta le za, e a sol da des ca logo que sou be exi giu, tur bu len tamente, 
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sua li ber ta ção. Entrou tam bém em cena o ódio de na ci o na li da de: era a
oca sião de mu i to de se ja da para vin gar san gren ta men te nos bra si le i ros o
des mo ro na men to de to das as es pe ran ças, e sem con tem pla ção pelo alvo 
das ba las, os ale mães da al tu ra onde se acha va a sua ca ser na ati ra vam
con tra os tran se un tes da gran de es tra da de Mi nas Ge ra is;112 até os mu a -
res, ca va los, bois, com os seus con du to res, não eram pou pa dos. Nem
por isso o go ver no no pri me i ro dia fez men ção de su plan tar a re vol ta,
tal vez su pon do que à fal ta de re sis tên cia ela se des fi zes se por si mes ma,
tal vez tam bém por ter sa bi do que ne nhum ofi ci al se en vol ve ra e por isso 
jul gas se sem im por tân cia essa mas sa des re gra da, sem ca be ça, sem or -
dem. Mas o dia se guin te mos trou que gran de pe ri go ame a ça va o Rio de
Ja ne i ro.

Os sol da dos ha vi am acha do meio de in for mar ao 28º Ba ta -
lhão de Ca ça do res, es ta ci o na do na For ta le za da Pra ia Ver me lha, tan to a
res pe i to da re vol ta ini ci a da, como de seus es pe ran ço sos pla nos, e esse
ba ta lhão não tre pi dou em ade rir ao 2º de Gra na de i ros, tal qual o fi ze ram 
os co lo nos ir lan de ses.

O iní cio das ce nas trá gi cas que ago ra ha vi am de su ce der nes se 
For te foi o as sas si na to do Ma jor Ti o la, ita li a no de nas ci men to. Atra í ra
ele em sumo grau o ódio de seus su bor di na dos por ca u sa de seus ludíbri os, 
ex tor sões e cru el da des de toda a es pé cie.

Para ci tar um só exem plo, men ci o ne mos que se lhe atri bui haver 
man da do cas ti gar com 800 chi ba ta das, por in sig ni fi can te in fração, a um
sol dado quan do o ba ta lhão se acha va sob seu co man do em Per nam buco.
O in fe liz agüen tou 500, mas nes sa al tu ra dis pa rou de re pen te como
louco, rom peu o qua dra do, pre ci pi tou-se ao mar. Alguns ne gros que
esta vam per to con se gui ram pes cá-lo, mas era tar de, o co i ta do su cum bi ra 
de con ges tão ce re bral. Ti o la, ci en te dis so, or de na que se re con du za o
cadá ver ao qua dra do e de es pa da de sem ba i nha da e fú ria ca ni ba les ca
impõe aos tambo res que apli quem ao mor to as 300 pan ca das que fal ta vam.

Dizi am-se dele di ver sas ou tras co i sas pa re ci das, pro va velmen te
não sem base, ao que ain da acres cia que era mu i to bem sa bi do que, para 
sa tis fa zer a seus go zos, mu i tas ve zes de fra u da ra a ca i xa do ba ta lhão. A
boa opor tu ni da de para se li vra rem de se me lhan te ti ra no não fi cou ina -
pro ve i ta da pe los sol da dos en fu re ci dos e em toda a for ta le za pro cu ra ram 
o Major Ti o la. Este, po rém, des con fi an do da sor te hor rí vel que o
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esperava, de pres sa se ti nha ves ti do à pa i sa na para es ca par da Pra ia
Verme lha sem ser vis to. Per to já da guar da, a mas sa san guis se den ta o
des co briu e o ata cou a pe dra das, mas ain da te ria sido pos sí vel sal vá-lo se 
o ofi ci al que co mandava a guar da, já for ma da, se ti ves se se ri a men te
inter posto. O des ti no tra ça ra que a jus ti ça se cum pris se; o ofi ci al, que
nun ca con cor da ra com as fra u des do ma jor, fora cer ta vez por ele du ra -
men te ofen di do e tal vez a lem bran ça des sa in jus ti ça que so fre ra o abs ti -
ves se ago ra de in ter vir com de ci são para pro te ger o fu gi ti vo. Em vez de
obstar de ba i o ne tas ca la das que os amo ti na dos con ti nu as sem a persegui ção 
do ma jor, que cho ran do se lhe ati rou aos bra ços e como uma cri an ça
im plo ra va so cor ro, o ofi ci al lhe res pon deu fri a men te: “Te nho or dem
para não de i xar sair nin guém da for ta le za”. Nes se mo men to Ti o la foi
ar ran ca do por di ver sos pos san tes bra ços, aba ti do a pe dra das, sur ra do
com achas de le nha, e li te ral men te des pe da ça do pela mas sa fu ri bun da,
cuja lou cu ra ca ni ba les ca ia cres cen do e a cada novo ex ces so re cru des cia, 
e afi nal o ca dá ver hor ri vel men te mu ti la do foi ati ra do aos pés da es po sa
des ma i a da.

Esta va dado o si nal da re vol ta ge ral; as tro pas, re u ni das aos
co lo nos ir lan de ses, ir rom pe ram do quar tel da Pra ia Ver me lha e sa que a ram 
as ven das [sic] pró xi mas. Não obs tan te fi cou o go ver no to tal men te iner te,
de i xan do que rou bas sem e ma tas sem quan to lhes aprou ves se. A ma i or
par te dos ofi ci a is do 28º Ba ta lhão fu giu ain da nes se dia, de i xan do as sim
os sol da dos em ma i or de sen fre a men to. Cres cia a fer men ta ção no for te,
e na ca pi tal a efer ves cên cia che ga va ao seu auge. Já se es pe ra va no Rio, a 
cada mo men to, que os ba ta lhões de es tran ge i ros se re u nis sem e des sem
um as sal to à ci da de; na pre vi são dis so, os par ti cu la res se ar ma vam e ar -
ma vam os seus es cra vos. Alguns pou cos ofi ci a is do 28º Ba ta lhão e do 2º
Gra na de i ros, con fi a dos no seu pres tí gio, ou sa ram ten tar de re du zir os
sol da dos à obe diên cia e à or dem; mas as pe dra das dos ir lan de ses e ti ros
dos ale mães, con tra seus pró pri os pa trí ci os e su pe ri o res, os con ven ce ram
de que ali só ha ve ria re mé dio pela for ça. O Co ro nel Dell’Hoste, ita li a no
de nas ci men to, que fi a do nas suas boas re la ções com os sol da dos ale -
mães se lan çou no tu mul to para atu ar como me di a dor, foi des con si de ra -
do; pu se ram-lhe um aven tal, le va ram-no à co zi nha do ba ta lhão e aí o
obri ga ram, ape sar de toda a re lu tân cia, a co mer toda uma ra ção de sol -
da do. “Pro va a co mi da que nos dás”, di zi am, e em pur ra vam-lhe um pra -
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tar raz com fe i jão-pre to e ar roz meio cru, e a co ro nha das o for ça ram a
en golir a ra ção até o úl ti mo bo ca do.

Com se me lhan tes ce nas de van da lis mo des pon tou fi nal men te
o sol do ter ce i ro dia, e ha via de lu zir ain da mais san gui no len to para os
ha bi tan tes da ca pi tal bra si le i ra, mais do que os dois dias pre ce den tes. O
3º Ba ta lhão de Gra na de i ros, meio ale mão, meio ir lan dês, aquar te la do no 
Cam po de San ta na (hoje Cam po da Hon ra) pre pa ra va-se para pres tar
au xí lio aos re vol to sos. Pro vi do de pól vo ra e chum bo pelo san gue dos
de pó si tos, e em es ta do meio in cons ci en te por efe i to de uma por ção de
be bi das alcoó li cas, essa mas sa en lou que ci da não co nhe cia limi tes em
seus de sa ti nos, e as sim tor nou-se ex tre ma men te pe ri go sa para a ci da de.
Irrom pen do pe los por tões do quar tel, co me ça ram sua obra des pe jan do
uma chu va de pe dras so bre os es pec ta do res, e os negros res pon de ram no
mes mo tom. Os ir lan de ses, po rém, ape sar de suas boas pon ta rias, reco -
nhe cen do a su perio ri da de nu mé ri ca dos ad ver sá ri os, reco lhe ram-se ao
quar tel, em bus ca das ar mas, e em se gui da, de par ce ria com os alemães,
que dan tes não te ri am po di do con si de rar como ami gos, en traram a
despe jar mor tí fe ro fogo so bre os bra si le i ros. As ar mas bem apon ta das
não fa lha ram seus al vos: em to das as di re ções es pir rou a mul ti dão as sus -
ta da, a pro cu rar sal va ção em lou ca dis pa ra da para as ruas mais próxi mas. 
Mas aí con ti nu ou em seu en cal ço a des per ta da fú ria as sassina dos sol dados.
A re cor da ção dos inú me ros com pa nhe i ros tra i ço e i ra men te as sas si na dos
pe los bra sile i ros, in fla ma va os ale mães, como os ir lan de ses, para a má xi ma 
fú ria, e sem pi e da de der ru ba vam os ad ver sá ri os que pu des sem apa -
nhar. Nem o gri to tri un fal de “vi vam os es tran ge i ros”, livra va da mor te;
nem a cri an ça no ber ço es ta va se gu ra da vida nes se dia. Alguns dos
mais atrevi dos até se aven tu ra ram às ruas mais fre qüen ta das da ca pi tal,
armados de pis to la, faca, es pa da, pu nhal, qua is ban di dos ita lianos, e
matavam sem con tem pla ção o pri me i ro bra si le i ro que lhes cruzas se o
ca mi nho. Di ver sos ofi ci a is, prin ci pal men te um ca pi tão e um aju dan te do 
2º Ba ta lhão de Gra na de i ros, fo ram ata ca dos pelo ban do amo ti na do e
hor ri vel men te mal tra ta dos, so bre tu do o pri me i ro.

Então, fi nal men te, o go ver no re co nhe ceu que ur gia  to mar sé -
ri as pro vi dên ci as para evi tar ver da de i ra guer ri lha, que se ria a con se qüên -
cia, e para pro te ger a ci da de em pe ri go, com seus ha bi tan tes, con tra ma i -
o res vi o lên ci as. Não obs tan te, ain da os re bel des fo ram tra ta dos com
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bran du ra, pois tudo quan to se fez foi man dar-lhes al guns ofi ci a is como
me di a do res, para, se pos sí vel, re sol ver a ques tão ami ga vel men te. Mas em
re gra a res pos ta mu i to con cre ta eram pe dra das e ti ros, e os emis sá ri os vol -
ta vam, fe li zes por ha ve rem es ca pa do com vida. Mes mo o Con de do Rio
Par do, en tão aju dan te do Impe ra dor e ins pe tor de to das as tro pas es tran -
ge i ras, foi apu pa do e in sul ta do, e por fim para es ca par à per se gui ção dos ir -
lan de ses teve que fu gir. Fi nal men te fo ram to ma das pro vi dên ci as para efe ti -
va re a ção; mas os ba ta lhões es tran ge i ros, bem pro vi dos de pól vo ra e chum -
bo, e bem abas te ci dos de ví ve res e be bi das, te mi am tão pou co os fra cos ba -
ta lhões de in fan ta ria e os pou cos ca nhões pos ta dos nos ca mi nhos para S.
Cris tó vão, Cam po de Santana e Pra ia Ver me lha, que ain da nes se ter ce i ro
dia sus ten ta ram nu tri do ti ro te io com eles. So bre tu do em fren te ao quar tel
do 3º Ba ta lhão de Gra na de i ros, no Cam po da Hon ra, a luta era tão en car ni -
ça da que de ma si a do re ve la va o ódio na ci o nal. Os ne gros aca ba vam de
ma tar com os mais ter rí ve is su plí ci os os in fe li zes ale mães e ir lan de ses aí
fe ri dos; e seus ad ver sá ri os tam bém não da vam per dão, mas eram mu i to
mais hu ma nos, pois ma ta vam os ini mi gos ime di a ta men te sem os mar ti ri zar. 
De que os bra si le i ros não pro ce di am as sim, da vam de po is tes te mu nho os
nu me ro sos ca dá ve res hor ri vel men te mu ti la dos que se en con tra ram nas ruas 
da ci da de, em quan ti da de. Entre os in fe li zes que nes se dia su cum bi ram ao
ódio na ci o nal e fu ror das fac ções, ha via um na tu ral de Bruns wick, a quem
cor ta ram na riz, ore lhas e ou tras par tes do cor po, que aqui não pos so
no me ar, e en fi a das num cor dão lhas pen du ra ram ao pes co ço.

Os ir lan de ses, que cer ta men te to ma ram par te no le van te mais 
para rou bar do que para de fe sa de seus di re i tos, em bre ve aban do na ram
os ale mães e em vez de re a gi rem ener gi ca men te ao lado de seus ali ados,
os bra si le i ros, ati ra ram-se ao sa que dos bo te quins e ven das, em be be da -
ram-se hor ri vel men te, e já in con sci en tes eram mor tos im pla ca vel men te
nas ruas pe los ne gros, a quem os se nho res ha vi am ar ma do de fa cas e
pis to las.

O Conde de Rio Par do, que afi nal se con ven ceu de que por
bem nada se con se gui ria, man dou pri me i ra men te fa zer uns dis pa ros
de lanter ne ta113 por cima das ca be ças dos re bel des; mas os pou cos
sol dados res tan tes do 3º Ba ta lhão de Gra na de i ros não se al te ra ram e até 
res ponde ram com ti ro te io e a pe dra das; ri am-se dos ba lins que a
ninguém atin gi am e em mas sa ir rom pe ram do quar tel, ba i o ne ta ar ma da,
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a ata car a tro pa bra si le i ra, há mu i tas ho ras pos ta da no Cam po de
Santana. Um úni co sol da do ale mão atre veu-se a avan çar até a boca de
duas pe ças bra si le i ras e teve a sor te de en xo tar os ar ti lhe i ros da pri me i ra
de las, mas ao vol tar-se con tra a se gun da, esta deu um dis pa ro e o va lente
guer re i ro foi fe i to em mil pe da ços.

Se ria de ma si a do pro li xo men ci o nar aqui os fe i tos in di vi du a is de
ver da de i ra co ra gem ou lou ca ou sa dia; o cer to é que os ale mães lu ta vam
bra va men te pela con quis ta de seus di re i tos, ao pas so que os ir lan de ses, que
não ti nham mo ti vo para es ta rem des con ten tes com o que pon tu al men te
lhes era con ce di do, só por amor à de sor dem e por von ta de de rou bar e fur -
tar to ma ram as ar mas com co var de cru el da de. Alguns ti ros de lan ter ne ta
bem apon ta dos, se cun da dos pela in fan ta ria bra si le i ra, fi nal men te re pe li ram
os amo ti na dos para o seu quar tel, onde cu i da do sa men te se tran ca ram e
sem ces sar con ti nu a ram a ati rar pe las ja ne las con tra os ini mi gos.

O tro ar da ar ti lha ria, os ga lo pes de ca va la ri a nos, a gri ta ria das
ín di as, a la men ta ção dos ne gros, a vis ta dos mu i tos fe ri dos que len ta -
mente, qua is es pec tros, cam ba le a vam pela ci da de, tudo isso de monstrava
aos ha bi tan tes da ca pi tal o gran de pe ri go que cor ri am e cada qual tra tou
de pre ve nir-se bem ou mal com de ses pe ra da re sig na ção para de fen der
como pu des se seus te res e ha ve res.

Não obs tan te essa avas sa la do ra de sor dem, o 22º Ba ta lhão de
Gra na de i ros não de i xa va de man ter re gu lar men te uma for te guar da de
vo lun tá ri os no Paço Im pe ri al, para em caso de ne ces si da de de fen der a
pes soa do Impe ra dor – si nal se gu ro de que a re vol ta era mais con tra o
go ver no do que con tra D. Pe dro.

Nis so cor re re pen ti na men te a no tí cia de que o 2º Ba ta lhão de
Gra na de i ros e o 28º de Ca ça do res es ta vam em vias de mar char con tra a
ci da de e to mar li ga ção com as tro pas aquar te la das no Cam po de
Santana, o que pôs o go ver no ain da in de ci so na ma i or per ple xi da de –
pri me i ro, por que lhe fal ta vam for ças para opor efi caz men te a essa mas sa 
em pre en de do ra; se gun do, por que era de es pe rar que com as com bi na -
ções já tra ma das en tre os re vol to sos a luta até ago ra ir re gu lar po de ria
trans for mar-se em ba ta lha regu lar; até se afir ma va que di ver sos ofi ci a is
pos su i do res da con fi an ça dos sol da dos se co lo ca ri am à tes ta de les, que
se apo de ra ri am do paço de S. Cris tó vão, com os ca nhões lá exis ten tes, e
que o im pe ra dor se ria con ser va do pri si o ne i ro até a ul ti ma ção da re vol ta.
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O sus to in fun di do por essa bem fun da da no tí cia de Hi o be foi
ta ma nho, não só na po pu la ção do Rio, como tam bém no seio da cor te
im pe ri al, que se re sol veu a toda a pres sa ape lar para o au xí lio dos al mi ran -
tes que co man da vam os nu me ro sos na vi os fran ce ses e in gle ses es ta ci o na -
dos nos por tos. Tan to os fran ce ses, como os in gle ses, logo se de cla ra ram
pron tos para de sem bar car con tin gen tes de sol da dos de ma ri nha, para no
caso de ne ces si da de pres tar efe ti vo au xí lio con tra os re vol to sos. Em
nú me ro de cer ca de 1.000 ho mens essa pre cá ria tro pa avan çou so bre
S. Cris tó vão, para ali de sar mar o 2º Ba ta lhão de Gra na de i ros; e es tan do
este já com fal ta de mu ni ção, ex tre ma men te ex te nu a do pe los es for ços e
be be de i ra dos três dias pas sa dos, ao ve rem os sol da dos de fron tar-se com
eles um nú me ro su pe ri or de tro pas eu ro péi as bem or ga ni za das não foi
di fí cil for çá-los à ca pi tu la ção e a de po rem as ar mas, sob a so le ne pro mes sa
de anis tia. De mau gra do os fran ce ses ha vi am aten di do à or dem de de sar -
mar os ale mães, pois que não po di am har mo ni zar-se com os bra si le i ros e 
mu i to me nos com os ne gros, que nes sa oca sião se ha vi am ajun ta ta do em
mul ti dão de cu ri o sos. Com po de res ili mi ta dos para ati ra rem con tra os
eu ro pe us, se fos se ne ces sá rio, não obs tan te não de ram um tiro, em bo ra o
2º Ba ta lhão de Gra na de i ros ain da por al gum tem po ati ras se con tra os bra -
si le i ros; ao pas so que todo mo ra dor que não res pon des se in con ti nen ti
sa tis fa to ri a men te ao bra do de “quem vem lá?” era su ma ri a men te fu zi la do
pe los sol da dos de ma ri nha fran ce ses; e os in gle ses que só ti nham or dem
de de fen der a pes soa do im pe ra dor e fora dis so não se imis cu í rem no
caso, con ser va ram-se como qui e tos es pec ta do res da cena.

Des ta for ma foi, pois, de sar ma do o 2º Ba ta lhão de Gra na -
deiros sem que pro pri a men te ti ves se ha vi do me di das de for ça con tra
eles; com a mes ma fa ci li da de sub me teu-se o 3º Ba ta lhão, por efe i to da
no tí cia des se fato, e o 28º não tar dou em re en trar na or dem. A este úl ti -
mo, po rém, não ou sa ram to mar as ar mas, tal vez por te mer que aju da do
pe los co lo nos aquar te la dos na Pra ia Ver me lha pu des se re a gir, o que,
dada a boa si tu a ção da for ta le za, po de ria ter sido das mais per ni ci o sas
con seqüên ci as; mas para afas tar dos olhos do povo esse cha ma do
“Bata lhão do Di a bo”, mu i to odi a do no Rio de Ja ne i to por mo ti vo dos
ex ces sos que já an te ri or men te co me te ra, de ram-lhe logo or dem para ir
jun tar-se ao exér ci to que com ba tia a Cis pla ti na.114
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Assim es ta va aba fa da a re vol ta e o go ver no se apres sou a
nomear uma co mis são para des co brir os ca be ças. Ve ri fi cou-se, en tre -
tanto, que ab so lu ta men te não hou ve ra ne nhum pla no com bi na do mas
que dera úni ca e ex clu si va men te ca u sa ao tris te acon te ci mento a
desigual da de com que eram tra ta dos ale mães e ir lan de ses e as mu i tas
pro mes sas fe i tas aos es tran ge i ros a que se não dava cum pri men to. A
sen ten ça do con se lho de guer ra con de nou ao fu zi la men to um sol da do,
ma ta dor do aju dan te do 2º Ba ta lhão de Gra na de i ros, e al guns ou tros a
tra ba lho for ça do per pé tuo; mais tar de a pena des tes úl ti mos foi mu i to
atenu a da e já ao cabo de dois ou três anos eram vis tos a pas se ar livremen te 
nas ruas da ca pi tal.

Os ir lan de ses, que ha vi am am pla men te re ve la do sua im pres ta -
bi li da de para o ser vi ço mi li tar bra si le i ro e a prin ci pal cul pa no le van te,
fo ram logo re em bar ca dos e re pa tri a dos, de ma ne i ra que as for mi dá ve is
so mas dis pen di das nas vi a gens de ida e vol ta des sa gen te fo ram to tal -
men te per di das. Cen te nas de con tos ha via cus ta do o enga ja men to desses 
ho mens na Irlan da e seu trans por te para o Rio de Ja ne i ro e igual des pesa 
ti nha que ser fe i ta no va men te para re con du zir à pá tria essa gen te que
ne nhum ser vi ço pres ta ra ao Bra sil, ao con trá rio ame a ça ra sua ca pi tal
com a mais hor ro ro sa de vas ta ção.

Com toda a ra zão pas sou ago ra a opo si ção, a ma i o ria dos
depu ta dos, a ata car o Mi nis té rio, prin ci pal men te o mi nis tro das Fi nan -
ças, e a re cla mar con tas des ses di nhe i ros des per di ça dos inu til men te, e
cla ra men te se re ve lou como já en tão era gran de o des con ten ta men to
con tra o go ver no de D. Pe dro. Qu e ri am que ime di a ta men te fos sem dis -
sol vi dos to dos os ba ta lhões es tran ge i ros e não fi ca ram sa tis fe i tos com
se rem somen te re pa tri a dos os ir lan de ses, ao pas so que os ba ta lhões ale -
mães por or dem do Impe ra dor iam ser re or ga ni za dos. O ódio que todo
bra si le i ro ali men ta em seu pe i to con tra tudo que é es tran ge i ro re ve lou-se
cla ra men te, e che ga ra o mo men to de se re ce ar um se gun do le van te no
Rio de Ja ne i ro, mas por par te da po pu la ção, pois os nu me ro sos ca dá ve res
mu ti la dos que ain da ja zi am in se pul tos nas ruas da ca pi tal, en tre os qua is
mu i ta gen te ti nha pa ren tes ou ami gos, na tu ral men te ins ti ga vam o povo à
vin gan ça san gui no len ta. Incom pre en si vel men te, en tre tan to, tudo se con -
ser vou qui e to, de ma ne i ra que os gri tos de “Mata es ses cães es tran ge i ros”, 
que em di ver sas par tes se ou vi am, não pro du zi ram o mí ni mo efe i to.
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Embora fos sem mu i to de si gua is os par ti dos, pois os bra si leiros
po de ri am mu i to fa cil men te re u nir uns 20.000 com ba ten tes e os ale mães
mal se ri am 2.000, aque les es ta vam de tal modo in ti mi da dos em face da
lou ca bra vu ra que di ver sos in di ví du os dos ba ta lhões es tran ge i ros ha vi am 
de mons tra do na que les três dias, que não se pas sou da que les gri tos, nem
mes mo com o fu ror que ce ga va ou sa ram ata car os es tran ge i ros ci vis, na
ma i or par te de sar ma dos. Com to dos es ses acon te ci men tos a opo si ção
ga nha ra pre do mí nio e ins ti ga va a mul ti dão es quen ta da, para que em vez
de pa la vras se li vras se de ar mas na mão da que les pou cos es tran ge i ros e
ex pul sas se a to dos, não só os mi li ta res, mas tam bém os ne go ci an tes,
ope rá ri os, ar tí fi ces; mas ain da não che ga ra o tem po de con su ma rem tão
in jus to pla no ge ral. Por isso nin guém se viu mais em apu ros do que o
pró prio D. Pe dro, a quem ago ra de to das as par tes in su fla vam para que
dis sol ves se de todo os cor pos es tran ge i ros. Como, po rém, o Impe ra dor
es ti ves se con ven ci do de que seu tro no, tal vez até sua vida, só con ta va
com a pro te ção des sas tro pas, e como tam bém re co nhe ces se que den tre 
os estran ge i ros que de todo o mun do aflu í ram para o Bra sil só os alemães
lhe eram sin ce ra men te de di ca dos, ele re sol veu con ser var as tro pas
teuto-brasileiras e, se fosse pre ci so, em pre gar to dos os es for ços para
reali zar esse seu de se jo.

Isso era, en tre tan to, ta re fa di fí cil, tan to que se viu for ça do a
mu dar todo o Mi nis té rio e subs ti tuí-lo por ho mens que como pes so as
do povo pos su íam bom con ce i to. Tais me di das res ta be le ce ram mais
ou me nos a tran qüi li da de na ca pi tal, mas em nada adi an ta vam à re or ga -
ni zação dos ba ta lhões es tran ge i ros; de modo que pri me i ra men te foi
julgado con ve ni en te afas tá-los das vis tas da po pu la ção da ca pi tal para
tratar de re or ga ni zá-los em ou tras pro vín ci as lon gín quas.

Com um re for ço de 300 ho mens, que a prin cí pio ha vi am sido 
des ti na dos, sob o co man do do Co ro nel Schwal bach, à ilha Ter ce i ra, para 
com ba ter con tra D. Mi guel, cujo de sem bar que aí fora im pe di do por
navios de guer ra in gle ses, foi pos sí vel com ple tar os ba ta lhões es tran geiros
e, qual Fê nix renas ci da de suas cin zas, eram vis tos de re pen te nas
provín ci as mais bem or ga ni za dos que dan tes.

O fun da men to para essa re vol ta, que tan tas vi das cus tou, fora 
ine ga vel men te lan ça do pelo ins pe tor das tro pas es tran ge i ras, Con de de
Rio Par do, com a sua me di da de jun tar a cada ba ta lhão es tran ge i ro um
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ma jor português. Essa gen te, na ma i or par te for ma da na es co la de
Beres ford, nome até hoje lem bra do em Por tu gal com amar gu ra, era
sem pre de opi nião que a or dem e a dis ci pli na só po di am ser man ti das a
pau e por isso pro ce di am con tra os de lin qüen tes, sem con si de ra ção pela 
pessoa e ca rá ter, com uma cru el da de que bem fa zia lem brar que se estava
num país onde ain da ha via es cra vi dão. Como além dis so fos sem des ti -
tuídos de toda cul tu ra e co nhe ci men tos in dis pen sá ve is a tão alto car go,
es ses ma jo res eram odi a dos no mais alto grau pe los seus su bor di na dos,
eram mes mo des pre za dos, e só por um ri gor aci ma de to dos os li mi tes
con se gui am eles man ter a dis ci pli na tão im pres cin dí vel no exér ci to. O
abu so do po der con fe ri do a es ses su je i tos in dig nos foi as sim a ala van ca
que mo veu os ba ta lhões ale mães ao le van te e por isso o san gue der ra -
ma do nos dias da re vol ta cai ori gi na ri a men te só e só so bre o Con de de
Rio Par do e sua pa trió ti ca to li ce. Se se ti ves se pro ce di do com eqüi da de,
dan do di re i tos igua is a ale mães e ir lan de ses, se não se ti ves sem en xer tado
ma jo res por tu gue ses nos ba ta lhões ale mães, não te ria ha vi do mo ti vo
para in sur re i ção; mas como era cos tu me do go ver no bra si le i ro fa zer
tudo er ra do, as sim tam bém pro ce deu aqui, e em vez des sas tro pas úte is
ao país na guer ra con tra a Argen ti na ca u sa ram-lhe o ma i or dano.

Tan to o Impe ra dor, como o go ver no acha vam-se em si tu a ção 
ex tre ma men te crí ti ca. No Rio a opo si ção fi ze ra gran des pro gres sos com 
o le van te das tro pas es tran ge i ras; o exér ci to acam pa do no arro io do
Bote, por fal ta de mu ni ção e ir re gu la ri da de nos pa ga men tos, es ta va
também em ex tre mo des con ten te, e a fro ta que blo que a va a en tra da do
rio da Pra ta man ti nha-se, em ab so lu ta ina ção, ao pas so que o al mi ran te
re pu bli ca no Brown se tor na va cada dia mais te mí vel. Arro ja do e bra vo,
cru za va esse he rói do mar com sua in sig ni fi can te es qua dra, à al tu ra do
Rio Gran de, zom ban do da po tên cia na val mu i to su pe ri or, cal ma men te
anco ra da no por to de Mon te vi déu. Di a ri a men te che ga vam ao Rio de
Jane i ro que i xas e re pre sen ta ções por ca u sa de na vi os cap tu ra dos, mu i tas
ve zes à vis ta da cos ta bra si le i ra; os co man dan tes dos na vi os de guer ra
que ti nham que es col tar os com bo i os tre mi am só ao ou vir o nome do
al mi rante ini mi go, e não raro os cor sá ri os apre en di am im por tan tes somas
des ti na das ao pa ga men to dos sol dos das tro pas es ta ci o na das em Mon te -
vi déu. Di ver sos ne go ci an tes, so bre tu do nor te-americanos, que co nhe ciam
bem de ma is a con du ta frou xa da ma ri nha bra si le i ra, lan ça ram es per ta -
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men te suas vis tas para a guer ra na val e re co nhe cen do mu i to bem que
com um pou co de sor te fa ri am bons ne gó ci os, ob ti nham por bom
preço car tas de cor so em Bu e nos Ai res, equi pa vam na vi os e em bre ve
tor na vam-se mais da no sos para o co mér cio ma rí ti mo do im pé rio do que 
toda a es qua dra re pu bli ca na jun ta.

Des tar te a Argen ti na viu-se em con di ções de sus ten tar im pu -
ne men te uma cam pa nha que pelo me nos no mar era imen sa men te de si gual.
Ao mes mo tem po o Almi ran te Brown apo i a va os pla nos de ope ra ções
do Ge ne ral La val le ja con tra o Rio Gran de, mu i to me lhor do que da
ou tra par te o Almi ran te Pin to Gu e des. Ho mem ido so, acha ca do, qua se
pa ra lí ti co, este úl ti mo ain da in ti mi da do por di ver sos em pre en di men tos
bem su ce di dos de Brown, pa re cia mu i to mais pro pen so a evi tar um en -
con tro com o ini mi go do que a pro cu rá-lo. Além dis so, com o com ple to
ma lo gro de uma ope ra ção por sua or dem le va da em 1826 do rio da Pra -
ta con tra a ilha Mar tim Gar cia, es ta va ele ca bal men te in te i ra do de quan -
to era di fí cil ope rar com na vi os gran des, ain da co man da dos por ofi ci a is in -
cons ci en tes, em águas de que não se pos su ía per fe i to co nhe ci men to. Assim 
é que se per de ram di ver sos na vi os bra si le i ros no Ca nal do Infer no [sic] ex pe di -
dos con tra cru za do res ini mi gos, em par te por fal ta de ar dor com ba ti vo, em
par te in com pe tên cia dos co man dan tes, sen do que al guns tre pa vam nal gum
dos nu me ro sos ban cos de are ia aqui exis ten tes, ao pas so que ou tros fu gi am
in ti mi da dos pelo vi o len to fogo que lhes fa zi am os pe que nos cor sá ri os de
Bu e nos Ai res. Ou tras ten ta ti vas fe i tas con tra as co lô ni as ar gen ti nas da Pa ta -
gô nia tam bém não fo ram bem su ce di das, nem ao me nos se lo gra va com a
po de ro sa es qua dra bra si le i ra im pe dir a li ga ção da Cis pla ti na com Bu e nos
Ai res, o que en tre tan to com um bom co man do su pe ri or e ma i or zelo dos
ofi ci a is e ma ri nhe i ros da im pe ri al ma ri nha te ria sido mu i to fá cil.

Diante da ina ção do al mi ran te bra si le i ro, os cor sá ri os li cen ciados 
pas sa ram à fran ca pi ra ta ria e não raro de sa pa re ci am na vi os, que, segundo
to das as proba bi li da des, não po di am ter na u fra ga do, não eram mais
vistos nem fa la dos. Os co mer ci an tes dos prin ci pa is por tos, como Rio de 
Ja ne i ro, Ba hia e Per nam bu co, só ou sa vam ain da man dar seus na vi os ao
sul sob ban de i ra es tran ge i ra e mes mo as sim era in dis pen sá vel uma for te
es col ta de ca nho ne i ras. É fá cil de com pre en der quan to isso en tra va va o
co mér cio e que mu i tos ne go ci an tes com isso fo ram ar ru i na dos, em con -
se qüên cia da per da de seus na vi os. E as pou cas pre sas que a es qua dra
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brasi le i ra fa zia não es ta vam em pro por ção com as que qua se di a ri amente
eram fe i tas pelos na vi os do ini mi go. Não eram só os par ti cu la res que
sofri am, pois tam bém o go ver no se res sen tia de gran de pre ju í zo re sul -
tan te des sa guer ra na val in fe liz, pois ain da ra ra men te apli ca vam a lei às
pre sas e os co man dan tes dos na vi os bra si le i ros em re gra fi ca vam com a
me lhor par te, sem dis tri bu i ção. To das as pro vi dên ci as para co i bir tais
fra u des de vi am ser ino pe ran tes, pois em face dos po de res con fe ri dos
aos ca pi tães de na vi os ne nhum su bor di na do ou sa ria pro ce der con tra
eles apre sen tan do que i xa ao in jus to go ver no; ao pas so que os pou cos
na vi os que os bra si le i ros cap tu ra ram por in fra ção do blo que io na boca
do rio da Pra ta, e que em ge ral per ten ci am a in gle ses, fran ce ses ou
norte-americanos, eram ener gi ca men te re cla ma dos pe los em ba i xa do res
res pec ti vos e ape sar de to das as pon de ra ções o Bra sil ti nha que pa gar as
in de ni za ções que os ca pi tães pe di am pe los seus na vi os e car gas. Ain da
que as fi nan ças do Im pé rio não es ti ves sem já ar ru i na das, ago ra ha ve ri am 
de fi car ine vi ta vel men te des ba ra ta das.

Pela in cur são que o Ma re chal Bra un ou sa ra na Cis pla ti na,
res sur giu al gu ma es pe ran ça para o Bra sil de ter bom êxi to nes sa guer ra
es pe cu la ti va, pois o Ge ne ral La val le ja logo re tra iu suas tro pas para Ser ro 
Lar go, para to mar aí quar téis de in ver no. E o Almi ran te Brown com sua 
pe que na flo ti lha de i xou as cos tas do Rio Gran de e foi cru zar a esmo
pe las cos tas se ten tri o na is do Bra sil, à es pre i ta de ra pi na gens. A re fe ri da
ci da de e tal vez toda a pro vín cia de S. Pe dro do Sul te ri am ca í do às mãos
do ini mi go, mu i to pro va vel men te, se o Ma re chal Bra un não ti ves se ou sa do
a re fe ri da ope ra ção; mas tudo isso ain da era pou co para so pi tar o re ce io
dos bra si le i ros e ar ran car a es pa da às mãos da opo si ção; era tal a pres são 
para que se fi zes se a paz com a Argen ti na que afi nal o im pe ra dor se viu
for ça do a ce der, bom gra do, mal gra do. Assim, a 28 de ou tu bro de 1828
fo ram fir ma das as con di ções pre li mi na res, as qua is em par te se en con tram
tra du zi das para o ale mão do se guin te modo, em uma obra re cen te men te 
pu bli ca da que for ne ce “Con tri bu i ções para a his tó ria da guer ra en tre o
Bra sil e Bu e nos Ai res”∗:
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Art. 1º – S. M. o Impe ra dor do Bra sil de cla ra a Pro vín cia
Cispla ti na, outro ra Mon te vi déu, des li ga da do Impé rio, li vre e in de penden te
do mes mo, bem como de qual quer ou tra na ção, po den do cons titu ir-se e
ado tar a for ma de go ver no mais con ve ni en te aos seus in te res ses,
necessi da des e fon tes eco nô mi cas.

Art. 2º – O go ver no da Re pú bli ca igual men te re co nhe ce a
indepen dên cia da pro vín cia de Mon te vi déu, de cla ra da no art. pre ce dente.

Art. 3º – Ambas as par tes se com pro me tem a man ter a in de -
pen dên cia e in te gri da de da pro vín cia de Mon te vi déu até a ce le bra ção da
paz de fi ni ti va.

Art. 4º – O atu al go ver no da Ban da Ori en tal, ra ti fi ca da a pre -
sen te con ven ção, re u ni rá ime di a ta men te os re pre sen tan tes da pro vín cia,
in clu si ve os de Mon te vi déu e Co lô nia, e isso pelo su frá gio po pu lar
como se fez para a ele i ção dos re pre sen tan tes para a úl ti ma le gis la tu ra.

Art. 5º – A ele i ção na ci da de e pra ça de Mon te vi déu terá lu gar 
no seu ex te ri or, fora do al can ce dos seus ca nhões, e sem pre sen ça de
for ça ar ma da.

Art. 6º – Os re pre sen tan tes da pro vín cia re u nir-se-ão numa
lo ca li da de dis tan te pelo me nos cin co lé guas de qual quer pon to onde
haja tro pa e logo que te nham pro cla ma do o novo go ver no ces sa rão as
fun ções do atu al.

Art. 7º – Os mes mos re pre sen tan tes pro je ta rão a Cons ti tuição
Po lí ti ca e a sub me te rão, an tes da ju ra da, ao exa me das po tên ci as con tra -
tan tes, para ve ri fi ca rem se não há al gum ar ti go que lhes pre ju di que a
segu ran ça.

Art. 10º – Com pro me ten do-se as po tên ci as con tra tan tes a
auxi li ar e pro te ger a pro vín cia de Mon te vi déu até que com ple ta men te se 
cons titua, acor dam em pres tar todo o au xí lio ne ces sá rio ao go ver no
legal mente cons ti tu í do para sua ma nu ten ção, no caso de de sor dens
interi o res ou guer ra ci vil, pelo pra zo de cin co anos a con tar do dia do
ju ra men to.

Art. 12º – As tro pas da Re pú bli ca e da Ban da Ori en tal evacu am
o ter ri tó rio bra si le i ro den tro de dois me ses de po is da ra ti fi ca ção da
presen te con ven ção. As pri me i ras pas sam à mar gem di re i ta do rio da
Pra ta ou do Uru guai, com ex ce ção de uma for ça de 1.500 ho mens, ou
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mais, a qual se con ser va rá num pon to que es co lha até que as tro pas
brasi le i ras te nham eva cu a do com ple ta men te Mon te vi déu.

Art. 13º – As tro pas de S. M. Impe ri al eva cu am a pro vín cia de 
Mon te vi déu, in clu si ve Co lô nia, den tro de dois me ses de po is da tro ca
das ra ti fi cações, com ex ce ção de uma for ça de 1.500 ho mens, que ficarão
até a ins ta la ção do go ver no pro vi só rio, even tu al men te até qua tro me ses
de po is.

Art. 17º – De po is da tro ca das ra ti fi ca ções am bas as par tes
con tra tan tes no me a rão ple ni po ten ciá ri os para ce le bra ção da paz defini ti va.

Art. 18º – No caso ines pe ra do de que uma ou ou tra das partes
con tratan tes não cum pra a con ven ção de paz, ou de sur gi rem em baraços
in sa ná ve is a des pe i to da me di a ção de S. M. Bri tâ ni ca, con tu do não se rão 
re a ber tas as hos ti li da des an tes de de cor ri do o pra zo de cin co anos es ti -
pu la do no art. 10º e ain da no caso em que de po is des se pra zo uma das
par tes pre ten da re a bri-las não o fará sem que seis me ses an tes no ti fi que
a ou tra par te e dis so dê ciên cia pré via à po tên cia me di a do ra.

Com este ar mis tí cio de cin co anos a Ingla ter ra al can ça va seu
ob je ti vo: ad qui ri am como po tên cia me di a do ra gran de in fluên cia so bre a
atu al Re pú bli ca do Uru guai. Fi ca va le van ta do o blo que io da boca do rio
da Pra ta, por tan to o co mér cio com Bu e nos Ai res fi ca va isen to de ris cos
e o Bra sil fi nal men te ti ve ra que fir mar uma paz que, só le va da a efe i to
por in ter ven ção in gle sa, ates ta va sua fra que za. Tri un fan te, o em ba i xa dor 
in glês con tem pla va sua obra bem su ce di da.

Tanto o Bra sil como Bu e nos Ai res ha vi am des per di ça do somas
imen sas nes se am bi ci o so te a tro de ma ri o ne tes, sem po de rem au fe rir a
mí ni ma van ta gem. A es pe ran ça tola de que a Cis pla ti na, de vas ta da por
lu tas in ter nas de fac ções po lí ti cas, não po de ria man ter-se in de pen den te
e por isso cedo ou tar de vol ta ria ao do mí nio de um dos dois con ten dores,
de sapare ceu mu i to bre ve, pois que ape sar de al gu mas de sor dens in ternas, a 
Cis pla ti na em bre ve cri ou um go ver no es tá vel.

Só a Ingla ter ra e a Amé ri ca do Nor te ha vi am lu cra do nes sa
guer ra, esta prin ci pal men te por ca u sa dos inú me ros cor sá ri os que en xa -
me a vam nas cos tas do Bra sil, au to ri za dos por Bu e nos Ai res, e apre sa -
vam os na vi os mer can tes bra si le i ros, bem como pela ven da de di ver sos
na vi os de guer ra que D. Pe dro ir re fle ti da men te lá man dou com prar.
Entre es tes fi gu rou a fra ga ta Isa bel na que le tem po o mais belo na vio bra -
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si le i ro. É la men tá vel que com os bons es ta le i ros do Rio de Ja ne i ro e da
Ba hia, não con se guis sem cons tru ir um úni co na vio em con di ções; mas
tam bém aí ha via cul pa do go ver no, que não sa bia hon rar e apro ve i tar os
ta len tos dos seus pou cos bons cons tru to res na va is. Para a Amé ri ca do
Nor te, afi nal, era in di fe ren te qual dos dois be li ge ran tes ven ces se, con -
tan to que não so fres se o in te res se dela; pou co se im por ta va que por
tran sa ções se cre tas fos se ca u sa da a ru í na do Impé rio ou da Re pú bli ca,
con tan to que seu te sou ro lu cras se. Ela é um mo de lo de re pú bli ca, pois
todo mo de lo re cla ma di nhe i ro an tes de che gar a ter mo e uma re pú bli ca
não pode ser de pau.

Como pro va de que o go ver no dos Esta dos Uni dos sem pre
ob ser va va só o prin cí pio de que “o fim jus ti fi ca os me i os” e para mostrar
como essa repúbli ca tão lou va da pelo seu es pí ri to de jus ti ça mu i tas
vezes é arras ta da pela co bi ça, men ci o na rei aqui um úni co fato que,
acredi to, de mons tra rá de so be jo a ve ra ci da de da mi nha afir ma ção.

D. Pe dro em pre en deu com sua se gun da es po sa em fins de
1830 uma vi a gem à pro vín cia de Mi nas Ge ra is, para ten tar aba far com a
sua pre sen ça pes so al os ger mes de des con ten ta men to e de re be lião que
vez por outra aqui se ma ni fes ta vam, e para ins ti gar a re do bra rem de
ativi da de os seus par ti dá ri os, en tre os qua is jul ga va de ver con tar to dos
os por tu gue ses na tos. No Rio de Ja ne i ro era en tão voz cor ren te e
unânime que esta vi a gem não ti nha ou tro fim se não der ru bar to tal men te 
a Cons ti tu i ção, para o que o Impe ra dor se ser vi ria dos mi ne i ros
(habitan tes de Mi nas). Nes sa vi a gem a im pe ra triz deu por fal ta de uma
jóia de ines ti má vel va lor; logo fo ram em pre ga dos to dos os me i os para
des co brir o atre vi do ga tu no, e as sus pe i tas in ci di ram so bre um ale mão
que fa zia par te da cri a da gem da im pe ra triz, por que este no dia se guin te
ao do fur to de sa pa re ce ra se cre ta men te. Logo lhe sa í ram ao en cal ço, mas 
an tes que o apa nhas sem ele al can çou o Rio de Ja ne i ro e aí con se guiu
ocul tar-se num dos bo te quins ale mães. To dos os es for ços da po lí cia
para apa nhá-lo fo ram vãos, mas afi nal ela con se guiu sa ber se gu ra men te
que há pou cos dias ele con se gui ra fu gir para a Amé ri ca do Nor te num
na vio des sa na ci o na li da de. Na tu ral men te o go ver no bra si le i ro sem mais
per der tem po en trou em cor res pon dên cia com o nor te-america no,
pedindo-lhe a res ti tu i ção da jóia e en tre ga do ga tu no. O na vio que le vava
essa cor res pon dên cia, por sor te, che gou a des ti no al guns dias an tes do
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ou tro, em que ia o di a man te com seu novo pos su i dor; era pois mu i to
fácil a apre en são, pois que po dia ter lu gar an tes do desem bar que. O
ladrão en ri que ci do, de fato, não tar dou a che gar, mas em lu gar de o
apanha rem ime di a ta men te, de i xa ram que se in ter nas se de umas 40
léguas e só de po is o per se gui ram e re al men te apa nha ram e trou xe ram
em tri un fo para New York. Só en tão o go ver no ame ri ca no res pon deu
ao bra si le i ro, di zen do, en tre ou tras co i sas: “Fora apa nha do um con tra -
ban dis ta no in te ri or do país, que ten ta va in tro du zir di versas pe dras
preci o sas de mui alto va lor, sem ha ver pago o de vi do im posto; pela
descri ção re ce bi da do Bra sil, da qual pela pre sen te se dá re ci bo, uma das 
pe dras deve ria ser a mes ma que há al gum tem po fora rou ba da à im pe ratriz 
bra si le i ra; entre tan to uma lei do país man da va que o con tra ban dis ta
conven ci do de cul pa pa gas se sete ve zes o va lor da mer ca do ria con tra -
ban de a da, e como o pri si o ne i ro não dis põe de for tu na, de verá res ponder 
o go ver no bra si le i ro; por tan to se ri am no me a dos ava li a dores para as
pedras e en tão, me di an te pré via re mes sa do sé tu plo do va lor es ti ma do,
pron ta men te se ria a jóia re cam bi a da para o Bra sil. Qu an to à en tre ga do
cri mi no so, isso era caso a exa mi nar, pois que pri me i ra men te ti nha que
cum prir no país a pena de con tra ban dis ta.”

Por ma i or que fos se a sen sa ção ca u sa da na ca pi tal im pe ri al
por essa con du ta re pu bli ca na, e por mais que so bre tu do D. Pe dro se
irri tas se com se me lhan te res pos ta, nada ha via que fa zer: os ame ri ca nos
fi ca ram com a jóia, até hoje, e o ga tu no li vrou-se com al guns me ses de
casa de cor re ção e em se gui da, com uns co bres para a vi a gem, lhe
deram pas sa por te para o vas to mun do.

Aliás nin guém ne ga rá que os nor te-americanos têm gran de
talen to para rou bar e en ga nar, mor men te quem os co nhe cer de per to, e
ti ver tido oca sião de ob ser vá-los seja onde for, me nos em seu pró prio
país. Os ho mens de clas se in fe ri or, quan do oci o sa men te va gan do pelo
Rio de Ja ne i ro não raro se apro pri a vam in de bi ta men te de pe que nos
obje tos, como re ló gi os, anéis, bro ches, bol sas, rou pas e len ços; só os de
clas se su pe ri or pro ce di am em ma i or es ca la. Por exem plo, era raro que
nos na vi os de qual quer na ção eu ro péia os pa péis não es ti ves sem em
ordem, mas os ame ri ca nos cons tan te men te da vam mo ti vo a dis pu tas e
pro ces sos; nun ca eram exa tas as de cla ra ções que ti nham que fa zer para
lan ça men to do im pos to e quan do en tão o go ver no bra si le i ro que ria
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fazer uso de seu di re i to con tra o in fra tor, este era pro te gi do pelo
ministro ame ri ca no, ame a ça va com a guer ra e com re pre sá li as e qua se
sem pre era aten di do, dada a fra que za do Bra sil; e os ne go ci an tes
norte-americanos es ta be le ci dos no Rio de Ja ne i ro e no Rio Gran de em
nada pro ce di am me lhor do que es ses ca pi tães de na vi os, tan to que não
era raro sur gi rem tam bém com eles pro ces sos por fal si da de.

Um se nhor res pe i tá vel pela sua po si ção so ci al e pelo seu
caráter e que vi veu mu i tos anos no mun do novo e aí ob ser vou esse
povo sob di ver sos pon tos de vis ta di zia-me: “Se o se nhor co lo car um
ob je to de va lor, mes mo que não seja mu i to, de ba i xo de uma for ca e
ame a çar a um ame ri ca no de que ele será in con ti nen ti en for ca do se to car 
com um dedo esse ob je to, nada obs tan te ele não de i xa rá de se apo de rar do
ob je to, des de o mo men to em que se jul gue em se gu ran ça.” E ci ta va
diver sas fa ça nhas que tes te mu nha ra, de modo que ace i tei o seu
julgamento como per fe i to e con so li dei a mi nha opi nião so bre os ame ri canos 
do nor te, pelo me nos no que toca a esse pon to. Ou tra acu sa ção que se
pode ar ti cu lar con tra eles é que nu trem des pre zo por todo aque le que
não te nha nas ci do nos Esta dos Uni dos e as sim o tra tam. Ver da de é que
qua se to dos os ád ve nas che gam àque le país sem for tu na, em ge ral ain da
one ra dos com a dí vi da das des pe sas da vi a gem, le van do só a boa es pe -
ran ça de aqui se tor na rem fe li zes. Mas não pos so achar ra zão para que se 
me nos ca be de todo aque le que para me lho rar sua si tu a ção e a dos seus se
arroja a em pre en der tão in cer ta vi a gem, ape sar dos pe ri gos que ame a -
çam. Por fim, para con clu ir o pe que no epi só dio, eu ain da acu so os nor -
te-americanos de tra ta rem com mu i to me nos con si de ra ção, mais des pre -
zo, aos des cen den tes de pais ale mães, seus con ci da dãos ado ti vos, do que 
aos de ori gem in gle sa – o que é um con tra-senso, que gri ta con tra to dos 
os sen ti men tos, pois que nes tes es ta dos li vres os in gle ses, ou trora
opres so res da li ber da de ame ri ca na, de vi am an tes ser odi a dos que es ti -
ma dos. E se isso fos se por mag na ni mi da de dos na tu ra is do país, a que -
rerem es que cer o pas sa do, en tão pelo me nos de ve ri am pen sar com a
no breza bas tan te para con ce der a uns e a ou tros im par ci al men te os
mes mos di re i tos, o mes mo apre ço.
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NOTAS AO CAPÍTULO  XI

110 N. do T. No va men te um tro ca di lho: a pa la vra ale mã re ich sig ni fi ca re i no e tam bém
rico.

111 Bös che fala de 150 pran cha das, au men ta das logo de po is de mais 100 e que após a 
apli ca ção de 230 ir rom peu a re vol ta. Esta ver são, em bo ra não co in ci da com a do
au tor dos Qu a dros Alter na dos, é mu i to ace i tá vel.

112 De ve re fe rir-se à es tra da real de San ta Cruz.
113 N. do T. – A lan ter ne ta é um pro jé til com pos to, for ma do de um cí lin dro de fo lha,

fe cha do por dois pra tos, o su pe ri or tam bém de fo lha, o in fe ri or de fer ro (para re sis -
tir à pres são dos ga ses de pro je ção), ci lin dro che io de ba lins, pe da ços de fer ro, pre -
gos. Ti nha o ape li do de arma bran ca da ar ti lha ria, por ca u sa de seu em pre go, que ti -
nha lu gar na imi nên cia de ser as sal ta da a ar ti lha ria. Como o ca cho de uvas ou pi râ -
mi de, é o pre cur sor do shrap nell, a “gra na da de ba las” dos fran ce ses.

114 O 28º B. C. de sem bar cou em San ta Ca ta ri na e se guiu por terra para Por to Alegre;
os seus sol da dos co me te rem pelo ca mi nho as ma i o res tro pe li as, pra ti can do toda a 
sor te de vi o lên ci as. Na ca pi tal da pro vín cia, pa re ci am fe ras sol tas. Embria ga ram-se,
as sal ta ram ca sas e ta ber nas. Cer ta vez, de i xa ram como mor tos dois ofi ci a is alemães,
do 27º B. C., que se me te ram a con tê-los. Com mu i to je i to, foi pos sí vel li vrar a
cidade de se me lhan tes vân da los, man dan do-os para San ta Ma ria, via Rio Par do.
Che ga dos nes ta lo ca li da de, acha ram o pou so me nos mau e re sol ve ram de i xar-se
fi car. Re co me ça ram as tro pe li as de toda a espécie. Para con se guir levá-los a des ti -
no, o Vis con de de Cas tro, que co man da va a fron te i ra cuja sede era Rio Par do,
com bi nou com o Coro nel Mena Bar re to, que co man da va o des ta ca men to de Santa
Maria, que este en vi as se um pe di do ur gen te de for ça, fa zen do cons tar que Frutuoso
Ri ve ra se in ter na va na pro vín cia, mar chan do de Mis sões, onde se acha va.
E ain da há quem con si de re os mer ce ná ri os ale mães uns már ti res, sur ra dos pela
malva dez dos ofi ci a is bra si le i ros. A ori gem de tal con vic ção pa re ce ser o
desconhe ci men to de nos sa his tó ria mi li tar.
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Ca pí tu lo XII

PARTIDA DO ACAMPAMENTO PARA PIRATINI 
– CONTRATEMPOS DURANTE A MARCHA 

– HORRÍVEL TEMPESTADE – DEMORA EM PIRATINI 
– NATALÍCIO DO IMPERADOR – COCHICHOS FEMININOS 

– A RESPEITO DOS JUDEUS NO BRASIL – VIAGEM A 
S. FRANCISCO DE PAULA – O CAPITÃO ROMÃO 

DE D. DAMÁSIA – A VENDA DE MULATOS 
EM CAPÃO DO LEÃO – REVOLTA DO 

27º BATALHÃO DE CAÇADORES

ssim te ria eu te ci do com cu i da do sa fi de li da de o fio 
des tas me mó ri as tran sa tlân ti cas, qua se até a ca tás tro fe prin ci pal des se
gran de dra ma que ago ra em bre ve há de de sen ro lar-se aos nos sos olhos
com to dos os seus efe i tos es tron dan tes; es tão ar ma dos os bas ti do res da
na tu re za, está ace so o sol que há de alu mi ar tudo, o pró lo go está ter mi -
na do, as ce nas co la te ra is es cla re ce do ras pas sa ram, os tê nu es te ci dos da
in tri ga es tão es ten di dos e, tal qual o re cla ma uma boa peça, está dado o
nó que ha bil men te a Par ca da His tó ria Uni ver sal de sa ta rá, pois que ne nhu ma 
es pa da de Ale xan dre lo gra des fa zê-lo.

Fiz apa re cer o he rói da nos sa tra gi co mé dia, D. Pe dro I, nas
di ver sas cir cuns tân ci as de sua vida pri va da e de ma jes ta de, com pa la vras
e atos, qua is eu na re a li da de tes te mu nhei e qua is pers cru tei nas tá bu as



de per ga mi nho de Clio; de se nhei o seu ca rá ter com as mais acen tu a das
to na li da des de uma ori gi nal mis tu ra de for ças, e um con tras te sin gu lar -
mente har mo ni o so de co ra gem e co var dia, as tú cia e to li ce, ca pri cho e
tira nia; eu o des cre vi como Na po leão Impe ra dor bra si le i ro, isto é, como 
um Na po leão sem os lou ros da vi tó ria, sem as idéi as san gren tas da mais
ar re ba ta da ele va ção da alma; sem o tú mu lo do ro che do na Ilha Sa gra da;
pin tei o Impé rio com a mata vir gem e a fa u na in dô mi ta, ca mi nhos e
rios, mon tes e flo ra, não es que ci os ta pe tes de pin tu ras dos pa lá ci os, o
teto de sapé das ca ba nas dos ne gros, o li nho da bar ra ca do ofi ci al na
cam pa nha, as man tas de fi bra das mu la tas, as re des dos ín di os, as al mo -
fa das de seda em que as bra si le i ras, como pre gui ço sas oda lis cas, des can -
sam se du to ra men te em eter nas ru mi na ções de amor – não ig no rei as
bar ra cas dos as sa la ri a dos sem pá tria, nem as ca sas de ma de i ra dos co lo -
nos, nem os ban cos das câ ma ras pú bli cas, nem a pa re de úmi da dos
cárce res, nem os es pes sos ca na vi a is das flo res tas vir gens com as
murmuran tes len das de po vos meio ex tin tos. Tais por me no res co la te -
ra is tive ram a mes ma im por tân cia que a pró pria ca tás tro fe: sem fogo
não há ex plo são.

Só ago ra D. Pe dro apa re ce como per so na gem ca pi tal: com o
seu dis tin to in cóg ni to ele ar ra sou to das as con si de ra ções se cun dá ri as: ele 
vê pre ci pi ta rem-se so bre ele os fi lis te us (per doe-se-me esta ex pres são
es tu dan tes ca); ele nota, como lhe suga as úl ti mas for ças a vo lú pia do
ego ís mo, qual exu be ran te Da li la, cor ta da a sua ca be le i ra; ele ouve o cla -
mor tri un fal: “Fi lis te us con tra ti, San são.” Então ele se con cen tra como
um San são, pois as co lu nas do seu tro no tre pi dam; mas a ca be le i ra não
lhe cres ce mais, ele não fez de sa bar o tem plo, para que hou ves se mais
mortos com a sua mor te do que os que em sua vida mi se ra vel men te
esma ga ra.

Não, a re vo lu ção o ha via es cla re ci do, e em toda a par te a bri sa 
ma ti nal, o ru bor do po en te, as som bras da me ia-noite lhe se gre da vam a
ve lha odi a da ad ver tên cia: “Fi lis te us con tra ti, San são.”

O Impe ra dor es ta va sem pre des con fi a do, e cer ta men te nun ca
sem mo ti vo; mas ago ra uma des con fi an ça es cra vi za do ra aba fa va os úl ti -
mos ger mes no bres em sua alma, cer ta men te não mal aqui nho a da pela
na tu re za; viu na u fra gar suas es pe ran ças pre di le tas; tal vez já ti ves se,
como Nero, pen sa do em fa zer-se Tra ja no – pelo me nos o je su i tis mo
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as sim des cul pa va os seus pla nos abo mi ná ve is – via que não se que ria
mais es pe rar a épo ca da de cla ra ção de mo ti vos, e como jo ga dor ar ro jado,
jogou tudo, me nos o seu di nhe i ro, numa car ta da e bra dou: “Vá, banque!”
E a car ta não deu.

No fim do 10º Ca pí tu lo de i xa mos o exér ci to acam pa do no ar -
ro io do Bote, nas mais tris tes con di ções, em guer ra ine xo rá vel con tra a
re pú bli ca de Bu e nos Ai res; o per fu ma do, ave lhan ta do ge ne ra lís si mo não 
ou sa va le van tar com os seus de dos ave lu da dos a luva de fer ro, em bo ra o 
seu ser cor te são pro cu ras se os ten tar um ve lho tom ca va lhe i res co por tu -
guês; com pra zia-se na sua em pá fia apas te la da e en tu si as mo avi nha do
como o rei itá li co no Mer gu lha dor de Schil ler, a bra dar: “Quem se atre ve,
ca va le i ro ou peão?” e nin guém, ofi ci al ou sol da do, se atre via a mer gu -
lhar no mis te ri o so abis mo do par ti da ris mo, na tra ma das in tri gas e dos
pe ri gos sem gló ria, para tra zer do fun do ao or gu lho so che fe a taça de
ouro. Le cór, o Wel ling ton sul-eu ro peu, en ga na va-se no sal do dos seus
nés ci os cál cu los; so nhan do le vi a na men te, ma re a va o seu tí tu lo ho no rí fi -
co de Vis con de de La gu na.

Lou ros tam bém mur cham, quan do ar ran ca dos do tron co e se
des ti nam a te cer co roa imar ces sí vel; as fo lhas se cas, quan do mu i to, ser -
vem para um mo lho pi can te.

O nos so exér ci to meio es fa i ma do acha va-se, como já dis se,
nas mais tris tes con di ções e os sol da dos qua se em de cla ra da re vol ta
reclama vam cada dia mais alto as rou pas e o sol do de vi dos; as de ser -
ções, so bre tu do nas mi lí ci as, cres ci am tan to que nes se pe que no exér ci to
atin gi am às ve zes a 200 por mês; nem as ame a ças da mais se ve ra pu ni -
ção, nem as mais cí ni cas pro mes sas de prê mi os, con se gui am re me di ar a
esse mal, dia a dia cres cen te. Eis que, fi nal men te, apa re ceu para con so la -
ção do tí mi do Vis con de de La gu na, o se cre tá rio da em ba i xa da in gle sa,
Fra ser, com a mis são de en ce tar ne go ci a ções de paz en tre os dois be li -
ge ran tes. Qu a se ao mes mo tem po um des ta ca men to do nos so exér ci to,
sob o Ma re chal Bra un, pe ne trou na Cis pla ti na, e tam bém a for ça na val,
bra si le i ra ad qui ri ra al gu mas van ta gens so bre o ini mi go re pu bli ca no. Por
to das es sas cir cuns tân ci as, o ge ne ral ar gen ti no La val le ja sen tiu-se in cli -
na do a re ti rar as suas tro pas para Ser ro Lar go e dar ao Gene ral Paz, que
já se apro xi ma va de S. Fran cis co de Pa u la115 com a sua di vi são, a ordem
severa de re tro ce der in con ti nen ti e re u nir-se ao cor po prin ci pal. Os
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mora do res de S. Fran cis co de Pa u la já a esse tem po em sua ma i o ria se
ha vi am re fu gi a do nas al de i as pró xi mas, e Rio Gran de ha via sido pru den -
temente for ti fi ca do às pres sas com ca va le i ros de Espa nha116 e pa li çadas,
as qua is, di an te da ur gên cia, ha vi am sido ge ral men te cons tru í das de
tábuas es tra ga das, de bar ri cas de açú car e de pi pas de aguar den te – tão
per to, tão ame a ça dor e si nis tro to dos jul ga vam o pe ri go. Com a re ti ra da
do Gene ral Paz, a con cen tra ção das tro pas ini mi gas em Ser ro Lar go,
como pe las en ta bula das ne go ci a ções de paz, Le cór, o or gu lho so Vis con -
de de La gu na, de al gum modo res pi ra va e sen tiu-se logo dis pos to a
aban do nar o odi a do acam pa men to para mu dar-se para a al de i a zi nha de
Pi ra ti ni, si tu a da à mar gem do rio de igual nome, de ze no ve lé guas dis tan -
te do ar ro io do Bote. La val le ja não in co mo dou a tro pa bra si le i ra em sua
mar cha, não fez a mí ni ma ten ta ti va, em se gui-la. Se gu ra men te, dada a
mi sé ria em que se acha va o nos so exér ci to, e com o gran de nú me ro de
es tro pi a dos, al guns do en tes, mu i tos sol da dos nos sos te ri am ca í do nas
mãos do ini mi go, mes mo que com in sig ni fi can te des ta ca men to de ca va -
la ria nos ti ves se se gui do; até os re ba nhos de gado fi ca ram per di dos, pois 
que de es go ta dos não se po di am mo ver, não obe de cen do mais nem aos
fer rões das gui a das; de fome, can sa ço, frio e mo lha das, as po bres re ses
tom ba vam sem for ças, para nun ca mais se le van ta rem; mas des ta vez
tam bém a Re pú bli ca per deu a ca be ça.

À no i te que pre ce deu à or dem da par ti da, es ta va eu de guar da 
jun to ao ge ne ral-em-chefe e por isso in cum bi ra ao meu or de nan ça de
que con se guis se por qual quer pre ço al gu ma for ra gem para o meu ca va lo 
es fa i ma do. Mas isso não foi pos sí vel, nem por di nhe i ro, nem a ro gos;
as sim o or de nan ça se vira for ça do a amar rar o ca va lo na mi nha bar ra ca
de ma ce ga, en tre gue à sua fome de vo ra do ra. Era um dos pou cos ca va los 
que até en tão re sis ti ra à cam pa nha: mar ti ri za do de lon go je jum, ele agora
ata cou a ma ce ga que co bria a mi nha bar ra ca, ape sar de não lhe ape te cer; 
e pou co de po is mor ria de có li cas; um ou tro ca va lo que com prei no dia
se guin te tam bém su cum biu no acam pa men to, ao cabo do ter ce i ro dia de 
nos sa mar cha: por isso tive que fa zer a res tan te ca mi nha da a pé, como a
ma i or par te dos ofi ci a is.

A mais terrível das chuvas que agora sem cessar sobre nós se
despeja em grossas bagas ainda aumenta as penas que já sem ela assaz
sofríamos; os cavalos de mão da cavalaria também se achavam no mais
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mísero estado; a cada momento tombava um, e dentro em pouco
viam-se os soldados, tanto os de linha como os das milícias, a começo
muito bem montados, a carregar os seus arreios, arrastando-se atrás do
exército; a artilharia, com os maus caminhos, simples trilhas
escorregadias, mal avançava; muares e bovinos, até homens, tinham que
ser atrelados para irem arrastando a peça ainda não perdida. Desta
maneira, descontente e resmungando, o exército se arrastava, mal
vencendo uma légua por dia; só raramente lográvamos com tamanha
umidade acender um fogo para poder ao menos aquecer, não já assar, a
pouca e magra carne de rês, único alimento apetecível que ainda nos era 
distribuído; mesmo os soldados alemães picavam as suas rações de
carne a faca e a sabre e em seguida deglutiam os pedaços, na maior parte 
mesmo crus.

Assim ha vi am de cor ri do 8 dias sem que um ins tan te ti vés se -
mos en xu ga do, pois dia e no i te a água nos inun da va, aber tas as com por -
tas do céu como se fos se um novo Dilú vio; e dia a dia au men ta va o frio, 
a tal pon to que os sol da dos, es pe ci al men te os per nam bu ca nos e ba i a nos, 
des per ta dos de um sono le tár gi co, tão en du re ci dos se sen ti am que eram
in ca pa zes de sem aju da er guer-se do chão mo lha do. Por mu i tos mi nu tos 
sem fala e ar que a dos como para dis pa rar uma seta, ja zi am os in fe li zes
no chão, in ca pa zes de mo ver os seus mem bros ou de ar ti cu lar um som;
e aque les den tre eles aos qua is a na tu re za do ta ra de me lho res for ças e de 
mais rí gi dos mús cu los, não tão sub ju ga dos pe los so fri men tos, ti nham
que er guer os seus ca ma ra das e pas seá-los al gum tem po para cá e para lá 
no acam pa men to, até que os mem bros es tar re ci dos de frio e de umi da de 
re cu pe ras sem al gum ca lor e mo vi men to. Alguns co man dan tes de ba ta -
lhão ou sa ram man dar apre sen tar ao ge ne ra lís si mo di ver sos des ses in fe li -
zes con de na dos à mor te e in sis tir por um re mé dio a es ses so fri men tos
que ul tra pas sa vam os li mi tes. Mas a res pos ta do hon ra do vis con de era
um “não pos so fa zer nada”.117

Le cór pros se guia im per tu bá vel no seu so no len to so nho de
can sa da am bi ção de gló ria; pen sa va nos seus ca be los bran cos, en ca ne ci -
dos com hon ra, que as tri bu la ções do cor po e do es pí ri to po di am de
todo fa zer per der: te mia que os pe ri gos e pri va ções da ni fi cas sem o seu
de li ca do es tô ma go, o seu es ca va do pe i to, e que se ele mor res se o Bra sil
não ti ves se mais um he rói igual. O seu gran de car ro bem pro vi do de
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ví ve res, vi nhos e do ces de toda a es pé cie, bem como os ami u da dos pre -
sen tes não in sig ni fi can tes que sem ces sar lhe fa zi am os es tan ci e i ros, pro -
te gi am-no por ora, bem como aos seus ca va los, con tra pri va ções; o
exér ci to que vis se como se ar ran ja va.

O aba ti men to apá ti co que ago ra do mi na va a ma i or par te do
exér ci to, no ta da men te os bra si le i ros nor tis tas, atin gia a tão alto grau que 
o mais leve ci ci ar de ven to fa zia es tre me cer aque las ví ti mas de uma nés -
cia po lí ti ca; em bo ta dos e es go ta dos cam ba le a vam na que la pro cis são de
fan tas mas. Fi nal men te, ao nono dia de nos sa mar cha, rom pe ram-se as
nu vens pe ja das de chu va e lu ziu um cla ro raio de sol ao nos so en char ca do 
exér ci to, en vol to em tra pos e co ber to de su je i ra, como luze ao so fre dor
mo ri bun do a es pe ran ça da imor ta li da de. Ao ver o sol, uma gri ta ria de
ale gre en can to per pas sou as fi le i ras; cada qual tra tou de aqui nho ar-se o
mais pos sí vel no vi vi fi can te ca lor da que le ce les ti al mar de fogo e as sim
se car as suas ves tes es far ra pa das.

Mas nes ta mar cha in fe liz não só o medo da per se gui ção
ar gen ti na ha via de ator men tar o exér ci to bra si le i ro: per se guia-o a mal di -
ção do Se nhor dos Mun dos. Sem de mo ra o sol de sa pa re ceu so b a mais
ter rí vel das tem pes ta des que ja ma is eu vi em ter ras tro pi ca is, o re i no do
tro vão. Ne gras mas sas se acu mu la vam su bi ta men te no ho ri zon te e qua is 
fe ras ame a ça do ras, de olhar fe roz, da lon gín qua flo res ta de nu vens pa re -
ci am se guir len ta men te os nos sos pas sos. O ar era frio, con tu do se re -
no. As pe sa das nu vens ama re las, cor de en xo fre, cada vez mais se avi zi -
nha vam das cu mea das des se ter re no on du la do.

A cada mi nu to a tem pes ta de pa re cia con cen trar-se mais e
es tar mais imi nen te; e an tes se acre di ta ria que era a pró pria Co xi lha
Gran de a apro xi mar-se, do que se en ca ra ria todo o me do nho me te o ro
como uma pro cis são su prater re na, a vo gar na abó ba da ce les te.

Com hor ror e es pan to os bra si le i ros olha vam o fe nô me no
sin gu lar men te im pres si o nan te, esse como es pon sal do céu com a ter ra, e 
as se ve ra vam no seu pri me i ro ter ror que era ma ni fes ta ção da ira di vi na, a 
qual den tro em pou cos mi nu tos des tru i ria todo o exér ci to, por um mi la -
gre, como às hos tes do fa raó no mar Ver me lho.

A prin cí pio os ale mães sor ri am de seus in ti mi da dos ir mãos
d’ar mas, mas quan do de re pen te as nu vens es tou ra ram e com for mi dável
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pom pa se des car re ga ram de sua subs tân cia elé tri ca, ca la ram tam bém as
ale gres can ções, as iro ni as do 27º Ba ta lhão.

Uma úni ca lu fa da vi o len ta des pe jou ins tan ta ne a men te o tem -
po ral so bre as nos sas ca be ças e se pro nun ci ou com tal vi o lên cia que ain da
dias de po is a ma i or par te dos ho mens apre sen ta vam os res pec ti vos si na is
nos cor pos man cha dos de azul; se guiu-se uma ba te ga de gra ni zo, em
aço i tes tão du ros e rá pi dos que os bra si le i ros gri ta vam de dor, ape sar de
te rem pu xa do para cima das ore lhas os seus ca po tes es far ra pa dos.
Entre me a do de for te chu va ra da, o gra ni zo mar te la va sem ces sar. Toda a 
co lu na pa rou sem que para isso ti ves se ha vi do or dem e, vol tan do as cos -
tas ar que a das con tra as ba te gas, os sol da dos cla ma vam a uma voz: “que
di a bo de chu va de pe dras” [sic].

Su ce di am-se os re lâm pa gos, os tro vões ro la vam cada vez mais 
for tes, a ter ra tro a va, todo o ho ri zon te pa re cia em cha mas; de sa ni ma dos, 
os sol da dos se aco co ra vam e em si len ci o sa re sig na ção aguar da vam a
hora do Ju í zo Fi nal. Mas ain da não che ga ra esta hora, se bem que fi zes -
sem coro a trom pa do fu ra cão, o ór gão do mais vi o len to em ba te dos
ele men tos e as blas fê mi as e pra gas dos sol da dos, pois a Terra ain da pos -
sui es pa ço e sa tis fa ção para to dos os se res que a po vo am.

A or gia da tem pes ta de, o ro lar do tro vão, fi nal men te ces sa -
ram; só a chu va con ti nu ou e ape nas à nos sa che ga da a Pi ra ti ni foi di mi -
nu indo. Em 14 dias in te i ros ape nas fi zé ra mos de ze no ve lé guas, mal
14 lé guas ale mãs. Ver da de i ra men te tris te era o as pec to do exér ci to,
não ba ti do pela mão do ini mi go, mas des tro ça do de fome e de pe nas,
sem dis tin ção de na ci o na li da des, do mun do ci vi li za do e do não ci vi li za -
do, que o com pu nha, ao en trar no lo cal do seu des ti no pro vi só rio. O ca -
mi nho que per cor rê ra mos des de o acam pa men to até esta al de i a zi nha fi -
ca ra jun ca do de ca dá ve res de ca va los e bois; a co mis são no me a da para a
ava li a ção es ti mou a per da de gado em 6.000 ca be ças. Mas nem só re ses,
tam bém ho mens ha vi am pe re ci do ver go nho sa men te, ten do sa cri fi ca do
sua sa ú de, sua fe li ci da de do més ti ca e sua vida – para con fir mar a sua
es cra vi dão; prin ci pal men te dos ba ta lhões re cru ta dos em Per nam bu co,
Ba hia e Ce a rá fo ram nu me ro sas as ví ti mas.

Mu i tos des ses in fe li zes po de ri am ter sido sal vos, por pou co
que ti ves se ha vi do pro vi dên ci as para tais ca sos; mas os pou cos ve í cu los
que ain da se gui am o exér ci to sem pre se atra sa vam de al gu mas lé guas, e a 
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far má cia de cam pa nha não ti nha mais me di ca men tos. Por tan to, aque les
que não mais po di am mar char ti nham que ser aban do na dos no pon to
onde tom ba vam, e em re gra já se mi mor tos; ain da os pró pri os ca ma ra das 
lhes ti ra vam os far ra pos res tan tes, an tes de da rem o úl ti mo alen to. O
vis con de ego ís ta, que era cul pa do de toda essa des gra ça, sem pre e ain da
so nha va com a fi de li da de do seu ami go Fru tu o so Ri be i ro, o es per to Cunc -
ta tor [sic]; e, quan do en te di a do do car ro, pros se guia a ca va lo, a par do
exér ci to, com a sua inal te rá vel fi si o no mia de már mo re tes te mu nhan do es -
sas ce nas de hor ror, pa re cia pou co in co mo dar-se com a ili mi ta da mi sé ria 
dos seus co man da dos.

Fi nal men te al can ça mos, de po is de nos ter mos cem ve zes ima -
gi na do per to da mor te, a pe que na al de i a zi nha de Pi ra ti ni, onde pro vi so -
ri a men te to ma mos quar téis de in ver no, à es pe ra im pa ci en te da de ci são
das en ta bu la das ne go ci a ções de paz.

Os mo ra do res con tem pla vam es tu pe fa tos e hor ro ri za dos a
en tra da do exér ci to bra si le i ro; os pou cos tra jes, es far ra pa dos, mal en co -
bri am a nu dez dos sol da dos; até en tre os ofi ci a is mu i tos ti nham per di do
a sola dos sa pa tos; de san dá li as, fe i tas de pe da ços de cou ro cru, pre sas
aos pés por meio de cor re i as, a ma i or par te do exér ci to ia ao en con tro
dos bo qui a ber tos es pec ta do res de Pi ra ti ni. Os ha bi tan tes ha vi am es pe ra do,
com ra zão, re ver-nos em todo o es plen dor dos uni for mes e lou ros da
vi tó ria; ha vi am por isso es pa lha do flo res pe las ruas e te ci do co ro as aro -
má ti cas para os li ber ta do res da pá tria que re gres sa vam; quan do, po rém,
en trou a nos sa pro cis são de es far ra pa dos emu de ceu su bi ta men te toda a
ale gria.

Roto, es far ra pa do e es mo lam ba do o exér ci to se ar ras tou até o 
vas to lar go do mer ca do, de onde os di ver sos ba ta lhões se ri am dis tri bu í -
dos pe los seus acan to na men tos.

Aos sol da dos ale mães to cou como quar tel pro vi só rio a igre ja
de es ti lo gó ti co-chinês, ape sar da re sis tên cia opos ta pe los fra des; os ofi -
ci a is do 27º Ba ta lhão de Ca ça do res fo ram abo le ta dos num pe que no,
imundo ca se bre, que mais pa re cia um chi que i ro que uma ha bi ta ção
humana. Con tu do jul ga vam-se to dos fe li zes por es ta rem no va men te
deba i xo de teto, de po is de tan tos me ses, e ale gra vam-se mes mo de dormir
sobre o chão duro, go zar pelo me nos um sono tran qüi lo, não per tur bado
pelos de mô ni os do mais real dos so nhos. Mal os sol da dos en sa rilharam
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ar mas, de i xa ram mo chi las, sa bres e car tu che i ras na igre ja, inun da ram a
al de ia, para com prar com os úl ti mos vin téns um pou co de pão e co me -
za i nas; o aflu xo às ven das foi tal que hou ve bri gas san gren tas. Tal é o
va lor que pode ad qui rir um pe da ci nho de pão ou um co pi nho de aguar -
den te quan do ao seu de se ja do gozo pre ce de lon ga pri va ção.

Qu an do um pou co mais tar de os ofi ci a is man da ram os seus
or de nan ças a com prar um pou co de pão, ci gar ros, sal e aguar den te, nada 
mais se acha va na po vo a ção. Abor re ci dos, ti ve mos que nos con for mar
em es ten der so bre o piso duro as nos sas man tas dos ar re i os, me ter a
sela (quem ain da a pos su ís se) sob a ca be ça e pa ci en te men te ador men tar
a fome.

Mas a nos sa che ga da em bre ve foi sa bi da nos ar re do res, e
en tão aflu í ram fa zen de i ros e cam pô ni os, a ofe re cer à ven da os seus pro -
du tos; mas nin guém mais ti nha di nhe i ro para com prar o que quer que
fos se; pe ti ções di ri gi das ao ge ne ral nes se sen ti do fi ca ram sem res pos ta
ou fo ram se ve ra men te re pe li das; mas a pa ciên cia se es go tou: as pe ti ções
fo ram subs ti tu í das por ame a ças. Ener gi ca men te re cla ma va-se o pa ga -
men to de pelo me nos dois ou três me ses dos atra sa dos. Assus ta do, o
ve lho vis con de ace deu; mas nada se dis se dos nove me ses do ano fin do, 
os qua is pa ca ta men te, sob o tí tu lo de “atra sa dos” [sic], per ma ne ce ram nas 
fo lhas de ven ci men tos, ao pas so que com ver go nho sa es pe cu la ção fi -
nan ci al se abria nova con ta.

Não só a len ti dão, mas a ir re gu la ri da de dos pa ga men tos de via 
ca u sar mau efe i to nas tro pas ex te nu a das. O vis con de man da va pa gar na
te sou ra ria, e até fa zer adi an ta men tos, a quem lhe agra das se; os mais
po di am es pe rar, até anos, an tes de re ce be rem os seus ven ci men tos du ra -
men te ga nhos, e não raro viam-se for ça dos, se não que ri am mor rer de
fome, a ven der os seus atra sa dos por uma ni nha ria a al gum ju deu es pe -
cu la dor.

Le cór, o ve lho vis con de, fi nal men te con ven ci do de que era
tem po de mu dar o des fa vo rá vel, in qui e to es ta do de es pí ri to do exér ci to,
tra tou ago ra por to dos os mo dos de con quis tar as sim pa ti as dos ofi ci a is. 
A ini mi za de já de al gum tipo exis ten te en tre ele e o Mare chal Bra un
ti nha che ga do a uma tal no to ri e da de após a in va são des te na Cis pla ti na,
que nas ce ra uma in de co ro sa ri va li da de den tro do exér ci to, bem como
um cer to es pí ri to de par ti do en tre as mais al tas per so na li da des. Toda a
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in fan ta ria, so bre tu do a ale mã, es ta va, como é fá cil de ima gi nar, ao lado
do seu pa trí cio, o che fe do Esta do-Ma i or, Bra un; mas as mi lí ci as, que
eram a gran de ma i o ria, che fi a das pe los ma re cha is Barr e to e Ca la do,
eram pelo Ge ne ral Le cór. E Le cór ima gi na va que não po dia me lhor
re con quis tar os de sa fe tos do que ins ta u ran do de vez em quan do, à cus ta 
do Esta do, dis pen di o sas ba ca na is e bri lhan tes di ver ti men tos.

O doze de ou tu bro, ani ver sá rio na ta lí cio do Impe ra dor, ofe re -
ceu ade qua do en se jo, que o Vis con de de La gu na re al men te não de i xou
pas sar sem apro ve i tá-lo; por que ele ago ra se mos tra va mu i to mais en ten -
di do em fo gue tó ri os do que em ti ros de ca nhão.

Bra un, como co man dan te in te ri no, no ano an te ri or ce le bra -
ra essa data com uma gran de ma no bra; Le cór a so le ni zou com um bri -
lhan te ban que te, para o qual fo ram con vi da dos to dos os ofi ci a is da 1ª li -
nha.

De po is de um rá pi do ser vi ço re li gi o so e uma te di o sa pa ra da 
e des fi le, co me çou esse al mo ço di plo má ti co às dez ho ras da ma nhã, e se 
pro lon gou até a tar de, às seis, quan do os con vi da dos fo ram so li ci ta dos a 
trocar de bo tas, para o ba i le que de via co me çar. Com a ma i or pres sa,
todos se re co lhe ram a seus quar téis. para mu da rem de rou pa, o me lhor
que pu des sem.

Gran de nú me ro de se nho ras, que em suas qui e tas mo ra das
havi am sa bi do de co i sas aven tu ro sas a res pe i to des sa fes ta sin gu lar, ha viam
che ga do a Pi ra ti ni no cor rer da tar de, a ca va lo, de car re ta ou mon ta das
em mu las, e ne nhum de nós ti nha dú vi da que à no i te, nos sa lões ra pi da -
men te ador na dos do vis con de, en con tra ria uma so ci e da de das mais lin -
das mo ças e se nho ras das re don de zas.

A mesa do al mo ço, su ma men te ele gan te, so bre car re ga da de
igua ri as de toda es pé cie, per mi tia con clu ir que o ba i le não se ria me nos
mag ní fi co, tan to mais que as so mas apli ca das nes ta fes ta na ta lí cia ha viam
sido de gran de vul to, pois que ha vi am sido ex pres sa men te trans por ta -
dos do Rio Gran de para Pi ra ti ni, com in di zí ve is cus tas, en tre ou tros ar ti -
gos, car re tas in te i ras de vi nho do Por to e da Ma de i ra. Mas as be las, se -
qui o sas de dan çar e con quis tar, que na es pe ran ça de par ti ci par no ba i le
ha vi am che ga do com seus tra jes de gala, hoje se ha vi am en ga na do, pois
o vis con de, fra co de me mó ria, não teve a idéia de con vi dá-las.
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Não obs tan te, os ofi ci a is bra si le i ros, sob o ru i do so jú bi lo da
ban da mu si cal, exi bi ram a lou ca dan ça de S. Gu i do, subs ti tu í das pe los
com pa nhe i ros mais jo vens as da mas au sen tes;118 um len ço bran co com
um laço no bra ço es quer do in di ca va que o por ta dor no mo men to per -
ten cia ao belo sexo, ao pas so que os ga lan tes ca va lhe i ros ne nhum dis tin -
ti vo tra zi am. Esta la vam as cor ne tas, ru fa vam os tam bo res, sil va vam as
fla u tas, e os pa res gi ra vam como lou cos – cer ta men te com a con tri bu i -
ção do vi nho – ma ca que an do os mo dos fe mi ni nos, os jo vens me ta mor -
fo se a dos em da mas cur va vam-se e re que bra vam-se, pro vo can do a prin cí -
pio o riso e de po is o asco dos es pec ta do res. Estu pe fa tos, os ofi ci a is ale -
mães con tem pla vam esse ri dí cu lo car na val, de uma “di vi na co mé dia” [sic]
so ci al, e, como se vis sem do lo ro sa men te en ga na dos em sua ale gre
ex pec ta ti va de aqui en con tra rem da mas bra si le i ras, amá ve is, be las, an si o -
sas por dan çar e di ver tir-se um pe sa do abor re ci men to os foi re en ca mi -
nhan do para casa, para suas es te i ras no chi que i ro.

Mal o exér ci to se ha via res ta u ra do um pou co dos so fri men tos 
da mar cha, re ce be mos or dem de le van tar bar ra cas fora da al de ia, e
quem ain da ti ves se al gum far ra po de seu ha via de per dê-lo nes se ár duo
tra ba lho. Re co me çou as sim a mo no to nia do acam pa men to; só quem
fos se sen sí vel a be le zas na tu ra is po dia en con trar di ver ti men to cal man te
nes sa en can ta do ra re gião.

O ter re no em tor no de Pi ra ti ni é mon tu o so, mu i to re cor ta do
de cór re gos e ar ro i os, de mar gens en can ta do ra men te bor da das de ar -
voredo e de mato; a al de ia está no alto de uma co xi lha, tal qual uma ave
pro ce lá ria, que com seu pe i to de pra ta do ni nho de ca ni ço olha para ba i xo.
De um lado essa ele va ção pa re ce for mal men te ra cha da e ofe re ce à vis ta
um hor rí vel abis mo, que des ce a pi que; no sopé mur mu ra um cór re go
que, cla ro como um es pe lho, cin ti la meio ocul to atra vés do ver de-escuro 
da ve ge ta ção alta das duas mar gens, en tre me a da de pu jan tes tre pa de i ras. 
À di re i ta e à es quer da des se en ta lhe amon to am-se enor mes pe dras, que
à pri me i ra vis ta ame a çam cair a todo mo men to, com me do nho fra gor –
a tal pon to que o ob ser va dor atô ni to não com pre en de como es sas massas
co los sa is, de pen du ra das a pique, têm-se man ti do, tal vez há mi lê ni os,
numa si tu a ção que con tra diz às leis da na tu re za. Do ou tro lado tem-se a 
mais mag ní fi ca vis ta por so bre sem pre ver des co xi lhas on du la das, que
vão di mi nu in do de vul to à fe i ção que avan ça vam para a cos ta.
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Mi lha res de ca va los e bois, que dis pa ram aos qua tro ven tos à
vis ta de sa cos tu ma da de gen tes ar ma das, pas ta vam dan tes nes ses cam pos 
fér te is; mas ago ra, bem que o ini mi go não ti ves se che ga do até cá, os
pro pri e tá ri os, não mais se jul gan do se gu ros da qui lo que era seu, ha vi am
es con di do o gado, ou ti nham sido obri ga dos a de i xá-lo pre sa do exér ci to,
e o res to es ta va al ça do.

Assus ta dos, bu fa vam os ca va los, mal avis ta vam al gum sol da do;
eri ça vam cola e cri nas e qua is pos ses sos de um mau es pí ri to dis pa ra vam
a ga lo pe, por mon tes e va les, águas e ma tas; nem os me lho res la ça do res
[sic] con se gui am apa nhar es ses ani ma is sel va gens, se bem que es ses
ho mens, com jus ti ça con si de ra dos bons ca va le i ros, sem pre se achas sem
bem mon ta dos e mu ni dos de laço e bo las [sic].

Tor nan do-me cada dia mais apre en si vo no novo acam pa men to,
par te pela hor rí vel mo no to nia, par te pe las in tri gas ins ti ga das pelo nos so
mu i to fa la do co man dan te do ba ta lhão, Luís Ma nu el de Je sus, re sol vi
pru den te men te com al guns ca ma ra das em pre en der nas ho ras va gas
ex cur sões pe los ar re do res. O ser vi ço, que a esse tem po não ti nha es pe -
ci al im por tân cia, não po dia em ba ra çar-nos nes se pro pó si to e por isso
logo en tra mos em pre pa ra ti vos para to mar co nhe ci men to não só com
os ar re do res mas tam bém com a re gião mais afas ta da; des ta ma ne i ra
es que cía mos, pelo me nos no mo men to, a si tu a ção de sa gra dá vel em que
nos achá va mos nes se acam pa men to de re cre io ou de so fri men to. Assim
fo ram vi si ta das to das as pro pri e da des em tor no de Pi ra ti ni; a bem di zer,
ao pé da le tra, as inun da mos, e nes sas opor tu ni da des vá ri as aven tu ras
in te res san tes re a ni ma ram os es pí ri tos aba ti dos.

Assim pas sei uma vez com al guns ami gos por uma casa de
si tu a ção sim pá ti ca, onde logo nos de ti ve mos, por que o for mi dá vel ca lor 
nos fla ge la va com uma sede ar den te. Água e fogo pode-se pe dir em
todo o Bra sil em qual quer casa, sem ja ma is te mer uma re cu sa e por isso
não va ci la mos em ape ar ime di a ta men te e nos che gar mos. Con tra ri a men te 
ao cos tu me do país, apa re ceu-nos uma mo ci nha, mu i to bo ni ta e bem
tra ja da, em bo ra mo des ta men te, e en ver go nha da e mu i to en ru bes ci da
nos per gun tou pelo que que ría mos. Rosa era seu nome, con for me logo
nos ex pli cou; mas não era uma rosa de pé ta las meio pá li das pen den tes,
com o cá li ce ama du re ci do; pa re cia um lí rio ver me lho que, qual bo tão
re cém-de sa bro cha do, en fren ta va os pri me i ros ra i os so la res da ma nhã –
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uma flor de ló tus, cujo mis te ri o so véu de pé ta las en cer ra toda uma
mi to lo gia.

Com a mais ga lan te cor te sia pe di mos uns co pos de água, ao
que logo fo mos con vi da dos a en trar. Pron ta men te nos apro ve i ta mos
des sa bon da de e aos pou cos mi nu tos es tá va mos as sen ta dos em com pa -
nhia da mãe, ve lha vi ú va de um ar ren da tá rio, e de sua bela fi lha, a pa les -
trar mos sem cons tran gi men to, na sala ar ran ja da com todo o as se io.
Ambas as se nho ras eram de opi nião que nós, es tran ge i ros, que como
tais logo nos re co nhe ce ram, não com pre en de ría mos as ex pres sões por -
tu gue sas di fí ce is e por isso se atre ve ram a ga bar en tre si a be le za dos
es tran ge i ros, usan do de ter mos ge ral men te não usu a is, de em pre go raro; 
mas não fora em bal de que eu es tu da ra o Ca mões e o co ra ção das mu -
lhe res bra si le i ras; as sim é que en ten di tão bem o as sun to da con ver sa
que logo for ne ci oral men te a tra du ção ale mã aos meus com pa nhe i ros,
me nos tra que ja dos na lín gua, e com isto es tes ime di a ta men te ex plo di ram
em gar ga lha das. Rosa des con fi ou en tão que as te ría mos en ten di do e por 
isso pron ta men te nos fez esta per gun ta: “Os Srs. não ou vi ram nada,
não!” “Não só ou vi mos, mas en ten de mos”, foi a res pos ta; “as se nho ras
ti ve ram a bon da de de achar bo ni tos os es tran ge i ros; as sim ou sa mos nós
ago ra per gun tar-lhe se ja ma is a se nho ra se de ci di ria a ca sar com um
es trange i ro?”

Esta ques tão, pro pri a men te nada mo des ta, des con cer tou vi si -
vel men te a po bre moça; en ver go nha da, ba i xou seus ne gros olhos, ati tu de
da qual nós po de ría mos como de uma ne bu lo sa de ci frar o que nos
aprou ves se, e ti tu be ou al gu mas pa la vras in com pre en sí ve is, meio in dí ge -
nas, que nem os ir mãos Schle gel com toda a sua sa be do ria te ri am de ci -
fra do. Mas em bre ve res ta be le ceu-se a ale gria e com a mais amá vel na tu -
ra li da de ela re tru cou. “Mas, por que não? con tan to que eu sou bes se que
sois cris tãos.”

Admi ra dos, nos en tre o lha mos e com ar es pan ta do lhe per -
gun ta mos qual a re li gião que a seu ver pro fes sa ría mos. “Os Srs. são in gle -
ses; e os in gle ses não são ba ti za dos;” [sic] tor nou ela, com ama bi li da de; “por -
tan to, não são cris tãos”, era o que ela iria acres cen tar, quan do se viu
in ter rom pi da pelo nos so alto riso.

To das as afir ma ções de que os fi lhos da Bri tâ nia, tão bem
quan to os bra si le i ros, re ce bem o san to ba tis mo eram con tes ta das com
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ne ga ti va de ca be ça e um ar in cré du lo, e só quan do in sis ten te men te pro -
tes ta mos que éra mos ale mães e que toda a par te sul da nos sa pá tria con -
si de ra o Papa de Roma o úni co juiz es pi ri tu al no di le ma do mun do, pas -
sa mos no va men te a ser olha dos com sim pa tia e re ce be mos um for te
aper to de mão.

E ago ra que ri am que cada um de nós con tas se de que par te
da Ale ma nha era na tu ral; um era da Ba vi e ra, ou tro da Áus tria, o ter ce i ro 
de Ba den, o quar to de Mo gún cia, o quin to de Dres den; mas da mes ma
for ma po de ría mos ter dito Ham bur go, Bre men, Cux ha ven, ou But te hu de, 
pois que, con for me de po is ve ri fi ca mos, a be a ta be le za nem ao me nos
sa bia se es ses pa í ses fi ca vam na Lua ou no glo bo ter rá queo, se é que
ja ma is o deus de seus pais es tu dou ge o gra fia ou his tó ria.

Des de que a pa les tra ver sou so bre re li gião, den tro em pou co
hou ve um des vio e en tra mos a tra tar dos ju de us. Já ao ou vir sim ples -
men te esta pa la vra, Rosa vol ta-se mal-hu mo ra da, e ga ran te, com a ma i or 
con vic ção, que os ju de us nem eram gen te, an tes meio que per ten ci am à
clas se dos de mô ni os, do que dá cla ro tes te mu nho o com pri do rabo de
ma ca co que eles usam, na for ma de sua bar ba e de seus tra jes. Bal da do
foi todo o es for ço para ti rar esse con tra-sen so da ca be ça te i mo sa da mo -
ci nha amá vel, be a ta; o seu con fes sor lhe hou ve ra so le ne men te afir ma do, 
e se me lhan te ho mem, que lhe in cu ti ra o ca te cis mo com mil be i jos, na
opi nião dela não po dia men tir nem er rar. A mãe tam bém con cor da va e
ga ran tia que já uma vez vira se me lhan te mons tro não cris tão – ao tem po 
da pu ri fi ca ção da Vir gem Ma ria. Ao con tar isso, três ve zes ela fez o si -
nal-da-cruz.

Se bem que o tron co dos eter nos mi gran tes seja no Bra sil e
con quan to não seja o le nho que car re ga a água, ha via mu i tos ju de us que 
não te me ram a lon ga vi a gem ma rí ti ma e vi e ram es ta be le cer-se, par te na
ca pi tal, par te nas pro vín ci as do Impé rio. A gran de se me lhan ça de suas
fi si o no mi as com as dos por tu gue ses im pe dia que fos sem re co nhe ci dos e 
eles mes mos eram bas tan te pru den tes para não se re ve la rem pela prá ti ca 
de seus usos ori en ta is; pois em bo ra re i ne li ber da de de re li gião no Bra sil,
e por isso eles não te ri am sido es tor va dos, con tu do te ri am fi ca do pri va -
dos de qual quer con ví vio so ci al, mor men te no in te ri or; só os ale mães os 
re co nhe ci am, pelo seu di a le to, mas pou co se im por ta vam e não eram
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tão mal va dos que fos sem de nun ciá-los e com isto lhes per tur bar o exer -
cí cio do co mér cio e das suas pro fis sões.

Para gló ria do povo ju deu devo re co nhe cer que, mes mo nes -
sas zo nas quen tes, onde o cor po mais fa cil men te lan gues ce e todo o tra -
ba lho de man da ma i or es for ço, a ati vi da de de les se con ser va va a mes ma.
Não te men do es for ço, nem o ar den te ca lor so lar, eram vis tos a tri lhar as 
es tra das das pro vín ci as de Mi nas Ge ra is e S. Pa u lo, le van do mu a res car -
re ga dos ou mes mo, quan do ain da prin ci pi an tes, a pal mi lhar a pé com
uma pe que na mo chi la às cos tas, de mer ca do ri as aba i xo e aci ma. Essa di -
li gên cia fér rea, essa re sis tên cia sem exem plo, pou co a pou co lhes
granjearam na ca pi tal, mor men te en tre os co mer ci an tes ale mães, con fi -
an ça e cré di to, com o que al guns, que ha vi am che ga do men di gos ao
Bra sil, em bre ve ex pe di am para o in te ri or do país trans por tes de mer ca -
do ri as no va lor de 8 a 10 mil pi as tras es pa nho las. Mal, po rém, o pri me i -
ro de les atingiu essa mu i to al me ja da re gião, eis que a toda a pres sa
ven deu a dinheiro de con ta do as suas mer ca do ri as, em S. Pa u lo, a já
men ci o na da capi tal da fér til pro vín cia des te nome, e em vez de tor nar 
ao Rio de Ja ne i ro, a efe tu ar aí os de vi dos pa ga men tos, em bar cou-se
em San tos, pequeno por to da cos ta ori en tal, e as sim de sa pa re ceu para
sem pre aos olhos de seus cré du los cre do res.

Os cor re li gi o ná ri os, as sus ta dos, in ves ti ram exa ge ra da men te ao 
fu jão e, vis to que lhes pre ju di ca ra o cré di to, lhe ro ga vam todo o mal
pos sí vel; mas tra ta ram de re con quis tar jun to aos co mer ci an tes a con -
fi an ça per di da, por meio de cons tan tes e con tan tes [sic] sa cri fí ci os, e ain da
des ta vez lo gra ram ple no êxi to.

No va men te, não tar dou mu i to, eis que um se gun do ju deu se
fez in vi sí vel, exa ta men te do mes mo modo, sem de i xar a mí ni ma som -
bra; de po is um ter ce i ro, por fim um quar to, e ago ra esse povo está com -
ple ta men te en xo ta do, pelo me nos da ca pi tal, como se so bre ele pe sas se
a mal di ção di vi na.

Qu a se se é le va do a crer, sem in cor rer na pe cha de in jus ti ça,
que es sas rou ba lhe i ras as sen ta ram em bem me di ta dos pro je tos, e que
ha via for ma is li ga ções e com bi na ções em toda a cor po ra ção is ra e li ta,
pois ve ri fi cou-se mais tar de que os es per ta lhões cren tes de Mo i sés ain da 
du ran te a exe cu ção de seus pla nos do lo sos ati va men te se cor res pon di am 
com seus cor re li gi o ná ri os e até an tes da par ti da de les ti ve ram de mo rados
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e ade qua dos en ten di men tos com os mes mos. Por isso se ga ran tia geral -
men te que di ver sos des ses su je i tos de po is se en con tra ri am de so ciedade,
como bons ju de us, em al gum gran de es ta be le ci men to ban cá rio. Isso,
porém, eram ape nas con jec tu ras, que se po di am for mu lar ju di ci o sa men te
mas sem base ju rí di ca, e os rou ba dos ti nham que ca lar-se, pois que fal ta -
vam pro vas con vin cen tes e, além dis so, pela lei bra si le i ra toda que i xa
exi ge três tes te mu nhas. Não obs tan te to das as pes qui sas, nun ca se des -
co briu o mí ni mo ras tro dos ju de us fu gi dos. Nes sas cir cuns tân ci as, pois,
eu não acon se lha ria a ne nhum ju deu sua emi gra ção para o Bra sil, pois
não só per de ram toda a con fi an ça pe ran te os es tran ge i ros aqui es ta be le -
ci dos, mas tam bém, como vi mos, os bra si le i ros até lhes atri bu em lon ga
ca u da de de mô nio e os in clu em na ca te go ria dos se midiabos.

Re pe ti mos cada vez mais ami ú de as vi si tas às duas se nho ras e
tam bém nas nos sas ex cur sões ata mos di ver sas no vas re la ções e al gu mas
in te res san tes in tri gas amo ro sas, de ma ne i ra que ul ti ma men te não mais
po día mos que i xar-nos de té dio.

As ho ras im pró pri as para vi si tas eram pre en chi das com ca ça -
das e seus vá ri os pra ze res. A na tu re za abria-se di an te de nós em seu
se cre to en can to e mu i tos de seus mais des co nhe ci dos ca pí tu los nos
fo ram mag ni fi ca men te des ven da dos. Assim en con tra mos, en tre ou tras
co i sas, o ni nho do la gar to gran de, às ve zes com 24 ovos e mais, a ara nha 
ca ran gue je i ra [sic], gros sa como a mão fe cha da, co li bris de va ri e ga das
co res, em nú me ro ex tra or di na ri a men te ele va do, e co bras, no ta da men te
a ver de cipó [sic], a iri sa da co ral, a ja ra ra ca [sic] e a su ru cu cu [sic]; bem como
pás sa ros e aves de todo ta ma nho e es pé cie, mar re cas bra vas, pa tos,
aves tru zes, gar ças, per di zes, tu ca nos, que ro-que ros; e lin dos ve a dos não
fal ta vam po rém eram qua se ina pro ve i tá ve is por ca u sa de seu de sa gra dá -
vel che i ro (ca tin ga [sic]).

A 30 de ou tu bro de 1829 de re pen te, o tro ar dos ca nhões fez
es tre me cer os ares para anun ci ar que al gu ma co i sa de ex tra or di ná rio
ocor ria no acam pa men to: às pres sas nos re co lhe mos e não pou co nos
ad mi ra mos quan do sou be mos que aque les dis pa ros, de jú bi lo, fes te ja -
vam a paz fi nal men te con clu í da. Nin guém no exér ci to cer ta men te es te -
ve nes se dia mais con ten te e di ver ti do do que o ve lho vis con de, que até
re ce a va o so ço bro de sua gló ria, pe no sa men te con quis ta da em Por tu gal,
e ago ra não ten do per di do ne nhum ba ta lha – pela ra zão de ci si va de não
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ha ver tra va do ne nhu ma – pen sa va em se afas tar bri lhan te men te do te a -
tro da guer ra. Mas tam bém, de re gres so ao Rio de Ja ne i ro, ele teve que
res pon der pe ran te uma co mis são de in ves ti ga ção e só a cus to, por meio
de di nhe i ro e de bons ami gos, lo grou ser hon ro sa men te ab sol vi do.

Qu an tas ve zes já vi mos no de cor rer des tas sin ge las nar ra ti vas
que os che fes do exér ci to eram cha ma dos a con tas, ja ma is eram con de -
na dos!

Como ilus tra ção da ne gli gên cia e os ten si va in jus ti ça com que 
se apli cam as leis, mes mo em ma té ria mi li tar, sir va o se guin te. Três ofi -
ci a is do 14º Ba ta lhão, re cru ta do na Ba hia, acha vam-se, por or dem de
seu co man dan te, Argo lo, ho mem ge ral men te tido por um mau e fal so,
há seis me ses pre sos na guar da prin ci pal, sem que ao me nos pu des sem 
co nhe cer a ca u sa de sua pu ni ção e res pon der a con se lho de guer ra,
como eles mes mos pe di am. Os re que ri men tos a esse res pe i to fi ca vam
sem des pa cho, com um des ca so im pró prio para mi li ta res, no ta da men te 
para um ge ne ral; e to das as pon de ra ções que fa zi am os com pa nhe i ros
dos pre sos eram re cu sa das com re vol tan te in di fe ren ça. Po rém, ain da é
me nos para ci tar esse pro ce di men to in jus to do que o lo cal, pro pri a -
men te, em que os pre sos de fi nha vam mi se ra vel nen te, como pás sa ros
en ga i o la dos e de asas cor ta das. Um quar to aper ta do, in fes ta do de
ra tos, ca mun don gos, pul gas, bi chos-de-pé [sic], mos qui tos, em suma, toda 
es pé cie de pra gas, quar to cu jas pa re des su jas de imun dí ci es eno ja vam
ao pri me i ro olhar, uma es pe lun ca imun da, es cu ra, sem as so a lho, nem
teto, nem ja ne las, onde a chu va en tra va por to dos os pon tos atra vés do 
te lha do mal con ser va do, a pon to de fi ca rem os pre sos cha fur da dos na
lama; essa era a pri são des ti na da a três ofi ci a is, que até en tão não ha vi am
sido con de na dos, que ins tan te men te pe di am jul ga men to, e ti nham
bons an te ce den tes.

Esta é, pois, a tão ga ba da li ber da de do Novo Mundo; sem re -
ce io de pu ni ção e sem dar con tas, um te nen te-co ro nel se atre ve a en car -
ce rar três ofi ci a is de seu ba ta lhão numa pri são que ex ce de em no je i ra à
pior casa de ca chor ro, onde o po bre pre so so fre não só a pri va ção da li ber -
da de, mas o fla ge lo fí si co de nu me ro sas, mar ti ri zan tes pra gas de in se tos.
Re al men te, em ter ras onde pode im pe rar se me lhan te ar bi tra ri e da de as
leis mais sá bi as tor nam-se ino pe ran tes.
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Os bra si le i ros os ten tam no seu or gu lho so es cu do o glo bo
ter res tre e 19 es tre las e nas suas mo e das ins cre vem: “In hoc sig no vin -
ces” [sic] mas, cer ta men te en quan to essa mas sa de cas tra dos [sic] não
ad qui rir ou tra men ta li da de, ja ma is ven ce rá com este sig no, como será 
di fí cil, por ou tro lado, trans for mar re pen ti na men te toda uma na ção,
como por mi la gre.

Só um mo nar ca es cla re ci do, do mi nan do com a má xi ma cons -
ciên cia de seu po der, con se gui ria in su flar pou co a pou co mais no bres
sen ti men tos a essa mas sa hu ma na to tal men te des mo ra li za da; se ria
ne ces sá rio que ne nhu ma câ ma ra de de pu ta dos nem de se na do res cer -
ce as se a ação nem a von ta de do au tocra ta; pois, por mais útil, van ta jo so, 
que seja uma cons ti tu i ção po lí ti ca para um país ci vi li za do, o Bra sil ain da
não está ma du ro para isso.

Se uma vi nha há de ale grar o co ra ção do ho mem, dan do-lhe
som bra, fru to e ins pi ra ção, ela ne ces si ta an tes de tudo de sol, de ar ri mo
e de amo ro so tra to, pois

“Se ela não acha nem tron co nem muro,
“Ela fe ne ce, por fim de sa pa re ce.”

Um re gen te do ta do dos mais am plos po de res, ani ma do do
mais ele va do amor pela jus ti ça, é eter na men te me lhor do que as cen te -
nas de go ver nan tes, que a cada mo men to pro cu ram usur par mais pri vi -
lé gi os e po de res. Ai do país em que cada su pe ri or é um ti ra no, um dés -
po ta para os seus su bor di na dos, onde as mais sa gra das leis ce dem ao
ca pri cho de de ter mi na dos in di ví du os aos qua is um co chi lo da sor te
co lo cou nos al tos pos tos! Sem pre é me lhor obe de cer a um só, do que
ser a pe te ca sem von ta de para um gran de nú me ro.

D. Pe dro, na ver da de, não era o ho mem cu jas ca pa ci da des
fí si cas e in te lec tu a is bas tas sem para de ter mi nar uma fe liz mo di fi ca ção
no Bra sil; só um Pe dro o Gran de da Rús sia, um Car los o Te me rá rio da
Bor go nha, ou um Car los XII da Su é cia, te ria sido ca paz de in su flar
novo es pí ri to nes sa na ção ener va da. A fra que za que ago ra e a cada pas so
de mons tra va o Impe ra dor re pu di a do só ser via para tor nar ain da mais
atre vi dos os pe que nos opres so res do povo e tor nar cada dia mais cla ra a 
sua pre po tên cia; não ad mi ra, pois, que fi nal men te os bra si le i ros, ain da
ins ti ga dos pela pa la vra de de pu ta dos, bem como por di nhe i ro e vi nho,
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pe gas sem ar mas e pro cu ras sem li vrar-se de um go ver nan te que, em vez
de sus ten tar a li ber da de e as ga ran ti as das clas ses in fe ri o res num re i no
cons ti tu ci o nal há pou co fun da do, se de di ca va a ne go ci ar em ga li nhas,
man te i ga e ovos, na fa zen da de San ta Cruz, sua pro pri e da de pri va da, a
qual mais lhe in te res sa va do que todo o Impé rio.

Fir ma da a paz de fi ni ti va, es pe rá va mos cada dia, pois que não
mais era ne ces sá rio o exér ci to na fron te i ra, ser trans fe ri dos para qual -
quer ou tra pro vín cia; mas, o ve lho vis con de pa re cia sen tir-se tão bem
em Pi ra ti ni que por mu i to tem po não pôde re sol ver-se a de i xar essa al -
de ia, onde ha via tan ta moça bo ni ta. Eu, po rém, não pude su por tar por
mais tem po essa mo nó to na ina ção e so li ci tei trans fe rên cia para ou tro
ba ta lhão, a qual sem de mo ra me foi con ce di da.  

O ca mi nho para Rio Par do, aon de eu de via ir pri me i ra men te
para apre sen tar-me ao cor po em que aca ba va de ser in clu í do, pas sa va
por S. Fran cis co de Pa u la; e já de an te mão eu me ale gra va in ti ma men te
por po der aí re a tar as mu i tas re la ções que ha via ata do quan do da mi nha
pri me i ra pas sa gem por esse lu gar.

Numa no i te es cu ra como asa de cor vo mon tei a ca va lo, às
duas da ma dru ga da, para ini ci ar a vi a gem, sem le var guia e sem que eu
mes mo co nhe ces se bem o ca mi nho. A prin cí pio tudo foi bem; meu
ca va lo pro gre dia, a pas sos rá pi dos. Mas de re pen te de sa pa re ceu a es tra da
bas tan te lar ga, de modo que em bre ve não se via se não uma es tre i ta
ve re da de pe dres tes e fi nal men te mes mo esta su miu-se na ma ce ga alta.
Dar vol ta eu não que ria, pois já ha via an da do umas duas lé guas; as sim,
ins ti guei cada vez mais o meu ca va lo e fui pe ne tran do cada vez mais no
des co nhe ci do e aca bei su cum bin do ao sono, ca in do em do ces so nhos.

E o céu ene gre cia de se gun do em se gun do, re lâm pa gos re ta -
lha vam as ne gras nu vens pre nhes de tem po ral, e go tas es pa ça das de
chu va ex cep ci o nal men te gros sas me sig ni fi ca vam ame a ça do ras que se
apro xi ma va vi o len to con fli to dos ele men tos. Qu an to mais eu avan ça va,
me nos ha via ves tí gi os do ca mi nho pri mi ti vo e quan do afi nal o tem po ral
se de sen ca de ou com toda a vi o lên cia acha va-me no meio de um gran de
ba nha do, em que meu ca va lo fi cou pre so e não con se guia nem avan çar
nem re cu ar, ain da mes mo a chi co te e a es po ras.

Por me nos que eu ti ves se von ta de, de mem bros ex te nu a dos,
tive que me de ci dir a ape ar e me ter-se n’água, até aci ma da cin tu ra para
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re con du zir pela ré dea ao ca mi nho cer to o meu te i mo so ro ci nan te [sic];
mas, se an tes as mi nhas afi a das es po ras não ha vi am sur ti do efe i to, tam -
bém ago ra de nada va li am os pu xões e sa fa nões. Impos sí vel, o ani mal se 
man ti nha pa ra do, ape sar das chi co ta das, e na tris te con vic ção de que
todo es for ço se ria bal da do tive de me re sig nar em es pe rar o dia vin dou ro
na que la si tu a ção fa tal.

Fi nal men te ces sou a vi o len ta chu va, e a au ro ra tro pi cal, de
que na Eu ro pa só se co nhe ce uma som bra, se de se nhou em seu tra je
ful gu ran te ama re lo vivo, no ho ri zon te pró xi mo, trans pa ren te; e de boa
men te o ca va lo até aí tão te i mo so me obe de ceu.

Tra tei de pro cu rar no va men te o ca mi nho per di do, mas sem -
pre em vão; eis que em boa hora che ga um ne gro, num ca va lo ne gro
qua se to tal men te re do mão, em lou ca dis pa ra da, e à pro mes sa de pe que na
gor je ta se dis põe a me acom pa nhar. Ace di com pra zer, pois já eu du vi -
da va de ain da este dia avis tar viva alma que pu des se in di car-me o ca mi -
nho cer to. Meio pa ta cão que meti na mão do ne gro des per tou pelo seu
som de pra ta uma tal ale gria nes se fi lho dos de ser tos afri ca nos que ele
se pron ti fi cou não só a me acom pa nhar um pe da ço de ca mi nho mas até 
a es tân cia do Ca pi tão Ro mão, dis tan te qua tro lé guas de Pi ra ti ni. Aí eu
era co nhe ci do e por isso po dia con tar cer to que pelo me nos cu i da ri am
de se car mi nha rou pa en char ca da e de me for ne cer ou tro ca va lo. Se guia
por tan to, tão bem como po dia o meu en gra ça do guia.

O ca va lo do ne gro, mal do ma do mas fo go so e for te, que em
vez de fre io tra zia ape nas uma tira de cor da tran ça da de cou ro de rês, 
fa zia de ca mi nho tão ter rí ve is sal tos que a cada mo men to eu te mia fos se 
o meu com pa nhe i ro ne gro ar re mes sa do lon ge, por cima da ca be ça da
bes ta sel va gem, es pe ci al men te por que ele não se man ti nha di re i to, mas
se en tre ga va ao ba lan ço como um bê ba do a dan çar na cor da. Mas fo ram 
bal da dos to dos os es for ços do re do mão; o gi ne te, em mo vi men tos
ba lan ça dos, man ti nha-se a ca va lo e se bem que não pu des se acom pa -
nhar-me ao pas so sos se ga do, ele re cu pe ra va na cor re ria a dis tân cia que
per dia du ran te os de ba tes en tre ca va lo e ca va le i ro. Ora co lhen do a
ré dea, ora ce den do, fi ca va ele cons tan te men te para trás, mas qua se sem -
pre pas sa va à mi nha fren te, até que avis ta mos a fa zen da, a emer gir qual
oá sis, pró xi mo do seio da ve ge ta ção ba i xa e dos mo nó to nos cô mo ros de 
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are ia apon tan do-me ele com o dedo e logo re tro ce den do como um pé
de ven to pelo ín vio rumo por onde vié ra mos.

Mo lha do e can sa do, al can cei ao meio-dia a pro pri e da de do
Ca pi tão Ro mão, onde fui re ce bi do com ca ri nho, ama bi li da de e hos pi ta li -
da de, como na Eu ro pa ra ra men te se en con tram. Com a es tói ca se re ni -
da de de uma vida du ra men te pro va da apro xi mou-se de mim o dono da
casa, com suas três fi lhas, a pu la rem, com o ca ti van te sor rir da ino cên -
cia. O ve lho ca pi tão, que du ran te a guer ra per de ra gran de par te de seus
re ba nhos, acha va-se com ple ta men te ex ta si a do com a no tí cia de que ces -
sa ra a guer ra, que se ce le bra ra fi nal men te a paz. As mo ças pa re ci am
con ten tes de te rem ou tra vez um hós pe de cul to. E as sim, não po dia de i -
xar de su ce der que o pou co tem po que aqui pude fi car de cor res se no
mais alto grau de pres sa e agra da vel men te. As pou cas ho ras que não
eram pre en chi das com mú si ca, con ver sa ção ou dan ça, ser vi am para pas -
se i os, em que na tu ral men te se re cor da vam os an te ri o res co nhe ci men tos
e, com gran de co-par ti ci pa ção de lado a lado, eram re no va dos e acres -
cen ta dos. As mo ças ama zo nas nem re cu sa ram de me acom pa nhar em
ex cur sões a ca va lo pe los ar re do res e até vá ri as ve zes ou sa ram dis pa rar
sua es pin gar da, con tra al gum ve a do fu gi ti vo ou al gu ma aves truz. À
ma ne i ra mas cu li na, aber tas as pos san tes per nas, en tro ni za das no ar do -
ro so pa re lhe i ro, se gui am sem medo e com ad mi rá vel pres te za o ras tro
da caça. As no i tes que du ran te mi nha bre ve per ma nên cia aqui pas sei no
cír cu lo des sa amá vel fa mí lia eram ge ral men te em be le za das pela voz
ma gis tral de D. Da má sia a se gun da fi lha do bra vo ca pi tão ve te ra no. O
pai que, em bo ra bas tan te ido so, ain da era um ho mem for te, qua se
po der-se-ia di zer bo ni to, acom pa nha va a fi lha com sua pos san te voz de
ba i xo e to can do a vi o la com es tu pen da pe rí cia se cun da va o ma vi o so
des can te da sim pá ti ca fi lha. Ou vi am-se as ro man ças por tu gue sas an ti gas e 
es pa nho las, que mes mo na Ale ma nha têm tan tos apre ci a do res e a que
com jus ti ça ago ra se con ce de tan to apla u so em todo o mun do; pa re ci am
o me i go bal bu ci ar das mís ti cas li ta ni as de re con ci li a ção de uma ou tra vida.

Ora tan gen do as cor das com a mão for te, ora pas san do aos
acor des fra cos, que gra du al men te se ele va vam, tan to o ve lho ca pi tão
como a amá vel D. Da má sia con se gui am ti rar do sen sí vel ins tru men to
sons que só se po di am ou vir, não des cre ver. O pro fun do sen ti men to
ín ti mo que ja zia nas en can ta do ras pa la vras da que las can ções pro ven ça is
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qual cri an ça ador me ci da no ber ço, ain da era de cu pli ca do pela es plên di da 
ex pres são, a vo zes pu ras, a cor di a li da de dos can to res que não re ques ta -
vam apla u sos, mas se em pe nha vam pela co roa da vi tó ria de tra di ções
im pe re cí ve is. Irre sis ti vel men te ar ras ta do e en vol vi do pelo can tar che io
de alma, o es pí ri to se trans por ta va ala do para as lin das ter ras de Cas te la –
en can ta do, o ou vin te so nha va achar-se no meio de ve lha fa mí lia es pa nho -
la, que des can tas se os fe i tos de seus avós, o he ro ís mo de Cid e o amor de
Xi me na. Esplen do ro sa Espa nha! ter ra do vi nho, da ga lan te ria e dos can ta -
res! oxa lá te re er gas um dia, qual fê nix, das tuas cin zas! Como de ca iu pro -
fun da men te este país que ou tro ra im pe ra va so bre a me ta de do mun do!

Rá pi do de ma is es co ou o pou co tem po de que eu po dia dis por 
para per ma ne cer no cír cu lo des ta no bre fa mí lia: o de ver me im pu nha
que sem tar dar eu pros se guis se. Che gou o dia ex tre mo da des pe di da;
meu ca va lo já es ta va ar re a do quan do o Ca pi tão Ro mão in sis tiu que pri -
me i ra men te eu al mo ças se. Pos ta a mesa, apa re ce ram uma a uma as três
mo ças, mas não bri lha va ne nhum dos olha res na que le céu de es tre las
ge ral men te tão ale gre. Emba ra ça do, pro cu rei atar con ver sa, mas em vão. 
Meu co ra ção es ta va al vo ro ça do; um Sim [sic] ou um Não [sic] era a úni ca
res pos ta às mi nhas bre ves per gun tas. E como para mim tam bém fos se
in fi ni ta men te dura a des pe di da, não tar dou mu i to que eu hon ras se ao
pri me i ro e mais fá cil dos pre ce i tos da or dem dos car tu xos.119 Por fim,
po rém, o bom pai, a quem Da má sia dis se ra algo ao ou vi do, trans for -
mou o pe sa do si lên cio na mais ála cre ale gria de cla ran do às mo ças que
pre ten dia acom pa nhar-me al gu mas lé guas e con vi dan do-as a tam bém
man da rem se lar seus pin gos para igual fim. Ime di a ta men te pu se ram em
ação to dos os es cra vos, para apa nha rem no pas to os ne ces sá ri os pa re -
lhe i ros; em pou cos mi nu tos es ta va en ver ga do o tra je ade qua do e em
bre ve toda a com pa nhia tro ta va às ri sa das e gra ce jos pela es tra da para
S. Fran cis co de Pa u la.

De po is de per cor rer mos cer ca de duas lé guas, fi ze mos alto
em uma ven da; so a ra a hora da des pe di da. To dos ape a mos e no va men te 
se es ta be le ceu a an te ri or tris te za. O ve lho ca pi tão, sem pre ale gre,
esgueirou-se para o in te ri or da ven da e logo saiu com um gran de copo a 
transbor dar do mais no bre vi nho do Por to. O tra go de des pe di da cor reu 
a roda, de boca em boca, tro ca ram-se mu i tos abra ços à moda le gí ti ma
por tu gue sa, e eu de pus um fer ven te be i jo nos lá bi os fri os de Da má sia.
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Em se gui da cada qual mon tou seu pin go e a ca val ga ta se dis per sou em
ru mos opos tos. Bem alto agi ta vam-se os len ços bran cos, mais uma vez
ace nan do um cor di al pas se-bem.

A cada pas so que me afas ta va da sede da mi nha sa u da de, mais 
se me aper ta va e pe sa va o co ra ção; eu te ria dado vol ta se ti ves se tido tal
fa cul da de. Para ven cer mais pron ta men te essa dor pelo es for ço fí si co,
cra vei as afi a das es po ras no ca va lo ler do, tão bru ta men te que ele san -
grou e en trou a dis pa rar como lou co, por paus e por pe dras. Mais uma
vez olhei: os len ços ain da se agi ta vam, como lon gín quas asas de pom bas 
a pro me ter fe li ci da de; pela úl ti ma vez re tri buí o ges to de ami za de e em
pou cos ins tan tes uma co xi lha in ter cep tou para sem pre a meus olhos
es ses meus que ri dos en tes. “Vi vam fe li zes, ó mon tes, ó ama dos va les!”
ci ci a va eu men tal men te e caí em an da du ra mais mo de ra da, na es tra da
mal gra da da, como se ti ves se ex pi ra do em meu pe i to todo o gos to de
vi ver. Como é pe no so, in fi ni ta men te pe no so, se pa rar-se a gen te de ob je -
tos que um dia do mi na ram to dos os nos sos sen ti dos, todo o nos so
co ra ção! D. Da má sia, ó quin ta ra i nha do meu co ra ção! em que pe i to
te rás eri gi do o teu novo tro no? Algum por tu guês ou al gum mu la to des -
fru ta rá ago ra o pra zer a que um dia tão ar den te men te as pi rei! D. Da má -
sia: há mu i to tem po tam bém em mim ou tra usur pou teu tro no!

Tris te e de ser ta pa re ceu-me a re gião que ou tro ra eu acha ra tão 
bela; pelo que vol tei a es po re ar meu ca va lo, pre ten den do atin gir ain da
nes se dia, se pos sí vel, S. Fran cis co de Pa u la; mas eu de mo ra ra de ma si a do
com os do ces pra ze res da des pe di da, não po dia mais pen sar em tal.

A no i te, que des ce tão re pen ti na men te nos pa í ses tro pi ca is,
tan to que não é pre ce di da de cre pús cu lo, sur pre en deu-me em Ca pão do
Leão, onde tive de re sol ver-me a per no i tar na úni ca hos pe da ria exis ten te.
O dono, um mu la to alto, for te, em quem pela cara che ia e ven tre ar re -
don da do se via cla ra men te o bom hu mor e ín ti ma sa tis fa ção, apro xi -
mou-se de mim ama vel men te e, como já me co nhe ces se de ou tro ra, a
mi nha che ga da lhe pa re ceu bem-vin da, pois logo me pro me teu hos pe -
dar-me o me lhor que pu des se e gra tu i ta men te. Se me lhan te li be ra li da de
até en tão eu ain da não to pa ra em ne nhu ma hos pe da ria, nem ale mã nem
bra si le i ra, e jus ta men te por ca u sa des sa úl ti ma con di ção eu te ria pros se -
gui do vi a gem, não es ti ves se adi an ta da a no i te. Se gui, por tan to, ao bon -
do so dono da casa, en tran do em sua ha bi ta ção ba i xa – mas como fi quei
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de sa pon ta do ao ver o seu úni co quar to de hós pe des! Um fogo ace so no
meio do quar to es pa lha va uma fu ma ra da ne gra que ame a ça va de as fi xi ar 
os pre sen tes. Em tor no es ta vam dez a doze in di ví du os a se ocu pa rem
di li gen te men te em as sar pe da ços de car ne de boi ou de vaca es pe ta dos
em com pri das va ras, que sem de mo ra de vo ra vam com uma vo ra ci da de
sel va gem, em es ta do ain da meio cru. A dona da ca ba na, com seus fi lhos 
de am bos os se xos, des cal ços, ves ti dos com uma capa de chi ta, que fa zia 
ao mes mo tem po as ve zes de ca mi sa, saia e blu sa as sen ta da à por ta,
man ti da aber ta para que hou ves se a ne ces sá ria cor ren te de ar; to dos os
mais, na ma i or par te ne gros e mu la tos, ti nham to ma do lu gar per to da 
gi gan tes ca dona da casa. Não ha via uma ca de i ra no quar to; ca ve i ras de
ca va los fa zi am suas ve zes. A sor rir, olha ram-me de es gue lha os no bres
hós pe des des sa suja ta ver na quan do com olha res algo es pan ta dos me
pus a me dir o quar to che io de fu ma ça e os seus ocu pan tes. “Sen te-se,
seu te nen te: aqui não há ce ri mô ni as!”, de cla rou-me um cor pu len to mu la -
to, em pur ran do para per to de mim, jun to ao fogo, uma ca ve i ra de ca va lo
ou de boi. No meio de lo bos é ne ces sá rio la drar com eles, pen sei co mi go,
e sem pes ta ne jar ace i tei o lu gar que me in di ca vam. Daí po dia olhar com
va gar os con vi vas e de po is que exa mi nei a re fe ri da dona da casa, uma mu -
la ta bas tan te cor pu len ta, bem for ni da de car nes, adi an te e atrás, olhar fe li -
no, en ca rei o meu vi zi nho à mão di re i ta, ao cla rão da fo gue i ra. E, na ver -
da de, não ha via mis ter ser um La vá ter ou um Ho garth para ter pela fi si o -
no mia des se ho mem a idéia de que mais de um eu ro peu já ha via de ter
ver ti do seu san gue na que las ru des mãos, sem pre in qui e tas.

Era um su je i to alto, es bel to, cru za de mu la to com ne gro,
como de nun ci a va sua cor ama re lo-ala ran ja da; uma capa es pa nho la de
pano gros se i ro, cas ta nho, ar re ga ça da para trás, en co bria a cara cha ta,
tra i ço e i ra, até aci ma do na riz; um cha pe lão pre to, de sa ba do para cima da 
tes ta an gu lo sa ar que a da, mal de i xa va adi vi nhar os olhos ne gros, som bri a -
men te re lu zen tes; do cano da bota di re i ta ful gia o cabo de lar ga faca, bem 
afi a da; à ilhar ga pen dia-lhe uma es pa da, que lem bra va os ve lhos tem pos
da ca va la ria de Ro lan do e da Tá vo la Re don da; e no cin tu rão ver me lho, de 
lã, viam-se duas pis to las que toda vez que ele afas ta va a capa es pa nho la
para co mer apa re ci am mais do que ne ces sá rio.
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À minha esquerda estava um outro sujeito que, em bo ra muito 
menor e mais franzino, não cedia o passo ao primeiro quanto a traços
fisionômicos horripilantes.

Naturalmente nesse meio me senti inquieto. Olhava ora à
direita ora à esquerda; depois me afastei um pouco do fogo, por mais
que me agradasse o seu calor, e sem querer experimentei diversas vezes
se a minha espada, enferrujada de tanta chuva, estaria bastante frouxa na 
bainha. Firmemente resolvido a vender caro a vida e resignado com o
que de pior pudesse suceder, não perdia um minuto de vista os meus
vizinhos em seus movimentos dúbios.

Provavelmente notaram a minha desconfiança, pois que
unânimes me afirmaram, com um ar de sinceridade que baniu todas as
dúvidas de meu co ra ção, que eu lhes era hóspede muito bem-vin do, que 
eram grandes admiradores das tropas estrangeiras e que há mais de oito
dias haviam adotado o principio de não pôr mais a secar ao ar nenhuma
pele branca. Essa manifestação franca desanuviou o meu espírito
envolto em escuras fantasias; só o meu coração continuava a martelar.
Finalmente, reapareceu o dono da casa e me convidou humilimamente,
com as mais destestáveis atitudes de macaco enamorado, a tomar parte
na frugal refeição; e mais tarde, como prova especial de sua grande
amizade, deu-me um cigarro de papel que fumei até ficar enjoado.

Para po der quan to an tes sub tra ir-me a esse ban do sul-ame ri -
ca no de ci ga nos, ma ni fes tei-me ex tre ma men te can sa do e en tão in di ca -
ram-me num can to do quar to uma cama de ma de i ra com cou ro de vaca
e, con quan to ain da não me fi as se da com pa nhia, a for te ca val ga da do
dia e a as fi xi an te fu ma ça do quar to me ha vi am fa ti ga do tan to que sem
de mo ra caí no do mí nio dos so nhos.

Ao acordar ainda vi reunidas a nobre companhia; o jogo de
cartas os mantivera despertos toda a noite. Esses homens, quase todos
maltrapilhos, que nem tinham sal para sua carne magra, muito menos
pão, agora punham em cada cartada dobrões espanhóis e mancheias de
prata; e com estupefação observei que alguns deles puxavam debaixo de 
seus andrajos recheados bolsas de couro de onça e as despejavam no
chão, para tentar a fortuna a duplicar ou triplicar seu capital na hora
decisiva. Cada qual ao mesmo tempo tinha a faca a seu lado, para abater
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incontinenti o adversário em caso de dissídio. É por essa forma que o
jogo adquire efeito dramático.

Logo que nasceu o dia encilhei o cavalo, agradeci com uma
piastra o negrinho que me servira e depressa ganhei distância.

Que contraste entre a casa do capitão Romão e essa caverna
de ladrões!

Amena prosseguia agora a viagem pela estrada larga e bem
construída, pois a esperança de avistar em breve as torres de S.
Francisco de Paula sob as cálidas nuvens do meio-dia apagava com seu
hálito encantador a desagradável impressão da passada noite. Em
poucas horas alcancei o meu objetivo; a bela cidadezinha estava diante
de mim, como um faisão dourado na bandeja de prata do rei.

Di an te da casa dum ne go ci an te in glês co nhe ci do ape ei e, pou -
cos mi nu tos de po is, do bal cão da casa avis tei de co ra ção con ten te o lu gar
onde ou tro ra vi ve ra dias fe li zes. Já des cre vi a re gião como ex tra or di na ri a -
men te ro mân ti ca e bela, pelo que aqui não re pe ti rei a des cri ção.

Como o Estado me devesse quinze meses de soldo e eu
soubesse de fonte segura que o visconde chegaria dentro de poucos
dias, resolvi esperá-lo para receber, se possível, algum dinheiro para a
viagem. Nesse ínterim tomei residência fora da freguesia, numa casa de
campo lindamente situada, onde tive por companheiros de quarto dois
oficiais de es ta do-ma i or, franceses de origem.

Se gui da men te nos en tre gá va mos à caça, ra zão por que sem pre
ha via es pin gar das car re ga das no quar to. Um dia va ga va eu so li tá rio no jar -
dim si tu a do atrás da casa, quan do se me de pa rou de re pen te um la gar to ex -
tra or di na ri a men te gran de e gor do. Esta va de i ta do so bre um mon tí cu lo e
pa re cia sen tir-se mu i to bem, ex pos to aos ar den tes ra i os so la res. Às pres sas
en trei em casa, apa nhei a es pin gar da de dois ca nos, dis pa rai a arma e com
pra zer vi que ins tan ta ne a men te o bi cho ro lou mor re te aba i xo. Esta va como 
mor to, ca be ça es tra ça lha da; por isso des pre o cu pa da men te o ar ras tei para
den tro e o des ti nei para pre sen te ao ge ne ral-em-che fe que, como eu sa bia,
o apre ci a va como o me lhor pe tis co.

Cerca de uma hora jazia o animal horrivelmente mutilado,
sem dar de si o menor sinal de vida, em que repentinamente se agitou,
correu furiosamente pelo quarto, a morder a torto e a direito,
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pondo-nos em fuga a toda a pressa; novo tiro disparado pela janela o
prostrou definitivamente.

O meu presente não errou o seu bem calculado alvo: o assado 
de lagarto enterneceu o coração do visconde e poucos dias depois
recebia eu uma ordem escrita pela qual na tesouraria me pagariam três
meses de soldo.

A esse tem po ti nham par ti do as tro pas acam pa das em Pi ra ti ni 
e tam bém o 27º Ba ta lhão de Ca ça do res fora des lo ca do para S. Fran cis co 
de Pa u la.

Os ha bi tan tes mal re co nhe ce ram os sol da dos que ou tro ra ha -
vi am vis to tão bem far da dos; só a tez bran ca os con ven ceu de que
eram do mes mo ba ta lhão ale mão que há um ano ali pas sa ra em bri -
lhan tes pom pas. Efe ti vo re du zi do a me nos do que era ao par tir do Rio 
do Ja ne i ro, não obs tan te ha ver mos re ce bi do vá ri as ve zes re for ços du -
ran te a cam pa nha; ro tos e es far ra pa dos, to tal men te exa us tos de fome e 
de so fri men tos, aqui che ga ram os sol da dos iso la da men te, na ma i or de -
sor dem.

Levantou-se de novo um acampamento junto à freguesia, mas 
desta vez de barracas de algodão, não de sapê; o mal-es tar muito
espalhado pela tropa aqui foi agravado pelos moradores de S. Francisco
de Paula, que instigavam os extenuados guerreiros, necessariamente
visando o interesse próprio, a que forçassem de armas à mão o visconde 
a pagar-lhes o soldo atra sa do, até prometendo nisso prestar-lhes ajuda.
Sob tão infeliz perspectiva avizinhava-se a festa do Natal, festa que na
Alemanha ninguém, mormente o pobre, deixa passar sem festejar. Na
noite de Natal os vendedores de vinho e mais bebidas, que conheciam
os pendores dos alemães nesse sentido, atraíram os soldados às suas
bodegas, e deram de beber a crédito, quanto quisessem, aos pobres
diabos que estavam sem vintém  e desta maneira atiçaram a fogueira que 
há cin co meses lavrava sob as cinzas. Não falhou o visado efeito. Desde
a manhã seguinte, irrompeu totalmente a labareda.

Fora dada a ordem para que às dez horas o batalhão estivesse
pronto para a parada da igreja; bem alto soou o toque de formatura,
mas ninguém entrou em forma; indiferentes quedavam-se os soldados
grupados em numerosos ajuntamentos, perto das barracas. Nem as
ameaças nem os bons conselhos dos oficiais, nada merecia atenção; até
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dois deles que quiseram recorrer à violência foram logo rodeados e
tiveram que escapar às pressas, com risco de uma morte inglória. Com
grande calma o batalhão repetia unânime a declaração de que, “nenhum
dos soldados retomará as armas sem que primeiro lhe paguem pelo
menos dois ou três meses do soldo atrasado – a menos que fosse
preciso defender a própria pele, ou para arrombar as portas dos cofres
da tesouraria”; ao mesmo tempo asseguravam, porém, a maior estima e
respeito pelos seus superiores, excluído unicamente o Vis con de de
Laguna, que já tantas vezes os enganara.

A no tí cia da su ble va ção do 27º Ba ta lhão de Ca ça do res ca u sou 
ge ral pâ ni co e hor ror no quar tel-ge ne ral, es pe ci al men te per den do a ca -
be ça o ve lho vis con de; to dos os ofi ci a is que às pres sas pu de ram ser re u -
ni dos ti ve ram de man dar en ci lhar os ca va los, para que em caso ex tre mo
ele ti ves se pelo me nos uma es col ta se gu ra, que o acom pa nhas se ao
acam pa men to pró xi mo. Aqui che ga do, man dou o vis con de que os sol -
da dos de sar ma dos for mas sem em qua dra do, no in te ri or do qual ele se
co lo cou com o seu sé qui to, pelo me nos apa ren te men te sem medo, e
con vo cou o ba ta lhão a que es co lhes se três dos seus ho mens para fa la -
rem por to dos.

Ra pi da men te isso foi fe i to e os es co lhi dos co lo ca ram-se des -
te mi dos em fren te ao ge ne ral en ra i ve ci do. O vis con de, bas tan te cal mo e
com toda a dig ni da de que lhe da vam, já a sua avan ça da ida de, os seus
ca be los bran cos, já a es bel ta fi gu ra, in da gou em per gun tas co me di das
qua is as ca u sas da su ble va ção; mas, com a fi si o no mia e a voz fir mes,
qua se de sa fi a do ras, um dos ele i tos res pon deu in con ti nen ti que “por
de ma is as tro pas ha vi am sido lu di bri a das com pro me ti men tos, e que
fi nal men te es ta vam re sol vi dos a gas tar a pól vo ra e o chum bo, que o
Esta do for ne ce ra para a guer ra con tra os ar gen ti nos, apli can do essa
mu ni ção con tra aque les que por mais tem po man ti ves sem o di nhe i ro
dos sol da dos afer ro lha do nas ca i xas da te sou ra ria, quem sabe se des ti na do
como en go do aos ini mi gos”. 

Le cór, a quem es sas ma ni fes ta ções as sus ta ram não pou co,
re bus cou mais uma vez as ve lhas fra ses de con so la ção, com as qua is
tan to tem po e tão bem-aven tu ra do trou xe ra o exér ci to en ga na do; fa lou
de fu tu ro me lhor: as se ve rou que mu i to bre ve che ga ri am im por tan tes
so mas de di nhe i ro do Rio de Ja ne i ro; e pe diu em lá gri mas que ti ves sem
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pa ciên cia por mais uns dias. Mas des ta vez to das as pro mes sas fo ram
bal da das, re bo a ram as pa la vras de “ve lho la drão” “ma ca co gri sa lho”,
“mu la to bas tar do”: que ri am ser sa tis fe i tos in con ti nen ti.

O receio do visconde crescia visivelmente, quanto mais as suas
frases calmantes eram abafadas pela selvagem gritaria e por fim ele
prometeu, trêmulo, que daria ordem urgente ao pagador que entregasse
imediatamente ao quartel-mestre do batalhão o soldo de dois meses.

Com isso acal ma ram-se os sol da dos amo ti na dos, pro tes tan -
do, po rém, ir re du ti vel men te, que não re to ma ri am as ar mas sem que lhes 
pa gas sem até o úl ti mo real. Tar de da no i te ter mi na ram fi nal men te as
pro li xas con tas e en tão o pa ga men to cor reu na tu ral men te. Mal ter mi na -
do isso, o ba ta lhão in va diu a fre gue sia de S. Fran cis co de Pa u la e de ba i -
xo do jú bi lo dos mo ra do res, ébri os de vi nho e de ale gria, to das as bo de -
gas se en che ram a mais não po der. As tro pas mi li ci a nas da Ba hia e de
Per nam bu co, que de seu na tu ral não gos ta vam do 27º Ba ta lhão, con ta gi -
a das pelo pra zer, de ram cen te nas de “vi vas” aos ale mães; pois en tre elas 
as pri va ções eram ain da ma i o res do que as nos sas, mes mo por que fun -
da men tal men te eram mais mal pa gas; tal vez nu tris sem a es pe ran ça de
por essa for ma tam bém re ce be rem uns dois me ses dos seus sol dos atra -
sa dos, mas de men ta li da de de ma si a do es cra va, não ou sa ram fiar-se uns
nos ou tros, não se atre ve ram a imi tar ener gi ca men te o exem plo dos seus 
ca ma ra das de cam pa nha, e con ten ta ram-se em par ti lhar do vi vó rio, o
qual lhes cus tou no fim des se en sa io de re vol ta, em vez do am bi ci o na do 
di nhe i ro, te rem de tro tar pra cá e pra lá, jun to ao seu acam pa men to, al -
gu mas ho ras, car re gan do o equi pa men to com ple to, qua is mu a res chi co -
te a dos, ran gen do a boca amar ra da.∗

Qu an do na se gun da ma nhã de Na tal foi dado o to que de for -
ma tu ra, o 27º Ba ta lhão de Ca ça do res for mou na me lhor or dem e pa re cia
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∗ N. do T. – Ha via o cas ti go de cor rer “ace le ra do”. Ge ral men te era exe cu ta do no
pá tio do quar tel, es co lhi da a pis ta, de ida e vol ta, ao lon go de um dos la dos do mes mo. 
Num ex tre mo fi ca va um cabo ou um cor ne te i ro, ar ma do de vara; a par tir des te ho mem, 
o pa ci en te cor ria em ace le ra do até o fim da pis ta, aí fa zia meia-vol ta e re gres sa va à
ori gem, ao pas so “or di ná rio”. Che ga do à ori gem, nova meia-vol ta e o por ta-vara
apli ca va-lhe va len te aço i te, como a ins ti gá-lo para nova cor ri da e de fato re pe tia-se
esta. Se não cor res se, o por ta-vara ia ao seu en cal ço e in sis tia no aço i te. E as sim até
com ple tar o cas ti go, gra du a do a re ló gio, em ge ral uma hora.



que nada de anor mal ha via su ce di do na vés pe ra; cada qual por fi a va em
de mons trar por uma con du ta exem plar, mor men te no ser vi ço ati vo, que
só os ina u di tos ma us-tratos, a ar bi tra ri e da de des pó ti ca e a ir re gu la ri da de
nos pa ga men tos das sol da das nos ha vi am le va do ao de ses pe ro, ao re cur so 
da vi o lên cia, mas que de ne nhum modo exis tia o de mô nio re vo lu ci o ná rio
de um in fer no po lí ti co. Ja ma is hou ve in ves ti ga ção so bre essa ocor rên cia,
en tre tan to tão gra ve; pro va vel men te por que se te mia a re pro du ção da
cena do pri me i ro dia de Na tal. Ape nas fi cou logo sa bi do que ne nhum
ofi ci al to ma ra par te na con ju ra ção e mu i to pou cos sar gen tos.

O visconde queria ocultar a sua vergonha, ignorando
completamente a ocorrência e declarou na sua tola bo no mia, que não
castigaria nem os cabeças, ainda que soubesse quais eram; porém Luís
Manuel de Jesus, então comandante do batalhão e, como já referi,
sabido discípulo de Beresford, não podia admitir que semelhante
excesso ficasse impune. Por uma baixeza extraordinariamente rastejante, 
pela peita e por grandes promessas, em suma, por todos os meios que
um intrigante geralmente emprega para alcançar o seu objetivo, tratou
ele, com jesuítica hipocrisia, que aliás o seu nome indicava, de obter dos
piores elementos do batalhão o segredo, descobrir quem teria sido a
alma do levante geral, quem eram seus auxiliares. Num meio tão
numeroso sempre se encontram alguns elementos que por dinheiro ou
pela ambição de acesso se fazem traidores dos seus camaradas, e assim
não durou muito que o astuto inquisidor tivesse uma lista de 40 nomes
de pessoas indigitadas como promotoras da sublevação.

Sob o pre tex to de uma pe que na in cum bên cia de as sal tar um
pos to avan ça do ini mi go, es tes ho mens fo ram man da dos em des ta ca -
men to, sem que sou bes sem o des ti no, e en ca mi nha dos para Por to Alegre,
onde en tão se acha va ina ti vo o 13º Ba ta lhão, da Ba hia. Sem des con fi ar
da sor te que os es pe ra va, os in ca u tos sol da dos se gui ram de boa men te
para o seu de ver, fo ram em bar ca dos em S. Fran cis co de Pa u la e ve lejaram
des cu i da dos ao en con tro de um ri so nho fu tu ro. Mal che ga dos a des ti no, 
foi-lhes de cla rado que pro vi so ri a men te fi ca vam in cor po ra dos ao 13º
Bata lhão e se con ser va ri am até se gun da or dem em Por to Ale gre. E aqui
era fá cil de ob ser var e mais fá cil de ex pe ri men tar que es ta vam na ordem 
do dia os cas ti gos cor po ra is; pela mí ni ma fal ta os sol da dos da lis ta ne gra
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sofriam ao bel-prazer do co man dan te 150 a 200 chi ba ta das, e mais al gu mas 
de que bra, bem pu xa das e bem con ta das.

Os pou cos ale mães a quem afi nal ocor reu de se re cor da rem
da re vol ta de S. Fran cis co de Pa u la com seus jus tos mo ti vos e que ago ra
mu tu a men te se re co nhe ci am como seus ver da de i ros ou pro vá ve is ins ti -
ga do res con si de ra vam-se atra i ço a dos e ven di dos, decer to com ra zão, no
meio da multi dão de bra si le i ros e ín di os; as sur ras que cho vi am sem cessar
de mons tra vam cla ra men te que ha vi am sido ilu di dos e que, con si de rado
o caso com bran du ra, es ta vam trans fe ri dos para um cor po cor re ci onal.
De ses pe ro, má von ta de, amor-pró prio e fu ror im po ten tes do mi na ram
de tal ma ne i ra uma par te de les, que para se li ber ta rem des se in dig no
jugo de es cra vos se gui am a mes ma so lu ção que ou tro ra tan tos de seus
com pa nhe i ros ha vi am se gui do no acam pa men to do arro io do Bote, isto
é, me ti am uma bala na ca be ça; ou tros de ser ta vam, mas in fe liz men te em
ge ral eram re cap tu ra dos e re con du zi dos pela ma ne i ra mais hor rí vel ao
an te ri or re gi me do pau.

O co man dan te des se ver da de i ra men te lou co 13º Ba ta lhão de
mi lí ci as, ho mem de fi si o no mia le gi ti ma men te ju da i ca, na riz adun co, de
fal cão, olhos ne gros, cujo olhar in cer to ja ma is pre nun ci a va co i sa boa,
com pra zia-se mais do que tudo em achar se me lhan te opor tu ni da de para 
dar lar gas ao seu de mu i to nu tri do ódio ao es tran ge i ro. Além dis so, ins ti -
gado por as sí dua cor res pon dên cia epis to lal com seu no bre ami go
se nhor Luís Ma nu el de Je sus, ele di li gen ci a va em ar vo rar o mí ni mo des -
cu i do dos mer ce ná ri os ale mães em gra ve fal ta e pu ni-los com ina u di ta
cru el da de, que por igual de son ra va o juiz e o de lin qüen te; mes mo o ofi -
ci al que con du zi ra a Por to Ale gre o in fe liz con tin gen te, um ir lan dês, foi
imedi a ta men te pre so ao re gres so, sem que no fim de me ses lo gras se
saber o mo ti vo. Só ao cabo de um ano é que hou ve in qué ri to, e um con -
selho de guer ra ab sol veu in te i ra men te o ofi ci al; o co man dan te pre po ten te 
não pa de ceu se não mo de ra da cen su ra!

To ma ria de ma si a do es pa ço e tal vez não fi cas se ade qua do aqui 
por me no ri zar todo o es can da lo so pro ces so ati nen te a esse caso; não
obs tan te toda a gen te com pre en de rá que é uma ver go nha en car ce rar-se
mu i tos me ses um ofi ci al, sem dar-lhe a mí ni ma ex pli ca ção so bre o por -
quê le gal, e ain da com toda a es pé cie de chi ca nas pro te lar a res pec ti va
inves ti ga ção. Igual men te vil e co var de é ale gar in te res se do im pe ri al
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serviço mi li tar para re mo ver para lon gín qua re gião qua ren ta ho mens em 
parte ino cen tes, com se cre ta re co men da ção de se rem sem ces sar e muitas 
ve zes sem mo ti vo mal tra ta dos da ma ne i ra mais ti râ ni ca.

Esta era, pois, para re su mir, a quin ta-es sên cia des te ca pí tu lo, o 
agra de ci men to co lhi do pe los ale mães em tro ca da sua mu i tas ve zes pro -
va da va len tia, do san gue der ra ma do, do sa cri fí cio de to dos os pra ze res e 
es pe ran ças da pá tria, das in fi ni tas pri va ções.

Só no Bra sil, uma ter ra sem dis ci pli na e sem mo ral, sem lei e
sem di re i to, a pá tria da es cra vi dão e da in tri ga, da co var dia e da as tú cia,
do ate ís mo e do pa pa lis mo, tais co i sas são não só ima gi ná ve is, mas da
mais cla mo ro sa re a li da de. Quem que re ria as sim vi ver no seio de um
povo, onde não se acha nem li ber da de in di vi du al, nem ina ta ca da se gu -
ran ça da pro pri e da de? Onde a lei é fór mu la va zia, que cada qual pode,
como luva usa da, ves tir e ti rar se gun do bem que pa re ça, do lado di re i to
ou pelo aves so? Onde uni ca men te o vil di nhe i ro, mi se rá vel pa pel, ou a
po si ção ele va da, dis tin guem o erro da ra zão?

Na ver da de esta mag ní fi ca ter ra, este aben ço a do ber ço da
na tu re za, me re ce ria ser po vo a do de ou tros ha bi tan tes; pois não há o
mí ni mo fun da men to his tó ri co para se es pe rar que aqui me dre uma men -
ta li da de for te, va ro nil, apo i a da no di re i to e na vir tu de – em se me lhan te
vari e ga da mes cla de ne gros, mu la tos, ín di os, des cen den tes de por tu -
gueses, es pa nhóis, in gle ses e ou tros eu ro pe us. A tor re ba bi lô ni ca do
novo im pé rio ruiu, e em toda a par te re i na con fu são. Tam bém não era
mais que uma mi nús cu la tor re, la vra da em mar fim, no em ba ra lha do
tabu le i ro dos es ta dos ci vi li za dos.

NOTAS AO CAPÍTULO XII

115 Há nis so con fu são. Pá gi nas atrás, já foi re la ta do o caso. Tra ta-se do com ba te de Las
Ca ñas, que teve lu gar no dia 15 de abril de 1828. As ope ra ções pla ne ja das e le va das a
efe i to por esta oca sião de ter mi na ram re al men te a re ti ra da do Ge ne ral Paz, que
che fiava uma ex pe di ção des ti na da a apos sar-se do Rio Gran de e de seu por to, bem
como da fa i xa de ter ra en tre as la go as e o mar. Era uma ope ra ção mal gi za da, que
podia me ter os re pu bli cos numa ra to e i ra, como o de mons tra Brown em seu re la tó rio.
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116 N. do T. – Ca va los de Fri za.
117 Esta re ti ra da fi cou co nhe ci da no exér ci to como ou tra Mos cou, diz o Ma re chal

Brown. Lima e Sil va des cre ve-a com as mais ne gras co res. Po de-se ve ri fi car que a
dis so lu ção das for ças foi de vi da à fal ta de for ra ge a men to dos ani ma is.

118 Há no tá vel co in ci dên cia com o que ob ser vou De La Flo te no Rio de Ja ne i ro, ao
tem po de Bo ba de la. Escre veu o au tor de Essai sur l’Inde que o go ver na dor por tu -
guês, de se jan do re tri bu ir uma gen ti le za do che fe fran cês, que ali apor ta ra com uma
es qua dra, con vi da ra os ofi ci a is para uma ceia e ba i le. To dos fi ca ram sur pre en di dos 
ao che gar ao sa lão, que se acha va che io ape nas de ho mens. Nem uma só mu lher!
Em com pen sa ção al guns re pre sen tan tes do sexo for te, fan ta si a dos de mu lher,
acha vam-se ali pron tos a dan çar com os con vi da dos que, ao que pa re ce, se es qui -
va ram à gen ti le za...
Não será que Se id ler apli cou o cli chê de Bo ba de la ao seu caso pes so al? Tam bém
pode ser que se tra te de al gum ve lho há bi to lu si ta no, pois to dos os an ti gos ofi ci a is
do nos so Exér ci to hão de lem brar-se do ca ro ço, com que nas ve lhas es co las mi li ta -
res era en cer ra da, cada ano, a fase dos ca lou ros ou bi chos, e cuja ori gem se des co -
nhe ce. Essa pa go de i ra aca dê mi ca teve en tre nós tais ra í zes que deu lu gar a uma
sin gu lar li te ra tu ra, em que um li vro hoje ra rís si mo, os Ca cos de gar ra fa, de Au gus to
de Sá, ocu pou um lu gar des ta ca do.
Além da vida es co lar da que les tem pos, a des bra ga da boê mia, que en tão re i na va
en tre os aca dê mi cos mi li ta res, ali fi cou re gis tra da em ad mi rá ve is pa ró di as os mais
lin dos ver sos de Cas tro Alves e de ou tros gran des po e tas bra si le i ros.

119 N. do T. – Se id ler alu de ao pre ce i to do si lên cio.
A Ordem dos Car tu xos (em ale mão Kart ha u ser, em fran cês Char tre ux,) foi fun da da
por Bruno, de Co lô nia, no sé cu lo XI, per to de Gre no ble, onde ain da hoje é a
matriz e re si dên cia do ge ral da Ordem. Os mon ges car tu xos ves tem-se de branco,
abs têm-se de car ne e je ju am todo o ano, tra zem cons tan te men te o ci lí cio, guardam
con tí nuo si lên cio, pas sam gran de par te do dia e da no i te a sal mo di ar. Com o
tempo, sen tiu-se a ne ces si da de de mi ti gar a lei ri go ro sa do si lên cio, de medo que
com o de ma si a do pro lon ga men to do si lên cio, de par com a so li dão e as ou tras
aus te ri da des, os mon ges aca bas sem por en lou que cer.
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Ca pí tu lo XIII

VIAGEM DE S. FRANCISCO DE PAULA A PORTO ALEGRE 
– CASAMENTO DE NEGROS INTERROMPIDO 

– REQUERIMENTO ENÉRGICO – COLÔNIA DE 
TORRES E O NOVO JUIZ DE PAZ 

– ASSALTO POR BANDIDOS 
– VIAGEM ATÉ LAGUNA 

– ALEMÃES REPATRIADOS

  adi an te de fe li ci da de por es tar pelo me nos mo men ta ne a -
men te es ca po às apre en sões de tão anar qui za da com pa nhia, às pri va ções 
e ao té dio de uma tão oci o sa vida de acam pa men to, bem-aven tu ra do no 
sen ti men to res sur re to da for ça e da li ber da de, eu me ima gi na va im pe ra -
dor no meu pró prio mun do, úni co se nhor no in co men su rá vel re i no da
na tu re za. A dou tri na da trans mi gra ção das al mas não é mito; o es pí ri to
hu ma no não é se não um es pec tro que va ria de for ma à von ta de, para
as sus tar o mun do ex te ri or; só que mu i tas ve zes ele se as sus ta de si
mes mo, in fe liz men te, e en tão se dis si pa a ilu são que cons ti tui a roda
pro pul so ra de toda a ma qui na ria do uni ver so.

Eu era um D. Pe dro em meu pró prio pen sa men to, mas sem o 
seu or gu lho, sem a co bi ça, sem os re mor sos de cons ciên cia e sem seu
pen dor san gui ná rio o Bra sil in te i ro me per ten cia; a flo res ta vir gem era o 
meu cas te lo, meu tro no era a ro cha de gra ni to, a rel va era meu le i to e as



nu vens de bru a das a ouro suas cor ti nas; a lua era a mi nha lan ter na, que
não se con su mia, nem en vol via em sua rede de cha mas às cor ti nas; o sol 
era mi nha co roa, que não me caía da ca be ça até que eu pu ses se o bar re te
de dor mir; o rio era meu cá li ce ja ma is va zio, meu ca va lo era meu re i no e 
eu era meu pró prio se nhor; que mais pode ser o ho mem?

De po is de re gu la dos da me lhor for ma os meus ne gó ci os em
S. Fran cis co de Pa u la, tra tei de en con trar quan to an tes um na vio em que 
pros se guir a de ter mi na da vi a gem para Por to Ale gre. Esta va de vela um
pe que no iate, não per di tem po para ne go ci ar com seu ca pi tão o pre ço
da mi nha pas sa gem. Era mó di co o que ele pe dia e ele mes mo pa re cia
ho mem dis pos to e ex pe ri men ta do; as sim em bar quei ain da no mes mo
dia, mais ou tro ofi ci al. Na ma nhã se guin te, mu i to cedo, le van ta mos ferros e 
sa tis fe i to pros se gui a vi a gem.

Per to da boca do San gra dor, que li ga va os dois la gos, dos
Pa tos e Mi rim, um ven to vi o len to nos im pe diu de con ti nu ar a ve le jar e
vimo-nos for ça dos a de i tar no va men te ân co ra, jun to a uma pon ta da
la goa dos Pa tos.

A vida de bor do é sem pre mo nó to na e en te di an te, ain da
mais quan do o pen sa men to afli to ve ri fi ca que não se avan ça um pas so,
an tes se sen te em per ma nen te in cer te za so bre o mo men to da mu dan ça
do ven to. Por isso só perno i tá va mos a bor do, de dia to dos os pas sa ge i -
ros va ga vam em ter ra. Num raio de duas a três lé guas não ha via se não
uma úni ca ha bi ta ção, a po bre ven da de uma fa mí lia de ne gros, ain da
mais po bre, onde quan do mu i to aos do min gos e dias de fes ta apa re cia
gen te. Aí fo mos re ce bi dos com ale gria in vul gar e in sis ten te men te so li ci -
ta dos a pas sar a tar de, pois que che ga ria nu me ro sa com pa nhia para ce le -
brar um ca sa men to. Em tais cir cuns tân ci as, de boa men te ace de mos.

Mal era me io-dia, sur gi ram os es pe ra dos hós pe des, na ma i o ria 
ne gros e mu la tos, em ge ral en fe i ta dos de tra pos mul ti co res e toda es pé -
cie de bu gi gan gas, além dis so tra zen do más ca ras ne gras, de pa pel, que
apli ca vam ao ros to, ape nas com aber tu ras para os olhos e o na riz. Dois
homens for tes car re ga vam um gros so pe da ço de tron co oco, re ves tido de
cou ro, no qual logo um de les en trou a ba ter com os pés como num
tambor;120 ou tros ins tru men tos, de sons que ca sa vam com o do tambor,
apa re ce ram pou co a pou co e rom peu uma mú si ca pela qual cer ta men te
te ria ma ni fes ta do res pe i to o pró prio tam bor-mor Ros si ni. Acom pa nha va 
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à mú si ca um ber re i ro de ale gria, mu i to pior que o de mil pa pa ga i os na
flo res ta vir gem bra si le i ra e ame a ça va rom per-nos o aliás rijo tím pa no do 
ou vi do.

Co me çou de po is ao ar li vre um ba i le, que re gu la va com a mú si ca
e a can to ria. Ima gi nem-se as mais de tes tá ve is con tra ções mus cu la res, sem
ca dên cia, os mais in de cen tes re que bros das per nas e bra ços seminus, os
mais ou sa dos sal tos, as sa i as es vo a çan tes, a mí mi ca mais no jen ta, em que
se re ve la va a mais crua vo lú pia car nal – tal era a dan ça em que, des de o
co me ço as gra ças se trans mu da vam em ba can tes e fú ri as.

Ao mes mo tem po eram cons tan te men te ser vi dos ci gar ros de
papel e gran des chi fres121 che i os de aguar den te de cana; e tan to os
homens como as mu lhe res li ba vam tão abun dan te men te, que ao cabo
de pou cas ho ras a ma i or par te cam ba le a va, e mes mo caía, des nu dan do
os ba i xos re le vos de seus cor pos. Ver da de i ro ím pe to bes ti al do mi na va
sem exceção os gru pos sel va ge men te abra ça dos, como numa mi to -
lo gia ín dia-cris tã; nem es ca pa vam os do nos da casa.

Sem sa ber mes mo por que, rom peu en tre o dono e a dona
tre men da dis pu ta e como aque le qui ses se te naz men te sus ten tar o seu
di re i to, a sua cara-me ta de deu-lhe com um for te por re te tal pan ca da na
ca be ça que ele caiu en san güen ta do, sem sen ti dos. A cus to con se guiu-se
le var para den tro de casa a mu lher fe i ta hi e na; lá a en cer ra ram num
quar to es cu ro. Nem aí sos se gou; a toda hora ou vi am-se seus gri tos: “Eu 
que ro ma tar este fi lho da p...!” [sic]. Fi nal men te o ho mem re co brou os sen ti -
dos, es cu tou os im pro pé ri os da mu lher da na da, le van tou-se fu ri o so do
chão imun do e se pre ci pi tou de faca na mão con tra a por ta do quar to
onde es ta va en cer ra da a me ge ra.

Era de te mer que a fra ca fe cha du ra ce des se aos es for ços do
ho mem en fu re ci do e mus cu lo so, pelo que logo uma par te da com pa -
nhia, so bre tu do mu lhe res, acu di ram para ar re dá-lo à for ça; ao pas so que 
ou tra par te, so bre tu do ho mens, to mou o par ti do do ho mem ba ti do e
ins tou que o de i xas sem em li ber da de. De am bas as par tes for te dis cus -
são, que de pres sa se tor nou pan ca da ria ge ne ra li za da. Ne nhum de nós
que ria imis cu ir-se. Eis que cam ba le an tes apro xi mam-se de nós al guns
fe ri dos e ao mes mo tem po ve mos lu zir fa cas, até en tão ocul tas no bol so 
das cal ças ou no cin to. Era tem po de in ter vir, a me nos de pro du zir-se
hor rí vel san gue i ra. Nós pas sa ge i ros, em nú me ro de seis, to dos ofi ci a is,
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pu xa mos as es pa das; o ca pi tão do na vio, o pi lo to e os ma ri nhe i ros pre -
sen tes mu ni ram-se de es pin gar das e va ras, e as sim ata ca mos de rijo o
ban do exal ta do. Um ter ror pâ ni co os in va diu às pri me i ras pran cha das de 
espada, e como tan gi dos por um raio dis per sa ram-se aos qua tro ventos,
sem ofe re cer a me nor re a ção. Aca bou-se dan ça e mú si ca, os ins tru men tos 
des tro ça dos es ta vam es par ra ma dos pelo chão e quem sabe onde fo ram
re en con trar-se os fes te ja dos do dia, no i vo e no i va, e onde pas sa ram a
no i te es pon sa lí cia pre ce di da de tão in fe li zes aus pí ci os.

Aos sete dias de nos sa fa lha nes sa re gião ti ve mos fi nal men te 
vento fa vo rá vel, que bem pron to nos en fu nou to das as ve las e nos
levou à la goa dos Pa tos, onde mu i to raro sur gem os pa tos que lhe dão
nome. Essa la goa de mais de 40 lé guas de com pri men to e 8 de largura122

é tão rasa, no ta da men te nas pro xi mi da des de Rio Gran de e do San gra -
dou ro, que nos vi mos con si de ra vel men te en tra va dos em nos sa mar cha, 
pela are ia, que vía mos, su ble va da jun to ao leme, em nu vens aver me -
lhadas, ape sar de ser o nos so bar co um dos pe que nos den tre os que
aqui na ve gam. Não obs tan te a pou ca água, de uma fe i ta um ca pi tão de
um tri mas tre fran cês ou sou cor tar esse mar in te ri or des de Rio Grande
mas teve que pa gar o seu ar ro jo com a per da do na vio e de alguns ma ri -
nhe i ros.

Nos sa vi a gem pros se guiu mu i to bem até a al tu ra do rio
Ca ma quã, sem em bar go dos nu me ro sos ban cos de are ia so bre os qua is
por as sim di zer ía mos des li zan do; aí, po rém, um vi o len to ven to SW nos
ati rou qua se in te i ra men te para a mar gem ori en tal. Por fe li ci da de, aí já é
mu i to ma i or a pro fun di da de da água, a la goa mes mo é mu i to lar ga e a
for ça do ven to é um tan to que bra da pe las mon ta nhas pró xi mas, em bo ra 
não seja to tal men te anu la da. Des ta for ma o ca pi tão achou pos sí vel pelo
me nos bor de jar sem ris co e as sim apro xi mar-se pou co a pou co do lago
Vi a mão, em cuja ex tre mi da de, na boca do Ju cuí, se acha Por to Ale gre, a
ca pi tal da pro vín cia.

Sem ma i or em ba ra ço al can ça mos a al tu ra da Pon ta Gros sa,
onde en tre tan to de pa ra mos com ma i o res di fi cul da des, pois que a es tre ita
pas sa gem de aces so do lago Vi a mão,123 eri ça da de es co lhos, com o vi o -
len to tem po ral nos ame a ça va a to dos de ru í na. Mas ain da aí ti ve mos a
sorte de pas sar in có lu mes, pois o ven to, que bra do pe las ele va das
muralhas da mon ta nha, era bem me nos in ten so e mais fa vo rá vel do que
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ao lar go na la goa. Entra dos em Vi a mão, es ta va pas sa do todo o pe ri go.
O cre pe ne gro das nu vens rom peu-se de alto a ba i xo, o sol emer giu claro
e bri lhan te de seu véu es cu ro, uma su a ve bri sa nos le vou se re na men te ao 
por to pró xi mo. Em pou cas ho ras avis tá va mos a ci da de, si tu a da na
encos ta e no topo de pe que na ele va ção, bem como as mul ti co res bandei -
ras dos na vi os aqui an co ra dos.

Fra go ro sa men te de sen ro lou-se o cabo da ân co ra, de mais de
to ne la da de peso. “Gra ças a Deus!” [sic] sus pi rou pro fun da men te o ca pi -
tão, como que ali vi an do seu pe i to opres so; “por esta vez es ta mos em
se gu ran ça”.

Um pe que no bote caiu n’água es pa da nan do; lé pi do, trans pus
a amu ra da ba i xa do nos so na vio e me ten do-me no bote ain da ati rei um
rá pi do “pas sar bem” aos meus com pa nhe i ros de vi a gem; e com uma
pra ti nha ins ti guei sem ces sar os re ma do res, como se me es pe ras sem em
Por to Ale gre mu i tas to ne la das de ouro.

Na ver da de, eu ti nha algo a re cla mar aqui, não só es pe ran ças,
ale gria, fe li ci da de, amor, ami za de e ou tros que tais bens mo ra is, mas
tam bém di nhe i ro, pois há mais de dois anos o Esta do me de via o sol do,
e a pers pec ti va de pa ga men to pa re cia ou tra vez má, vis to que se as se ve -
ra va, cer ta men te não sem fun da men to, que as ca i xas es ta vam es go ta das
pela guer ra.

Con ten te da vida, como se sói ser no co me ço da casa dos vin te,
quan do o ou sa do pe i to do jo vem ain da se jul ga dono do mun do in te i ro,
e quan do nos pa re ce im pos sí vel que os ho mens nos pos sam de ne gar
aqui lo a que te nha mos le gí ti mo di re i to, eu não du vi da va, ape sar de tudo, 
de que me fa ri am jus ti ça e me pa ga ri am in te gral men te o sol do. Entre -
tan to, sur gi ram di fi cul da des, e o eter no “Sin to mu i to, meu se nhor, po rém não
pode ser” [sic] por fim en fu re ceu-me tan to que re sol vi re di gir um re que ri -
men to, como até en tão tal vez a Jun ta Impe ri al124 ain da não ti ves se lido
ou tro. Infe liz men te não pos suo mais o ras cu nho, sem o que não de i xa ria 
de pro por ci o nar aos meus le i to res o seu co nhe ci men to li te ral nes tas
me mó ri as; mas re cor do-me exa ta men te de um pas so, onde, en tre ou tras 
co i sas, di zia: “Sem con tem pla ção ata ca rei as au to ri da des; de es pa da em
pu nho as obri ga rei a me pa ga rem o meu sol do, pois só elas são cul pa das 
de ha ve rem sido fra u du len ta men te es va zi a das as ca i xas; e é me lhor
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fa zer-se ma tar, de ma ne i ra hon ro sa, como ofi ci al, do que ex por-se à
mofa do pú bli co, pelo de sâ ni mo, o de ses pe ro e a po bre za”.

Esse re que ri men to, ou an tes essa in ti ma ção, eu en tre guei na
pri me i ra au diên cia ao Sr. Inten den te de Ma ri nha, mem bro do alu di do
tri bu nal, fa zen do nes se ato um mo vi men to sus pe i to para o lado em que
ge ral men te o ofi ci al traz a es pa da. O se nhor to mou ra pi da men te o pa pel 
e, con so an te o cos tu me, sem o ler ia metê-lo no bol so es can ca ra do de
sua ca sa ca. Mas as mi nhas pa la vras algo ame a ça do ras e pro nun ci a das
as pe ra men te re cla man do que ele o les se à mi nha vis ta o in ti mi da ram
tan to que, vi si vel men te atra pa lha do, logo sa tis fez a essa mi nha exi gên cia.

À pro por ção que o es pan ta do an tí po da125 ia len do o re que ri -
men to des cor tês, cada vez mais ar re ga la va os olhos ver des e abria a
boca par ca men te pro vi da de agu dos ca cos de den tes. Cla u di can do deu
um pas so atrás. “Mas, meu Sr., se me lhan te sú pli ca nem pode ter des pa -
cho!” ex cla mou ele no fim. “Mas há de ter, e tem de ter; e ao Sr., meu
se nhor, eu res pon sa bi li zo por isso, bem como por qual quer pre ju í zo que 
re sul te para mim ou para o go ver no”. “A mim?” cho ra min gou o ho -
men zi nho, em pa li de cen do até o na riz cor de co bre. “Mas de pen de, aca so,
de mim que até ago ra não lhe te nham pago o sol do?” “Sim se nhor; é o
Sr. quem eter na men te na Jun ta era con trá rio a que se pa gas se o sol do
es ti pu la do aos ofi ci a is es tran ge i ros, não-na tu ra is da pro vín cia. O Sr. e o
ale i ja do Pro cu ra dor da Co roa [sic]126 ode i am aos ale mães como a per so ni fi -
ca ção do pe ca do. Por isso, e só por isso, eu o in ti mo, jus ta men te ao Sr., 
a que na pri me i ra ses são en tre gue essa sú pli ca ao tri bu nal or na do com o 
tí tu lo im pe ri al.”

Ame dron ta do, pro me teu ele sa tis fa zer a esse meu de se jo e
mal-humorado me afas tei, fir me men te con ven ci do de que en fim um
resul ta do fa vo rá vel co ro a ria os meus es for ços.

Esse ho mem de hon ra cum priu sua pa la vra: logo que
aqueles se nho res se re u ni ram no pa lá cio em Por to Ale gre, ele os sur -
preendeu com esse re que ri men to, tão com pre en sí vel quan to ex pres si vo.
Mas com toda a sua pa te ti ce ele ti ve ra ra zão: foi unâ ni me o pa re cer
que não era ab so lu ta men te pos sí vel des pa char tal re que ri men to; e que
o me lhor a fa zer era amis to sa men te tran qüi li zar o au tor, con ven cê-lo a 
re ti rar a sú pli ca e subs ti tuí-la por ou tra, me nos ás pe ra, di an te da qual
se lhe ga ran ti ria so lu ção fa vo rá vel. Sor ri den te as sim pro me ti e ain da
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no mes mo dia re ce bi 2 ou 3 me ses do meu sol do atra sa do. Isso me
ser viu pelo me nos por al gum tem po, se bem que mu i to cur to; mas o
prin ci pal era que eu ha via le va do avan te a mi nha re so lu ção e al can ça do 
o que na que le tem po pa re cia im pos sí vel a to dos os ofi ci a is ale mães
que se acha vam em Por to Ale gre, isto é, ar ran car da Jun ta, qua se à for ça,
o meu di nhe i ro bem ga nho.

Assim, pois, pude man ter-me aqui por al gu mas se ma nas sem
pre o cu pa ções, re no var an ti gos co nhe ci men tos, es ta be le cer no vos, e ren -
der cul to aos pre ce i tos do epi cu ris mo, con tu do sem me tor nar “um dos
por cos da vara de Epi cu ro”.127

Sú bi to, como um raio no ri so nho azul, uma or dem im pe ri al
man da que re gres sem aos seus ba ta lhões ou re gi men tos to dos os ofi ci a is
trans fe ri dos para ou tro cor po. Impor ta va, pois, pre pa rar-me no va men te
para uma vi a gem ter res tre, a qual não se ria fá cil de le var a cabo sem di -
nhe i ro e sem ca va los, ape sar da hos pi ta li da de dos ha bi tan tes des sa re gião.

O Go ver na dor Ge ral128 da pro vín cia não ti nha or dem pre ci sa 
para co gi tar do pa ga men to dos ven ci men tos a quem ti ves se que vi a jar,
con tu do era de sua obri ga ção for ne cer os ani ma is ne ces sá ri os; e para
esse fim dis pu nha ele de al guns mi lha res de ca va los, que, de no mi na dos
re ú nos [sic], se dis tin guem pela fal ta da pon ta da ore lha es quer da na
ex ten são de cer ca de meia po le ga da, além da co roa im pe ri al mar ca da a
fogo na anca, me i os es tes re pu ta dos bas tan tes para di fe ren ciá-los de
to dos os ou tros in di ví du os da sua es pé cie.

Di ri gi-me, pois, a S. Exª, pe din do-lhe que me for ne ces se os
impe ri a is por ta do res qua drú pe des ne ces sá ri os para uma vi a gem de Por to
Ale gre a La gu na, ou, me lhor, a S. Ca ta ri na; tive, po rém, como res pos ta
que não ha via ani ma is dis po ní ve is e que eu mes mo me ar ran jas se para
alcan çar o lu gar do meu des ti no. Aí está, acres cen tou re fle tin do o
Go ver na dor Ge ral, tam bém um ca de te da ar ti lha ria e cre io que até o
secretá rio do seu ba ta lhão. Ambos têm a mes ma vi a gem a fa zer, e já por 
isso ser-lhe-á fá cil al can çar a ci da de do Des ter ro.

De nada va le ram as mi nhas ob je ções, de não per ten cer à
Ordem de Mal ta, de que não po dia di re ta ou in di re ta men te agar rar-me
aos dois men ci o na dos se nho res; e de que no Bra sil nem ao mais mi se rável
escra vo se exi ge que faça a pé se me lhan te vi a gem. O Sr. ge ne ral se
manti nha tão in di fe ren te que por fim ex plo di com es tas pa la vras:
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“Então, te nho que rou bar ca va los!” “O Sr. faça como qui ser; os meus eu 
fa rei guar dar na es tre ba ria até que o Sr. par ta.” E com isso es ta va eu
des pa cha do.

Abor re ci do, pre ci pi tei-me para fora. Che ga do à mi nha casa,
pen sei mais cal ma men te no caso e lem brei-me de que o ca de te, como
bra si le i ro nato, tal vez pu des se dar-me o me lhor con se lho nes te aper to.
Man dei, pois, cha má-lo, e o in ter ro guei; se ca men te res pon deu-me: “Isto
não é nada.” [sic] “Ain da esta no i te ar ran ja rei os ca va los; como o Sr. sabe,
nes ta ter ra rou bar ca va los não é rou bar.” E re al men te, pela meia-no i te
es ta vam qua tro ma gros rocins di an te da por ta da casa; e com eles en ce -
ta mos des pre o cu pa dos a vi a gem. Mas, ain da an tes de al can çar mos a
Fre gue sia do Cabo de Vi a mão129 já um des ses ca va los rou ba dos não
ha via mais meio de se me xer do lu gar. Por fe li ci da de nos sa, o co man -
dan te des sa lo ca li da de era hu ma ni tá rio e amá vel. Em pa la vras bem es co -
lhi das ma ni fes tou-nos o seu pe sar pelo con tra tem po que nos su ce de ra e, 
an tes que in da gás se mos, ofe re ceu-se para ar ran jar-nos ou tro ca va lo e
hos pe dou-nos tão bem quan to pos sí vel à moda bra si le i ra; nem fal tou
um es plên di do cá li ce de vi nho do Por to, ra ri da de aqui no in te ri or do
país, re ma tan do a mesa or na da de toda es pé cie de flo res e fru tos.

A Fre gue sia de Vi a mão, lu ga re jo ge o grá fi ca e es ta tis ti ca men te 
sem im por tân cia, só se as si na la por um lar go bas tan te gran de e uma
igre ja en ri que ci cia de toda es pé cie de or na tos fa bu lo sos. A re gião é
sin gu lar men te bela, como é fre qüen te en con trar-se no Bra sil. A pou ca
dis tân cia já se avis ta vam as flo res tas vir gens eter na men te sus sur ran tes e
a gi gan tes ca cor di lhe i ra da Ser ra Ge ral [sic]. Se bem que fér til e con vi da ti -
vo para o cul ti vo esse aben ço a do ter re no, ra ros são os si na is de uma cu i -
da do sa agri cul tu ra. Pe na li za do, o eu ro peu olha es sas ter ras imen sas, in -
cul tas, que mes mo com in sig ni fi can te ad mi nis tra ção eco nô mi ca re -
com pen sa ri am cen tu pli ca da a se men te i ra do plan ta dor.

Toda es pé cie de grãos, qua se to das as va ri e da des de le gu mes
eu ro pe us, tudo me dra qua se sem exi gir tra to – e não obs tan te não há
nada plan ta do, ab so lu ta men te nada. Qu an to é ex tra or di ná ria a ve ge ta -
ção, não só aqui mas tam bém em qua se todo o Bra sil, de mons tram-no,
para ci tar fi nal men te au to ri da de es tra nha, as pa la vras do nos so al ta men te
es ti ma do Ba rão de Hum boldt, que faz a se guin te des cri ção ci en tí fi ca,
en tre ou tras, des se im pé rio es ten di do des de o rio da Pra ta até o Ama zo nas,
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qual gi gan tes co es que le to de ma mu te: “Estre i te za do con ti nen te mul ti -
pla men te re cor ta do; sua gran de ex ten são em di re ção aos pó los; o oce a -
no li vre, per pas sa do pe los ven tos tro pi ca is; ra sân cia da cos ta ori en tal;
cor ren tes ma ri nhas de água fria, que pro ce den tes da Ter ra do Fogo
avan çam para o nor te até o Peru; nu me ro sas ca de i as de mon ta nhas, che i as
de nas cen tes, com seus pín ca ros co ber tos de neve, a pe ne trar nas nu -
vens; abun dân cia de rios enor mes, que de po is de mu i tas vol tas bus -
cam a cos ta mais dis tan te; pla ní ci es sem are ia, por isso me nos aque ci das; flo -
res tas im pe ne trá ve is, que en chem as pla ní ci es equa to ri a is che i as de rios e 
que, no in te ri or do país, onde mon ta nhas e oce a no se acham afas ta dos,
res pi ram imen sas mas sas d’água, quer ab sor vi das, quer nas cen tes; to das
es sas cir cuns tân ci as pro por ci o nam à pla ní cie sul-ame ri ca na um cli ma
sin gu lar men te em con tras te com o afri ca no, quan to à umi da de e à fres -
cu ra. Ne las ex clu si va men te re si de o fun da men to da que la exu be rân cia ve ge -
ta ti va, opu len ta de se i va, da que la fron do si da de ca rac te rís ti ca do novo
con ti nen te.”

Mu ni do de ca va lo novo, pros se gui na mi nha vi a gem com im -
per tur ba da ale gria até o rio Ca pi va ri, que, pela chu va in ces san te, a cair
em gros sas ba gas, en gros sa ra a tal pon to que os nos sos ca va los di fi cil -
men te te ri am po di do al can çar a ou tra mar gem, ven cen do a for te cor ren -
te za. Uma ca no a zi nha, mais pa re cen do mas sa de i ra de pão e ape nas
di ri gi da por um pre to meio pa ra lí ti co, nos le vou va ga ro sa men te para
o ou tro lado. A cor ren te za, en tre tan to, nos ar ras tou uns 50 ou 60 pas sos
aba i xo do pon to onde de vía mos abi car; e aí a mar gem es car pa da, re ves -
ti da de in tri ca da ve ge ta ção, nos im pe dia o de sem bar que. Fe liz men te,
aqui o rio não era mu i to pro fun do e pu de mos nos aco mo dar em en trar
na água, até pela cin tu ra, e pra ti car a fa cão uma pi ca da [sic] atra vés da
ve ge ta ção ema ra nha da, por onde após um tra ba lho e tem po per di do de
al gu mas ho ras fi ze mos pas sar os ca va los, trê mu los de mo lha dos e de
frio. Nós mes mos mo lha dos até os os sos pro cu ra mos a casa mais pró xi -
ma para nos se car mos e, se pos sí vel, aten der mos aos re cla mos cada vez
mais sen sí ve is do es tô ma go, a res mun gar in sa tis fe i to. Fi nal men te, acha -
mos aga sa lho numa mi se rá vel ven da, in te i ra men te iso la da; apre sa mos os 
ca va los e logo in sis ti mos com o dono, usan do de boas fa las e pro me ten do
boa paga, que quan to an tes nos mi ti gas se a fome de vo ra do ra; mas, por
des gra ça, fi ca mos sa ben do que só ha via fe i jão-pre to, e esse mes mo sem
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qual quer gor du ra e co zi do ape nas na água. “Então, nes ta re gião tão rica
de gado e de caça, o Sr. não tem um pe da ci nho de car ne?” per gun tei
meio zan ga do ao ho men zi nho qua se re don do, qua se fle u má ti co. A es tas 
pa la vras, ele me en ca rou fir me e res pon deu: “Se nhor, com cer te za o Sr.
vem de lon ga vi a gem para nem sa ber que dia é hoje?” “Como as sim?”
“Pois en tão; hoje é dia-san to, dia em que ne nhum bom ca tó li co come
car ne.” “Qu i se ra eu que o Di a bo le vas se to dos os san tos, con tan to que
eu ti ves se o que co mer.” Estas pa la vras, ar re mes sa das em voz ás pe ra,
de ter mi na ram sin gu lar al te ra ção na cara de ma ca co do dono da ven da;
boca es can ca ra da, cara com pri da re cu ou al guns pas sos e ga gue jan do
per gun tou-me como se po dia em se me lhan te dia-san to in vo car o nome
do Di a bo. “Cer ta men te”, acres cen tou, “os Srs. são in gle ses, por tan to
não são cris tãos ba ti za dos pela nos sa San ta Igre ja, sem o que pelo me -
nos hoje os Srs. não te ri am pro nun ci a do tal pa la vra.” Nos sa ré pli ca unâ -
ni me sig ni fi cou-lhe que tra tas se de nos ar ran jar uma co mi da em re gra,
que de po is pa ga re mos a seu con ten to, não se im por tas se com a nos sa re -
li gião.

Então, a cor pu len ta dona da casa teve or dem de seu ma ri do
para que ma tas se uma ga li nha e, co zi da com a com pe ten te gor du ra,
no-la ser vis se acom pa nha da do fe i jão. Na tu ral men te fa zía mos soar as
nos sas pou cas pi as tras, que com seu bri lho ar gen ti no atra vés de nos sas
es bu ra ca das al gi be i ras da vam a im pres são da bor bo le ta a sair do ca su lo,
ou de uma po bre me ni na, bela e ar den te, en tre os len çóis es far ra pa dos
da sua cama. Pra ta re ti ne: toda mu lher, não pre ci sa ser mu la ta, gos ta do
bri lho da pra ta e se não sabe dan çar o apren de ao som ar gen ti no do
“re a le jo do di nhe i ro”.

Com ver da de i ra vo ra ci da de co me mos o re pas to ruim, pois em
to das as par tes do mun do a fome é o me lhor co zi nhe i ro. De po is cada um 
bus cou a cama, cons ti tu í da no chão, sem as so a lho, por uma es te i ra de
pa lha, se las por tra ves se i ro, e uma co ber ta de lã. Embo ra dura e in cô mo da
a cama, do mi na dos de can sa ço, ador me ce mos in con ti nen ti. Mal a pri me i ra
púr pu ra, como o san gue der ra ma do de um ino cen te, co ra va a pro mis so ra
au ro ra no ho ri zon te ago ra sem nu vens, eis que já nos pre pa rá va mos para
pe gar os ca va los e pros se guir vi a gem. Ao pa gar mos a des pe sa, a dona da
casa, den go sa, vi si vel men te fla ge la da pela có ce ga como se fora do en ça,
deu-nos o bem in ten ci o na do con se lho de nun ca mais co mer mos car ne
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em dia-san to, sob pena de atra ir mos so bre nós as iras de to dos os san tos [sic]. 
E como ne nhum de nós pre ten des se fa zer pro sé li tos, de i xa mos a “exu be -
ran te cor pu lên cia” com a sua cren ça, e con ten tes con ti nu a mos a mar cha,
rumo à fre gue sia de Con ce i ção do Arro io.130 Nes ta lo ca li da de, que não
me re ce ma i or re fe rên cia, al can ça mos o rio Tra man daí, que no va men te
pas sa mos de ca noa, ca va los a nado. Con tan do que na ou tra mar gem fi ca -
ri am pa ra dos, os to ca mos sem ré de as para den tro d’água e os acom pa -
nha mos de va gar na ca noa; mas, ape nas pos to o pé em ter ra, toda a tro pa
dis pa rou, res fo le gan do e re lin chan do, e se o jo vem bar que i ro não fos se
igual men te bom ca va le i ro sem dú vi da te ría mos tido a pers pec ti va de con -
ti nu ar a vi a gem a pé. Mas o ra paz sou be res ta u rar o con tra tem po; cor -
reu em casa, mon tou no seu ca va lo, va len te pin go, e de laço e bo las saiu
no en cal ço dos fu gi ti vos. Em me nos de um quar to de hora os ca va -
los, ago ra as sus ta dos, acha vam-se de novo à mar gem do Tra man daí, onde 
os pe ga mos e en ci lha mos; e ra pi da men te pros se gui mos em di re ção à cos -
ta do mar. Dis tan tes ain da al gu mas lé guas do Oce a no Atlân ti co, já ou vía -
mos o tro ar do em ba te do mar com a cos ta, e, no si lên cio so le ne que
nos en vol via, o es tron dar da fu ri o sa res sa ca pa re cia o ca nho ne io in -
ces san te de lon gín qua ar ti lha ria.

Caiu a no i te, mas pros se guía mos cada vez mais len tos, quem
sabe por que cada um em be bi do em seus pen sa men tos com íntima
humil da de oras se ao es pí ri to do mun do. O me lo di o so fu ror do ele men to
bra vio pa re cia-me mú si ca ce les ti al, pois acor da va em meu co ra ção en tu -
mes cido to das as re cor da ções há mu i to so pi ta das da mi nha pri me i ra
viagem ma rí ti ma e da mi nha pá tria, um dia odi a da. Com que pra zer já 
en tão eu te ria no va men te ar ros ta do o mar in se gu ro, para re ver a ama da
pá tria, mas a esse tem po o de ver ain da me pren dia com fér reo jugo ao
Bra sil. Ja ma is des de que me acha va no in te ri or des te gi gan tes co país,
como o pro fe ta Jo nas no ven tre da ba le ia, eu ex pe ri men ta ra sa u dade, essa
hor rí vel, in cu rá vel pes te do sen ti men to; mas ago ra, des per ta do da
letargia pelo ron co da água en fu re ci da, a sa u da de me in va diu com tal
violên cia que eu de se ja va a todo pre ço em bar car ime di a ta men te e
re gressar à so no len ta Eu ro pa, não mais ador me ci da.

Por fim, che ga dos à bor da es car pa da do mar, fi quei pa ra do de 
braços cru za dos, a olhar em si lên cio, che io de sa u da de, por so bre a
in términa su per fí cie do oce a no. Só quem al gum dia, dis tan te mu i tas
cen te nas de lé guas de seu tor rão na tal, de po is de anos de luta, re cor da
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com apa i xo na da afe i ção a pá tria ama da, pode re al men te com pre en der as 
sen sa ções inun dan tes que eu ha via de ex pe ri men tar na que le mo men to,
quan do de pa rei com a imen si da de im pers cru tá vel do oce a no. Da qui a
viagem se guiu cons tan te men te pela cos ta are no sa do mar, sem que
tivésse mos qual quer in ci den te ou en con tro no tá vel. Assim che ga mos
sem no vi da de às Tor res, li mi te da pro vín cia de S. Pe dro do Sul, que
errada men te às ve zes cha mam Rio Gran de.131

Nós três, pro vi dos de bons ca va los, gra ças à ge ne ro si da de dos 
mo ra do res da cos ta, en tra mos con ten tes a ga lo pe na ci da de zi nha, a fim
de nos apre sen tar mos ao co man dan te e ins pe tor dos co lo nos aí es ta be -
le ci dos. Re ce beu-nos a gra ci o sa dona da casa, não mais jo vem, de fi si o -
no mia amá vel e de co ro le gi ti ma men te por tu guês, e nos de cla rou que o
ma ri do não es ta va, fora à casa de um ale mão ali do mi ci li a do, que aca ba va
de ser ele i to juiz de paz da co lô nia. E logo nos con vi dou a to mar mos
par te na fes ta por isso ali ins ta u ra da, para ce le brar a in ves ti du ra do novo 
ele i to juiz de paz [sic]. Ace i ta mos o con vi te, de boa men te, como fora
fe i to; pois ven ci da uma lar ga tro ta da pela cos ta de ser ta, sem achar
co mi da so frí vel, nem com di nhe i ro nem com boas pa la vras, é na tu ral
que se te nha sa u da des de uma mesa far ta. Mes mo an tes de che gar mos à
casa do re cém-for ja do juiz de paz ou vía mos as me lo di as “Le va mos vida
li vre” e “na mi nha po bre ca ba na” [sic]. Eram can ta das por vo zes de sa fi na das,
que nos fe ri am o ou vi do e en quan to os ale mães de can ta vam, em bri a ga -
dos, a sua li ber da de, o que pa re cia iro nia, os bra si le i ros se trans por ta vam 
men tal men te a uma po bre ca ba na e aí ce le bra vam os ce les ti a is pra ze res
do mais ter no amor. Ao en trar mos no re fe i tó rio, en fe i ta do, sem gos to,
de are ia ama re la e flo res mur chas, de pa ra mos com uma so ci e da de de
pelo me nos 50 pes so as, das qua is se gu ra men te dois ter ços eram bra si le i ros,
na ma i or par te mu lhe res, e não pou co me es pan tei de se me lhan te har mo -
nia en tre es tas na ções que em ge ral se ode i am; pois ja ma is su ce de ra tal
co i sa nes ta ter ra, onde o or gu lho de cas ta é mu i to mais vivo que na
Índia ou na Chi na.

Fo mos ime di a ta men te le va dos a to mar lu gar à mesa, bem
pro vi da, e sem mais preâm bu los ti ve mos do co man dan te, en tro ni za do
em ca de i ra de hon ra, re ves ti da de ve lu do es ma e ci do, a pro mes sa de
ca valo para pros se guir mos vi a gem, bem como de ter mos far ta men te
tudo o mais de que ne ces si tás se mos. “Po rém”, acres cen tou com sor ri so
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bo na chão, “os Srs. têm que fi car até ama nhã, para que eu pos sa ar ran jar
tudo, pois, como vêem es tou ago ra em fun ções do car go.” É que es ta va
trin chan do uma per na de ove lha. Como nos sen tís se mos bem, de bom
gra do ace i ta mos o pe que no re tar do.

A ale gre com pa nhia, já um tan to ex ci ta da pelo bom Por to
fes te jou-nos com al tís so nas de mons tra ções de ale gria e con vi dou-nos
para fi car mos pelo me nos dois a três dias em As Tor res, como seus hós -
pe des bem-vindos; e, con tra ri a men te aos cos tu mes, nos co lo ca ram à
mesa de tal ma ne i ra que ti vés se mos a cada lado uma das mais lin das
damas bra si le i ras pre sen tes. Não nos cus tou fi car mos ale gres, pois a
con ver sa ção sem cons tran gi men tos, ani ma da, o am bi en te di ver ti do,
amoro sos pis cos de olhos, se cre tos con ta tos de cor pos, de mãos e de
jo elhos – tudo era con di men to para o bró dio já de si opí pa ro.

Con ver sa ção e can to, co chi chos e mú si ca, iam cres cen do em
vi va ci da de. To das as da mas ti nham ba ni do o abor re ci do rí gi do ce ri mo ni al.
Só a pes soa do re cém-ele i to juiz de paz, como peru ca sa do i ro, in cha do de
or gu lho e de zan ga, cujo pro du ti vo ramo de co mér cio era o de se cos e
mo lha dos, só ele não dava boa im pres são, se bem que fi zes se to dos os ima -
gi ná ve is es for ços por agra dar a seus con vi da dos, quer com al guns maus
gra ce jos, quer com as igua ri as e be bi da que fa zia ser vir em abun dân cia. É
que a mal va da fama, de cem lín guas, ti nha-se in cum bi do de tor nar pú bli cas
di ver sas per fí di as e pa ti fa ri as pra ti ca das por esse bil tre, ca rim ba do de
ho mem ho nes to. Não obs tan te, pe i tan do os co lo nos mais po bres, ele con -
se gui ra ma i o ria de vo tos na ele i ção de on tem. Cer ta men te ti ve ra a me lhor
in ten ção o ins pe tor da co lô nia e co man dan te de As Tor res ao de ter mi nar
que a ele i ção de juiz de paz re ca ís se em um dos ale mães ali do mi ci li a dos;
con ten te em seu tro no – como de mons tra vam seus den tes, olhos, gula, a
de nun ci a rem por di ver sos re cém-nas ci dos fi lho tes, no seu pró prio di zer, a
es pé cie de ba le ia que ele era – o ins pe tor da co lô nia e co man dan te de As
Tor res cer ta men te ti ve ra a me lhor das in ten ções ao de ci dir que o juiz de
paz fos se ele i to den tre os ale mães ali do mi ci li a dos. É que, como por tu guês
nato e bem nas ci da ba le ia, ele pou co ou nada con se guia en ten der-se com
essa gen te; mas era im pos sí vel que lhe pas sas se pela ca be ça que pelo su frá -
gio ge ral o lu gar vi es se a to car a um ho mem des pre za do pe los pró pri os
pa trí ci os e pelo qual ele mes mo não nu tria sim pa tia, ape sar de sua vo ra -
ci da de e da hi pó te se de que o fu tu ro juiz de paz bem po de ria um dia, qual
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ma gro aren que; en trar-lhe na gor da go e la. Mas, di nhe i ro so nan te dis tri bu í do
com ar di lo sa ha bi li da de en tre as clas ses mais po bres quan do se tra ta de
nú me ro de vo tos, nun ca fa lha em seu efe i to, já ob ti do como chu va de ouro 
para a ve lha Dâ nae.132

Le van ta da a mesa, tive logo de po is uma con ver sa a sós com o 
co man dan te cam ba le an te, na qual ele, com os pen sa men tos sem pre em -
ba ra lha dos, me con fi ou que não con se guia com pre en der o ca rá ter ale -
mão – uma es fin ge, ma ca co, cen ta u ro, qui me ra, cani-gato, triân gu lo cir -
cu lar (e es go ta va toda a sua mi to lo gia) – no ta da men te di an te des te fato,
pelo qual jus ta men te in di ví du os que dan tes se ma ni fes ta vam com a ma i or
fre qüên cia ad ver sá ri os do atu al juiz de paz, on tem com vi sí vel sa tis fa ção 
ha vi am vo ta do nele. Tra tei de tan to quan to pos sí vel, re por nos tri lhos
essa co i sa abor re ci da e sem es crú pu lo atri buí a cul pa à bo no mia e es pí ri to
con ci li a tó rio das meus pa trí ci os; mas a essa afir ma ção ele sa cu dia in cré -
du lo a ca be ça, com as suas ore lhas cur tas, qua is bar ba ta nas, in sis tin do
em que a tão ga ba da hon ra dez e fi de li da de ale mãs fi ca ram na que la
opor tu ni da de numa luz du vi do sa. Das ca ma das ele va das da Ale ma nha
ele fa la va se gu ra men te com a ma i or con si de ra ção, en quan to fa zia ca ra -
co lar pe las ven tas afo ra a fu ma ça de seu ci gar ro de pa pel; tan to tais me -
nos ca ba va as clas ses in fe ri o res, no que cer ta men te se fun da va so bre a
con du ta imo ral dos co lo nos lo ca is. Con tu do ci ta va al gu mas fa mí li as que
fa zi am hon ro sa ex ce ção à re gra, mas não de i xa vam de ser em nú me ro
re du zi dís si mo – e não se pode con fi ar numa ba le ia, pois ela mes ma
cons ti tui ex ce ção da te o ria dos pe i xes ma mí fe ros.

A par tir de As Tor res tem que se ven cer uma ca mi nha da de 5
a 6 lé guas para atin gir as pri me i ras plan ta ções dos co lo nos ale mães;133

em par te o ter re no nes ta re gião é mu i to fér til, mas tam bém ou tra par te é 
tão pe dre go sa ou a tal pon to co ber to da mais den sa, im pe ne trá vel mata,
que o agri cul tor es tran ge i ro tem de lu tar com in di zí ve is di fi cul da des, e
não obs tan te tal vez não veja nada re a li za do. A par ci a li da de no tó ria das
au to ri da des, que no Bra sil se ma ni fes ta em to das as oca siões, tam bém
aqui re ve lou a sua no ci va in fluên cia, na re par ti ção das ter ras, aliás de
mane i ra es can da lo sa, pois os me lho res lo tes, mais fér te is, de iní cio
fo ram da dos aos co lo nos ca tó li cos, e os pi o res, qua se in cul ti vá ve is, aos
pro tes tan tes; a con se qüên cia na tu ral de se me lhan te fal ta de eqüi da de foi 
uma ci são en tre as duas par tes, ca u sa de não ra ros con fli tos san gren tos, até
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mes mo dos mais bár ba ros mor ti cí ni os. To das as que i xas dos pro testan tes,
to dos os seus pe di dos para re par ti ção eqüi ta ti va das ter ras ou para de -
sig na ção de ou tras, de que de ve ras não ha via fal ta, fi ca vam não obstan te 
sem a me nor con si de ra ção ou eram in de fe ri das em pou cas pa lavras,
ás pe ras.

Além dis so, essa co lô nia es tran ge i ra in cri vel men te ne gli gen ci a da
é ain da ago ra fre qüen te men te fla ge la da por as sal tos iso la dos de ban dos
de ín di os, que vêm rou bar, e que não raro ca u sam as mais hor rí ve is
devasta ções. Assim, por exem plo, pou co an tes de mi nha che ga da a Tor -
res uma mu lher ale mã ha via sido de tal ma ne i ra fle cha da, que se po dia
ver a me ta de da has te com a sua pon ta de osso que atra ves sa ra as cos tas
da in fe liz. Nos es ta be le ci men tos lan ça dos mais para o in te ri or da mata,
só por meio de gran de nú me ro de cães e abun dan te pro vi são de ar mas
de fogo po di am os co lo nos de fen der-se em suas ca sas con tra os as sal tos 
no tur nos das hor das nô ma des; mu i tas ve zes ti nham que aban do nar as
suas pou cas re ses e a re cém-começada plan ta ção di an te do as sal to
no turno dos sel va gens, só para sal va rem a sua vida e a dos seus. Em
ban dos bem or de na dos, con tan do vin te a trin ta ho mens, es ses in tré pi -
dos fi lhos da sel va apro xi ma vam-se com tal ca u te la e se gu ran ça, que
mes mo de dia cla ro não eram des co ber tos ao al can ce do tiro das sen ti -
ne las; e en tão, ou ir rom pi am do es con de ri jo com as cer te i ras fle chas, ou
qua is onças ati ra vam com a ra pi dez do ven to so bre as sen ti ne las isola das,
que es tre bu cha vam em seu pró prio san gue an tes que pu des sem re a gir
ou cha mar so cor ro. 

Des tar te não só o tra ba lho in fi ni ta men te pe no so, como também
o re ce io de ser em meio dele su bi ta men te as sal ta do por es ses fi lhos da
sel va, a in cer te za de ja ma is co lher o que se se me a ra, e fi nal men te os
con fli tos ori un dos da di ver si da de de cren ça re li gi o sa, sem pre re sol vi dos
com par ci a li da de, tudo isso de via em ba ra çar no mais alto grau o pro -
gres so des ta co lô nia, de i xá-la mu i to atrás da de S. Le o pol do. E gran de
núme ro dos co lo nos, por meio de in ces san tes re que ri men tos e os ma i o res
sa cri fí ci os pe cu niá ri os, tra ta va de ob ter li cen ça para ali e nar por pre ços
ridícu los sua pro pri e da de ad qui ri da com mu i to suor e san gue e mu dar-se
da mal fa da da As Tor res para a sim pá ti ca S. Le o pol do, onde en tão se
sub me ti am de novo, com exem plar per ti ná cia, ao duro la bor do ro ça do
e plantio da mata. Re al men te, o ale mão é a bes ta de car ga da Eu ro pa
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seten tri o nal, que su por ta toda car ga des de que lhe po nham dois fios de
pa lha na man je dou ra, e que se de i xa em bo ça lar des de que o aça mo seja
en fe i ta do. Des ta for ma o nú me ro de ha bi tan tes aqui ba i xou tan to que
ao cabo de al guns anos eram me nos do que ao tem po da fun da ção da
co lô nia, com o que afi nal per deu-se to tal men te a fi na li da de de pro var e
cul ti var essa lin da re gião, re bel de à pro du ção. Re a pa re ce tam bém aqui o
fe nô me no já por nós as si na la do, que cer ta men te o go ver no nu tria bons
dese jos e mes mo ten ta va re a li zá-los com gran de sa cri fí cio, mas o em -
pre endia er ra da men te, e sem pre em pre ga va para re a li za ção de seus
gran di o sos pla nos gen te in ca paz de re sol ver os pro ble mas ou, quem
sabe, gen te in di fe ren te pelo in te res se do esta do, ape nas vi san do o seu
in te res se pes so al. E é por isso que, mal se pla ne ja va nova em pre sa des sa
es pé cie, bro ta vam inú me ros can di da tos ávi dos do di nhe i ro – em ge ral
fi lhos per di dos de boas fa mí li as, ou re ben tos es per tos de fa mí li as po bres 
– a co bi ça rem tais pos tos, pois que nos mes mos, lon ge das vis tas mi nis -
te ri a is, me nos ti nham que re ce ar ins pe ção se ve ra em sua ver go nho sa
mal ver sa ção do ne gó cio pú bli co, do que nos ou tros em pre gos pú bli cos
sedi a dos nas ca pi ta is bra si le i ras, onde vez por ou tra as “câ ma ras” me ti am
se ri a men te o be de lho pe las suas ja ne las e em suas ca i xas.

Além dos ín di os ra pa ces, esta raça hu ma na sem pre per se gui da 
no con ti nen te ame ri ca no, tam bém de vas ta vam fre qüen te men te as plan -
ta ções que pro me ti am os pri me i ros fru tos, ani ma is de ra pi na, de me nor
por te, que des ci am da Ser ra Ge ral pró xi ma, de cer ca de 4.000 pés de
al tu ra, bem como a sem pre san guis se den ta ca pi va ra, ha bi tan te do rio
que pas sa per to da co lô nia. A onça ma lha da, sem pre em es pre i ta, ma ta va
não só os cães, tão ne ces sá ri os aos co lo nos, mas car re ga va nas cos tas
mes mo o boi gor do ou um ca va lo for te. A ca pi va ra em pou cas ho ras
de vas ta va a tal pon to um mi lha ral que não va lia mais a pena co lher os
res tos pi so te a dos. E o que es ca pas se des sas fe ras era len ta men te des tru í do
pelo ta pir (anta) [sic], o ma i or ma mí fe ro sul-ame ri ca no, ou pe los mul ti co -
res pa pa ga i os, numa gri ta ria ex tre ma men te abor re ci da, ou os inú me ros
ma ca cos, de rabo com pri do a ar re ga nhar os den tes, que aqui se en -
con tram aos cen tos.

O bra si le i ro come o ta pir, o ma ca co, o pa pa ga io, mas os ale mães 
não po di am aco mo dar-se a co mer as duas úl ti mas es pé ci es, por que a
car ne purpú rea do pa pa ga io é mu i to dura e rija e a do ma ca co lhes
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inspi ra va o ma i or nojo, com a sua cor cas ta nho-avermelhada, o gos to
ado ci ca do e o as pec to hu ma no. Só o ta pir de cer to modo in de ni za va,
com a sua car ne bem se me lhan te à de rês, a de vas ta ção que ca u sa va no
gado.

Além de to dos es ses obs tá cu los tam bém não pou co con tri bu ía
para a de ca dên cia da co lô nia cri a da sob tão má es tre la o ir re gu lar pa ga -
men to do pro me ti do au xí lio pe cu niá rio, de modo que pa re ce mais que
ve ros sí mil que em pou cos anos esta co lô nia de sa pa re ça to tal men te da
ge o gra fia e da es ta tís ti ca do Im pé rio; o re u má ti co Mi nis tro Mi ran da, a
quem em pri me i ro lu gar com pe tia, como che fe e ins pe tor-ge ral do
departa men to da co lo ni za ção, ze lar pa ter nal men te pela pros pe ri da de
das plan ta ções, pa re ce que, cer ta men te com idéia pre con ce bi da, é quem
me nos se im por ta com essa co lô nia e em seus ra ros mo men tos lú ci dos
ape nas se in te res sa por S. Le o pol do e em par te por Novo Fri bur go. As
avul ta das quan ti as que o go ver no bra si le i ro des pen deu para o trans por te 
dos agri cul to res pro tes tan tes ale mães aqui es ta be le ci dos, nes tas cir cuns -
tân cias, po dem ser con si de ra das como inu til men te es ban ja das. Na
verdade, eu pre fe ri ria ser mo des to guar da-noturno na me nor al de ia
alemã a ser mi nis tro das fi nan ças no Rio de Ja ne i ro.

A len ta de ca dên cia da ou tro ra tão vi go ro sa co lô nia de As Tor res 
deve ter con tri bu í do não pou co para o fato de ter o atu al go ver no sus -
pen di do o ali ci a men to de co lo nos e há mu i to não mais paga a pas sa gem 
de um úni co in di ví duo para vir da Eu ro pa. Além dis so as fi nan ças des -
tro ça das e o des cré di to do Impé rio igual men te já não mais per mi ti ri am
que con ti nu as sem as lou cas, dis pen di o sas ex pe di ções des co bri do ras e
cru za das es cra vi za do ras na Eu ro pa. Por tan to, pela imi gra ção há mu i tos
anos o nú me ro de ca be ças – pois aqui se con ta por ca be ças, não por
al mas – não cres ce se não com os in di ví du os que se atre vem a em pre en der
à pró pria cus ta a lon ga, pe no sa tra ves sia ma rí ti ma, e es tes são ex tre ma -
men te pou cos, pois ul ti ma men te pa re ce mu i to ate nu a do o pro se li tis mo
e o fu ror emi gra tó rio; ao mes mo tem po que en tre os es tran ge i ros re si -
den tes no Bra sil a ma i o ria tem tra du zi do o vivo de se jo de re tor nar a
qual quer pre ço à cara pá tria, um dia des pre za da. De fato: a quem po de ria
ain da pren der um país sem au to ri da de e sem ci da dãos ?

Enquan to ain da flo res cia o co mér cio, en quan to o ouro e a
pra ta ain da ro la vam como numa pri vi le gi a da ban ca de fa raó, o ofi ci al de
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qual quer ofí cio era bem pago, o co lo no era ener gi ca men te aju da do pelo
go ver no, en tão o in te res se pren dia os es tran ge i ros à la vra di a man tí fe ra
de seus exal ta dos so nhos, pois que com re du zi do es for ço po di am ga nhar
mu i to mais do que com du ras pe nas na Eu ro pa. Mas, ago ra, quan do não 
se vê em cur so se não pa pel ve lho, quan do mu i to al gum co bre, onde
cada um que pos sua al gum di nhe i ro, de medo de per dê-lo li te ral men te o 
en ter ra, e quan do todo tra ba lho é mi se ra vel men te pago, de ve ras não se
pode le var a mal a quem quer que cu i de de quan to an tes re gres sar à
pá tria, as sim que sua si tu a ção lhe per mi ta.

Só dos ale mães, que com as mais lin das, mais es tra va gan tes
es pe ran ças se fi ze ram de vela para o Novo Mun do, tal vez já hoje não se
achas se ves tí gio no Bra sil, se não fos sem seus ne gó ci os com pli ca dos,
imó ve is ina li e ná ve is, ou, o que é o caso da ma i o ria, a fal ta de di nhe i ro, a
for çá-los sem con tes ta ção, con tra a von ta de, a con ti nu ar mi se ra vel men te 
a tris te vida lon ge da pá tria des pre za da, em meio de uma na ção que
ode i am de mor te.

Como se jul gam in di zi vel men te fe li zes es ses ho mens, quan do
en con tram al gum mi se ri cor di o so ca pi tão de na vio que se dis po nha a
re pa triá-los gra tu i ta men te! Ale gres e com in can sá vel di li gên cia exe cu tam 
du ran te a lon ga, es pe ran ço sa vi a gem os pi o res ser vi ços de bor do e, che -
ga dos a Ham bur go ou Bre men, agra dam de jo e lhos ao seu sal va dor o
ines ti má vel be ne fí cio. Mas qual é o ob je to do agra de ci men to des ses des -
lum bra dos? Pela ins pi ra ção dos ares pá tri os? Por pi sa rem o chão da pá -
tria? Como se o ho mem pu des se vi ver de seus sen ti men tos! Se a au ro ra
fos se co mes tí vel, a es tre la Vés per fos se um copo de vi nho, se cha péu e
rou pa cres ces sem como co gu me los no cam po, a co i sa se ria ou tra. Mas
ape nas ra ra men te, e só quan do há fal ta de ma ri nhe i ros no na vio, um
ou tro lo gra abran dar o co ra ção duro de al gum ca pi tão; to dos os mais,
su plan ta dos pe los tor men tos da mais cru ci an te sa u da de, têm de aca bar
seus dias na ter ra es tra nha. Para não se de i xa rem do mi nar to tal men te
pe los sen ti men tos de re sig na da in sen si bi li da de, para não su cum bi rem ao 
de mô nio de in cu rá vel tris te za e de ca bal de sâ ni mo, gran de par te des ses
mi se rá ve is se en tre ga ao gozo da agua ar den te [sic], a tal pon to que mu i to
em bre ve, car re ga dos das mais re pug nan tes mo lés ti as, tor nam-se ví ti mas 
de mar ti ri zan te mor te. Tam bém na re fe ri da co lô nia de As Tor res pe ram -
bu lam em con si de rá vel mas sa es ses in cu rá ve is do en tes de sa u da des, qua is
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es pec tros que não acham sos se go so bre a ter ra nem de ba i xo dela, a
mal di zer e amal di ço ar o dia em que pela pri me i ra vez lhes apon tou a in -
fe liz idéia de emi gar para o Bra sil.

Os co lo nos aqui do mi ci li a dos, na ma i or par te na tu ra is do
Harz e das mar gens do Reno, são os que me nos es pe ran ças po dem ter
de ja ma is re ve rem a lon gín qua pá tria, o hon ra do tor rão, o jo co so es pí ri to
das mon ta nhas, o fiel Deus do Reno, pois que Tor res, se bem que si tu a da
à bor da so no ra do mar mun di al, não pos sui an co ra dou ro e a água de ma -
si a do rasa da cos ta não per mi te que acos tem nem os me no res bar cos.
Para al can çar o pri me i ro por to onde to cam na vi os gran des da li nha da
Eu ro pa ha ve ria que ven cer pri me i ra men te uma vi a gem ter res tre de mais 
de cem lé guas; che ga dos ao por to, te ri am que es pe rar tal vez me ses até
que che gas se na vio, e fi nal men te te ri am que dis por de pelo me nos 40 
pi as tras para pa gar a pas sa gem. E de que ma ne i ra há de con se guir um
po bre co lo no a gran de soma de di nhe i ro ne ces sá ria para se me lhan te vi a -
gem? E jus ta men te por que es ses in fe li zes es cra vos de um erro inex pli cá -
vel co nhe cem a po si ti va im pos si bi li da de de ja ma is re a li za rem seu de se jo, 
sen tem-se ain da mu i to mais in fe li zes do que se ain da lhes lu zis se um
raio de es pe ran ça; in te i ra men te como os des ter ra dos dos de ser tos si be -
ri a nos, que têm o re gres so à pá tria eter na men te cor ta do, tam bém eles
es tão para sem pre cor ta dos de sua pá tria, de sua fe li ci da de, da sua tran -
qüi li da de de alma.

Com a de sa gra dá vel im pres são de que rer aju dar e não po der,
ten do vis to com meus pró pri os olhos, mais do que con vi nha, a tris te
si tu a ção de meus pa trí ci os por sua pró pria to li ce exi la dos lon ge de seus
pe na tes, pros se gui na mi nha vi a gem de As Tor res atra vés da imen sa pla -
ní cie de co li nas. O co man dan te man te ve sua pa la vra; eu e mi nha pe que na
com pa nhia de vi a gem, aqui re for ça da de al gu mas pes so as, fo mos por ele 
pro vi dos de ca va los no vos e ra pi da men te trans pu se mos a úni ca por ta da 
ci da de zi nha, de tra ça do es tre i to e tor to. Esta par te é a fron te i ra en tre as
pro vín ci as de S. Pe dro do Sul e S. Ca ta ri na; uma vez fe cha da, nin guém
mais pode pas sar de uma pro vín cia à ou tra, pois que de um lado o mar,
de ou tro rios, mon ta nhas e flo res tas vir gens cons ti tu em obs tá cu los
in trans po ní ve is. Fica si tu a da so bre uma ele va ção, da qual se tem a mais
en can ta do ra vis ta so bre o vas to es pe lho do in tér mi no oce a no.
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Ía mos tro tan do a gra ce jar con ten tes. Só fi ca ra o ca de te de
ar ti lha ria bra si le i ro, in si di o so tipo de 26 a 28 anos de ida de, por que
di an te de seu mau com por ta men to e de seu cons tan te es pí ri to de rixa
di ver sas ve zes o re pre en dê ra mos com se ve ri da de, até mes mo o in sul tá -
ra mos se ri a men te. Não cu i dá va mos de fa zer al gu ma je re mi a da so bre
essa per da, mas não sus pe i tá va mos que esse re fi na do fa cí no ra, fa vo re ci -
do pelo ter re no, es ti ves se nos acom pa nhan do a cer ta dis tân cia, para po -
der apro ve i tar a pri me i ra oca sião e vin gar-se san gren ta men te em um de
nós. Sem o me nor in ci den te cor reu o pri me i ro dia de vi a gem sem pre
per to da pra ia. Per no i ta mos numa mi se rá vel ven da, úni ca ha bi ta ção en -
con tra da num raio de mu i tas lé guas, e na ma nhã se guin te cedo pros se gui -
mos, fe i tas as con tas a con ten to de am bas as par tes com o dono da casa,
um par do (mu la to ne gro).

Um ven to fres co, ani ma dor, so pra va do ori en te por so bre o
enor me de ser to are no so si tu a do ao po en te, e res ta u ra va os mem bros
en tor pe ci dos pelo ca lor do dia an te ri or. Eis que emer ge pur pú reo o sol
qual for mo sa en ver go nha da co lhi da de sur pre sa no ba nho! Mag ní fi co,
en can ta dor es pe tá cu lo, no seio das on das! Insen si vel men te de ti ve o meu 
ca va lo, a con tem plar ma ra vi lha do a di vi na vi são, o úni co sím bo lo ver da -
de i ro da res sur re i ção hu ma na. Fun da co mo ção in va diu meu co ra ção.
Meu olhar vol ta va-se imó vel para a di re ção em que de via fi car a pá tria
ama da; mas, ai! essa in tér mi na su pe fí cie lí qui da se pa ra va-me dela.

Um sen ti men to do lo ro so, aca bru nha dor, se me lhan te à mis te -
ri o sa cons ciên cia ru bra de uma ten ta ti va de su i cí dio, apo de rou-se de
mim; fi quei como pre ga do no lu gar, pa la di no en lou que ci do, en can ta do
pela ima gem da que la fada que se cha ma Tha las sa! Tha las sa!

Assim sub mer so em pen sa men tos, não no tei que os meus
com pa nhe i ros se ha vi am dis tan ci a do tan to que meu olhar em vol ta já
não os des co bria; eis que de re pen te me des per ta dos meus so nhos
in fan tis um vivo tro pel de ca va los: vol tei ra pi da men te a ca be ça e vi o
ca de te, com 4 ou 5 ne gros e mu la tos, to dos de es pa da de sem ba i nha da,
em ga lo pe es ten di do, sur gin do dos cô mo ros que acom pa nha vam o
ca mi nho, em di re ção a mim. Antes que na mi nha sur pre sa pu des se dis -
por-me à de fe sa, de sa ba for mi dá vel pran cha da, que me vi sa ra, e que por 
fe li ci da de atin giu o en fe i te de me tal e pe na cho da ca be ça da, de ter mi nan do
um pi no te do ca va lo. Entre men tes tam bém con se gui de sem ba i nhar a
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es pa da, dei de es po ras no meu co ra jo so ca va lo, es gri mi al gu mas ve zes
às ce gas à di re i ta e à es quer da, e na car re i ra me lan cei pelo meio dos
ban di dos atô ni tos, re to man do o ca mi nho por onde eu vi e ra; pois eu não 
sa bia do pa ra de i ro de meus com pa nhe i ros e a ven da me sor ria a pe que na
dis tân cia ami ga vel men te, com sua co ber tu ra ver de de ma ce ga. Entre
pra gas e in jú ri as os ban di dos per se gui ram-me até per to da casa, mas os
seus maus ca va los não lhes per mi ti ram al can çar o meu bom pa re lhe i ro.
Insig ni fi can te fe ri da no om bro foi tudo quan to me cus tou o mau ne gó -
cio. Di an te da ven da, sal tei de pres sa do ca va lo, no mo men to em que
uma bala bem apon ta da ro çou o meu gor ro, e logo o par do dono da
casa, co nhe ci do de on tem à no i te, apa re ceu com um par de pis to las car -
re ga das, no li mi ar sujo da casa, em ati tu de vi go ro sa, meio nu, qual in ci -
vi li za do mo der no Anti noo. Os la drões, as sim que o vi ram, ro da ram à
di re i ta e em pou cos mi nu tos de sa pa re ci am atrás dos cin zen tos cô mo ros
de are ia, con ver gen tes no ho ri zon te es cu ro.

Des tar te es ta va eu de mo men to es ca po ao vi sí vel pe ri go de
vida, mas tam bém não po dia ou sar a re to ma da da vi a gem so zi nho, ape -
nas ar ma do de pe que na es pa da de pa ra da; pelo que re sol vi, em bo ra con -
tra a von ta de, per ma ne cer aqui até que por aca so pas sas sem ou tros vi a -
jan tes. O he rói co ven de i ro, trans por ta do de ama bi li da de, não sa bia que
mais fa zer para me agra dar; mos trou-me em seus bra ços e per nas os nós 
ca rac te rís ti cos de gran de de sen vol vi men to de for ça fí si ca, com ple ta por
cla ros in dí ci os de ór gãos de gran de ani ma li da de; e as se ve rou que sua
mu lher, mu la ta sem pre ba lou çan te, pos su ía igual men te ex tra or di ná ri as
ma mas, que as po dia jo gar às cos tas e al can çar a cin tu ra, e que suas
fi lhas, em nú me ro de três, pos su íam ain da ou tras cu ri o si da des para um
bo tâ ni co (ele que ria pro va vel men te dizer ci en tis ta). Em re su mo, to dos
me di ver ti ram e aga sa lha ram du ran te as pou cas ho ras de mi nha es ta da
tão bem como pu de ram. Espe ci al men te a mais moça, uma síl fi de de
quin ze anos, pelo seu de sem ba ra ço na vi o la e pela dan ça li ge i ra se es for -
ça va por dis tra ir os meus gri los.

Ha via de ser meio-dia, quan do en tra ram na casa al guns
ho mens bem ar ma dos, a pe dir toda sor te de re fres cos. À mi nha per gun ta,
in for ma ram que pre ten di am to mar o mes mo ca mi nho que eu ti nha que
fa zer; nada me po dia ser mais bem-vin do: ime di a ta men te lhes pedi
li cen ça para acom pa nhá-los o que de bom gra do me con ce de ram. Meus 
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no vos com pa nhe i ros es ta vam far ta men te pro vi dos de ar mas de fogo,
pelo que eu nada mais ti nha que re ce ar da que le ban do as sas si no e pude
no va men te en tre gar-me às mi nhas re fle xões me lan có li cas, sem ser per -
tur ba do.

Mais tar de tor nei a ver em S. Ca ta ri na o pa ti fe do ca de te, e
não es ca pou ao me re ci do cas ti go. Mas os ou tros com par sas do as sal to
fi ca ram para sem pre ig no ra dos; pro va vel men te eram de ser to res, que
vi vi am aqui ocul tos en tre os cô mo ros de are ia, para rou bar. Pois a esse
tem po se en con tra vam tais va ga bun dos não só na pra ia [sic] mas tam bém 
no in te ri or, às ve zes em ban dos tão nu me ro sos que a po lí cia não se atre -
via a em pre en der nada sé rio con tra eles.

Le van tou-se pou co a pou co for te ven to, agi tan do cada vez
mais o mar, de modo que este in va dia a pra ia e ba nha va os cas cos de
nos sos ca va los, que as sus ta dos pelo des co nhe ci do fe nô me no sal ta vam
para o lado; en tre tan to ía mos con ti nu an do ale gres a tro ta da e em bre ve,
com in di zí vel con ten ta men to, avis ta mos os con ven tos [sic], onde pre ten -
día mos pou sar. É um gru po de ro che dos, ja cen tes no meio do de ser to
are no so, que olha dos de lon ge apre sen tam a ma i or se me lhan ça com
dois con ven tos vi zi nhos, o que lhes dá o nome. No cen tro des se gru po
pé treo há um pro fun do vale, com uma ba cia, a qual mes mo no ri gor do
es tio sem pre ofe re ce água boa e fres ca.

Os flan cos des ses mor ros são bas tan te fér te is e es tão plan ta -
dos de ba na ne i ras, man di o ca e toda sor te de tre pa de i ras; no alto es ta be -
le ce ram-se di ver sos bra si le i ros, que aí co la ram di ver sas ca si nhas, an tes
ca ba nas, onde em todo caso o vi an dan te me di an te paga e boas pa la vras
pode en con trar abri go. A ali men ta ção des ses mo ra do res ou sa dos con sis te 
úni ca e ex clu si va men te de pe i xe seco, que o mar pró xi mo for ne ce em
abun dân cia, bem como de fa ri nha [sic] e la ran jas, que ful gu ram em ma tas
in te i ras nos flan cos do vale, em fes ta dou ra da da má xi ma fer ti li da de.
Pa re ce que ha via anos não viam di nhe i ro, pois quan do pe di mos al gu ma
co i sa de co mer e ao mes mo tem po en tre mos tra mos al gu mas lu zi di as
pi as tras, com suas duas bri lhan tes co lu nas – o ouro da Amé ri ca con ti -
nua a ser o sus ten tá cu lo da pe nín su la pi re néi ca – ofe re ce ram-se para
apa nhar pe i xe fres co ain da de no i te, ou en tão, con for me pre fe rís se mos,
ir bus car um le i tão ou uma ga li nha de dois anos, com os com pe ten tes
ovos, na po vo a ção mais pró xi ma. Com toda a po bre za, pa re cia que vi vi am
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fe li zes. Pode ser um enig ma para o eu ro peu cul to, en tre tan to fá cil de
de ci frar, des de que se con si de re que o bra si le i ro, pre gui ço so até para
seus pra ze res, já se dá por fe liz quan do não se sen te obri ga do a tra ba lhar 
com suor no ros to.

De po is da co mi da mu i to fru gal, cons ti tu í da só de pe i xes e
ve ge ta is, es ten de ram-nos da me lhor ma ne i ra al guns cou ros se cos de rês
so bre o chão sem as so a lho, so bre os qua is, ex te nu a dos pela ca val ga da
pe no sa, re a li za da sob o ar den te ca lor do dia, ador me ce mos bran da men te,
como se es ti vés se mos em cama de edre dão.

Ain da an tes de al vo re cer ser vi ram-nos mate (chá pa ra gua io)
em cuia, que tí nha mos de sor ver por meio de um ca nu do fino, pro vi do
de pe ne i ra numa pon ta. Entre a gen te gra ú da da re gião es ses ca nu dos
são de pra ta, mu i to la vra da; os po bres usam-os de ve ge tal. A pe ne i ra zi -
nha tem por fim evi tar que ao su gar a be bi da aro má ti ca as par tí cu las
só li das pe ne trem no ca nu do e vão en tu pir a go e la do se den to.

Res ta u ra dos pelo sono re pa ra dor, apron ta mo-nos para con ti -
nu ar vi a gem. Os hos pe de i ros amá ve is apa nha ram nos sos ca va los dis per -
sos no vale, en ci lha ram-nos, de se ja ram-nos “pas sar bem”, e como se o
mun do nos per ten ces se lá nos fo mos tro tan do pela be i ra da pra ia, sem -
pre rumo nor te. Inú me ras con chas, pe i xes ar re mes sa dos pelo mar, meio 
po dres, es que le tos de toda sor te de ani ma is ma ri nhos, tron cos de ár vo -
res, mo lus cos, con chas e co ra is co bri am des de aqui até La gu na toda a
pra ia e pro por ci o na vam na eter na mo no to nia da vi a gem ao me nos al gu -
ma va ri e da de. No ta da men te en tre os ca ra mu jos ha via pe ças es plên di das, 
que te ri am fe i to fi gu ra em qual quer mu seu eu ro peu, mas os nos sos
ca va los meio can sa dos, com o pi can te ca lor so lar, já ti nham bas tan te
que car re gar, pelo que nin guém quis so bre car re gá-los com se me lhan tes
ra ri da des.

De po is de vi a jar mos des sa ma ne i ra ain da al guns dias, ra ra -
men te en con tran do al gu ma ha bi ta ção iso la da, avis ta mos fi nal men te com 
gran de ale gria, mu i to ao lon ge La gu na, si tu a da numa al tu ra, o ter mo
des ta fa ti gan te vi a gem ter res tre: aí pre ten dia eu em bar car e fa zer por
mar o per cur so até a ci da de de Des ter ro, a ca pi tal da pro vín cia de S.
Ca ta ri na. Por tan to, aí ti nha de se pa rar-me da ma i o ria de meus com pa -
nhe i ros de vi a gem, os qua is, tal vez por medo da água, pre fe ri ram ven cer 
a pe no sa mar cha toda por ter ra. Por mais que seja pe ri go sa a vi a gem por 
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mar, a bor do tem-se pelo me nos mais co mo di da de, do que na aci den ta da
es tra da ter res tre, a qual con duz in ces san te men te por mon tes e ser ras,
que às ve zes se ele vam a mais de mil pés e fre qüen te men te são ape nas
tão es tre i ta pis ta que se deve te mer a cada pas so, que o ca va lo pode dar
em fal so, des pe nhar-se no me do nho pre ci pí cio.

Ain da an tes de al can çar mos La gu na to pa mos com uma tur ma 
de sol da dos ale mães ex clu í dos, que em gru po de seis a oito ho mens pre -
ten di am fa zer a pé a lon ga vi a gem até Por to Ale gre ou Rio Gran de,
al guns mes mo até Bu e nos Ai res. Eram as pri me i ras tro pas es tran ge i ras
que ha vi am sido dis pen sa das de po is da ca pi tu la ção im pos ta pelo go ver no
na su ble va ção ocor ri da no Rio de Ja ne i ro en tre os ba ta lhões es tran ge i -
ros; pa re ci am to dos sen tir-se imen sa men te fe li zes com a re cu pe ra ção da
li ber da de, e de cla ra vam unâ ni mes que pre fe ri am vi ver so men te de fa ri -
nha-seca ou fe i jão-pre to a en trar no va men te ao ser vi ço mi li tar do Bra sil. 
Qu an do lhes cha mei a aten ção so bre as pe nas e pe ri gos de tão lon ga
vi a gem a pé, res pon de ram-me que nada pos su íam, pelo que nada lhes
po dia ser to ma do; de ma is con ta vam com a com pro va da bon da de e hos -
pi ta li da de dos mo ra do res da pro vín cia de S. Pe dro do Sul, dos qua is
es pe ra vam em toda par te pou sa da e co mi da. Estou con ven ci do de que
nis to essa boa gen te não se en ga nou, nas suas idéi as cos mo po li tas algo
exal ta das; pois na ver da de ja ma is co nhe ci povo mais hos pi ta le i ro do que 
os qui e tos ha bi tan tes da re fe ri da pro vín cia, con for me aliás já an te ri or -
men te men ci o nei, com jus to lou vor.

Pe no so me foi se pa rar-me dos bra vos sol da dos, que na ma i or
par te co nhe cia da úl ti ma cam pa nha e com os qua is eu par ti lha ra tan tas
pe nas e pra ze res; e eles iam no va men te ao en con tro de uma sor te in cer ta,
até sem qual quer pla no de fi ni do para seu fu tu ro. De todo o co ra ção lhes 
de se jei fe liz vi a gem, e apres sei-me por al can çar La gu na, já per to, a fim
de aí apre sen tar-me ao co man dan te, ao qual com pe ti ria pro vi den ci ar so bre
mi nha vi a gem por mar e for ne cer-me as ra ções atra sa das de três me ses.

Mi nha pas sa gem no na vio es ta va con se gui da em bre ve, pois bas -
ta va que o co man dan te da pra ça or de nas se ao pri me i ro ca pi tão de na vio
mer can te que, por or dem do go ver no, isto é, de gra ça, me le vas se; mas de
ra ções só as re ce bi para quin ze dias, sob o pre tex to de que pre sen te men te
não exis ti am pro vi sões nos ar ma zéns es go ta dos e de sol do não re ce bi um
vin tém, con quan to o Esta do já me de ves se mais de dois anos.
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Como só se pode de i xar o por to de La gu na com o ven to sul,
o qual quan do en tra a so prar aqui é ge ral men te mu i to vi o len to, ao pas so 
que na oca sião re i na va per sis ten te ven to nor te rijo, pre fe ri pas sar os dias 
em ter ra e só per no i tar a bor do. Tive pois bas tan te la zer para co nhe cer a 
ci da de zi nha e atar di ver sas re la ções, al gu mas bem in te res san tes. E isto
era tan to mais fá cil, como tam bém aos meus di ver ti dos ca ma ra das,
quan to aqui ain da pou co se ha via vis to ofi ci a is es tran ge i ros, pelo que
nos olha vam com cu ri o si da de, tal vez tam bém por que ha via ge ral boa
von ta de para com os es tran ge i ros; além dis so em toda a lo ca li da de não
ha via um úni co ho mem bo ni to. Antes de uma se ma na es tá va mos re la ci o -
na dos com di ver sas das me lho res fa mí li as, o que se ope rou da se guin te
ma ne i ra, ex tre ma men te sim ples. Pas se a va eu uma tar de jun to ao gra dil
de um jar dim ama vel men te atra en te, onde eu des co bri ra bela mo ci nha
de qua tor ze a quin ze anos, mu i to en tre ti da em apa nhar as mais lin das
flo res. Aque la lin da vi são me en le ou em si len ci o sa ma gia d’alma; sem
des vi ar os olhos fi quei con tem plan do a tra ves sa co lhe do ra de flo res. Ela 
já me no ta ra há tem po e com pu di ca fa ce i ri ce en tre te ce ra o seu ramo de 
flo res em for ma de trans pa ren te le que; nis so o seu olhar bri lhan te me
atin giu; ru bor es cu ro co briu seu ros to de ma do na bra si le i ra, mas pron ta -
men te res pon deu ao meu cum pri men to, com de sem ba ra ça da ama bi li da de.
Um sol da do cer ta men te nun ca é aca nha do, mor men te em ter ras tro pi -
ca is, lon ge de to dos os es crú pu los fa mi li a is de ci da des pe que nas; en di re i -
tei a tú ni ca e o bi go de, e me atre vi a pe dir-lhe uma das flo res que aca ba ra
de apa nhar; sem ce ri mô nia ela se apro xi mou do gra dil de fer ro e me
ofe re ceu um ramo de flo res de la ran je i ra, sua pró pria ima gem, e en ta bu -
la mos con ver sa ção não mu i to ino cen te. E quan do, al guns quar tos de
hora de po is, eu quis des pe dir-me ela me con vi dou a acom pa nhá-la à
mag ní fi ca vi ven da e como no tas se que eu va ci la va ela me ex pli cou com
uma to can te in ge nu i da de que eu se ria vi si ta bem-vin da para seus pais –
aliás o pai era sur do e a mãe cega. Não es pe rei se gun da vez pela des cri -
ção de se me lhan te pa ra í so e fui re al men te re ce bi do com a má xi ma gen -
ti le za. A par tir des se mo men to mi nhas vi si tas se re pe ti ram diá ria ou
no tur na men te, e qua se to das as ve zes acha va opor tu ni da de de fa zer
no vas re la ções. Por mais que a prin cí pio eu in vo cas se o ven to sul, tan to
mais ago ra me era agra dá vel que ele con ti nu as se fal tan do e des ta ma ne i ra
fos se pro te la da a nos sa vi a gem. Isa bel cha ma va-se a bela; e no meu diá -
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rio ela fi gu ra como a dé ci ma-ter ce i ra das ra i nhas do meu co ra ção. Tre ze
é nú me ro omi mo so, e Isa bel em cer tos sen ti dos pa re cia-se com sua
ho mô ni ma ra i nha de Judá, de me mó ria bí bli ca.

Tais in tri gas amo ro sas tam bém eram a úni ca co i sa que me
po dia fa zer agra dá vel a es ta da em La gu na, pois o lu gar em si ver da de i ra -
men te nada tem de atra en te. As ruas são em ge ral tor tas, des ni ve la das, e
al ta men te su jas, as ca sas em ge ral ba i xas e mal cons tru í das; eter no che i ro
de pe i xe em pes ta o ar.

Jun to à pra ia ain da é a me lhor mo ra da, pois o ar fres co do
mar man tém mais res pi rá vel a at mos fe ra; no meio da úni ca pra ça pú bli ca
há sem pre uma poça d‘água po dre, cuja exa la ção igual men te deve ser
in sa lu bre. Se ria mu i to fá cil es go tar essa la goa pon ti na e ni ve lar o ter re no 
com are ia, que não fal ta bem per to, mas a de sí dia e a má fis ca li za ção
po li ci al ain da não per mi ti ram re a li zar tra ba lho tão sim ples, en tre tan to
tão ne ces sá rio.

Os ví ve res em La gu na, por ca u sa da fal ta de di nhe i ro, são tão
ba ra tos, como não achei em ne nhu ma ou tra par te do Bra sil; so bre tu do
pe i xe, ga li nhas, e por cos com pram-se a res to de ba ra to. De le gu mes
qua se não há no tí cia, a não ser o di fa ma do fe i jão, e ar roz ruim. Café cul -
ti va-se pou co, mas açú car já con si de ra vel men te, po rém a qua li da de da
cana não é a mes ma da que se cul ti va nas pro vín ci as mais se ten tri o na is
do im pé rio, prin ci pal men te apro ve i ta da para fa bri car aguar den te ou para 
for ra gem, apli ca ção esta mu i to re co men dá vel, pri me i ro por que en gor da
mu i to e se gun do por que dá vi go ro sa car ne, mus cu lo sa aos ani ma is.

NOTAS AO CAPÍTULO XIII

120 O que o au tor aí re fe re é uma le gí ti ma ce ri mô nia afri ca na. No Rio Gran de do Sul, 
pelo me nos até 1902, es ses fes tins não eram ra ros e os bran cos da vam-lhes o
nome de ba tu que. Em Por to Ale gre o au tor des ta Nota quan do me ni no viu co i sa
se me lhan te.
Qu ando se tra ta va de fes tim fu ne rá rio, par te das co me do ri as eram pos tas no caixão
do mor to, para fa zer face às in cer te zas da vi a gem.
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121 Re mi nis cên ci as da era ga ú cha do cou ro. Adap tan do-se às con di ções ge o grá fi cas
de sua mo ra da, o cou ro, os os sos e os chi fres fo ram a ma té ria-prima usa da mais
lar ga men te pe los pri me i ros po vo a do res do Rio Gran de do Sul. Apa re ce ram en tão
os co pos e bal des de cou ro, os co pos de chi fre, que a tra di ção ain da hoje vem
impe din do que se jam ba ni dos de todo.

122 A la goa dos Pa tos não tira seu nome, como pa re ce ao au tor, da abun dân cia de pal mí -
pe des, mas da exis tên cia de ín di os des se nome em suas ime di a ções. Tam bém as suas
di men sões es tão er ra das. Mede 303 qui lô me tros de com pri men to, por 66 de lar gu ra.

123 Lago de Vi a mão é a antiga de sig na ção do vo lu mo so rio Gu a í ba, que ba nha Por -
to Ale gre.

124 As Jun tas de Admi nis tra ção e Arre ca da ção da Fa zen da Real ti nham atri bu i ções
que hoje cabem às De le ga ci as do Te sou ro Na ci o nal, exis ten tes nos di ver sos estados,
e às De le ga ções do Tri bu nal de Con tas. A che fia da Jun ta ca bia ao pre si den te da
mes ma pro vín cia. Os mi nis tros des se tri bu nal eram o juiz de fora, que fun ci o na va 
como juiz dos fe i tos da Fa zen da, o pro cu ra dor, que de via ser um “ad vo ga do da
me lhor nota”, um es cri vão, um te sou re i ro-geral.
Entre os mu i tos fun ci o ná ri os que ser vi am às Jun tas de Fa zen da, no tam-se, em
escala des cen den te de im por tân cia, um es cri tu rá rio-contador, um 1º es cri tu rá rio, um 
2º es cri tu rá rio, um ama nu en se e um pra ti can te. Se id ler cer ta men te fa lou com um
des tes hu mil des fun ci o ná ri os, que nem se quer to ma va as sen to à Mesa do tri bunal. Já se 
vê que as ame a ças do re que ren te não de ve ri am in flu ir no caso, e que cer ta men te
elas só fo ram profe ri das mu i to mais tar de, para gáu dio do le i tor ale mão...

125 N. do T. – Pé de pato; pé-é; pés con ver gen tes. Em me di ci na: pé-varo. Em hipolo gia: 
es te va do, ca ra va nho, pa pa ga io.

126 O Pro cu ra dor da Co roa era, como já se viu, ape nas um ad vo ga do, es co lhi do
entre os “da me lhor nota”.

127 N. do T. – Epi cu ro – fi ló so fo gre go, dis cí pu lo de Xe nó cra tes, em Ate nas. Ensi na va 
ele que o pra zer é o su pre mo bem do ho mem e que to dos os seus es for ços de vem 
ten der para al can çá-lo; mas, lon ge de fazê-lo con sis tir nos go zos gros se i ros dos sen -
ti dos, Epi cu ro a via na cul tu ra do es pí ri to e na prá ti ca da vir tu de. É, pois, diz Fe -
ne lon, por uma fal sa in ter pre ta ção de sua dou tri na que se to mou por de bo cha -
do a um ho mem de exem plar con ti nên cia. Como quer que seja, o ter mo “epi cu ri -
a no” nem por isso de i xou de en trar em nos sa lín gua como si nô ni mo de vo lup tu o -
so, e quan do se quer fa lar de al guém dado aos go zos da mesa ou dos sen ti dos,
diz-se: “é um epi cu ris ta, um dis cí pu lo de Epi cu ro”. Ho rá cio di zia: Epi cu ri de gre -
ge por cum (Por co da vara de Epi cu ro).

128 O au tor deve re fe rir-se aqui ao Bri ga de i ro Sal va dor José Ma ci el, no me a do pre si -
dente da pro vín cia a 25 de no vem bro de 1826. Por isso o au tor o cha ma de
“Go vernador Ge ral”, para dis tin gui-lo do go ver na dor das ar mas. Isso ex pli ca que
mais adi an te o cha me ape nas de ge ne ral.

129 O au tor de via ter es cri to “Fre gue sia de Vi a mão”, po vo a ção pró xi ma a Por to
Alegre e de que a ca pi tal do esta do já foi ver da de i ro su búr bio. Mu i to an ti ga, aí foi
ins ta la da a ca pi tal em 1763, quan do se deu a in va são das ter ras ao sul de S. Ca ta ri na.

Dez anos no Bra sil 341



130 Con ce i ção do Arro io, vila rio-grandense das mais an ti gas, pró xi ma ao mar, no ca -
mi nho mais ex pe di to para as pe ne tra ções vin das do nor te, atra vés do ter ri tó rio ca -
ta ri nen se. Aí nas ceu, em 10 de maio de 1810, o Gene ral Osó rio.

131 O ter ri tó rio rio-grandense não teve sem pre o mes mo nome nem foi ofi ci al men te
ba ti za do des de os pri me i ros tem pos.
Sou sa Doca deu-se ao tra ba lho de es tu dar o as sun to e as sim pôde co le ci o nar um pu -
nha do de de sig na ções da das des de 1554 ao es ta do su li no ou ao seu por to.
Recor ren do aos da dos de Sou sa Doca, po de mos atri bu ir ao mapa de Gas par de
Viegas a pro pri e da de de um nome, que da bar ra se es ten deu a todo o ter ri tó rio do
atu al Rio Gran de do Sul. Assim, va mos ver: em 1554 – em Sam Pº (car ta re fe ri da);
em 1543 – Rio de S. Pe dro (ma pa-múndi de Ni co las Des ce li ers); em 1550 – Rio
Gran de (car to gra fia de Pi er re Des ce li ers); em 1698 – Pro vín cia d’El-Rei, Ca pi ta nia
d’El-Rei (todo o ter ri tó rio rio-grandense); em 1769 – Con ti nen te do Rio Gran de de S. 
Pe dro; em 1780 – Ca pi ta nia do Rio Gran de, Con ti nen te do Rio Gran de (até 1784); de 
1783 a 1803 – Ca pi ta nia do Rio Gran de de S. Pe dro; em 1807 – Ca pi ta nia do Rio
Gran de do Sul e Ca pi ta nia de Rio Gran de de S. Pe dro do Sul; Ca pi ta nia de S. Pe dro.
Em vá ri as épo cas po dem-se ver ou tras de no mi na ções para a bar ra ou para o ter ri -
tó rio do esta do atu al: Rio Iga la, Rio S. Fran cis co, Rio de S. Pa u lo, Rio Gran de da
Ala goa, Rio Gran de de S. Pe dro, Rio Gran de de S. Pe dro do Sul, Con ti nen te do
Rio Gran de de S. Pe dro do Sul, go ver no do Rio de Ja ne i ro, go ver no do Rio Gran -
de, Pro vín cia de S. Pe dro do Sul, Pro vín cia do Rio Gran de de S. Pe dro, Pro vín cia
do Rio Gran de de S. Pe dro do Sul, Pro vín cia de S. Pe dro, Pro vín cia de S. Pe dro
do Rio Gran de do Sul, pro vín cia do Rio Gran de do Sul, Rio de S. Pe dro, Rio
Gran de, Esta do Rio-grandense, Rio Gran de do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

132 N. do T. – Dâ nae, da mi to lo gia. Fi lha de Acrí sio, rei de Argos, e de Eu rí di ce. Ha ven -
do-a seu pai en ce rra do em uma tor re de bron ze, por ca u sa de uma pre di ção fe i ta pelo 
orá cu lo, se gun do a qual ele se ria mor to pelo fi lho que nas ces se dela. Jú pi ter trans for -
ma do em chu va de ouro pe ne trou na tor re e se du ziu Dâ nae. Des ta união nas ceu
Perseu, a quem Acrí sio quis fa zer pe re cer, com a mãe, lan çan do-os às on das. Per seu
foi sal vo e mais tar de tor nou-se in vo lun ta ri a men te as sas si no de Acrí sio.

133 Co lô nia de S. Pe dro das Tor res, fun da da em 1826, com ale mães. Das 86 fa mí li as
aí ins ta la das, 28 fa mí li as pro tes tan tes, mu da ram-se dois me ses mais tar de e fo ram
fun dar a co lô nia de Três For qui lhas. Cer ta men te eram das pior aqui nho a das. A
par tir de 1856 de sa pa re ceu com ple ta men te.
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Ca pí tu lo XIV

VIAGEM DE LAGUNA A S. CATARINA 
– A CIDADE DO DESTERRO – ESPECULAÇÃO 

INGLESA MALOGRADA – OS INGLESES NO BRASIL 
– O LADRÃO ESPERTO – A ARMAÇÃO DAS BALEIAS 

– FESTEJOS DE PESCADORES 
– ALGUMAS PALAVRAS SOBRE OS NEGROS 

E SOBRE A ESCRAVIDÃO

ova men te a ca mi nho, ou tra vez para fren te, ao en con -
tro da lon gín qua meta, do de se jo do co ra ção, da ân sia de co mo di da de,
não obs tan te a luta, dos ele men tos; essa é sem pre a sina do sol da do em
tem po de guer ra, mor men te num im pé rio gi gan tes co, como o Bra sil, e
sob o go ver no in sen sa to de um im pe ri al Pe que no Po le gar, como o era
D. Pe dro. Mas a mo ci da de tudo ven ce, sal vo a ex tin ção da cons ciên cia
de sua for ça: en quan to exis tir um es pi nho que o ho mem pos sa es pe tar
na sua car ne não se des va ne ce a fé na flo res cên cia e na fru ti fi ca ção. 

Pou co a pou co se ele va ra a de zes se is o nú me ro dos na vi os
que es ta vam na bar ra de La gu na à es pe ra de bom ven to para zar par,
des ti no à ilha de S. Ca ta ri na; to dos os dias os ma ri nhe i ros em sua im pa -
ciên cia che ia de es pe ran ça pro fe ti za vam tem po fa vo rá vel, cada nu ven zi -



nha a mar char ao lon ge fa ria mu dar o ven to, mas du ran te dez dias ne -
nhu ma des sas apres sa das pre vi sões se re a li za va; fi nal men te na no i te
do un dé ci mo dia, de re pen te o mar fi cou in qui e to, lu fa das for tes zu ni am
pe las en xár ci as e ale gre men te re bo ou pe los na vi os o bra do de “ven to sul!”
[sic]. Foi um cho que elé tri co, tan to na tri pu la ção, como nos pas sa ge i ros
agra da vel men te sur pre en di dos; to dos pu la ram das ca mas e cor re ram
para o con vés, para tes te mu nhar o bem-vin do acon te ci men to; so pra va
pelo por to um pam pe i ro ex tra or di na ri a men te for te a chi co te ar as in qui e tas
on das, que sa cu di am suas cri nas de es pu mas, qua is fo go sos cor céis.

Tan to se al me ja va o ven to sul, e ago ra os ca pi tães dos na vi os
bra si le i ros se en tre o lha vam de sa ni ma dos; o tem po ral lhes pa re cia vi o -
len to de ma is, ne nhum que ria ser o pri me i ro a atre ver-se à pe ri go sa sa í da 
do por to; por fim, de po is de mu i to pen sar e mu i to sa cu dir a ca be ça
re sol veu-se a dar iní cio à fa ça nha o pa trão, que não es ta va mu i to em
jejum de ál co ol, do nos so pe que no bar co, uma ga le o ta meio po dre por
den tro, mal re men da da. Esse ho mem ti nha sido ca pi tão de na vio, mas
ha via mu i to não se fa zia ao mar, ten do-se es ta be le ci do na ci da de do
Des ter ro; só ago ra, di an te de si tu a ção pre men te vol ta ra à pro fis são e
demons trou que de to dos quan tos aqui es ta vam re u ni dos era ele o mais
afo i to e mais sa bi do; o mí se ro bar co era pro pri e da de dele, her da do do
avô, de modo que nin guém ti nha que dar re gras. Deu or dem de levan tar 
fer ros, içar as ve las e a nos sa ga le o ta dis pa rou so bre as bra man tes on das, 
como uma fle cha; em pou cos mi nu tos al can ça mos a ex tre mi da de da
bar ra, mas aí uma onda enor me nos apa nhou, ar re mes sou o bar co ao
alto para o ar, com me do nho es tron do e in con ti nen ti o de i xou cair com
vi o lên cia so bre a are ia qua se a seco; o ma de i ra men to es ta lou como se o
bar co se es ti lha ças se. Três ve zes se re pe tiu a ame a ça do ra ca tás tro fe, três
vezes ti ve mos di an te dos olhos cla ra men te o nos so so ço bro, mas a úl ti ma
das on das nos ati rou para lon ge dos ban cos, às águas pro fun das do
inco men su rá vel oce a no – e fi ca mos sal vos.

Ven do os ou tros na vi os que pas sá ra mos o pon to pe ri go so,
tam bém eles cri a ram co ra gem, iça ram as ve las e se gui ram o ras tro do
nos so re so lu to ca pi tão. O ven to ia cres cen do, a ui var como se den ta ave
ra pi na, as on das au men ta vam, me do nhas mon ta nhas d’água se al te a vam
a nos so lado ame a çan do a cada mo men to tra gar o nos so bar qui nho
os ci lan te. Ora os ou tros na vi os se su mi am de nos sas vis tas, ora res sur gi am

344 Carl Se id ler



do le i to úmi do do mar, como ga i vo tas não so men te nós pas sa ge i ros,
mas tam bém qua se to dos os ma ri nhe i ros e o ca pi tão fi ca mos en jo a dos.

Te ría mos as sim ven ci do cer ca de me ta de da nos sa vi a gem,
quan do de re pen te um dos ma ri nhe i ros su biu ao con vés e mur mu rou ao 
ou vi do do ca pi tão que o na vio es ta va fa zen do água. Cam ba le an do de
medo e de ca cha ça, des ceu ele logo ao po rão, onde en con trou con fir ma do
o avi so do ma ri nhe i ro, pois que a água já su bi ra pé e meio. Incon ti nen ti
pu se ram em ação as bom bas, afas ta ram mais ou me nos os sa cos de mi lho
do lu gar onde pa re cia ser o rom bo e mu dou-se a rota por for ma que se
apro xi mas se o bar co da cos ta. De po is de per sis ten te tra ba lho de uma
hora, ve ri fi cou-se para tran qüi li da de nos sa que a ava ria não era de gran de
mon ta, pois a água em vez de cres cer ba i xa ra de cer ca de me ta de. Com
mais um pou co des co briu-se o rom bo: era um bu ra co fe i to pe los ra tos,
que já fora re men da do mas se re a bri ra com as vi o len tas ba ti das no ban -
co de are ia à nos sa sa í da da bar ra. Foi fá cil re pa rar a ava ria e des cu i do -
sos re to ma mos a rota. Pou co de po is nos achá va mos en tre a ilha de
S. Ca ta ri na e o con ti nen te, ao abri go de al tas mon ta nhas, onde o ven to
não po dia mais cas ti gar-nos tan to e onde o mar tam bém se re nou. Pe las
duas da ma dru ga da ar ri a mos ân co ras bem em fren te à ci da de do Des ter ro.

Le va do por in ven cí vel cu ri o si da de, im pe li do pe las mais vi vas
es pe ranças subi com a no i te en lu a ra da ao ba lou çan te con vés, para
contemplar a ilha en vol ta em nu vens e a ci da de meio ocul ta na
semi-escuridão, ci da de da qual du ran te mi nha es ta da no Bra sil eu ou vi ra
tanta co i sa mi ra cu lo sa. Os na tu ra is da ilha cha mam-na com ra zão o “jardim
do Bra sil”; ela me re ce esse nome pela sua lu xu ri an te ve ge ta ção, seu
clima tem pe ra do ex tre ma men te sa u dá vel, e as en can ta do ras vis tas que
se tem para lon ge, de qua se to dos os pon tos. Ou tro ra esse jar dim era lugar
de des terro de cri mi no sos por tu gue ses, de onde o nome da ca pi tal;
realmen te por esse pre ço era-se ten ta do a pra ti car al gum cri me para
tam bém ser des ter ra do, pois era ce der um ins tan te ao Infer no em tro ca
do res to da vida no Céu.

Mu i to es pe ci al men te me ha vi am ga ba do a cor di a li da de e gen -
ti le za dos mo ra do res, a be le za e so ci a bi li da de das se nho ras, a ba ra te za
de ví ve res e o ro mân ti co dos pas se i os; que mi la gre, pois, que eu hoje
de se jas se que ama nhe ces se al gu mas ho ras mais cedo para que, quan to
an tes me lhor, se me abris se esse fa bu lo so pa ra í so do Novo Mun do. Não 
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tive mais sono; im pa ci en te como um aman te che io de sa u da de ou como 
um en fer mo fe bri ci tan te, es pe rei no con vés pelo ra i ar do dia.

Fi nal men te uma fa i xa es tre i ta no ho ri zon te pre nun ci ou o imi -
nen te nas cer do sol, o dis co ar gen ti no da lua des co rou, o ver de es cu ro
dos mon tes a pi que, co ber tos de mata, sur gia cada vez mais vi sí vel e
má gi co; logo ar ri a ram os bo tes, cada qual em bar cou suas pou cas co i sas
e com re ma das con ten tes en di re i ta mos para a pra ça do pa lá cio.

Co nos co atra ca ram ao mes mo tem po no pon to de de sem bar -
que umas 15 a 20 ca no as, pe que nas e gran des, to das car re ga das de pe i xe 
e ca ma rão. Indi ca ram-me logo para re si dên cia uma casa de cam po si tu a -
da per to da ci da de, so bre uma ele va ção não mu i to for te, onde en con trei
di ver sos ca ma ra das que, con for me logo vi, aqui es ta vam co mo da men te
ins ta la dos. De po is das pri me i ras efu sões do re en con tro, le va ram-me eles 
a per cor rer o belo jar dim exis ten te atrás da casa e pos to à nos sa dis po si -
ção; de po is me cha ma ram a aten ção so bre a es plên di da vis ta que das
ja ne las da casa tí nha mos so bre toda a lo ca li da de e para lon ge, por so bre 
o por to, para o con ti nen te. A vida in ten sa em to das as ruas, a aglo me ra -
ção no mer ca do de pe i xe e de le gu mes, o bur bu ri nho das mu i tas tro pas
en tão aqui es ta ci o na das, a in ces san te che ga da e par ti da das ca no as, o
ale gre dra pe jar das ban de i ro las dos na vi os no por to, tudo en qua dra do
no ma ra vi lho so con tor no da ci da de, re cor ta do de mon tes e ri a chos –
tudo isso cons ti tu ía um pa no ra ma para sen si bi li zar ao mais in sen sí vel.

As ruas eram as se a das, em par te al gu ma sen tia-se o che i ro
pes ti len ci al que tan to me fi ze ra abor re cer de La gu na; es pe ci al men te a
rua da Pra ia e a pra ça do Pa lá cio se dis tin gui am por di ver sos edi fí ci os
tra ça dos e cons tru í dos com mu i to gos to. O que eu ou vi ra a res pe i to das 
senho ras me pa re ceu con fir ma do des de o pri me i ro dia, pois à tar de,
estan do eu à ja ne la com al guns de meus co nhe ci dos, ao pas se a rem
diversas des sas be las di an te da casa com o seu de sem ba ra ço à por tugue sa,
fo ram elas as pri me i ras a nos sa u dar, con tra ri a men te aos cos tu mes bra -
si le i ros, e com uma ama bi li da de e olha res tais que bem se po dia com -
preen der que os ofi ci a is es tran ge i ros lhes eram hós pe des bem apre ciados.
E, para gló ria do cor po de ofi ci a is do 27º Ba ta lhão de Ca ça do res, devo
con sig nar que o seu com por ta men to aqui foi sem pre exem plar, o que
não era de es pe rar, pois o ofi ci al mes mo o mais mo ri ge ra do ge ral men te
na cam pa nha se tor na mais ou me nos sel va gem. Tam bém a par te

346 Carl Se id ler



mascu li na da po pu la ção, so bre tu do os ne go ci an tes, que fa zi am bons
ne gócios com as tro pas, mos trou-se mu i to cor tês e gen til para co nos co.
Antes do mais re cla mei ago ra o meu sol do atra sa do de dois anos e três
meses, mas a mu i to cus to con se gui que me pa gas sem onze me ses, de po is
de al guns re que ri men tos fe i tos em es ti lo não pro pri a men te su pli can te;
pois afir ma vam que ha via mu i to tem po não vi nha di nhe i ro do Rio de
Ja ne i ro e a pro vín cia era po bre de ma is para po der ar car com se me lhan -
tes pa ga men tos.

É ver da de que no con ti nen te fron te i ro à ilha a po bre za pode
ser em ge ral mu i to gran de, mas de ne nhum modo pode-se di zer isso da
ilha. Nin guém sabe dis so me lhor e nin guém me lhor sabe do ver da de i ro
va lor des sa ilha do que os es pe cu la do res in gle ses, que na es ta tís ti ca
novo-cris tã re pre sen tam o pa pel do Ju das eter na men te mi gran te. Que
in di zí ve is es for ços já tem des pen di do o go ver no es per to e dis si mu la do
des sa na ção para po der pin tar de en car na do no mapa mun di al esta ilha
de S. Ca ta ri na. Ela não tre pi dou de ofe re cer por ela mu i tos mi lhões e de
mu i to bom gra do o pri me i ro ne go ci an te do Bra sil, D. Pe dro I, te ria bar -
ga nha do a bela ilha, se o povo bra si le i ro nada dis ses se. É fato que se ria
in fi ni ta a van ta gem que a Ingla ter ra co lhe ria da pos se des sa ilha, mas
igual men te gran de se ria o pre ju í zo do Bra sil; pois se já hoje o im pé rio é
inun da do de mer ca do ri as in gle sas, de tal ma ne i ra que não pode sur gir
qual quer in dús tria na ci o nal, como não ha ve ria de ser se es ses es pe cu la -
do res pu ses sem pé fir me no pró prio im pé rio?

Atu al men te os na vi os in gle ses que na ve gam as Índi as na ma i or
par te fa zem es ca la no Rio de Ja ne i ro, para se re a bas te ce rem de água e
ví ve res; têm que pa gar des pe sas de por to, ren das para o es ta do; na que la
hi pó te se, em vez dis so, pas sa ri am a ir di re ta men te a S. Ca ta ri na, onde
te ri am li ber da de de de sem bar car suas mer ca do ri as e to mar car ga. De
um modo ge ral, nada se ria mais pro ve i to so para os in gle ses do que uma
pos ses são bem no meio da Amé ri ca do Sul, com bom por to, onde ca -
be ria se gu ra men te pelo me nos a me ta de da sua fro ta. Entre tan to, por
mais que até hoje os bra si le i ros se te nham de i xa do lu di bri ar pe los in gle -
ses, têm sido bas tan te in te li gen tes para apre en de rem o in cal cu lá vel pre -
ju í zo que lhes ad vi ria da per da de S. Ca ta ri na, e es pe ci al men te José
Bo ni fá cio de Andra da, o tu tor do atu al Im pe ra dor D. Pe dro II, que está
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com nove anos de ida de, numa pe que na obra no tá vel abriu os olhos de
seus pa trí ci os so bre esse pon to.

Por di nhe i ro ou con ven ções, por as tú cia e ma lí cia, ja ma is será 
in cor po ra da à Ingla ter ra essa ilha tão fa vo re ci da pela si tu a ção e pela
na tu re za, e o re cur so às ar mas em qual quer oca sião evi den te men te pre -
ju di ca ria o in te res se co mer ci al des se país, pois os mu i tos mi lhões que
to dos os anos emi gram em pra ta e ouro, do Rio de Ja ne i ro, da Ba hia e
de Per nam bu co, para as ca i xas e co fres dos ne go ci an tes in gle ses, en tão
fi ca ri am no Bra sil ou to ma ri am rumo di fe ren te. Ape sar de to das as in tri -
gas e ca ba las, por tan to, nes te as sun to o mais fino de to dos os go ver nos
terá que so frer que seus pla nos fa lhem de en con tro à fir me za de uma
na ção, que todo in glês olha com má xi mo des pre zo.

Aqui está um gran de “N. B.” no meu li vro de no tas; lem -
bra-me que re pe ti da men te te nho omi ti do uma co i sa ca pi tal e que te nho
algo mais a di zer so bre os in gle ses que vi vem no Bra sil e sua in fluên cia
so bre o Im pé rio. Para con ser var o co lo ri do, vou ago ra re gis trá-lo aqui a
esmo, como for sa in do da pena.

Tal qual em sua pá tria, os in gle ses têm tam bém aqui o lou vá -
vel cos tu me de pelo fim do dia ilu mi nar de tal ma ne i ra o só tão com for te
vi nho do Por to que não raro são vis tos a cam ba le ar pe las ruas da ci da de,
ri di cu la men te, a se am pa ra rem com am bas as mãos às pa re des. A po lí cia 
no Rio tem or dem de pren der os ébri os e levá-los à cura pelo sono em
qual quer pos to de guar da, mas ela nun ca se atre ve a apli car essa or dem a 
qual quer des ses “gen tle men”, sem an tes lhes per gun tar pela na ci o na li da de.
Ou vin do o sig ni fi ca do “eu sou in glês” [sic], o co man dan te da pa tru lha res -
pe i to sa men te tira o cha péu e afas ta-se hu mil de men te sem mais pa la vra.
Tais qua is se pas sam as co i sas nas câ ma ras, nos pas se i os, nos edi fí ci os
pú bli cos: do mi na em toda par te a in so lên cia da Old England [sic].

Pro va ain da mais im pres si o nan te de sua fra que za a esse res pe i to
de ram os bra si le i ros du ran te mi nha es ta da em S. Ca ta ri na. O go ver no
in glês ha via ar ma do um gran de na vio que de via ir à pes ca da ba le ia nas
cos tas da Pa ta gô nia. Infe liz men te o co man do fora con fi a do a um
ho mem que tal vez ti ves se sido bom ma ri nhe i ro, mas que de tal ma ne i ra
se en tre ga ra à em bri a guez, que não só em bre ve per de ra o res pe i to dos
su bor di na dos, tão ne ces sá rio à sua fun ção, como mes mo todo o ju í zo, e
fora for ça do a en tre gar-se in te i ra men te ao al ve drio do ime di a to. Este,
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ain da mu i to moço e inex pe ri en te, na tu ral men te não ti nha o ne ces sá rio
res pe i to por par te dos ma ri nhe i ros, e den tro em pou co con fir mou-se o
ve lho adá gio “tal ca pi tão, tais ma ri nhe i ros”: pou co zelo ha via pela fra ga ta, 
e seu go ver no só cu i da va de be ber. Che gan do à al tu ra de S. Ca ta ri na,
tudo a bor do atin gi ra ta ma nha de sor dem e a dis ci pli na tan to se dis sol ve ra, 
que sob um re pen ti no tem po ral o na vio teve de ar ri bar às pres sas ao
por to. Infe liz men te só o ca pi tão co nhe cia bem a en tra da, mas o seu de li -
ri um tre mens [sic] atin gi ra as ra i as da lou cu ra e mais nin guém co nhe cia a
re gião. Em tal si tu a ção crí ti ca re sol ve ram içar a ban de i ra de so cor ro e
bor de jan do di an te do por to es pe rar que lhes acu dis sem. Mas não apa re -
ceu logo quem com aque le mau tem po se atre ves se a sair ao mar, até
que en fim um ne go ci an te in glês, es ta be le ci do na ci da de do Des ter ro e
que, como qua se to dos es ses ho mens, ou tro ra fora ca pi tão de na vio, se
ofe re ceu es pon ta ne a men te a ir re co lher a fra ga ta. Com al guns ho mens
ani mo sos me teu-se numa cha lu pa, al can çou com fe li ci da de o na vio,
apre sen tou-se aos ma ri nhe i ros pron to a as su mir o co man do e sem
aci den te ve le jou para den tro do por to. Ao co man dan te do na vio ele o
exo ne rou e man dou para um hos pi tal, onde pou co de po is mor reu, e aos 
ma ri nhe i ros re bel des ele os en xo tou. Em se gui da apos sou-se dos pa péis
do na vio e de im por tan te soma em di nhe i ro, como de to das as co i sas de 
va lor, que pôde en con trar a bor do e cal ma men te aban do nou o na vio
an co ra do no por to.

Não tar dou mu i to que o em ba i xa dor in glês no Rio sou bes se
de todo o su ce di do e in ti mas se o ne go ci an te a res ti tu ir os uten sí li os rou -
ba dos e o di nhe i ro; este, po rém, ne gou te naz men te que ti ves se to ma do
co i sa al gu ma e acu sou de tudo o ca pi tão fa le ci do, que não po dia mais
de fen der-se. Os ma ri nhe i ros na ma i or par te ha vi am sido su bor na dos,
não de pu se ram con tra o atre vi do la drão e o tes te mu nho úni co do ime -
diato não cons ti tu ía pro va su fi ci en te; pe las leis bra si le i ras o ar di lo so
negoci an te foi ab sol vi do. Mas o em ba i xa dor in sis tiu ener gi ca men te pela
en tre ga do cri mi no so e não foi aten di do por que este, com mu i ta es per -
teza e a toda pres sa, por in sig ni fi can te im por tân cia se fez na tu ra li zar
cidadão bra si le i ro, ra zão por que ti nha de ser jul ga do se gun do a lei do
país. De ma ne i ra que a Ingla ter ra nem por via do di re i to nem pela da
justiça po dia ar ran jar nada con tra o ou sa do la drão; en tão um bri gue
in glês es ta ci o na do no por to do Rio re ce beu or dem de se fa zer de vela
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para S. Ca ta ri na e apa nhar o ne go ci an te in glês à viva for ça, mor to ou
vivo, e trans por tá-lo para a Ingla ter ra, onde se ria jul ga do pela lei in gle sa. 
Che gou o bri gue e logo o ne go ci an te in glês re ce beu con vi te mu i to amá -
vel para ir a bor do a fim de pres tar es cla re ci men to, se gun do lhe dis se -
ram, so bre co i sa sem im por tân cia. Ia ele me ter-se na ra to e i ra quan do
um ami go o ad ver tiu do pe ri go e lhe acon se lhou que de pre fe rên cia por
ora aban do nas se a casa e se re co lhes se ao in te ri or da ilha, em vez de
ex por-se a que o bri gue com ele le van tas se fer ros e o le vas se para a ter ra 
da “for ça grã-britânica.” Tal avi so o im pres si o nou e o ne go ci an te ga tu no,
que fi ze ra tão ren do sa com pra, ado tou de boa men te o bom al vi tre.
Bem ar ma do e acom pa nha do de nu me ro sa cri a da gem, ele par tiu ain da
na mes ma tar de a ca va lo, como um dés po ta tri un fan te, e foi alu gar no
interior da ilha uma ha bi ta ção, para fi car à es pe ra de que par tis se o navio
ini mi go. Esta va mes mo na hora de to mar se me lhan te re so lu ção, pois
ain da na mes ma no i te ma ri nhe i ros in gle ses cer ca ram sua casa na ci da de,
ar rom ba ram vi o lenta men te a por ta, e como não achas sem o cul pa do
carre ga ram tudo quan to com a pres sa ele não ha via po di do le var.
Durante cer ca de dois me ses pro cu ra ram por ele sem ces sar e nes se
pe ríodo os ofi ci a is e ma ri nhe i ros se en tre ga vam aos ma i o res ex ces sos;
an da vam bê ba dos pe las ruas, a in sul tar in dis tin ta men te e sem qual quer
con si de ra ção a todo tran se un te. So bre tu do mu i to pa de ce ram com esse
ban do de sen fre a do as po bres ne gras que ven di am do ces, fe i tos por elas
ou com pra dos; fre qüen te men te os ma ri nhe i ros ébri os lhes des tru íam as
qui tan das ou ar re ben ta vam os li mões de cera che i os de água de che i ro
com que aqui cos tu mam ti ro te ar pelo car na val, e de po is se re cu sa vam a
pa gar os pre ju í zos.

As in fe li zes es cra vas ti nham que ex pi ar do lo ro sa men te a cul pa
des ses ban di dos, mor men te se ti nham do nos ri go ro sos, como era o caso 
ge ral, que as man da vam sur rar nas cos tas e mais aba i xo; e se al gu ma vez 
a pa tru lha apa nha va um des ses va ga bun dos no tur nos, bas ta va que este
as so bi as se um pou co para que o co man dan te do na vio as sim avi sa do
re cla mas se sua li ber da de, que o me dro so pre si den te da pro vín cia logo
man da va dar. A bor do o cas ti go era pe que no ou ne nhum. De modo que 
aos pa cí fi cos ha bi tan tes nada, res ta va se não cada qual de fen der sua pele, 
re a gir à vi o lên cia com vi o lên cia, o que, como é fá cil ima gi nar, deu lu gar
a di ver sas ce nas trá gi cas. De uma fe i ta em ple no dia, doze ma ri nhe i ros
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as sal ta ram uma ne gri nha de qua tor ze anos, bo ni ti nha, a qual es ta va ven -
den do suas mer ca do ri as na rua, e como não qui ses se aten der a suas
vo lup tu o sas so li ci ta ções, lhe ar ran ca ram o ta bu le i ro [sic]∗ da ca be ça e na
sua be be de i ra es pa ti fa ram tudo quan to no mes mo ela le va va. Implo ran do e
cho ran do ela pe dia in de ni za ção, ga ran tin do que se ria hor ri vel men te sur -
ra da se não en tre gas se vin tém por vin tém ao seu se nhor, mas a res pos ta
do ban do con sis tiu nos mais hor rí ve is e in de cen tes maus-tra tos à ne gri -
nha. Essa cena re vol tan te atra iu mu i ta gen te, que a mur mu rar ma ni fes ta va
sua jus ta in dig na ção, mas não se atre via a ata car os ma ri nhe i ros mu ni dos 
de ca ce tes. Apa re ce ram en tão três sol da dos do 14º Ba ta lhão de Ca ça do -
res, da Ba hia, e re cla ma ram em tom fir me, re so lu to, que os in gle ses
in de ni zas sem ime di a ta men te a ne gri nha. A prin cí pio os ma ri nhe i ros
sor ri ram da ame a ça, mas de po is en tra ram a sur rar os sol da dos com
pa trió ti ca bru ta li da de e es tes di an te da su pe ri o ri da de nu mé ri ca se vi ram
for ça dos a ba ter em re ti ra da. Cor re ram para o seu quar tel pró xi mo e
logo re gres sa ram em nú me ro do bra do a de sa fi ar os ad ver sá ri os para luta 
ca va lhe i res ca. Incon ti nen ti os lou ros fi lhos da Bri tâ nia sa í ram com seus
ca ce tes da ven da e fu ri o sos ca í ram no seu pro ces so pre di le to so bre os
ca va lhe i res cos ba i a nos; mas em pou cos mi nu tos qua tro de les es tre bu -
cha vam en san güen ta dos no chão, com pro fun das fa ca das e só a rá pi da
fuga li vrou os ou tros da vin gan ça dos sol da dos bra si le i ros. Dois dos
fe ri dos mor re ram pou co de po is e os dois ou tros a mu i to cus to pu de ram 
ser sal vos da mor te mas não se res ta be le ce ram; um de les sem a mão
di re i ta, que fa cil men te de ce pa da por gol pe de afi a da ada ga fi cou como
tro féu no san gui no len to cam po da luta. Na in ves ti ga ção a que de po is se
pro ce deu foi im pos sí vel de ter mi nar os as sas si nos, pois de to das as pes -
so as que ha vi am as sis ti do à cena nin guém que ria ser de la tor; de todo
co ra ção to dos acha vam me re ci da a li ção aos atre vi dos in gle ses.

Des de essa oca sião foi se ve ra men te pro i bi do aos ma ri nhe i ros
in gle ses irem a ter ra e pou co de po is o bri gue le van ta va fer ros e ve le ja va
de re tor no ao Rio, sem ha ver ar ran ja do o que pre ten dia; e o ne go ci an te
pi ra ta vol tou de sim pe di do para sua casa e, ao que me cons ta, até hoje
vive em paz na ci da de do Des ter ro, des fru tan do sos se ga da men te o seu

Dez anos no Bra sil 351

∗ Tá bua alon ga da cer ca da por uma bor da de ma de i ra, às ve zes ar tis ti ca men te tra ba -
lha da, na qual os pre tos car re gam suas mer ca do ri as.



ousado rou bo. Qu an do o odi a do na vio saía do por to, to dos os brasileiros
pi a men te su pers ti ci o sos re pe ti da men te fa zi am o si nal-da-cruz e ainda o
des pe di am com mil pra gas e mal di ções.

Como re fe ri, eu re si di a prin cí pio du ran te a mi nha es ta da em
S. Ca ta ri na numa casa de cam po de si tu a ção en can ta do ra e tal vez pela
pri me i ra vez no Bra sil eu ti nha in te i ro mo ti vo de me sen tir sa tis fe i to;
essa fe li ci da de, po rém, não ha via de du rar mu i to. Esta vam na que le tem po 
seis ba ta lhões de ca ça do res em Des ter ro e ar re do res, dos qua is por fal ta
de aco mo da ção sem pre um era des ta ca do por dois me ses para Arma ção
das Ba le i as [sic], a sete lé guas da ca pi tal; por des gra ça, pou co de po is de
mi nha che ga da to cou a vez ao meu ba ta lhão – tro ca hor rí vel. Sa bía mos
tudo quan to ha via de ruim des sa fa mi ge ra da “cova do in fer no”, e ha vía -
mos de achá-la ain da pior do que nos ti nham con ta do.

Como a Arma ção fica no con ti nen te, era pre ci so trans por tar
em gran des bo tes as tro pas atra vés do Estre i to [sic], de 300 a 400 pas sos
de lar gu ra, que se pa ra a ilha do con ti nen te, e os ca va los dos ofi ci a is
ti nham que pas sar a nado. Mu i tos des ses po bres ani ma is só a cus to
al can ça vam a ou tra mar gem e tão ex te nu a dos que nes se dia não po di am 
car re gar seu ca va le i ro. Dali mar chá va mos até a in sig ni fi can te ci da de zi nha 
de S. Mi guel, onde ape sar do mau tem po as ruas e ja ne las apre sen ta vam
cen te nas de pes so as; to dos que ri am ver cara a cara as tro pas es tran ge i ras, 
os no vos vi to ri o sos de fen so res da pá tria. Os sol da dos fo ram aí aquar te -
la dos num pa i ol, em mau es ta do, ex tre ma men te imun do e os ofi ci a is na
ma i or par te se di ri gi ram para o úni co café exis ten te na lo ca li da de, e
mo lhan do o es tô ma go tra ta ram de es que cer a mo lha de la da rou pa e os
fe bris tre mo res de frio. Na ma nhã se guin te, de po is de es cor cha dos na
for ma do lou vá vel cos tu me pelo amá vel dono da casa, con ti nu a mos a
mar cha mu i to cedo e por ca u sa do mau tem po e da es tra da mon ta nho sa 
ti ve mos de acam par numa ola ria ar ru i na da, onde pas sa mos no i te hor rí -
vel, e só no ter ce i ro dia al can ça mos o nos so des ti no pro vi só rio. Era de
as pec to tris te, de ser to.

Além de al guns ne gros, que pa re ci am qua se da ida de de
Matu sa lém, não se via viva alma. Para quar tel nos foi in di ca do um gran de
edi fí cio, com pri do, cer ca do de muro bas tan te alto, e di vi di do em dois
quadros igua is; os ofi ci a is fo ram re par ti dos, aos dois e aos três, em
al guns ran chos iso la dos, pois não se po di am cha mar de ca sas, vis to que
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no mí ni mo uma casa exi ge por ta e ja ne la, te lha do e di vi são in ter na.
Todos ain da pos su ía mos al gum di nhe i ro, mas nada po día mos ad qui rir
com ele, a não ser um pou co de café e aguar den te de cana; pão não
havia ab so lu ta men te. Isto foi de po is re me di a do, pois quan do al guns
es pecula do res es per tos da lo ca li da de mais pró xi ma che i ra ram que aqui
po di am ga nhar al gu ma co i sa, vi e ram da ilha em gran des bo tes a nos
abas te cer das co i sas mais ne ces sá ri as, se bem que a pre ços exor bi tan tes.
E ha via ou tros ma les que não po di am ser re mo vi dos fa cil men te e que
nada fi ca vam a de ver às pra gas das ter ras dos fa raós. Inú me ros ra tos,
formi gas, co bri nhas es cor re ga di as e ou tros bi chos no seu ti râ ni co pe río do
rumi nan te não con sen ti am, nem de dia nem de no i te, que um só ins tan te
pu dés se mos des can çar em paz. Pul gas enor mes sal ta vam tão atre vi das e
nu me ro sas que as cal ças bran cas, mal se en tra va no quar tel, fi ca vam pre -
tas até o jo e lho, e os po bres sol da dos, no meio da no i te des per ta dos em
seu sono le tár gi co por es ses pi can tes he ma tó fa gos, ti nham que fu gir e
de i tar-se ao re len to. Uma das ma i o res pra gas eram os bi chos-de-pé, já
di ver sas ve zes men ci o na dos, que em ne nhum ou tro lu gar do Bra sil achei 
em tal abun dân cia como nesta des gra ça da Arma ção. Em vão empre gá -
va mos to dos os me i os ima gi ná ve is para nos li vrar mos des ses in de se já ve -
is e imun dos hós pe des; nem as mais fre qüen tes fric ções de dro gas, nem
o mais es pes so cal ça do im pe dia a pe ne tra ção de les. Ain da me lem bro
mu i to bem de que ha via sol da dos que num dia ex tra íam 30 a 40 sa qui -
nhos des se bi cho, che i os de ovos, cada um dos qua is sa qui nhos de i xa va
um bu ra co do ta ma nho de uma er vi lha, ex tra ção mu i to dolorosa, e já
no dia se guin te nú me ro igual se alo ja ra, no ta da men te nas unhas e nos
cal ca nha res. Acon te ce que com toda a ha bi li da de na operação, a agu lha
ou ca ni ve te bem pon ti a gu do rompe a bol sa e fi cam alguns ovos no bu -
ra co; en tão re sul tam fe ri das hor rí ve is que mu i tas vezes até ca u sam a per -
da do dedo. Para evi tar isso, mu i tos de nós nos li mi tá vamos a abrir o sa -
qui nho che io da que la cri a tu ra do di a bo e lhe de i távamos em cima, em
gros so, um pou co de mer cú rio, o que mata ins tan ta neamen te o bi cho e
des trói seus ovos; mas o seu uso fre qüen te é no ci vo. Nun ca pude com -
pre en der como esse in se to tão pe que no pe ne tra atra vés do me lhor cal -
ça do e em 2 ou 3 dias põe al guns cen tos de ovos, cada um dos qua is é 4
a 5 ve zes ma i or que o bi cho.
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Para en cher a me di da dos nos sos ma les éra mos ator men ta dos 
por um té dio mor tal. Não se po dia ma no brar, por que não ha via es pa ço
na que la pa ne la cer ca da de mon ta nhas; em le i tu ra nem se po dia pen sar,
pois de que ma ne i ra ha ve ria de des gar rar-se um li vro nes se de ser to?
Qu e rer fa zer pas se i os a pé se ria de ma si a do pe no so, por quan to to dos os
ca mi nhos hor ri vel men te mal gra da dos e ín gre mes ser pe a vam pela ser ra.
Des tar te, por dois me ses in te i ros nos vi mos for ça dos a ja zer so bre o
cou ro do urso e du ran te todo esse tem po res pi rar uma fe den ti na e uma
at mos fe ra me fí ti ca, que bem fa cil men te po de ria ter de sen ca de a do uma
pes te.

Esta Arma ção, ou tro ra pro pri e da de par ti cu lar dos reis de
Portu gal, aqui ins ta la da por ca u sa da pes ca da ba le ia, an ti ga men te lhes
ren dera por ano a soma de 400.000 pi as tras es pa nho las. Os am plos
edifícios, onde ago ra aquar te la vam os nos sos sol da dos, eram a mo ra dia
dos ar po adores; de ba i xo do an ti go as so a lho ha via gran des abóba das de
al ve na ria, onde se guar da va o aze i te das ba le i as até que hou ves se quan ti -
da de bas tan te para em bar car nos na vi os.

É um fe nô me no na tu ral im pres si o nan te, mas mu i to sa bi do,
que as ba le i as mu dam seu ha bi tat cada vez mais em di re ção ao Pólo Sul,
tan to que ago ra nes sa ar ma ção, em vez das 400 a 500 ba le i as anu a is, só
se pes cam 6 a 8, de modo que há mu i to tem po aque las abóba das não se
en chem. E há oito ou dez anos o aze i te po dre, com es pes su ra de um pé, 
restava ali e es pa lha va atra vés das jun tas aber tas aque le che i ro re pug nan te
que em pes ta va toda a re don de za. Até o tan que, onde se de i xa vam os
pe i xes a apo dre cer para de po is se pa rar fa cil men te a car ne do es que le to
não fora lim po, e de sen vol via como re la xa da es tru me i ra os mais de le térios
ga ses. Como ul ti ma men te o ren di men to não che gas se para pa gar de vi -
da men te o ad mi nis tra dor vi ta lí cio e ma tar a fome aos ne gros ar qui velhos 
e in ca pa zes de todo tra ba lho, o go ver no in ti mi da do pelo as pec to eco nô -
mi co de i xou de im por tar-se com a Arma ção e pa re ce fir me men te re sol -
vi do a de i xar de ca ir com ple ta men te esta im pro du ti va ins ta la ção.

Para ao me nos nos dis tra ir mos um pou co e es ca par um tan to
aos mil abor re ci men tos da Arma ção tra va mos re la ções com os nu me -
rosos pes ca do res, que duas a três ve zes por se ma na vi nham até cá para
nos abas te ce rem do que o mar ofe re ce de sa bo ro so, e aca ba mos por
lhes pro me ter de vi si tá-los em suas al de i as. Com três ami gos em igual
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dis po si ção mon tei a ca va lo nes se pro pó si to e nos en ca mi nha mos para
uma baía que nos fora in di ca da a 3 lé guas (as car tas não a men ci o nam),
onde ha via di ver sos ran chos dis per sos, que em par te ser vi am de mo ra da 
a nos sos no vos co nhe ci dos. Des co nhe cen do o ca mi nho e re tar da dos
pela es tra da íngre me, que tí nha mos que ir tre pan do, só che ga mos a
destino de po is da me ia-noite. Sem ce ri mô nia ba te mos à pri me i ra por ta,
dis se mos que éra mos ofi ci a is ale mães e gra ce jan do pe di mos que nos
abris sem ou en tão nos in di cas sem a casa do pes ca dor aqui re si den te,
cujo nome de cli na mos. Por aca so o ran cho era do fi lho des se ho mem
que pro cu rá va mos, e o ra paz de cla ran do es tar ao par dos nos sos he ro -
ís mos (co i sas de que não sei) não nos de i xou em paz en quan to não
ape a mos e nos dis pusemos a pas sar o res to da no i te em casa dele. A
jovem es po sa, em adi an ta do es ta do de gra vi dez, ime di a ta men te teve
que co zi nhar e as sar pe i xes para nós – como va mos ver ali men to ex clu -
si vo des sa gen te – e tra zer a com pe ten te aguar den te de cana; e o ma ri do 
como pos ses so foi per cor rer as ou tras ca sas, a des per tar os mo ra do res e 
con vi dá-los a irem pas sar a no i te a ba i lar na casa dele.

Não de cor re ra meia hora, co me ça ram a apa re cer ho mens,
mu lhe res e ra pa ri gas, to dos em tra je no tur no, com mu i tas fi tas mul ti -
cores e to dos ao que pa re ce mu i to con ten tes com a nos sa vi si ta no tur na. 
Por fim re gres sou tam bém o dono da casa, acom pa nha do de umas dez
ra pa ri gas le vi a nas e le ve men te ves ti das e um es pa nhol des gar ra do, no
qual bem se adi vi nha va pe los olhos a na da rem num luar es cu ro o al co vi -
teiro e ban di do. Tra zia ele um ve lho man do lim fran cês, mu i to re men da do,
com o qual pre ten dia de po is acom pa nhar o can to, ou an tes o cho ro das
mu lhe res ve lhas, du ran te as dan ças.

A prin cí pio tudo es ta va meio rí gi do e ce ri mo ni o so, so men te
nós ale mães pa les trá va mos e nos dis tra ía mos de sem ba ra ça da men te com 
o sexo às ve zes não belo; os bra si le i ros se con ser va vam “como se não
sou bes sem abrir a beca e não qui ses sem dar pa la vra ao pró xi mo”. Mas
de po is de es va zi a das di ver sas gar ra fas de ca cha ça, re pen ti na men te
de sem ba ra çou-se a lín gua aos ho mens e às mu lhe res, de tal ma ne i ra que 
ao mais cal mo ob ser va dor pa re ce ria que que ri am de pres sa res sar cir o
tem po per di do. De via co me çar o ba i le: con vi dou-se o es pa nhol na u fra -
ga do a que afi nas se o seu ins tru men to, mas, oh! des gra ça! ou fe li ci da de
– fal ta vam dois ter ços das pal ra do ras cor das. Enxa me i am ime di a ta men te
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emis sá ri os por toda a al de ia à cata de cor das, in te i ras ou não, de to das as 
gui tar ras, e com isso aca bou-se por ar ran jar uma co i sa que qua se pos su ía
os sons de um ins tru men to mu si cal. A fa lar em voz alta, exul tan tes, os
con vi vas se dis põem em duas fi le i ras e co me ça o ba i le mais in de cen te
que ja ma is eu tive a hon ra de ver, ao som har mo ni o so da que le in fer nal
mo i nho de café, acom pa nha do por pal mi nhas das da mas e seu can tan te
vo ze rio. As mais re pug nan tes con tra ções mus cu la res, obs ce ni da des
mur mu ra das em voz ba i xa ou can ta das alto ao com pas so da mú si ca,
con tac tos ca den ci a dos e no jen tas con cre ti za ções de ati tu des dos mais
lú bri cos de se jos, ca rac te ri za vam to dos os mo vi men tos. Uma eu ro péia
te ria co ra do de ver go nha à con tem pla ção de tais ce nas, mas as nos sas
be las, di ver ti das fi lhas de pes ca do res, pa re ce que não acha vam, ape nas
sen ti am ex tra or di ná ria có ce ga e gran de pra zer na que le fol gue do re les.
Na tu ral men te não tar dou que nos sen tís se mos em ex tre mo en te di a dos
com a co i sa, pois ne nhum de nós se sen tia ten ta do a to mar par te na que le
di ver ti men to imo ral, na que le bar ba res co dis pên dio de es for ços, além de
que nos sen tía mos mu i to fa ti ga dos da pe no sa ca val ga da. Por isso pela
ma dru ga da nos es ten de mos so bre a gran de cama de ca sal exis ten te na
sala do ba i le e sem em bar go do ba ru lho dor mi mos ain da al guns mi -
nu tos bem des can sa da men te. Esta va alto o sol quan do nos des per ta ram
para to mar café e o lou co es cân da lo con ti nu ou até que fos se ser vi do o
al mo ço, que, como o jan tar e a ceia, era cons ti tu í do uni ca men te de pe i xe.

De como es tes “ino cen tes fi lhos da na tu re za” têm cor di al
pra zer de dar o pou co que pos su em pro va-o o fato de que de po is de
cada um de nós ter to ma do a cus to cin co xí ca ras de café, ain da nos
obri gam a to mar mais ou tra. Ver da de é que o café e o açú car, a ca cha ça
e o pe i xe, tudo eram ar ti gos de que cada qual plan ta va ou co lhia quan to
ne ces si tas se e que não lhe cus tas se dis pên dio de di nhe i ro – co i sa aqui
ine xis ten te – con tu do a pres te za com que ofe re ci am tudo quan to
pos su íam era se gu ra da sua hos pi ta li da de, tra ço es sen ci al do ca rá ter des -
ses fe li zes pra i e i ros.

Ape sar da gen ti le za des sa boa gen te não po día mos ocul tar
mu tu a men te que tí nha mos sa í do da chu va para o agua ce i ro, pelo que
ar den te men te al me já va mos uma opor tu ni da de de sair da sala sem ser -
mos vis tos e ir mos em bo ra. Mas per ce be ram nos sos olha res, adi vi nha -
ram nos sos pen sa men tos.
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Qu a se cho ran do o ul tra-amá vel dono da casa nos pe diu que
pelo me nos este dia ain da pas sás se mos em sua hu mil de chou pa na,
prin ci pal men te por que ain da não ví ra mos seu ve lho pai, por quem afi nal
de con tas tí nha mos em pre en di do a vi a gem; toda a com pa nhia se cun dou 
a sua sú pli ca, la men tan do que não ti ves sem po di do ob se qui ar-nos com
me lho res co mi das e be bi das; e di ver sos mo ços se ofe re ce ram para ir
ime di a ta men te à po vo a ção mais pró xi ma, dis tan te qua tro lé guas em bus ca
do que de se jás se mos. Em re su mo, para nos mos trar mos cris tãos, como
a des cul pa de que o ser vi ço re cla ma va nos sa pre sen ça não me re cia cré -
di to, ti ve mos que to mar a he rói ca re so lu ção de acom pa nhar a pa go de i ra
até ao ou tro dia. De ma is, ti nham usa do de um ar dil, en quan to se dis cu tia
se fi ca ría mos ou não: ti ra ram nos sos ca va los da es tre ba ria e le va ram-nos 
para lo cal que ig no rá va mos, de modo que fi ca mos sem me i os para fu gir
se cre ta men te.

De po is do al mo ço apa re ceu fi nal men te o mu i to es pe ra do
ve lho; vi nha en do min ga do e em com pa nhia de di ver sas ra pa ri gas en fe i -
ta das fes ti va men te e vi si vel men te an si o sas de amor. Re co me çou a ba ca -
nal e por mais que pre ten dês se mos no va men te ser me ros es pec ta do res
do mis té rio, fo mos os ten si va men te pro vo ca dos pe las da mas pes ca do ras, 
den tre elas al gu mas on di nas bem ten ta do ras, e mais não pu de mos re sis -
tir a tam bém to mar par te. Ha vía mos de pa re cer di ver ti dos ao gi rar mos
em uni for me im pe ri al no meio das ra pa ri gas meio nuas, a imi tar os mo -
vi men tos e as ges ti cu la ções si mi e scas dos bra si le i ros; e por mais de sa je i -
ta dos que fôs se mos nos di ver sos je i tos e tre je i tos do cor po, pa re ce que
as su a ren tas bra si le i ras mu i to se agra da vam de nós, pois qua se to das ao
mes mo tem po que ri am dan çar co nos co. O es pa nhol tra ta va seu man do -
lim in vá li do com uma mo de lar re sis tên cia; a ter ra tor nou-se mar e no
tur bi lhão da ebri e da de pro du zi da pela ca cha ça as se re i as do meio dos
ca ni ços su bi am ao car ro de co ral a pu xar para o fun do, ao vo lup tu o so
le i to, o an si o so ca va le i ro.

Pe las onze ho ras o ve lho in sis tiu que o acom pa nhás se mos à
casa dele para lá to mar mos ou tro al mo ço. Sa bía mos de an te mão que
con sis ti ria de pe i xe e ca cha ça, e ca cha ça e pe i xe, mas de bom gra do ace -
de mos para pelo me nos por al gum tem po es ca par mos ao ca lor su fo can te,
à nu vem de pó e de fu ma ça de ci gar ros que na aca nha da sala pro du zia
obs cu ri da de egíp cia. Mal de re gres so des se al mo ço, já era pos ta a gi gan -
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tes ca mesa para o jan tar na casa do nos so an fi trião, onde no va men te nos 
apre sen ta ram tal vez umas vin te va ri e da des de pe i xes e mo lus cos, mas
ne nhum le gu me, e em vez de pão um pou co de fa ri nha de man di o ca.
Não nos era pos sí vel co mer co i sa al gu ma, o que po rém não atri bu íam à
gran de quan ti da de que já co mê ra mos, mas sim ao nos so de li ca do pa la -
dar, que, como di zi am, es ta va mal ha bi tu a do com la gar to e car ne de rês.
Os bra si le i ros em ge ral são mu i to co me do res e de po is de uma re fe i ção
mal gas tam uma hora para di ges tão, para po de rem re co me çar; o mes mo
es pe ra vam de nós e por isso sem ces sar las ti ma vam que não pu des sem
me lhor re ga lar-nos [sic].

Para hor ror nos so logo de po is da mesa co me çou de novo a
dan ça de S. Gu i do e às qua tro em pon to ou tra vez a hor rí vel fes ta da
con su ma ção.

Sob in ces san te co mer, be ber, pal rar, na mo ris car, ton tu ra,
en jôo e dan ça pros se guiu essa or gia tran sa tlân ti ca, até que no ou tro dia
soou a hora da re den ção. Gran de par te dos con vi vas, ten do co zi nha do a 
be be de i ra com nova be be de i ra, nos acom pa nha ram boa meia lé gua, e
es pe ci al men te en tre o pes so al fe mi ni no no ta mos mu i tas que à des pe di da 
ti nham os olhos es cu ros ra sos d’água. Po bres on di nas!

To dos os ho mens nos pro me te ram que bre ve men te com suas 
fi lhas nos re tri bu i ri am a vi si ta e ain da nos gri ta ram um “Deus guar de os
se nho res!” [sic]; cra va mos as es po ras nos flan cos dos ca va los e como
re lâm pa gos de sa pa re ce mos atrás dos mon tes. De po is con ti nu a mos a
prin cí pio len ta men te e ca la dos, cada qual ti nha bas tan te que re fle tir
so bre o que aca ba ra de pas sar; mas de po is, de re pen te, como se ti vés se -
mos com bi na do, ex plo di mos em gar ga lha das, cada um con tan do suas
con ver sas com as da mas pes ca do ras, em ge ral bas tan te ri dí cu las, e só
quan do mais tar de avis ta mos de novo a re si dên cia dos ra tos, pul gas e
bi chos-de-pé, dis si pou-se o nos so bom hu mor, subs ti tu í do pelo pres -
sen ti men to an gus ti an te do té dio.

Os pri me i ros se res vi vos que avis ta mos ao re gres sar à Arma -
ção fo ram al guns da que les ne gros ve lhos que, como re fe ri, em doce
in do lên cia aqui aguar da vam o ter mo de sua exis tên cia ou tro ra tão afa -
no sa. Ao ca lor do sol do meio-dia pe no sa men te se ha vi am ar ras ta do
para fora de seus ran chos para se ex po rem aos ar den tes ra i os so la res,
onde pa re ci am sen tir-se mu i to bem, ao pas so que nós, ala ga dos em
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suor, nos apres sá va mos por al can çar quan to an tes um lu gar zi nho fres co. 
Não é fá cil que per ca a cor o ne gro ca be lo ca ra pi nha do pre to, mes mo
em ida de avan ça da, mas en tre os que aqui en con tra mos não ha via um
úni co a quem os anos não ti ves sem em bran que ci do os ca be los. Isso me
cha mou a aten ção e por isso a al guns per gun tei pela ida de, mas da vam
res pos tas tão atra pa lha das que logo no tei que ne nhum o sa bia; por
exem plo, um de les, afir ma va que ti nha vin te anos, ao pas so que ou tro
vi si vel men te mais moço pre ten dia ter mais de cem. Para sa ber da ver da de 
per gun tei-lhe pe los no mes e me di ri gi ao ad mi nis tra dor, a pe dir-lhe que
ve ri fi cas se nos re gis tros de nas ci men to des ses es cra vos em que ano te ri am
vis to a luz do dia; e ve ri fi cou-se que o ra paz dos vin te anos já ti nha 104
ve rões, e não era o mais ve lho dos ne gros ali exis ten tes. Nos re gis tros
não fi gu ra va ne nhum que ti ves se me nos de 80 anos, pois to dos os
me nos ido sos ain da ca pa zes de tra ba lhar, ti nham sido re mo vi dos para
ou tras pro pri e da des im pe ri a is.

Aqui en con tro ou tra vez uma du pla cru zi nha em meu diá rio e 
como me men to [sic] de se nhei aba i xo dela uma ca be ça de ne gro; isso
sig ni fi ca que aqui é o pon to ade qua do para dar al guns es cla re ci men tos
so bre as con di ções dos ne gros no Bra sil, em ge ral, bem como es pe ci al -
men te so bre a es cra vi dão, para cor ri gir mu i tas co i sas que a res pe i to têm
es pa lha do pes so as in sci en tes e cer tos “des cre do res de vi a gens fe i tas
den tro de casa”.

A ma i or par te dos ne gros que con ti nu am a ser in tro du zi dos
da Áfri ca no Bra sil, já em sua pá tria eram es cra vos, ou por te rem sido
fe i tos pri si o ne i ros em guer ra ou por se rem des cen den tes de pri si o ne i ros. 
Tais ho mens po dem, pois, con si de rar-se fe li zes quan do apa re ce um
com pra dor para eles, que os li vre dos bár ba ros tra tos de seus ir mãos
ne gros, pois está de mons tra do que o ne gro li vre, tan to na Áfri ca como
no Bra sil, tra ta a seu se me lhan te mu i to mais cru el men te do que é ca paz
de fazê-lo qual quer bran co.

Sel va ge ria e cru e za ina tas, to tal au sên cia de me lho res sen ti -
men tos, bem como o re ce io de que o es cra vo pos sa ter a idéia de se
equi pa rar ao seu se nhor, que dele não se dis tin gue pela cor, são as ca u sas
prin ci pa is por que o ne gro li vre exer ce aque la re vol tan te ti ra nia e du re za
con tra o ne gro seu es cra vo. E além dis so não é raro que os che fes de
cer tas pe que nas tri bos man dem ma tar seus pri si o ne i ros de guer ra, como 
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ani mal que não paga mais o que come, des de que não en con trem com -
pra dor para os co i ta dos. E ain da aque les nas ci dos li vres e que não fo ram 
apri si o na dos em guer ra, mes mo em sua pá tria, são sem pre es cra vos dos
che fes ti râ ni cos. O che fe de uma tri bo ou de um ban do ar ro ga-se o di re i to
de im por à sua gen te tudo quan to bem lhe pa re cer. Ne gli gen te e pre gui -
ço so como o ne gro é de na tu re za, o che fe não quer tra ba lhar, pre fe re
an dar va gan do nu, qua se sem ne ces si da des, só para pou par o tra ba lho
de fa bri car a rou pa, cons tru ir a ca ba na, tor nar a vida agra dá vel ou
cô mo da. Qu an to me nos se re sol ve rá ele a cul ti var o solo com o suor do 
ros to! De onde, po rém, o ne gro há de ti rar o ne ces sá rio para se ve ros
im pos tos de seu che fe? Só um meio lhe res ta: o pai apa nha o fi lho, ou o
fi lho ao pai; a mãe apa nha a fi lha, ou o fi lho à irmã; em uma pa la vra, o
mais for te apa nha o mais fra co da fa mí lia para pa gar com ele os im pos -
tos. Ten do as sim o che fe um cer to nú me ro de es cra vos, ime di a ta men te
le van ta acam pa men to do in te ri or do país e se apro xi ma da cos ta, a ofe -
re cer a sua mer ca do ria em tro ca de toda es pé cie de bu gi gan gas, como
fi tas, con tas de vi dro, fa cas, e es pe ci al men te aguar den te e ta ba co. Fe i ta a 
tran sa ção, o ban do se re ti ra, cada um ga nha al gu ma co i sa das pre ci o si da -
des bar ga nha das, dis tri bu i ção que tan to os ab sor ve que se con ser vam
im pas sí ve is a ver, com si na is ex te ri o res de bes ti al em bru te ci men to, o
em bar que de seus pa ren tes nos na vi os.

Uma fita de cor ou uma faca bri lhan te sus ci ta mu i to mais o
seu in te res se do que a sor te de um ir mão ma ni e ta do ou da irmã cho ro -
sa. Che ga dos os ne gros à bor da do na vio de es cra vos, são es fre ga dos
com gor du ra, já para que se con ser vem de jun tas fle xí ve is, já para pre -
ve nir a sar na, que é mu i to co mum; em se gui da cor tam-lhes ren te os
ca be los e dá-se a cada um, um gor ro ver me lho ou azul, de lã, e uma
tira gran de de fla ne la para que se em bru lhem em pro te ção con tra o
frio, que já é sen sí vel para os fi lhos da Áfri ca des de que se al can ce os
14 ou 15 gra us de la ti tu de sul. Sua ali men ta ção a bor do con sis te prin ci -
pal men te de fe i jão, fa ri nha e ar roz, que re ce bem far ta men te; to dos os
dias, em tur mas de 20 a 30, são le va dos por al gu mas ho ras ao con vés,
para res pi ra rem o ar fres co, as sim como por meio de de fu ma ções e
areja men to se tra ta de re mo ver dos alo ja men tos os odo res mal che i -
rosos des sa gen te.
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Já por aí se vê quan to é ine xa ta a afir ma ção de cer tos es cri to -
res de que os ne gros são aglo me ra dos como aren ques em la tas e que
so frem fome na vi a gem. Não fa la rei em hu ma ni da de, mas o pró prio
in te res se co mer ci al, a gran de roda mo to ra no ca mi nho de ven to da
existência, for ça os ne gre i ros a cu i da rem de le var sua mer ca do ria ao mer -
ca do em bom es ta do de sa ú de e con ser va ção; pois um ne gro ro bus to,
sa dio, dá 400 pi as tras, ao pas so que um fra co ou ado en ta do não dá mais
que 150 a 200.

Che ga dos ao por to do Rio de Ja ne i ro, pro ce de-se à con ta gem, 
pois o es ta do re ce be pe que na con tri bu i ção por ca be ça; só de po is são
de sem bar ca dos para se rem exi bi dos no mer ca do de es cra vos, na al fân -
de ga, onde logo se apre sen tam aos ma go tes os com pra do res avi sa dos da 
che ga da de nova mer ca do ria. É re al men te hor rí vel a im pres são que se
tem des ses ne gros re cém-che ga dos. Insen si vel men te o eu ro peu que
nun ca viu se me lhan te es pe tá cu lo fica em dú vi da se se rão mes mo se res
hu ma nos; o olhar pa ra do, inex pres si vo, as sus ta do; os mo vi men tos
de sen gon ça dos, ca nhes tros de seus mem bros; a boca aber ta, pela qual
ra ra men te sai um som inar ti cu la do; a in ven cí vel pre gui ça com que se
le van tam quan do for ça dos pelo chi co te; a to li ce bes ti al in dis far ça vel -
men te pin ta da em to das as suas ex pres sões fi si o nô mi cas – tudo isso
pa re ce elo qüen te ates ta do de sua as cen dên cia bes ti al. Obser van do-se
um ma ca co e abs tra in do-se do seu far to pêlo, tem-se a ten ta ção de con -
si de rá-lo ho mem, an tes que ao ne gro que aca ba de ser ar ras ta do de sua
lon gín qüa pá tria às mag ní fi cas pla gas do Bra sil.

Antes que o com pra dor fe che o seu ne gó cio, o pre to tem que
se le van tar para que lhe se jam exa mi na dos os mem bros e com es pe ci al
aten ção o pe i to e as par tes pu den das; se o dono ace i ta a ofer ta, logo se
fir ma con tra to le gal para as se gu rar ao com pra dor a le gí ti ma pos se do
ne gro ou ne gra, bem como de seus fi lhos e fi lhos dos fi lhos. Então o
es cra vo vai para a re si dên cia do novo dono, se este mora na ca pi tal, ou
para o in te ri or, se for o caso.

Às des pe di das nes se ato nun ca vi as ce nas trá gi cas de que se
têm fe i to fá bu las; sem pen sar, afas tam-se do ami go, de i xam os mais pró -
xi mos pa ren tes, e sem qual quer ex pres são de sen ti men to, sem lá gri mas,
sem de ses pe ra ção, sem a mí ni ma cons ciên cia de ener gia es pi ri tu al,
acom pa nham o dono. Os que se des ti nam a fi car mes mo no Rio de
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Janeiro po dem ale grar-se de sor te mu i to me lhor do que aque les que vão 
longe para o in te ri or do país, para as plan ta ções. Os pri me i ros a prin cípio
quase nada têm que fa zer, pois o dono só se pre o cu pa em que aprendam a
língua por tu gue sa, o que em re gra con se guem de pres sa, por que o seu
inte lec to pre gui ço so, mas de boa me mó ria, iná bil para re fle tir, em bre ve
só se vota a essa co i sa úni ca, apren der aque le idi o ma; ao mes mo tem po
du ran te essa apren di za gem cu i da-se de ti rar-lhes os mo vi men tos e ges -
tos de ani ma is sel va gens e en si nar-lhes ou tros mais hu ma nos.

Uma vez no pon to de po de rem de al gum modo fa zer-se
en ten der, ou vão de apren di zes para al gu ma ofi ci na, ou são em pre ga -
dos como ga nha do res na rua, em car re tos de car gas, como sa cos de
café, la tas d’água, mó ve is, cujo pro du to no fim do dia en tre gam ao
dono. É ver da de que mu i tas ve zes os pre tos não fa zem en tre ga do
di nhe i ro todo e en tão re ce bem bár ba ros cas ti gos, mas é pre ci so não
es que cer que qua se sem pre a cul pa é mes ma de les, que em vez de tra -
ba lha rem di li gen te men te ain da gas tam o pou co que ga nham be ben do 
nas ven das, e só re cor rem à men ti ra di zen do que não ti ve ram fre gue ses
para ga nhar al guns vin téns, para ver se es ca pam ao co nhe ci do chi co te
do dono. Mas aque les que fa zem a sua ta re fa e se com por tam bem,
ge ral men te re ce bem tra ta men to bran do, tan to que ra ra men te nu trem
o de se jo de tor nar à pá tria.

A me lhor sor te é sem dú vi da a da que les es cra vos que são cri a -
dos ou co che i ros dos ne go ci an tes es tran ge i ros, mas es tes são ge ral men te 
os cri ou los, isto é, ne gros já nas ci dos no Bra sil. São ge ral men te pre fe ri -
dos para tais ser vi ços, por que pos su em mais in te li gên cia e des tre za,
as sim como as suas ca ras não são re cor ta das de to dos os je i tos, como as 
dos afri ca nos na tos.

Má sor te é a dos ne gros que vão para as fa zen das do in te ri or.
Embo ra de cons ti tu i ção mais for te, mais ro bus ta, o ne gro novo [sic] tem
me nos von ta de de tra ba lhar do que o cri ou lo, mais fra co, e só o re lho o
man tém em ati vi da de e di li gên cia; pa la vras, boas ou más, ne nhum efe i to 
pro du zem nele. Nas gran des plan ta ções, de ba i xo da ri go ro sa ins pe ção
de um ca pa taz [sic], mu i tas ve zes tam bém ne gro, que não raro os tra ta
com exa ge ra da du re za e ri gor, os es cra vos se sen tem mu i tas ve zes al ta -
men te in fe li zes e ou sam fu gir para a flo res ta pró xi ma, le va dos pela es pe -
ran ça vã de po de rem aí vi ver como ho mens li vres como dan tes em dias
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me lho res. Mas mu i to de pres sa lhes cai a ven da dos olhos, ve ri fi cam a
im pos si bi li da de de vi ve rem na sel va; fal ta de ali men tos, os ín di os e as
on ças os for çam a se re a pro xi ma rem da mo ra da dos bran cos e en tão
ge ral men te não tar da que um ca pi tão-do-mato [sic]∗ os apa nhem e re con -
du zam a seus se nho res, que en tão os cas ti gam du ra men te, tan to mais
que têm que pa gar 8.000 Rs. por ne gro apa nha do. Se po rém, an tes de
apa nha do, o ne gro se di ri ge a um bran co a pe dir pro te ção e de fe sa,
em ge ral, o bra si le i ro não o cas ti ga, ape nas o ame a ça de pu ni ção tan to
mais dura caso re in ci da. Se me lhan te cos tu me tem isso de bom, que evi ta
o su i cí dio ou ou tra lou cu ra do ne gro apa nha do que não tre pi da ria em
ex por sua vida ante o bár ba ro cas ti go com que o re ce bes se o se nhor a
que fos se re con du zi do. Assim abre-se-lhe o ca mi nho de es ca par à sur ra
e de re pa rar o erro. Aliás, em ge ral sen do a pri me i ra vez que ele ten ta
ga nhar a li ber da de, a sur ra é leve, mas em re in ci dên cia sua sor te é ter rí -
vel; pois não é só a for mi dá vel sur ra, mas ain da para cor tar pos si bi li da de 
de nova fuga, o dono man da pren der-lhe ao pes co ço uma ar go la de fer ro,
de cer ca de dois de dos de gros su ra, na qual está pre sa uma cruz tam bém 
de fer ro que so bres sai aci ma da ca be ça do mar ti ri za do, for ja du ra hor rí -
vel que não só o ex põe ao me nos pre zo dos ou tros, como não lhe per -
mi te o de vi do re pou so no tur no, pois a cada mo vi men to lhe ca u sa do lo -
ro sa pres são. Mais de tes tá ve is que esse cas ti go são as más ca ras de fo lha
de fer ro que mu i tas ve zes apli cam, com ca de a do, aos ne gros que se em -
bri a gam ou que têm o mau cos tu me de co mer ter ra.

É aliás cu ri o so que um ho mem pos sa ter gos to por se me lhan te 
co mi da con trá ria à na tu re za, mas tudo no mun do é ques tão de gos to, e
os ne gros cos tu mam co mer ter ra ver me lha gor da, com o mes mo pra zer
com que um glu tão come pe tis cos. Até cri an ças de 2 a 3 anos re ve lam
esse mau cos tu me, que mais tar de cus tam a de i xar. A con se qüên cia
na tu ral des se gos to bes ti al são cons ti pa ções de ven tre in cu rá ve is, e
en du re ci men to do ba i xo ven tre, que mu i tas ve zes acar re tam a mor te em 
pou co tem po; como os do nos dos es cra vos não que rem per dê-los, pois
que lhes cus ta ram di nhe i ro, e a pan ca da nada adi an ta, usam as tais más -
ca ras, que são pro vi das de com pri do na riz, que vai até ao que i xo, e não
per mi te ao mas ca ra do le var nada à boca. O as pec to de se me lhan te
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“ho mem da más ca ra de fer ro” tem algo de hor rí vel e re pug nan te, mas
ain da mais as que ro so é que às ve zes se en con tram nas ruas da ci da de
ne gras as sim mas ca ra das. Por esse meio al can ça-se sem dú vi da o fim vi -
sa do, mas a meu ver é di a bó li ca essa in ven ção, pois bas ta lem brar, dos
di ver sos ma les de cor ren tes, o su plí cio do in fe liz com o ar den te ca lor bra -
si le i ro a não po der res pi rar ar li vre.

Ou tro ví cio de qua se to dos os ne gros é a pro pen são para
fur tar. Pa re ce que não têm a no ção de ho nes ti da de e di re i to. Para cor -
ri gir esse mais ver go nho so de to dos os ví ci os, os bra si le i ros usam da
sua pa na céia, o chi co te. Os es tran ge i ros, por um fal so sen ti men to de
com pa i xão, cos tu mam dar aos do min gos al gum di nhe i ro aos seus
es cra vos pen san do que com o gozo que lhes pro por ci o nam os des vi am
da ten ta ção de fur tar. A este pro pó si to ve ri fi ca-se que os na tu ra is do
país sa bem mu i to me lhor que os es tran ge i ros jul gar acer ta da men te e
tra tar in te li gen te men te os seus ne gros, pois jus ta men te os es cra vos dos 
es tran ge i ros têm fama de se rem os ma i o res la drões e pa ti fes de todo o
Impé rio.

O pou co que os seus se nho res lhes dão não des per ta gra ti dão 
em seus co ra ções, só o de se jo de ob te rem mais, e como não con si de ram 
cri me a apro pri a ção in dé bi ta, só ver go nha de i xar-se apa nhar, é ine vi tá vel 
que apro ve i tem toda opor tu ni da de em que haja o que rou bar ou fur tar.
O bra si le i ro nis so pro ce de mais in te li gen te men te; nun ca dá di nhe i ro a
seu es cra vo, mas lhe dá aos do min gos e fe ri a dos um pe da ço de fumo,
um pou co de rapé e tal vez um copo de ca cha ça; des ta ma ne i ra os
ne gros apren dem me nos a dar va lor ao di nhe i ro e por isso não tra tam
so fre ga men te de ar ran já-lo.

Nos dias de fes ta tam bém lhes é per mi ti do de se en tre ga rem
li vre men te a seus fol gue dos. Cos tu mam en tão re u nir-se em lu ga res a
isso des ti na dos, per to das ci da des, para es que ce rem com a mú si ca e a
dan ça as pe nas e tris te zas da se ma na. Os ins tru men tos mu si ca is de que
aí se ser vem são em re gra ex tre ma men te sim ples, o que não im pe de que 
to quem al guns de les com gran de pe rí cia. O mais im por tan te de les con -
sis te numa meia ca be ça ou po ron go, com has te zi nhas de fer ro, o qual de 
to dos é o que soa mais agra da vel men te. Tam bém usam uma cor da de
tripa es ti ca da so bre um arco, bem como to cam com as mãos toda espécie
de tam bor. Não se pode es pe rar gran de har mo nia de se me lhan te ins tru -
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men tal, mas os ne gros com ele sen tem-se bem fe li zes pois du ran te essas 
ho ras têm a ilu são de se rem in de pen den tes e li vres. Já as suas dan ças, como 
ti ve mos oca sião de re fe rir, não me re cem lou vor, pois mais têm que ver
com os fa u nos do que com Terp sí co re.

A ali men ta ção ha bi tu al dos es cra vos na ca pi tal con sis te em
fa ri nha de man di o ca, fe i jão, ar roz, tou ci nho e ba na nas; no in te ri or do
país, mor men te nas ca sas mais po bres, às ve zes têm que se con ten tar
du ran te me ses com la ran ja e fa ri nha. Não se acre di ta ria que com se me -
lhan te ali men to pu des se um ho mem con ser var sua for ça e sa ú de, mor -
men te ten do tra ba lho pe sa do, en tre tan to es ses ne gros são tão for tes e
sa di os como se ti ves sem a me lhor ali men ta ção. Por aí se vê como o afri -
ca no exi ge pou co para sua ma nu ten ção, pois um ale mão, ou de um
modo ge ral um eu ro peu, ali men ta do ex clu si va men te a la ran ja e fa ri nha,
di fi cil men te atin gi ria ida de avan ça da, com sa ú de, como acon te ce com os 
ne gros no Bra sil. Tão sim ples quan to a ali men ta ção, tam bém é o ves tuá -
rio dos es cra vos. Ca mi sa gros se i ra de al go dão, cal ças do mes mo pano,
pre sas na cin tu ra por meio de um cin to de cou ro ou um pano, cha péu
de pa lha de aba lar ga, que os pro te ge dos pi can tes ra i os so la res, tal é o
ves tuá rio todo de um ho mem. Com gran de ca lor tam bém são vis tos
sem qual quer peça de rou pa, uni ca men te com uma tan ga, nem sem pre.
As mu lhe res usam ge ral men te uma ca mi sa de al go dão, sem man gas,
ar re pa nha da por um cin to, e um pano de cor que en ro lam ar tis ti ca men te
à ca be ça, como um tur ban te. Mas as es cra vas que os se nho res man dam
à rua para ven der água, do ces ou fru tas, le vam em re gra ves ti dos de chi -
ta, mu i to lim pos, en fe i ta dos com fi tas na cin tu ra e às ve zes com len ços
de seda ao pes co ço. Por mais que eu ti ves se oca sião de achar os bra si le i -
ros to los, con tu do nes se tra ço re ve la-se o seu es pí ri to co mer ci al; pois
qual quer um há de pre fe rir com prar a uma pes soa cor re ta men te ves ti da, 
mor men te tra tan do-se de co mes tí ve is, do que a uma mu lher suja, pois
que es pon ta ne a men te pelo as se io da rou pa se de duz o da mer ca do ria.
As cri an ças até aos 5 ou 6 anos an dam in te i ra men te nuas.

A raça dos ne gros tra zi dos da Áfri ca para o Bra sil é va ri a da e
isso deve con tri bu ir mu i to para o fato de que não obs tan te a gran de
su pe ri o ri da de nu mé ri ca dos ne gros nun ca se ou viu fa lar de uma su ble -
va ção ge ral con tra os bran cos. So bre tu do nas gran des fa zen das, onde às
ve zes a pro por ção é de 50 para um, po der-se-ia te mer se me lhan te su ble -
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va ção; se, po rém, aí al gu ma vez su ce der que al guns es cra vos com bi nem
de in su bor di nar-se con tra o ca pa taz, ou quem sabe con tra o dono, este
pode con tar cer to que to dos os pre tos de ou tra pro ce dên cia se ali a rão a
ele con tra os de sor de i ros e con tra es tes lu ta rão com fú ria e en car ni ça -
men to por onde cla ra men te se vê que a ini mi za de não nas ceu na nova
pá tria, mas os acom pa nhou como um de mô nio de ódio he re di tá rio atra -
vés do oce a no e aqui so men te sub sis te.

A ma i or par te dos es cra vos im por ta dos da Áfri ca são da
Ango la, da cos ta do Con go, de Mo çam bi que, Ca bin da e Ben gue la. Entre 
to dos o ne gro do Con go é o ma i or, mais bo ni to e mais mus cu lo so mas
tam bém é o mais pe ri go so para seu se nhor, por ca u sa do seu tem pe ra -
men to ar do ro so e um sen ti men to de li ber da de nun ca de todo su fo ca do.
Sua cor é mais cla ra que a da ma i o ria dos ou tros ne gros, qua se cú prea;
seu ca mi nhar e sua pos tu ra têm cer ta no bre za, seu olhar é fran co e aber to,
dir-se-ia al ti vo. O ne gro de Mo çam bi que é o mais feio. É de cor po
pe que no, atar ra ca do e for te; sua ca be ça or di na ri a men te im plan ta da qua se
no pe i to, é mu i to gran de em pro por ção com o cor po; seu olhar agu do
bus ca sem pre ar re dio o chão, seus mo vi men tos são de sa je i ta dos, seu
an dar é len to e de sen gon ça do; do ho mem todo trans luz a per so ni fi ca da
es tu pi dez. Su por ta com es to i cis mo pan ca das e maus-tra tos, as mais
pa vo ro sas sur ras ra ra men te lhe ar ran cam um som de dor.

O pre to li vre dis tin gue-se em seu tra je por usar cal ça do nos
pés, ao pas so que o es cra vo anda des cal ço. Aque le ge ral men te deve sua
li ber da de ao nas ci men to ou ao tes ta men to do se nhor fa le ci do; al guns
pou cos con se guem com prar sua al for ria. Se um pre to du ran te a vida de
seu dono [sic] sem pre se por tou bem, ou se lhe pres tou ser vi ços re le van -
tes, não é raro que este em seu tes ta men to lhe con ce da al for ria, con tra o 
que a fa mí lia do mor to nada pode ob je tar. Ele pode en tão alu gar-se
como cri a do, ou se tem pro fis são tra ba lhar na mes ma; mas em ge ral por 
pou ca co i sa ele fica na casa, na qual ad qui riu a li ber da de e con ti nua a
ser vir qua se como dan tes, quan do es cra vo, aos fi lhos de seu ex-se nhor.
Sei até de um ne gro, a quem o dono agra de ci do pre ten dia dar a li ber da de
e que re cu sou esse dom e de jo e lhos im plo rou que o de i xas se na si tu a -
ção atu al pois não sa be ria como ga nhar o pão fora da casa de seu dono.

Des de que um es cra vo es te ja em con di ções de en tre gar de ter -
mi na da soma ar bi tra da para sua al for ria, o dono é obri ga do a con ce -
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der-lha. É caso aliás ex tre ma men te raro, pois ra ras são as ca sas em que
os es cra vos têm como pou par di nhe i ro, além de que cer tos do nos são
bas tan te bár ba ros para to ma rem ao es cra vo os di nhe i ros que te nha ajun -
ta do, des de que des cu bram que de po is de mu i tos anos de tra ba lho te -
nham eco no mi za do umas 30 ou 40 pi as tras. As leis não ve dam se me -
lhan te cru el da de, pois o es cra vo, ele pró prio pro pri e da de alhe ia, não
pode ter pro pri e da de. Uma es cra va que te nha dado sete fi lhos a seu se -
nhor tam bém deve ser li ber ta, mas ain da aí su ce dem mu i tas in jus ti ças,
pois ven dem ime di a ta men te a ne gra que pela sé ti ma vez fica pe ja da.

Por um tra ta do com a Ingla ter ra foi ri go ro sa men te pro i bi da a
en tra da de es cra vos no Bra sil des de 1830 mas con ti nu am a che gar na vi os
car re ga dos ape nas com a di fe ren ça de que ago ra têm de ser con tra ban -
de a dos, não po dem como dan tes en trar aber ta men te nos por tos. E a
cos ta bra si le i ra rica de en se a das ofe re ce su fi ci en te men te an co ra dou ros
para os na vi os ne gre i ros. De sem bar cam em se gui da os ne gros e os
es con dem na flo res ta vir gem, aon de vão ter as pres sas os com pra do res
para aí fa ze rem o trá fi co, a co ber to das vis tas das au to ri da des. Os in gle -
ses as se ve ram que só hu ma nity [sic] os de ter mi na ra a im por tão duro tra -
ta do ao Bra sil; mas o seu modo de pro ce der com re la ção aos es cra vos
está em for te con tras te com esse atre vi do as ser to, de modo que se tem
todo o di re i to de sus pe i tar que fos se so men te o in te res se de les e não
qual quer sen ti men to no bre o móvel para se opo rem ao trá fi co ne gro:
pois se fos se a mag na ni mi da de a ca u sa de seus pas sos de ve ri am dar
li ber da de aos ne gros que apa nhas sem a bor do dos pi ra tas bra si le i ros em 
alto-mar; e não é o que fa zem. Cons tan te men te na vi os de guer ra in gle -
ses cru zam as cos tas da Áfri ca e do Bra sil e as águas en tre as duas
re giões à caça de na vi os que trans por tem ne gros e não é raro que com
seus rá pi dos ve le i ros apa nhem tais ca ças. Ime di a ta men te o ca pi tão é
ri go ro sa men te pre so a bor do do na vio in glês, seu bar co é re bo ca do e
le va do para qual quer por to bra si le i ro, onde com toda a car ga é ven di do
para o go ver no in glês. Nis so ain da não está a in jus ti ça, pois todo con tra to 
deve ser sa gra do para qual quer in di ví duo, quan to mais para um mo nar ca;
mas sob a ale ga ção que a ma nu ten ção dos mu i tos na vi os, de vi gi lân cia
que cru zam para im pe dir o trá fi co de es cra vos cus ta anu al men te enor me 
des pe sa ao es ta do, tam bém os po bres ne gros são pu bli ca men te pos tos
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em le i lão. Isso é no bre? é hu ma no? é esse o or gu lho na ci o nal in glês? Se
as sim é, mu i to me ale gro de não ser um des ses in so len tes in su la nos.134

Ver da de é que para dis far çar essa ver go nha com a apa rên cia
de pla u si bi li da de, a ven da de tais ne gros se faz sob a con di ção de se rem
li ber tos ao cabo de sete anos de pres ta ção de ser vi ços mas, como pode
o po bre ne gro sus pe i tar que exis ta uma lei re den to ra que de po is de cer -
to pra zo de so fri men to lhe ga ran ta a re cu pe ra ção do seu pre ci o so bem,
quan do ele é ar ran ca do de sua ter ra para ou tra des co nhe ci da, da qual
não co nhe ce a lín gua, nem os usos e os cos tu mes, e tal vez es te ja in ter -
na do de cen te nas de lé guas?

Pois se às ve zes nem sabe quan do co me ça ou aca ba um ano,
não sabe se o seu ven de dor é in glês ou tur co ou por tu guês; só sabe que
tem que obe de cer, se não qui ser ar car o lom bo sob os ter rí ve is aço i tes
do re lho. E se al gu ma alma ca ri do sa lhe re ve las se o agra dá vel se gre do,
onde o juiz que lhe da ria am pa ro e ga ran tia con tra a bar ba ri da de de seu
se nhor? Este pre fe ri ria fa zer aço i tar o es cra vo até fi car mor to, a ser for -
ça do a de sis tir de sua pro pri e da de ad qui ri da a di nhe i ro. A sus pen são
to tal do es cra va gis mo e do trá fi co se ria a ma i or per tur ba ção ao di re i to
pri va do que ga ran te a todo o ho mem a pos se da pro pri e da de le gi ti ma -
men te ad qui ri da; só os sé cu los vin dou ros po de rão pou co a pou co mo di -
fi car esse es ta do de co i sas.

NO TAS AO CA PÍ TU LO XIV

134 N. do T. – Ain da um tro ca di lho.

368 Carl Se id ler



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

Ca pí tu lo XV

REGRESSO À CIDADE DO DESTERRO
– EXCESSO E PRISÃO

– A CAÇADA E O MONSTRO 
– A GUARDA PRINCIPAL E AS SUAS LENDAS 
– ASSASSÍNIO DE UM SARGENTO ALEMÃO

– A COLÔNIA ALEMÃ DE S. CATARINA
– ALGUMAS PALAVRAS SOBRE FRADE E FRADISMO

– ELEIÇÃO DE UM INSPETOR – MINHA TRANSFERÊNCIA 
PARA O RIO DE JANEIRO

 oci o si da de é a mãe de to dos os ví ci os, a ama de
to dos os cri mes, a so no len ta de u sa do dia en vol ta na capa de la dra da no i te,
a co mo di da de, essa po de ro sa ra i nha da Ter ra, como, prin ce sa ca ti va, tris te,
a bo ce jar no cas te lo en can ta do do gi gan te, que ge ral men te se cha ma
té dio; té dio tem a mes ma sig ni fi ca ção em por tu guês que em ale mão e
aqui como lá tem as sen to na ca de i ra re ser va da de um mo der no Olim po
fin gi do. Para lhe es ca par, fu gi ra eu mu i tas cen te nas de lé guas para lon ge
de mi nha ter ra, onde a bem di zer eu a de i xa ra como ten ra mo ci nha,
bem com por ta da, gar ri da, e tor nei a en con trá-la no Bra sil, como bem
nu tri da, atre vi da ma da ma.

Em toda par te nos per se gui ra o té dio pre men te, que mata a
alma – no na vio, com o ven to fa vo rá vel, a cal ma ou a tem pes ta de; na



ca pi tal im pe ri al, com ale gre es pe ran ça, com o vi nho, as mu lhe res e as
can to ri as; na pra ça de exer cí ci os e na de pa ra da, com a chu va ou com o
sol, com as ame a ças ou com as pro mo ções; nas cam pa nhas, com a
fome, a sede, os so fri men tos, pe ri gos de vida e pe nas de toda es pé cie; 
fi nal men te, até no acam pa men to, com a ina ti vi da de, as pri va ções, as chi -
ca nas, as bri gas, e a dis ci pli na de sar ra zoada men te se ve ra ou re la xa da; no
aquar te la men to da Arma ção, com a mesa ma gra, de ses pe ra ção, ti ra nia,
to li ce e bi cha ra da.

Era esse o fru to tão pe no sa men te con quis ta do à cus ta do
sa cri fí cio da pá tria e dos pra ze res pá tri os, este era o ob je ti vo que com
mil ou tros eu atin gia o fim a que che ga rão to dos os emi gran tes ani mados
por qual quer mo ti vo no bre.

Se es tas mi nhas me mó ri as vi e rem a en te di ar a um de meus
le i to res, con si de re que eu na re a li da de vivi isso que ele só em pen sa -
men tos sen te e que no nos so so no len to pre gui ço so de cê nio não se lhe
es ca pa, nem de na vio, ou de car ro-pos ta, nem de ba lão ou de es ca fan dro.

Soou fi nal men te a hora da re den ção. De cor re ra o se gun do
mês do nos so des ta ca men to na Arma ção, len ta men te, é ver da de, mas
en fim fe liz men te e a or dem para o nos so re gres so à ci da de do Des ter ro
es ta va dada. Uma gran de lan cha (em bar ca ção rasa, es pé cie de ga le ra)
veio a remo para trans por tar a nos sa ba ga gem; ju bi lo sa men te cada qual
ar ru mou suas co i sas e se pre pa rou para a mar cha de re gres so. O ho mem 
é as sim: de pres sa es que ce os so fri men tos pas sa dos des de que lhe sor ria
a pers pec ti va de me lhor fu tu ro; tal vez seja essa a me lhor pro va de sua
ori gem di vi na men te ani ma lar.

Ao som da mú si ca e a can tar, rom pe mos a mar cha e cada dia
ven cía mos qua se o do bro do que fi zé ra mos na vin da, pois cada qual
de se ja va quan to an tes de ver a “re si dên cia dos ra tos” na mais dis tan te
pers pec ti va, e des tar te não du rou mu i to que de lon ge nos ace nas sem as
bran cas tor res da es plên di da ca pi tal da pro vín cia; ofi ci a is e sol da dos
trans bor da vam de con ten ta men to, pois não ha ve ria um só em todo o
ba ta lhão cujo co ra ção por este ou por aque le mo ti vo não se sen tis se
po de ro sa men te atra í do para ali.

Che gá ra mos ao topo de alta ser ra e di an te de nós es ten dia-se
em tra ços vi vos, cla ros na ou tra mar gem a en can ta do ra pa i sa gem com o
ca sa rio de sor de na da men te gru pa do da ci da de do Des ter ro, qual o ni nho 
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de ca ni ço de uma ga i vo ta, com seus ovos sal pi ca dos es par ra ma dos; nis so
emu de ceu su bi ta men te a ale gria da tro pa: to dos os olha res se alon ga ram 
para a pla ga ami ga à pro cu ra do tem plo ou do co fre do ímã que tão ir re -
sis ti vel men te atra ía, no caos da ci da de, ou em al gu ma das ca sas de cam po
ro man ti ca men te si tu a das na en cos ta dos mon tes ou sa da men te su per -
pos tos. Com cer te za ra ra men te te ría mos ar re ga la do a nos sa íris com
tan ta ener gia em ver da de i ra tu li pa des per ta da; com cer te za ra ra men te 
te ría mos pen sa do me nos em fome e sede; in fa ti ga vel men te, a pas sos
rá pi dos, con ti nuá va mos na pra ia are no sa, à es pe ra dos bo tes que fi nal -
men te nos trans po ri am ao al me ja do Eldo ra do.

Ju bi lo sos, os mo ra do res re ce be ram os ve lhos co nhe ci dos hós -
pe des; pa nos bran cos, fi tas ver me lhas, guir lan das ver des, a ba lou çar, e
atrás das ge lo si as meio aber tas, olhos ne gros bre je i ros fa is ca vam ama vel -
men te so bre nós; mal tor na dos aos an ti gos quar téis, es co va das às pres -
sas as rou pas em po e i ra das, logo o ba ta lhão in te i ro se es pa lhou pela ci da de
e ar re do res, como en xa me de abe lhas a zum bir.

Quem não já sen tiu em sua vida esse pra zer de tor nar a ver,
seja para com um ami go, ou pa ren te, seja para com a ama da? quem não
sabe o gozo que dá a vol ta, quan do um dia a se pa ra ção foi dura? Mu i tos
de nós, que tal vez até en tão só ti mi da men te se apro xi ma vam do ob je to da 
sua amo ro sa sa u da de, ago ra abri ram as bar re i ras da con fi dên cia; rom pe -
ra-se o em ba ra ço, a sur pre sa, a ale gria, um ex pres si vo olhar an si o so, um
be i jo elé tri co, ume de ci do de lá gri mas de la ta vam elo qüen te men te o co ra -
ção con quis ta do.

É agra dá vel a re cor da ção dos dias fe li zes, de bom gra do re in -
vo co ao es pí ri to as ho ras agra da vel men te vi vi das, que cor ta ram como
um ful gu ran te re lâm pa go o pe río do de dez anos che i os, pe río do es cu ro,
ina ção de mil pe ri gos, in fi ni tas pe nas e pri va ções. Faz bem ao co ra ção
fe bri ci tan te se me lhan te re cor da ção; todo sen ti men to de sa gra dá vel do
pas sa do e do pre sen te mer gu lha no si len ci o so Lete das trans for ma ções
ter res tres pois tam bém o Orco tem seus guar das que se de i xam pe i tar
com mo e das de pra ta. Mu i to par ca men te o fado me di ra para mim e para 
qua se to dos os meus pa trí ci os no Bra sil as ho ras fe li zes e por isso se me 
gra va ram para sem pre na me mó ria, e sem pre pa i ram di an te de minh’alma.

Só quem lon ge de sua pá tria, de sua fa mí lia e dos seus co nhe -
ci men tos ou tro ra fe li zes, le vi a na men te aban do na dos, lon ge dos ami gos
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de sua ju ven tu de, en con trou gen te no bre, que fez por lhe subs ti tu ir pelo 
seu bem-que rer es ses bens per di dos, só este pode com pre en der os sen ti -
men tos que me en chem o pe i to ao es cre ver es tas li nhas.

Cé le re mais do que de se ja ra, es co a vam-se dias. De re pen te a
cri sá li da, tor na ra-se bor bo le ta, Sa tur no tor na ra-se Apo lo e como não há 
nada per fe i to so bre a Ter ra tam bém aqui não tar dou que nu vens es cu ras 
vi es sem tol dar o céu ro sa do de mi nha ale gria. Peço ao le i tor que me
des cul pe esse amon to a do de me tá fo ras; usam-nas os clás si cos e eu tam -
bém an tes de mi nha emi gra ção fre qüen tei uma clas se ale mã, co nhe ço a
vida das clas ses para que não sa i ba com bom di re i to con tar-me en tre os
clás si cos.

Ao já ci ta do Co man dan te do nos so ba ta lhão, Dom Luís
Ma nu el de Je sus, es go ta ra-se des de mu i to a pa ciên cia, à pro cu ra de
mo ti vo su fi ci en te para for jar de novo, como dan tes, toda a es pé cie de
in tri gas e ca ba las con tra mim. Seus pla nos an te ri o res sem pre ha vi am
fa lha do, ti nha so fri do de cep ções pú bli cas por ca u sa de ma lo gro de suas
pre ten sões, o que, na tu ral men te não me po dia per do ar o vin ga ti vo lu si -
ta no. Quis o aca so que ele ago ra achas se oca sião aza da para pôr em
obra to das as ma qui na ções con tra mim, e o seu ódio não a de i xou es ca -
par, po den do pi car-me pe las cos tas com o seu fer rão ve ne no so, como
um es cor pião.

Esta va eu de guar da na ca ser na, onde en tão aquar te la vam o
8º, o 14º e o 27º Ba ta lhão de Ca ça do res. Acha vam-se co mi go al guns
co nhe ci dos, en tre eles am bos os ofi ci a is de ron da; como de cos tu me,
fa la va-se e be bia-se; eis que re ben ta na rua uma con fu sa gri ta ria de mu i tas
vo zes, do mi na da cla ra men te pe las pa la vras as sas si no e fa ca das [sic]. Pre ci -
pi tei-me por ta afo ra e com es pan to de pa rei com um sol da do do 14º,
ba i a no, que ar ma do de uma faca en san güen ta da apres sa do se re co lhia à
sua ca ser na pró xi ma; ener gi ca men te lhe se gui ao en cal ço, mas a sua
di an te i ra era gran de de ma is, e não pude al can çá-lo; e les to ele se mes -
clou en tre os seus con ter râ ne os que logo acu di ram, ne nhum dos qua is,
ape sar de ame a ças, quis de nun ciá-lo. Fe i ta uma sin di cân cia, sem re sul ta do, 
re gres sa mos ao cor po da guar da; mas ape nas che ga dos ou vi mos de
novo, ao lon ge, a mes ma gri ta ria. Como atra í dos por uma ba ti da de vara 
en can ta da toda a rua for mi ga va de sol da dos; ba i o ne tas e sa bres re lu zi am 
ao luar, e do meio des sa mas sa hu ma na avan ça va um mu la to alto, re for -
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ça do, tam bém ba i a no, qual leão bra man te, der ru ban do com a sua for ça
her cú lea quem quer que lhe bar ras se o ca mi nho.

Pos ta em for ma às pres sas a mi nha guar da, os dois ofi ci a is de
ron da ha vi am avan ça do e de es pa da de sem ba i nha da pro cu ra vam de ter o 
fu ri bun do em sua cor ri da ho mi ci da; mas em pou co vi um de les voar
com tal vi o lên cia con tra a pa re de, que caiu qua se sem sen ti dos. Era de
ex tre ma ur gên cia in ter vir re so lu ta men te; de es pa da na mão lan cei-me
con tra o atre vi do as sas si no, o qual sem im por tar-se com a mi nha arma
avan çou so bre mim com a sua pon tu da faca; o de ver e o ins tin to de
con ser va ção da vida não me de i xa ram op tar – vi brei de rijo a es pa da
so bre o meu lou co ad ver sá rio. Já ele san gra va em bor bo tões de três pro -
fun dos fe ri men tos; a cada gol pe o ba i a no re cu a va cam ba le an te, sem pre
ten tan do com os ma i o res im pro pé ri os atra ves sar com a sua faca em for ma
de pu nhal, até que tive a sor te de atin gi-lo no pes co ço, de tal ma ne i ra
que caiu ao chão, lar gan do a faca e ge men do por per dão.

Foi re co lhi do pre so ao hos pi tal e eu vol tei à guar da com a
cons ciên cia tran qüi la, cer to de ter fe i to nada mais que o meu de ver.

To dos que sa bi am como se ha vi am pas sa do as co i sas da vam-me
toda a ra zão e tam bém, se gun do pa re ce, não hou ve sin di cân cia a res pe i to; 
só o meu co man dan te de ba ta lhão, tra i ço e i ro, que aí en xer gou boa oca -
sião para dar cur so ao seu de se jo de vin gan ça, achou de cen su rar a
mi nha con du ta e por isso re cor reu a toda a mal da de e as tú cia para in du -
zir o ge ne ral a sub me ter-me se cre ta men te a con se lho de guer ra. E o
ge ne ral, fra co e ado en ta do, deu ou vi dos aos seus co chi chos. Sem que eu 
ti ves se sa bi do de nada, sem que ti ves se ha vi do acu sa ção pú bli ca nem eu
ti ves se sido in qui ri do, um dia, pelo me nos seis se ma nas de po is da ocor -
rên cia, fui ci en ti fi ca do por “or dem su pe ri or” de que eu fora con de na do
a quin ze dias de pri são na guar da prin ci pal. De fe sa es cri ta, pe di do ver bal 
para res pon der a con se lho de guer ra, mi nhas que i xas amar gas e pon de -
ra ções nada foi aten di do: com jus ti ça ou sem ela tive que so frer a pena.

É fe nô me no sin gu lar, mas real, que todo so fre dor acha cru el
con so la ção em seus com pa nhe i ros de in for tú nio; em todo pe i to hu ma no
que re sig na da men te nu tre es pe ran ça abri ga-se a ve lha sen ten ça je su í ti ca
com mu ne na u fra gium dul ce [sic]. Assim tam bém se pas sou co mi go na que le
tris te en car ce ra men to; pois na mes ma “câ ma ra de dor” pe na va um ou -
tro, um ofi ci al do 27º Ba ta lhão de Ca ça do res, ha via mais de ano, a quem 
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a lon ga re clu são e os maus-tra tos ha vi am pro du zi do si len ci o sa lou cu ra,
e sem ter lo gra do sa ber o ver da de i ro mo ti vo da sua pri são. O co man -
dan te, o mes mo je su í ti co Je sus, ti nha dado como pre tex to de sua pri são
que ele ali ci a va os sol da dos à re vol ta, pre tex to que todo aque le que co -
nhe ces se o tem pe ra men to or de i ro des se ho mem, às ve zes fle u má ti co
de ma is, logo des mas ca ra va como in ven ta do, fal so. To dos os es for ços
de seus ami gos, to dos os pe di dos de pro ces so re gu lar, co i sa que se não
pode re cu sar ao mais bár ba ro cri mi no so, fi ca ram ano e meio sem ser
aten di dos; suas que i xas e pon de ra ções es cri tas eram, pelo ge ne ral, en ca mi -
nha das ao co man dan te e este sem pre sa bia sair-se com toda es pé cie
de in ven ci o ni ces e ca lu ni ar de tal ma ne i ra o po bre pre so, que o go ver no
in de fe ria os seus re que ri men tos de pro ces so re gu lar e a co i sa fi ca va
como es ta va.

Só mu i to tem po de po is de eu es tar sol to é que fi ze ram uma
in ves ti ga ção for mal a res pe i to do meu com pa nhe i ro de so fri men to; o
con se lho de guer ra ab sol veu in te i ra men te o ofi ci al aca bru nha do de
pe sar e de pri va ções, mas de i xou o me re ci do cas ti go do ti râ ni co ma jor
ao cri té rio do ge ne ral, que sem pre ca be ce a va como um pa go de hindu, e
este lhe im pôs uma leve re pre en são em par ti cu lar, pois Sua Exce lên cia
mes mo de sem pe nha ra nes se va u de vil le com can tos po pu la res o pa pel de
in tri gan te.

Essa mi nha pri são, bem como a per ma nen te hos ti li da de que
me tes te mu nha ra o meu odi a do co man dan te de ba ta lhão, com suas mil
in tri gas e chi ca nas in fa mes, de ter mi na ram-me a pe dir ur gen te trans fe -
rên cia para o Rio de Ja ne i ro e a ob ti ve no fim de pou cos me ses. Uma
fiel des cri ção do ca rá ter do Sr. Ma jor Luís Ma nu el de Je sus, que avi sa da -
men te acres cen tei ao meu re que ri men to, sem pou pá-lo, deve ter con tri -
bu í do para que des ta vez não se pro ce des se com a ha bi tu al pro te ção e
des se ou vi dos às ins tan tes pon de ra ções do Sr. Von Wert he im, a esse
tem po aju dan te do mi nis tro da Guer ra, des pa chan do fa vo rá vel o meu
pe di do.

Des de logo, quan do ex pe di para a ca pi tal do Im pé rio a mi nha 
sú pli ca, obra-pri ma de in so lên cia e de atre vi men to, es pe rei re sul ta do
fa vo rá vel e por isso aguar da va a to das as ho ras, meio as sus ta do meio
con ten te, a or dem mi nis te ri al, que me ar ran ca ria das mais agra dá ve is
re la ções de fa mí lia e do lu gar que se me tor na ra o mais caro de todo o
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Bra sil; e nis so mes mo eu en con tra va o ma i or mo ti vo para apro ve i tar o
me lhor pos sí vel do pou co tem po de que ain da dis po ria.

Por ca u sa da nu me ro sa tro pa aqui con cen tra da, o ser vi ço era
in sig ni fi can te; às ve zes po día mos pas sar a se ma na in te i ra de fol ga pela
ci da de e ar re do res. As en can ta do ras ex cur sões que a toda par te se po di am 
fa zer nes sa ilha ubér ri ma, me se du zi am com ta ma nha ma gia que não
raro eu tre pa va aos mais al tos pi cos para con tem plar com o olhar
so nha dor e os mais fe li zes sen ti men tos a pa i sa gem es ten di da a meus
pés. Os inú me ros mon tes e va les, cen te nas de fi le tes d’água a cas ca te ar
mor ro aba i xo, o eter no ver de, es cu ro, das la ran je i ras e li mo e i ros, das
ár vo res sus sur ran tes da flo res ta e das den sas en re di ças, a bo ni ta ci da -
de zi nha, as se a da, com o es pe lho de seu por to, onde sem pre ha via
inú me ros na vi os an co ra dos, gran des e pe que nos, cu jas ban de i ro las
dra pe ja vam ao ven to, a for ta le za de S. Cruz, cer ca da de água, a ele va da
ca de ia da Ser ra Ge ral, no con ti nen te, e fi nal men te o in tér mi no oce a no –
tudo isso pro por ci o na uma vis ta que não pode ser re pro du zi da por
pa no ra ma al gum nem por ne nhum Ho rá cio Ver net.

Como é de su por, nes sas ex cur sões às ve zes tra va mos in te res -
san tes re la ções nas ca sas de cam po, para o que dava o pre tex to ini ci al o
cos tu me bra si le i ro, tão lou vá vel, se gun do o qual todo vi a jan te tem a
li ber da de de pe dir em qual quer chou pa na, casa ou pa lá cio o ne ces sá rio
fogo e um copo com água; e se me lhan te pri vi lé gio mu i to au men ta va o
atra ti vo de nos sos pas se i os. As jo vens, que aqui não são tão re tra í das e
tí mi das como em mu i tos ou tros pon tos do Im pé rio, ain da me lho ra vam
o re fri gé rio por que ge ral men te vi nham elas, de mão su a ve e ros to ri so -
nho, tra zer a água ao se den to. Mu i tas ve zes en tão nos con vi da vam para
en trar na casa e nun ca no tei, como no Rio de Ja ne i ro, que ao en trar o
es tra nho, as se nho ras ou mo ças fu gis sem; ao con trá rio, jus ta men te en -
tão todo o pes so al fe mi ni no apa re cia nos me lho res tra jes e pro cu ra va
por meio de pa les tra à von ta de, ale gre e às ve zes es pi ri tu o sa, dis tra ir da
me lhor ma ne i ra pos sí vel o hós pe de.

Às amá ve is ci da dãs da ci da de do Des ter ro era es pe ci al men te
agra dá vel fa lar da Eu ro pa; com a mais viva aten ção fi ca va toda fa mí lia
sus pen sa aos lá bi os do nar ra dor de fá bu las, in da ga va de mil pe que nas
par ti cu la ri da des pe las mu lhe res ale mãs, pelo amor na Ale ma nha, pela
moda ale mã, pela fi de li da de ale mã; e fi ca va des con ten te quan do de po is
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de al gu mas ho ras o nar ra dor pre ten dia ir-se em bo ra, pelo me nos não o
de i xa vam sair sem que pro me tes se para bre ve a re pe ti ção da vi si ta. De
cada vez cres cia a con fi an te ami za de des sas li vres fi lhas da na tu re za, de
modo que, em pou co tem po, nos sen tía mos tão ín ti mos, tão con for ta -
dos no cír cu lo des sa boa gen te, como se fos se nos sa fa mí lia; eis que em
bre ve eu de ve ria rom per es ses la ços, de tão bom gra do ali men ta dos, sem 
des con fi an ça e sem se gun das in ten ções, e vol tar ao meio dos mu la tos do 
Rio de Ja ne i ro. Tro ca hor rí vel, da qual só me con so la va, pen san do no
pa ti fe meu co man dan te.

Além des sas pa les tras agra dá ve is tam bém nos en tre gá va mos à 
caça, que so bre tu do no con ti nen te dava far ta pre sa. Encon tra vam-se
ve a dos, ta tus, duas es pé ci es mu i to di fe ren tes de fa i sões, o ta pir às ve zes
pe san do 400 a 500 li bras, e mais para o in te ri or da flo res ta so bre tu do
mu i tos por cos do mato, mu i to sa bo ro sos. A caça é um ré gio pra zer e
todo ca ça dor so nha que é rei do mun do; no Bra sil era sem pre meu
gran de pra zer, às ve zes com pe ri go, mas nun ca so fri des gra ça. Os bra si -
le i ros têm sua su pers ti ção, mas não uma mi to lo gia sis te ma ti za da; por
isso mu i to es tra nhá va mos que nos ad ver tis sem de pe ne trar mos mu i to
na mata, por que, se gun do con ven ci da men te nos afir ma vam, com isso
ex pú nha mos a vida. Tra tei de sa ber qual era o pe ri go e vim a sa ber dos
mo ra do res do con ti nen te que na mata vi via um ani mal se me lhan te a
cen ta u ro, de ta ma nho gi gan tes co, com a par te in fe ri or do cor po de ani -
mal e a par te su pe ri or de ho mem. Esse ser imi ta va a voz hu ma na e por
meio de sons que pa re ci am de uma vir gem vi o len ta da atra ía o in ca u to
ca ça dor para a ma i or es pes su ra da mata, para en tão zom bar dele e as sus -
tá-lo, en ri que cê-lo ou ata cá-lo, matá-lo e de vo rá-lo. Em re su mo, re pro -
du ção ca ni ba les ca da len da ale mã do “es pí ri to dos mon tes”. Como,
po rém, os no ve lis tas no tas sem que du ran te a sua nar ra ção eu fa zia uma
cara de in cre du li da de e ain da ma ni fes tei o de se jo sa crí le go de um dia
com uma es pin gar da de dois ca nos de pa rar com se me lhan te mons tro,
to dos logo ci ta ram to dos os san tos do ca len dá rio e ju ra ram pela sal va -
ção da sua alma que já di ver sas ve zes ha vi am vis to com seus pró pri os
olhos o hor ro ro so mons tro.

O bra si le i ro em tais oca siões não cos tu ma ju rar fal so, e me -
nos ain da in vo ca o nome dos san tos pro te to res, se não es ti ver na sua
ob ses são fir me men te con vic to da ve ra ci da de de sua afir ma ção. Algu ma
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coisa, pois, deve exis tir no fun do da len da e se o me do nho es pec tro vis to
por essa gen te deve ser da mi to lo gia e não da his tó ria na tu ral, é pelo
me nos ve ros sí mil que nes sa re gião exis ta uma es pé cie ex tra or di na ri a -
men te gran de de pa piões,135 que com as suas ve ne tas san guis se den tas e
amo ro sas são de te mer e de se lhes fu gir. Sus to re pen ti no, es pan to e
medo te rão cri a do na ima gi na ção per tur ba da des sa gen te o mito que
des cre vi. Ne nhum au tên ti co nar ra dor de vi a gens men ci o na que na
provín cia de S. Ca ta ri na exis ti am ma ca cos ma i o res que nas de ma is
provín ci as do Bra sil, mas isso se ex pli ca pela ra ri da de de tais ani ma is e
por sa be rem com a ma i or es per te za es ca par aos olhos dos ho mens;
além dis so, a ele va da Ser ra Ge ral, com suas es pes sas ma tas vir gens, pode 
ain da con ter mu i tos se res que pou co ou nada co nhe ce mos, e dos qua is
tal vez den tro de mu i tos anos te remos no tí cia exa ta ou mes mo po de -
remos ver al gum exem plar.

O nos so ser vi ço, como re fe ri, nos per mi tia es sas ex cur sões,
pois a não ser o co man do de duas guar das de ofi ci al qua se nada tí nha -
mos a fa zer. Uma des sas guar das era do quar tel, a ou tra no pa lá cio onde 
re si dia o pre si den te da pro vín cia, e a par des ta úl ti ma fi ca va o pre sí dio
onde se re co lhi am os sol da dos pre sos por mo ti vo de cri mes gra ves.

Sen ti um ar re pio de hor ror quan do pela pri me i ra vez me
to cou o co man do des sa guar da e o meu an te ces sor for ne ceu-me a re la -
ção no mi nal dos pre sos, cer ca de 50 a 60, com a des cri ção cir cuns tan ci a da
de seus cri mes.

Enca be ça va a lis ta des se ban do si nis tro de en car ce ra dos,
como dig no che fe, um sol da do da mi lí cia cul pa do de fra tri cí dio, rou bo
de igre ja e de ser ção em tem po de guer ra; se guia-se uma co lu na de uns
vin te, to dos com a nota mar gi nal co mum de as sas si no [sic]; de ser ção em
tem po de guer ra era o mais ino cen te dos cri mes ali re pre sen ta dos
na que la “lis ta ne gra”, onde era as si na la da com uma sim ples cru zi nha
ver me lha.

E como so bre se me lhan te cri me tam bém pa i ra a bala, de ver-se-ia
de pre fe rên cia, a que rer cum prir a le tra da lei, co lo car toda essa he ca -
tom be de cri a tu ras do Di a bo me re ci da men te di an te de um ba ta lhão de
ar mas bem car re ga da e fu zi lar a to dos de uma vez. Mas no Bra sil par -
tia-se do ve lho prin cí pio da qua dra tu ra ló gi ca do cír cu lo, le vi a na men te
pin ta do das ilu sões de que eram ne ces sá ri os os ho mens, e como os
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mor tos não po de ri am ser res sus ci ta dos nem re in cor po ra dos ao ser vi ço
mi li tar, se hou ves se es tri ta apli ca ção da me re ci da pena le gal a to dos os
as sas si nos – pelo me nos era o pa re cer dos ju í zes – per der-se-ia um em
cada dois ho mens e com essa com pli ca da re gra-de-três os bo le tins apre -
sen ta ri am sal do ne ga ti vo e o po der mi li tar do Im pé rio so fre ria em bre ve 
sen sí ve is fra tu ras, se ria di zi ma do pela tá bua de lo ga rí ti mos. Por isso
tam bém ne nhum des ses cri mi no sos gra ves foi pu ni do a bala – que cer -
ta men te ca bia nes sa fór mu la ma te má ti ca le gal – nem ao me nos foi con -
denado a pri são per pé tua. Os de ser to res li vra vam-se com um bom
número de chi ba ta das136 e os as sas si nos, mes mo o fra tri ci da, con forme se
defen des sem mais ou me nos bem, es ca pa vam com 2 a l0 anos de
carrinho. Em toda a par te na His tó ria do Bra sil, como da Ger mâ nia, há
bu ra cos; mas lá é uma ba ti na rota, aqui um fra que in glês de men di go,
es far ra pa do mas re men da do.

Entre os pre sos con fi a dos à mi nha guar da ha via dois ale mães, 
que em con se qüên cia de vi o len ta rixa, com mu i tas fa ca das e pan ca das,
ti nham as sas si na do o dono de uma ven da iso la da. Cer ta men te que isso é 
sem pre cri me hor rí vel, inex piá vel, mas é an tes de des cul par do que o de
qual quer dos ou tros pre sos; pois es ses dois ho mens, de fen so res do Im -
pé rio, ha vi am sido pro vo ca dos pela bru ta li da de do ven de i ro, na tu ral da
Cis pla ti na e ini mi go ju ra do do Im pé rio, qui çá es pião dos re pu bli ca nos; e 
ha vi am ata ca do o ad ver sá rio de fren te, não ha vi am à bra si le i ra, ao abri go 
da meia es cu ri dão no tur na, atrás de qual quer es qui na de rua, en fi a do a
faca na ví ti ma. Um des ses in fe li zes, sar gen to não moço, ex pi ou o seu
erro no cár ce re, sem que fos se mis ter juiz al gum sen ten ciá-lo. À hora da 
co mi da teve vi o len ta dis pu ta por al gum mo ti vo fú til com um en tron ca do
mu la to que já ti nha Deus sabe quan tas mor tes na cons ciên cia. O mu la to,
mais exas pe ra do pela lon ga re clu são, sal ta pela mesa com as mais des ca -
be la das des com pos tu ras, que o sar gen to, que ren do fa zer va ler sua su pe -
ri o ri da de hi e rár qui ca, em bo ra pre so, lhe re tri bui em do bro e tri plo. De
re pen te atin ge ao seu auge a fú ria des se bas tar do de eu ro peu e ne gro,
ar ran ca de ses pe ra do do pe i to uma faca cur ta de dois gu mes e an tes que
o ale mão pu des se por um sal to para o lado es ca par ao pe ri go, cra va-lhe
a faca na bar ri ga, logo aba i xo das cos te las, fa zen do in con ti nenti cair o
in fe liz, que sob as mais cru ci an tes do res daí a pou co ex pi ra va.
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O ofi ci al da guar da, pa trí cio do as sas si na do, pre ci pi tou-se
logo de po is des se trá gi co acon te ci men to para a pri são, de sar mou à for ça 
o ban di do, que con ser va va ago ra todo o san gue-frio; e como sou bes se
mu i to bem que com o gran de nú me ro de cri mes do mu la to, a sua pena
por ca u sa des sa nova mor te não po de ria ser sen si vel men te agra va da, o
sur rou com a es pa da de tal ma ne i ra que o ban di do du ran te se ma nas não 
pôde me xer-se.

Se me lhan tes ce nas são mu i to co muns nes te país, onde a vida
de um ho mem é me nos con si de ra da que na Ale ma nha a de um cão;
so bre tu do os mo ra do res das pro vín ci as se ten tri o na is do Bra sil, mais
mes cla dos de ne gros que as me ri di o na is, ad qui ri ram uma pe rí cia na pro -
fis são de ban di dos, com a qual de i xa ram lon ge qua is quer ou tras na ções.
Insig ni fi can te tro ca de pa la vras, leve ofen sa, ci ú me às ve zes até in fun da do, 
con se qüên ci as in sen sa tas do es pí ri to de cas ta e de ódio na ci o nal, são
para essa gen te mo ti vo bas tan te para as sas si nar mes mo a quem até
en tão era ami go, ape nas por que no mo men to dis sen te da su pers ti ci o sa
re li gião; não obs tan te o juiz não ousa pro nun ci ar sen ten ça de mor te
con tra se me lhan te as sas si no, mas não tre pi da rá em in cum bir a um ne gro 
ou mu la to que com uma boa fa ca da re mo va um seu ini mi go para a eter -
ni da de.

Na ci da de do Des ter ro não era di fí cil, atrás dos es pes sos, for -
tes mu ros e das por tas bem fe cha das e va len tes gra des de fer ro, to lher
toda a pos si bi li da de de fuga aos ban di dos en car ce ra dos; mas em mar -
cha, mor men te du ran te a no i te, não era fá cil man ter os pre sos, tan to que 
ape sar do ma i or cu i da do, in ces san te vi gi lân cia, e se bem que os pre sos
aglo me ra dos ti ves sem que mar char cer ca dos de guar das bem ar ma dos, su -
ce dia que um ou ou tro lo gra va es ca pu lir. Como se o quar tel-mes tre-ge ral
qui ses se fa ci li tar a fuga, era mu i tas ve zes es co lhi do um lu gar bem per to
do mato para acam pa men to da guar da com os pre sos. Estes con ven ci o -
na vam que a um si nal to dos ao mes mo tem po se le van ta ri am e dis pa ra ri am
aos qua tro pon tos car de a is; era im pos sí vel que as sen ti ne las pren des sem a 
to dos ou ati ras sem con tra to dos, de modo que, se cap tu ra vam ou ma ta -
vam al guns, a ma i o ria es ca pa va. So bre tu do per to da fron te i ra ini mi ga fi -
ca va sal vo todo aque le que al can ças se o mato e en tão em ge ral os su bor -
di na dos ti nham que pa gar pela cul pa dos su pe ri o res. Se, em vez de co lo -
car tal guar da afas ta da do exér ci to e per to do mato, ela fos se pos ta da no 
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meio do exér ci to, sem dú vi da os pre sos te ri am mu i to me nos fa ci li da de
de fu gir do que com aque la so lu ção le vi a na e in sen sa ta.

Em to das es sas de sor dens cabe tam bém a cul pa à co nhe ci da
pre gui ça e ne gli gên cia bra si le i ra; pois o se nhor ge ne ral-quar tel-mes tre,
de ma si a do es cra vo dos ape ti tes sen su a is e da co mo di da de ani ma lar, em
vez de ins pe ci o nar pes so al men te, man da va o seu aju dan te, e este jul gan do
mu i to alto o seu pró prio va lor, ima gi nan do já ha ver pres ta do in fin dos
ser vi ços à pá tria só em ter ca val ga do o dia in te i ro ao lado do exér ci to,
man da va um sar gen to ou cabo, ao qual in cum bia, sem os mí ni mos
co nhe ci men tos mi li ta res ne ces sá ri os, in di car os pos tos da guar da, mu i tas
ve zes mes mo os pos tos avan ça dos. Num es ta do ci vi li za do se me lhan te
pro ce der é ina u di to, mas no Bra sil, como já se viu cen te nas de ve zes
nes ta nar ra ção, ain da são pos sí ve is os mi la gres – e ver da de i ra men te foi
um mi la gre que na cam pa nha de 1828 o exér ci to bra si le i ro não ti ves se
sido nun ca sur pre en di do e to tal men te des tro ça do, por ca u sa de im pre vi -
dên cia e in cú ria das mais ele men ta res me di das de se gu ran ça; por que,
dada a exa ti dão com que os ge ne ra is da Argen ti na, em sua ma i or par te
com pe ten tes, eram in te i ra dos por es piões de tudo quan to se pas sa va no
exér ci to im pe ri al, é para ad mi rar a fe li ci da de que com seu es cu do de
Armi do in can sa vel men te des vi a va o fe liz coup de main [sic], que ins tan ta -
ne a men te te ria pos to ter mo à pro lon ga da guer ra; cer ta men te o medo de 
ter que en fren tar a nos sa in fan ta ria, a úni ca arma que in fun dia res pe i to,
era a prin ci pal ca u sa por que os re pu bli ca nos de i xa ram es ca par inú me ras 
oca siões de nos ani qui la rem de um gol pe.

Já em ou tro ca pí tu lo des te li vro tive en se jo de re fe rir que tam -
bém em S. Ca ta ri na fora fun da da uma co lô nia ale mã e aqui vou tra tar
dela mais de ti da men te. Embo ra pelo seu ta ma nho, pelo nú me ro de
ca be ças e pelo seu va lor es ta tís ti co es te ja lon ge da de S. Le o pol do, cer ta -
men te seus mo ra do res fi gu ra ri am en tre os mais abas ta dos co lo nos, se o
go ver no, em vez de lhes pres tar as sis tên cia des de o co me ço, não lhes
opu ses se toda es pé cie de em ba ra ços. Na fun da ção de S. Le o pol do e de
Tor res não se ha via ab so lu ta men te olha do para as ques tões de ca rá ter e
si tu a ção de for tu na dos di ver sos in di ví du os, tan to que até pre si diá ri os
me clem bur gue ses ha vi am sido ace i tos de bra ços aber tos, com o que
sem dú vi da se lan ça ra o pri me i ro ger me para to tal des mo ra li za ção de tal 
mas sa hu ma na. Pois os co lo nos de S. Ca ta ri na to dos ti nham pago as
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pas sa gens ao vá ri as ve zes men ci o na do ven de dor de al mas Schäf fer, em
Ham bur go, e tra zi am al gum di nhe i ro para o Bra sil. A es ta do na Arma -
ção, si tu a da de fron te da ca pi tal, e os lu dí bri os dos in tér pre tes do go ver no
no me a dos pelo mi nis tro Mi ran da, que pro me ti am aos es tran ge i ros, a
tro co de al gu mas pi as tras, os me lho res lo tes, sem que es ti ves sem em
con di ções de in flu ir nis so, ha vi am em po bre ci do um pou co as bol sas dos 
ale mães, mas à ma i or par te de les ain da res ta va o bas tan te para en fren tar
as pri me i ras ins ta la ções mais ne ces sá ri as, e sem au xí lio es tra nho so cor -
rer os com pa nhe i ros dis so ne ces si ta dos.

Fi nal men te par ti ram do Rio os pri me i ros trans por tes des ses
co lo nos; à che ga da a S. Ca ta ri na o nú me ro des ses vi si o ná ri os, in clu si ve
mu lhe res e cri an ças, de via an dar por uns 800; para sua si tu a ção to dos
es ta vam bem ves ti dos e as se a dos e nada ha via que di zer con tra sua con -
du ta, se bem que já des pon tas se cer to des con ten ta men to ante as es pe -
ran ças de cep ci o na das. Sem dú vi da o go ver no de via ter ma ni fes ta do o
má xi mo in te res se em le var es ses ho mens quan to an tes a des ti no, pois o
lu gar es co lhi do fi ca va ape nas a sete lé guas da ci da de de Des ter ro, onde
de ve ri am logo ter re ce bi do seus lo tes, para ata ca rem o tra ba lho. Mas ali
lhes dis se ram que “as co lô ni as ain da não es ta vam de mar ca das – o que
en tre tan to te ria sido fá cil efe tu ar há anos – se ria pre ci so per ma ne cer na
ci da de até que o agri men sor fi cas se pron to”; e para esse fim lhes ar ran -
ja ram um edi fí cio im pe ri al, onde fo ram no va men te aglo me ra dos, como
dan tes a bor do, sem qual quer dis tin ção ou con si de ra ção. Aí per ma ne ce -
ram es ses la men tá ve is ex pa tri a dos du ran te seis me ses, a con su mir não
só o pe que no sub sí dio que o es ta do mu i to ir re gu lar men te lhes pa ga va,
como ain da par te de sua mo des ta for tu na, sem pro ve i to para o seu ob je -
ti vo. Já esse pro ce di men to de sa ni mou a mu i tos e in du ziu a gran de
nú me ro ao ex ces si vo uso da ca cha ça, com o que pen sa vam es que cer
seus pe sa res e pe na res. De mo men to po dia isso sur tir o vi sa do efe i to,
mas cus ta va-lhes não só o úl ti mo vin tém ga nho na Ale ma nha, como
tam bém pro du zia toda es pé cie de do en ças as que ro sas, em con se qüên cia 
das qua is se res ta be le ceu com do bra do vi gor o an ti go des con ten ta men to.

Aca ba do o di nhe i ro, co me ça ram a ven der as rou pas e não tar -
dou que a ma i or par te des ses in fe li zes an das sem an dra jo sos, mos tran do
pús tu las e bu ra cos nas per nas e bra ços, sar nen tos, a pe ram bu lar como
es pec tros e a men di gar pe las ruas da ci da de.
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Que im pres são do lo ro sa de via sus ci tar nos ou tros ale mães
se me lhan tes es pe tá cu lo de hor ror! Mas os sol da dos ale mães do exér ci to
im pe ri al vi vi am só de seu ma gro sol do, pou co ou nada po di am aju dar a
seus pa trí ci os que so fri am sem cul pa. Antes de de cor ri dos os seis me ses
que aque les co lo nos de vi am pas sar ina ti vos na ci da de do Des ter ro, a
po bre za cres ce ra tan to que mu i tos pais in ca pa zes de sus ten tar os fi lhos,
os ofe re ci am pu bli ca men te e sen ti am-se fe li zes se acha vam al guém que
qui ses se fi car com uma me ni na for te ou um ra paz es per to, só pela
co mi da. Uma vez ou ou tra, fa mí li as bra si le i ras ri cas ado ta vam cri an ças
ale mãs, por que mu i to lhes pu nham a dura con di ção de que os pais ha vi am
de de sis tir para sem pre de qua is quer di re i tos so bre os fi lhos; às ve zes
nem lhes per mi ti am que sem li cen ça es pe ci al fos sem vi si tá-los, pois
sem pre os bra si le i ros te mi am que a mãe na tu re za um dia de nun ci as se ao 
po bre or fa na do a sua ori gem e que en tão, im pe li do pelo pos san te ins tin to 
do amor aos pais, pre fe ris se com par ti lhar a po bre za de seus ver da de i ros
pais do que co mer o pão da mi se ri cór dia na casa rica. Essa jus ta sus pe i ta 
ga nha va pro ba bi li da de à me di da que hou ves se mais opor tu ni da des para
en con tros, para fa la rem e para da rem li vre cur so ao co ra ção sob a pres -
são do sen ti men to.

Como de via ser dura para os co lo nos, opres si va, para eles já
de tan ta ma ne i ra mar ti ri za dos, uma con di ção que só a ex tre ma pe nú ria
os obri ga va a ace i tar; como ha via de ser hor rí vel para eles o pen sa men to 
de que o fi lho para sem pre de les alhe a dos e afas ta do nun ca apren de ria a 
lín gua de sua pá tria, se ria edu ca do em cos tu mes es qui si tos, usos que
odi a vam, quem sabe nou tra re li gião!

Na mi nha opi nião é in te i ra men te in di fe ren te que o cris tão
ado te a fé lu te ra na, ou re for mis ta ou ca tó lico-ro ma na; mas dada a na tu -
ral es tre i te za de vis tas da que les ho mens não é pro vá vel que ace i tas sem
essa mi nha opi nião blas fe ma. Sem ces sar ha via de tor tu rá-los a cons -
ciên cia de que um dos seus cres cia em ou tra re li gião, que não aque la que 
pro fes sa vam os pi e do sos pais, e o pre con ce i to que mes mo nas par tes
mais cul tas da Eu ro pa nu tre o pro tes tan te con tra o ca tó li co, e vice-ver sa,
des po si tou en tre os meus pa trí ci os no Bra sil, sen do gue a ma i o ria era de 
lu te ra nos, e tor nou-se tan to mais in ten so quan to, de fato, os fra des ca tó -
li cos pela sua atre vi da con du ta o mo ti va vam.
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Se es ses pri vi le gi a dos la drões di ur nos não des per di ça vam na
mas sa bem for ni da os di nhe i ros de ex pi a ção que sem ver go nha ex tor -
qui am aos seus con fes san tes e pi e do sos fiéis, ou se não an da vam pe las
ruas da ci da de com os seus bo ne cos de pau ou de cera a re pre sen tar
san tos, bas ta va vi si tar as bo de gas e ven das para en con trá-los no meio da 
laia po pu lar, a blas fe mar, na mo rar e be ber. De ve ras bons exem plos para
o pro vi léu, se os mes tres de re li gião man ti dos pelo go ver no as sim pro -
ce di am, a en si nar o ca mi nho da san ti da de, não na que las pla gas des co -
nhe ci das, mas aqui na Ter ra. Não era só so bre nós ger ma nos, mas tam -
bém so bre os bra si le i ros que a es can da lo sa con du ta dos fra des fa zia
pro fun da, in de lé vel im pres são, de ma ne i ra que pou co a pou co foi de cli -
nan do todo o res pe i to por es ses mi nis tros do in vi sí vel, como pela re li gião.

Des tar te o ofí cio di vi no de ca iu à mera con di ção de ce ri mo ni al,
que só ser via para os ten tar aos olhos da co mu ni da de ator do a da o rou -
ba do bri lho e as fur ta das lan te jou las da igre ja; e a co mu ni da de por sua
vez, só com pa re cia para os en con tros amo ro sos e para as mais le vi a nas
com bi na ções. Ajo e lha dos lado a lado, ha via mu i ta vez um par zi nho apa -
ren te men te en tre gue à mais pro fun da de vo ção, ao pas so que essa san ta
pro fa na tra va va as mais es ca bro sas, in de cen tes con ver sas, atrás do le que, 
por meio de mí mi ca e ges tos, em pra za va o an si o so ama do para o en con -
tro à no i te. Se se me lhan tes ce nas ocor ri am na pró pria casa de Deus, quan -
to mais nas pro cis sões, opor tu ni da de úni ca, além da igre ja, onde a gen te
po dia ver a ama da sem cha mar aten ção, apro xi mar-se dela e acom pa nhá-la.

Não se pode con ce ber nada mais ri dí cu lo do que es ses prés ti -
tos so le nes pe las ruas da ci da de, em que mu i tas ve zes os san tos de pau,
dou ra dos, en fe i ta dos de fi tas e pe nas, iam gar bo sa men te a ca va lo. Prín ci -
pes, ge ne ra is, mi nis tros, mem bros do alto cle ro, lá iam atrás do bo ne co
de pau; se guia-se a lon ga ca u da de es cor pião dos fra des me nos im por -
tan tes. Seja, em bo ra, esse in sen sa to pro ce di men to fri o le i ra sem sig ni fi ca -
ção, ator do a men to es pe cu la ti vo dos sen ti dos, des per dí cio inú til de tem po
e di nhe i ro, não de i xa de ser obri ga ção dos me no res ser vos da Igre ja
mos trar dig ni da de em tais oca siões, pelo me nos de vo ção; mas jus ta men te
os di tos fra des eram os pri me i ros, pela sua atre vi da con du ta, a fa zer do
es pe tá cu lo brin que do de bo ne cos e a tor nar os cren tes ine ren tes; pois o
clero se atre via a olhar com o ma i or de sa ver go nha men to, com ares
panto mí mi cos de ve lho co nhe ci men to e con fi an ça, para as mais dis tin -
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tas da mas aos bal cões das ja ne las, mes mo en ver go nhan do com toda es -
pé cie de ges ti cu la ção, in clu si ve ati ran do be i jos às de vo tas me ni nas ino -
cen tes que con tem pla vam o prés ti to dos so bra dos, fa zen do-as ex tre ma -
men te aca nha das se re tra í rem para o in te ri or das ca sas. Se guia-se ge ral -
men te tão gos to sa gar ga lha da que os nu tri dos por ta-batinas, os ser vos
de li bré do Céu, ti nham que se gu rar a bar ri ga.

Se tais ex ces sos ocor ri am im pu nes nas ma i o res ci da des, no
in te ri or do Im pé rio mu i to me nos era de es pe rar de cên cia, pois de an te -
mão fal ta va toda ins pe ção. Aí os lu ga res de pa dres e vi gá ri os eram qua se 
ex clu si va men te ocu pa dos por na tu ra is do país, ru des e in cul tos, que
além dis so to dos mais ou me nos ti nham re la ções de fa mí lia com o seu
re ba nho, o que mu i to lhes fa ci li ta o aces so às ca sas de seus con fes san -
dos, de ma ne i ra que ti nham mu i tas opor tu ni da des de sa ci ar mais tran -
qüi la men te a sua li bi di na gem, como tam bém de in flu ir mais pro fun da e
mais no ci va men te. Assim se ex pli ca que não raro se via em tor no de um 
hon ra do re ve ren do 5, 6 e mais cri an ças, sob o tí tu lo ou de sig na ção de
pa ren tes ou afi lha dos, os qua is en tre tan to de vi am a exis tên cia a um cri me, 
que nem pou pa va os mais che ga dos la ços de con san güi ni da de. Qu an tos
céus ma tri mo ni a is fo ram trans for ma dos em in fer no ver da de i ro pe las
in tri gas e ca ba las des ses ton su ra dos tar tu fos! Qu an tas mil me ni nas ino -
cen tes, que em in gê nua de vo ção ape la vam para seu pa dre, a ob ter ab sol -
vi ção de seus su pos tos pe ca dos, ti nham que ou vir e ver des ses lo bos em 
pele de cor de i ro co i sas de que seu co ra ção puro não ti nha no ção!

Jus ta men te pela con fis são, essa ins ti tu i ção in fa me, es per tís si ma,
que tan to mal tem ca u sa do ao mun do, con se gui am em pou co tem po os
fra des, exa to co nhe ci men to das mais se cre tas in ti mi da des de cada casa e 
as sim po di am cal ma men te for jar seus pla nos e re fle tir ma du ra men te
an tes de pas sa rem com sua ma te má ti ca e te o ló gi ca mal da de à exe cu ção.
Inti mi da da pe las fla me jan tes iras ce les tes, pe las eter nas tor tu ras do Pur -
ga tó rio, a es po sa de nun ci a va o ma ri do, a fi lha, a mãe, a no i va, o ama do e 
to dos pre fe ri am com prar com a ver go nha e a de son ra uma ab sol vi ção
sem ne nhum va lor, a cha mar so bre si a mal di ção dos men sa ge i ros do
tri bu nal di vi no. O de mô nio não é mag nâ ni mo; ele cita só uma vez, e só
uma vez es pe ra ser ci ta do; sua ima gem está em to das as pa re des das
cho ças da su pers ti ção e nem sem pre ele se ar re ce ia de um tin te i ro.
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Re si dia em São Fran cis co de Pa u la uma se nho ra que eu
co nhe cia, afa ma da pela be le za tan to quan to pela vir tu de. O vi gá rio da
lo ca li da de, ho mem de seus 50 anos, era ini mi go ju ra do da casa dela, e já
di ver sas ve zes pro cu ra ra fa zer-lhe mal, à se nho ra ou a al guém da fa mí lia, 
para pre ju di car-lhe o con ce i to. Mas a es ti ma de que des fru ta va era gran de
e ge ne ra li za da; todo o em pe nho do fra de in tri gan te foi por mu i to tem po 
bal da do. A ex pli ca ção que se dava para o ódio do por ta-ba ti na era pro -
cu ra da em ten ta ti vas frus tra das con tra a vir tu de da bela se nho ra e cer ta -
men te isso ba tia o pre go na ca be ça.

Uma vez por ano essa se nho ra ia à con fis são e ago ra pre ten -
dia no va men te cum prir essa ação, a seu ver ne ces sá ria e sa gra da. Ao
en trar na igre ja ha via bas tan te gen te e ela de sem ba ra ça da men te se apro -
xi mou do con fes si o ná rio, ajo e lhou-se di an te do fa mi ge ra do vi gá rio
para lhe con fes sar os ima gi ná ri os pe ca dos. Este, de ba i xo de mil si -
na is-da-cruz, pa re ce que fez al gu mas per gun tas cap ci o sas, com as qua is
vi si vel men te o san gue gros so lhe ia su bin do à ca be ça até fi car como um
peru no mês de maio; o ato de mo rou tan to e tão aca lo ra do que os cir -
cuns tan tes não po di am com pre en der que aque la se nho ra no to ri a men te
tão vir tu o sa pu des se ter tan tos pe ca dos. Afi nal, ela sa cu diu di ver sas
ve zes com vi o lên cia o lin do ca be lo, ca che a do, o fra de pu lou, sua cara 
as su miu a de sa gra dá vel cor car di na lí cia de ca ran gue jo co zi do e em voz
para ser ou vi da dis se: “Se nho ra, seus pe ca dos são ta ma nhos que não lhe 
pos so dar ab sol vi ção!” A es sas pa la vras tro ve jan tes pa re ce que todo o
san gue das ve i as da hor ro ri za da se nho ra pa rou e pa li dez ca da vé ri ca
inun dou sua fi si o no mia de ma do na; tre men do em to dos os mem -
bros ela se er gueu len ta men te da al mo fa da bor da da, e cam ba le an te, qua se
a des ma i ar, pre ci pi tou-se para fora da igre ja atra vés dos pre sen tes.

Ja ma is D. Vi cen ça de cla rou o que aque le di a bo en car na do
pre ten de ra dela; cer ta men te o amor-pró prio lhe im pe dia. Mas foi sem
dú vi da al gu ma co i sa má, pois mes mo ao ma ri do ela pe diu, ba nha da em
lá gri mas de des con so la do de ses pe ro, con ven ci da de cul pa, que lhe não
exi gis se a re ve la ção do se gre do ter rí vel. Di ver sas que i xas man da das ao
Rio de Ja ne i ro por mo ti vo des se caso cho can te ou não de ram re sul ta do
ou o pa dre foi ape nas le ve men te ad mo es ta do, pelo me nos nun ca se sou be 
em São Fran cis co de Pa u la que ele ti ves se so fri do qual quer pu ni ção.
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De po is de seis me ses pas sa dos na ma i or pe nú ria e mi sé ria, foi 
fi nal men te in di ca do a cada um dos co lo nos um pe da ço de ter ra para
cul ti var, em San ta Ca ta ri na; mas ago ra a ma i o ria de les não só es ta va sem 
di nhe i ro para ad qui rir os ví ve res ne ces sá ri os du ran te o pe sa do tra ba lho,
mas ain da mu i tos já ha vi am ven di do, for ça dos pela ne ces si da de, os seus
ins tru men tos de la vou ra e ou tros.

Só de po is de de mo ra dos pe di dos, ame a ças, que i xas e re pre -
sen ta ções re sol veu o pre si den te da pro vín cia, a quem com pe tia ze lar
pela nova im por tan te co lô nia e fis ca li zá-la, man dar pa gar par te dos sub -
sí di os atra sa dos. Já en tão aque les ex pa tri a dos sen ti am do lo ro sa men te
quan to a de mo ra obri ga da na ci da de do Des ter ro ha via sido pre ju di ci al,
mes mo ao seu fu tu ro; pois ha ven do de ple no di re i to con ta do que o
au xí lio do go ver no se ria con ce di do du ran te dois anos des de o co me ço
do tra ba lho, já ha vi am de cor ri do seis me ses para os qua is lhes abo na ram 
sub sí dio sem que ti ves sem po di do fa zer co i sa al gu ma.

Essa pers pec ti va aba teu os âni mos, tan to que mu i tos dos mais 
abas ta dos pen sa ram em re gres sar à pá tria, en quan to ain da ti nham o
di nhe i ro para o trans por te, mas fo ram re ti dos no país odi a do até a mor te, 
pelo re ce io di an te da zom ba ria de seus con ter râ ne os, en tre os qua is
ha vi am vi vi do como abas ta dos e ago ra te ri am de apa re cer de mãos va zi as, 
a su por tar o sen ti men to de sa gra dá vel de ve rem o que fora em pos se de
ou tros sem a mí ni ma cer te za, se quer es pe ran ça, de ja ma is po de rem
re ad qui ri-lo. Um des ter ra do nun ca vem a ser ci da dão fe liz.

Assim é que mu i tos dos mais po bres fo ram os pri me i ros a
me ter mãos à obra, pois se não qui ses sem mor rer de fome ti nham que
tra ba lhar o du plo e o tri plo que um es cra vo ne gro de ba i xo de re lho. E
para se li vra rem um pou co da ar dên cia so lar des pi am-se no tra ba lho,
ape sar de de sa bi tu a dos do cli ma e de suas con se qüên ci as fu nes tas, dos
mos qui tos e ou tros bi chos, que lhes co bri am for mal men te o cor po.
Co ber tos de bo lhas e fe ri das, es go ta dos do tra ba lho do dia, vol ta vam
para suas po bres ca ba nas, onde en tão os es pe ra va um pra to de fe i -
jão-pre to, co zi do ape nas na água, às ve zes sem gor du ra. Tais eram os
pra ze res do tão ga ba do país das jói as, da Pa les ti na ame ri ca na, do novo
Eldo ra do his tó ri co; as sim ha ve ri am de ad qui rir as in co men su rá ve is
ri que zas que, se gun do as sa gra das afir ma ções de ven de do res de al mas,
sem cons ciên cia, ja zi am nas ruas, à es pe ra do ou sa do pro pri e tá rio.
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Mes mo as pro mes sas fe i tas por es cri to em Ham bur go ou Bre men só
em par te eram cum pri das. Nem lhes de ram os ani ma is pro me ti dos, nem 
as se men tes ini ci a is, e para mo ra da ti ve ram que eles mes mos cons tru ir
ou pa gar seus ran chos. A re par ti ção dos lo tes foi ar bi trá ria, sem con -
si de ra ção pelo nú me ro de pes so as de cada fa mí lia; a um de ram ter re no
pe dre go so, a ou tro are no so, ou de mata vir gem.

Um ou tro gran de mal re sul tou do fato de não ha ver ain da o
go ver no de sig na do ins pe tor, ra zão por que nin guém sa bia ao cer to a
quem ca bia re sol ver di fe ren ças que sur gis sem en tre os co lo nos. Onde
não há juiz, na tu ral men te cada qual pro cu ra fa zer jus ti ça, e as sim não
po dia de i xar de acon te cer que em con se qüên cia des sa de sí dia do go ver no
im pe ri al ocor res sem ques tões e ri xas san gren tas en tre es ses pou cos ale -
mães, dos que se de ve ria es pe rar que a iden ti da de da sor te, da lín gua e
dos cos tu mes es ta be le ces sem es tre i ta união en tre eles. Esse mal re cla -
ma va ur gen te re mé dio; por isso o pre si den te pro cu rou um ho mem a
quem pu des se con fi ar tão im por tan te pos to. Pa re cia di fí cil a es co lha pois 
só de via ser um ho mem de re pu ta ção ili ba da, de re co nhe ci do es pí ri to de
jus ti ça e de com pro va da ho nes ti da de. Os ins pe to res por tu gue ses das ou -
tras co lô ni as não me re ci am bons ates ta dos quan to a este úl ti mo pon to de
vis ta, nem po di am en ten der-se de vi da men te com os co lo nos, me di an te
amis to sa tro ca de idéi as; veio por isso a idéia sen sa ta de pro cu rar um ale -
mão. Cer ta men te a in ten ção do pre si den te da pro vín cia era boa ao to -
mar essa he rói ca re so lu ção, e to dos os co lo nos re ju bi la ram os ten si va -
men te quan do sou be ram que de via ser es co lhi do den tre seus pa trí ci os
re si den tes no Bra sil um ho mem ca paz, a quem de ve ri am re co nhe cer
como su pe ri or de pri me i ra ins tân cia e juiz nos seus pe que nos dis sí di os.
Res ta va a ques tão de sa ber onde, em San ta Ca ta ri na, en con trar o ho -
mem que sa tis fi zes se aos re qui si tos.

Pro cu rou-se mu i to. Den tre os ofi ci a is não ha via um que qui -
sesse abrir mão de sua car re i ra, su pos ta glo ri o sa, para as su mir esse pos to
que não era mu i to bem re mu ne ra do. Os co lo nos não pos su íam os
conheci men tos ne ces sá ri os e ne go ci an tes ale mães não ha via em San ta
Catari na, a não ser al guns ne go ci an tes de paus de fós fo ro, que não
en tendiam se não de seus pa u zi nhos. De po is de mu i to que brar a ca be ça,
sem des co brir nin guém, ape la ram fi nal men te para o Co man dan te do 27º
Ba ta lhão de Ca ça do res, Luís Ma nu el de Je sus, de quem se su pu nha que
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como che fe de uma tro pa ale mã me lhor co nhe ce ria o ca rá ter de meus
con ter râ ne os.

Acon te ceu que por esse tem po ha via con quis ta do em alto
grau a es ti ma des se che fe um pri me i ro-te nen te do nos so cor po, edu ca do 
pe los je su í tas em Hil des he im; gran de mes tre na arte de dis far çar e que
se lhe re co men da ra por cer tos con se lhos tra i do res e bem tra ma das in tri -
gas, em vir tu de das qua is, de nun ci a do pe los seus ca ma ra das, ele fora
des ti tu í do e ex clu í do.

Qu an do che gou a or dem de ex clu são, que o Co man dan te, Sr.
de Je sus, não pôde com pre en der nem ex pli car, mas que mu i to agra dou
na ci da de do Des ter ro, ele pro me teu a esse seu fa vo ri to que não o aban -
do na ria e quan to es ti ves se a seu al can ce o am pa ra ria. E ago ra pa re ceu
che ga do o mo men to aza do para de so bri gar-se bri lhan te men te da pa la -
vra le vi a na men te com pro me ti da, e as sim pro pôs esse su je i to para pa ga -
dor e ins pe tor da co lô nia de San ta Ca ta ri na, su je i to que além de seu
je su i tis mo era dado à be bi da e era re fi na do in tru jão. O pre si den te bem
sa bia que esse in di víduo re cen te men te, sem de cla ra ção de mo ti vo, fora
ex clu í do do ser vi ço mi li tar, mas foi fra co, deu cré di to aos lou vo res do
co man dan te, e no me ou o can di da to sem mais in ves ti ga ção, dan do-lhe
um pos to que o pior dos co lo nos, em bo ra sem a mes ma es per te za, te ria
de sem pe nha do com ma i or hon ra dez e re ti dão.

Este era o ho mem a quem se con fi ou sob tan tos pon tos de
vis ta a sor te dos 800 co lo nos, ho mem que de via re sol ver suas de sin te li -
gên ci as e pa gar-lhes os sub sí di os. Eu ha via ser vi do com ele al guns anos
no mes mo ba ta lhão, de ma ne i ra que fi quei co nhe cen do bas tan te exa ta -
men te o seu ca rá ter; as sim pos so afir mar que por uma ou duas pi as tras
ele se de i xa ria pe i tar, pois por mais de uma vez ele se re ve la ra ca paz de
pres tar tes te mu nho em ca sos de que não sa bia nem po dia sa ber. Este
ho mem é o úni co je su í ta com quem ja ma is tive re la ções mais es tre i tas
de ser vi ço; mas, de ve ras, se to dos os lim pos ir mãos da ba bi lô ni ca so ci e -
da de de Je sus são des sa bi to la, todo ho mem de bem de ve ria ar mar-se
para ex tir pá-los da face do Pla ne ta e re du zir a cin zas os seus cla us tros.

Como es tréia no seu car go, o te nen te exo ne ra do, me ta mor fo -
se a do em ins pe tor, pra ti cou uma fa ça nha que logo lhe gran je ou o ódio
de to dos os co lo nos. Um po bre la vra dor fez uma re pre sen ta ção ao
tu ber cu lo so far san te por mo ti vo de uma in jus ti ça, pro va vel men te a
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so ne ga ção de sub sí dio; tal vez fos se um tan to ás pe ro, o que exa cer bou a
so ber ba da que la vi ci o sa cria de um co lé gio ale mão de je su í tas, tan to que
en ra i ve ci do pu xou da sua en fer ru ja da es pa da e com um gol pe de ce pou
o po le gar da mão di re i ta ao po bre ho mem iner me. Quem te ria im pu ta do
tal co ra gem a esse ho men zi nho in fa ma do com a ex clu são, mor men te
que na es pa da que dan tes ti ve ra o di re i to de usar es ta va gra va do: “Não
ma ta rás!” Mas es ta va bê ba do.

Tal vez o pe que no ti ra no efe ti va men te ti ves se con se gui do in ti -
mi dar com esta e ou tras que tais mos tras de va len tia os inex pe ri en tes
co lo nos, de modo que mais nin guém se atre ves se a re cla mar, a opor-se à 
sua au to ri da de. Nis so, po rém, des pon tou de re pen te para seu pro te tor o 
pre si den te da pro vín cia, e im pli ci ta men te para ele uma nu vem ne gra no
fir ma men to sem pre tol da do da cor te do Rio de Ja ne i ro, o ilus trís si mo e
ex ce len tís si mo se nhor pre si den te [sic] foi ines pe ra da men te cha ma do com
ur gên cia à cor te, para pres tar con tas de sua ad mi nis tra ção, in clu si ve da
Jus ti ça e dos di nhe i ros. Com essa me re ci da que da tom ba ram tam bém os
seus pro te gi dos, en tre eles o nos so fa vo ri to je su í ta. Assim como ou tro ra 
os co lo nos se ha vi am re ju bi la do à no tí cia da no me a ção de um ins pe tor
ale mão, o con ten ta men to foi ago ra ili mi ta do quan do sou be ram da sua
ver go nho sa des ti tu i ção.

O in ter reg no de des po tis mo do pa trí cio teve, pois, cur ta du ra -
ção; ao cabo de três me ses o co bar de mal va do teve que aban do nar o
cam po e bus car re fú gio em re gião afas ta da, pois a sor te não lhe sor riu
tão des bra ga da men te como ao seu ir mão de or dem no Pa ra guai, o fa mi -
ge ra do Fran cia, dou tor em ma jes ta de, que sem ou tros au xí li os do que a
sua es per te za e as cir cuns tân ci as da épo ca, se apos sou de um gran de,
im por tan te país, e so bre os es com bros da te o cra cia dos je su í tas fun dou
novo es ta do, po de ro so – ao pas so que este dés po ta em mi ni a tu ra não
sou be man ter o seu po de rio so bre 800 ca be ças, das qua is dois ter ços de
mu lhe res e cri an ças. Fi ca vam os co lo nos li ber tos des se jugo, mas tam -
bém res sur giu a an te ri or de sor dem.

Fi nal men te par tiu ou tro pre si den te da cor te para San ta Ca ta ri na
e re vi ve ram as ex tin tas es pe ran ças dos ex pa tri a dos. Tra zia di nhe i ro
para a tro pa e para os co lo nos, ti nha re pu ta ção de ho mem de bem e
es cla re ci do, e era co nhe ci do como gos tan do de aju dar onde pu des se.
Infe liz men te fal ta vam-lhe os me i os para isso. As pi as tras es pa nho las e
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bra si le i ras que trou xe ra ti ve ram que ser dis tri bu í das ra pi da men te en tre
as tro pas, para que pelo me nos se evi tas sem os ex ces sos da par te des sa
for ça, en tão im por tan te, que de ar mas na mão de fron ta va as au to ri da -
des, como su ce de ra no Rio de Ja ne i ro e em São Fran cis co de Pa u la.
Nada ou qua se nada so brou para os po bres co lo nos. Tam bém não era
pos sí vel pen sar em no me ar logo ou tro ins pe tor, por que des de a che ga da 
do pre si den te cho ve ram as re cla ma ções e pe di dos, de modo que nem
ti nha tem po para des pa char com um sim ples “sim” ou “não” os re que -
ri men tos que em pou cas se ma nas inun da ram o pa lá cio. Se a pri me i ra
au to ri da de do es ta do na pro vín cia de San ta Ca ta ri na era as sim exa ge ra -
da men te as se di a da com pe di dos por par te dos bra si le i ros, tam bém os 
la vra do res ale mães, com a sua ma nia de ques ti o nar, o as so ber ba ram
com in di zí ve is tra ba lhos, pois mu i tas ve zes por um pal mo de ter ra, num
país onde cer ta men te não fal ta va ter ra, mo vi am pro ces so ao vi zi nho.
Qu a se pa re ce que é tra ço es sen ci al do ca rá ter dos ale mães o gos to pe las
ques tões ju di ci a is; de onde pro va vel men te vem que em par te al gu ma do
mun do se en con tram tan tos, e às ve zes tão bons, ad vo ga dos, como
en tre nós. Se é van ta jo so ou per ni ci o so para o bem co mum, é co i sa que
de i xo em dú vi da; o cer to é que na Fran ça – nem que ro fa lar do Bra sil –
se en con tra um ju ris ta, quan do na Ale ma nha num lu gar do mes mo
ta ma nho se en con tram qua tro. E ape sar des sa gran de di fe ren ça nu mé ri ca,
as que i xas são re sol vi das na Fran ça com a mes ma, se não ma i or, pres te za
que na Ale ma nha. Qual a ra zão? Per gun tar-se-á. Será por que o fran cês
é de tem pe ra men to me nos san güí neo que o ale mão? De modo al gum,
mas é que na Fran ça por um lou vá vel or gu lho na ci o nal não há os nos -
sos nu me ro sos pro ces sos por in jú ria, sem os qua is aqui mu i tos ad vo ga -
dos mor re ri am de fome. Re so lu ção e pres te za são tra ços sa li en tes do
ca rá ter do fran cês; pa re ce-lhe de ma si a do len to di ri gir-se a uma au to ri da de 
e con fi ar a so lu ção de suas ques tões ao an dar de cá ga do da jus ti ça; tão
de pres sa quan to pos sí vel tem que ser re sol vi do o dis sí dio, tem que ser
vin ga da a ofen sa. Pis to la, es pa da, em úl ti mo caso o pu nho subs ti tu em o
juiz, por que em pou cos mi nu tos ba i xam a sen ten ça: lá se ri am ne ces sá ri os
mais ci rur giões, aqui ain da mais ju ris tas.

Qu an do fi nal men te o novo pre si den te re co nhe ceu que ape sar 
de sua boa von ta de nada po dia fa zer pe los co lo nos, aca bou por não se
im por tar mais com eles e de i xou tudo na an ti ga de sor dem – e como
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tam bém eu em nada pos so aju dar aos meus bons pa trí ci os da pro vín cia
de San ta Ca ta ri na, vol to à nar ra ção da mi nha pró pria vida, ape nas ain da
acres cen to que para o fu tu ro nem o Im pé rio nem os co lo nos po dem
es pe rar gran des van ta gens des sas co lô ni as, pois onde se edi fi cou so bre
are ia frou xa o edi fí cio não será du ra douro.

De po is de al guns me ses de es pe ran ças e es pe ras, ora com
ansiosa ale gria, ora com tris te re ce io, pela or dem que me cha ma ria para
o Rio de Ja ne i ro, vim a sa ber, pri me i ra men te por car tas e jor na is, e só
de po is por uma or dem es pe ci al do mi nis tro, que o meu de se jo fora
aten di do e eu fora trans fe ri do. De via so men te aguar dar na ci da de do
Des ter ro a che ga da do 2º Ba ta lhão de Gra na de i ros, que ti nha sido trans -
ferido de Per nam bu co para cá, para en tão com ou tro ofi ci al e 60 sol da dos
ir para a cor te no mes mo na vio em que de via vir o re fe ri do ba ta lhão.

A par tir des se dia eu fi ca va ho ras in te i ras es pe ran ça do à ja ne la,
a olhar para o pos to se ma fó ri co, que anun cia aos cu ri o sos, às ve zes com 
meio dia de an te ce dên cia, a che ga da de na vi os. Mas a mi nha pa ciên cia
ain da ti nha que ser pos ta à pro va. Por mais di li gen tes que se mos tras sem 
os bra ços do te lé gra fo nada de si na li za rem na vio bra si le i ro. Nis so cor reu 
su bi ta men te a no tí cia que o ba ta lhão de Per nam bu co em bar ca ra há mais 
de se ma na, tal vez já es ti ves se an co ra do à bar ra de San ta Ca ta ri na. Pa re -
cia, pois, que não ha via tem po a per der para dar co me ço a um ser vi ço
que nun ca em mi nha vida foi de meu agra do qual o de efe tu ar de gala
cer to nú me ro de vi si tas de des pe di da. As pa la vras sem pre re pe ti das
“sin to mu i to que o se nhor que i ra de i xar esta bela ilha” tor na ram-se-me
en fa do nhas tan to mais que não sou ami go de re pe ti ções. Da boca de
uma me ni na bo ni ta a fra se soa agra da vel men te e de bom gra do a gen te ouve
dez ve zes a fio se um be i jo con fir ma o que as pa la vras di zem. Mas a mes ma
afir ma ti va fe i ta pe las vo vós, ma dri nhas e tias ve lhas tor nam-se hor ri vel men te
aborre ci das. Infe liz men te é da vida so ci al: se a gen te quer ou vir pa la vras
amá ve is da fi lha tem que su je i tar-se a fa zer cum pri men tos aos ve lhos.

Uma tar de, es tan do eu no cír cu lo de uma fa mí lia, mu i to que -
ri da, ines que cí vel, e sen do abor da do o ve lho ca pí tu lo da je re mía da de
meu pró xi mo em bar que para o Rio de Ja ne i ro, eco ou su bi ta men te ao
lon ge o sur do ru far dos tam bo res. De via ser o 2º Ba ta lhão de Gra na de i ros
em mar cha, pois na ci da de só ha via ca ça do res que só têm cor ne te i ros,
não têm tam bo res. Sem gran de des pe di da, num mo men to eu es ta va à
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por ta e como lou co me pre ci pi tei ao en con tro dos sons guer re i ros que
cada vez mais se apro xi ma vam para ad qui rir a cer te za. Eram eles; re co -
nhe ci os ve lhos ca ma ra das do Rio de Ja ne i ro. Com a mais cor di al e sin -
ce ra in ti mi da de ce le bra mos a fes ta do re en con tro; um abra ço, um cor di al,
fiel aper to de mão, à boa, rude ma ne i ra ale mã, se la ram no va men te a
ve lha ami za de. Mal fo ram de sig na dos os quar téis para os sol da dos, seus
ofi ci a is se vi ram for mal men te rap ta dos por nós; cada qual que ria alo jar e 
ob se qui ar a um co le ga, um ami go ou sim ples men te pa trí cio; des ta vez
não foi pre ci so o go ver no cu i dar de alo ja men to para os ofi ci a is. Dei
logo com um ami go com quem me tu te a va, o Te nen te Sol tau, como eu
nas ci do e cri a do em Bruns wick, e o car re guei em tri un fo para a mi nha
mo ra da de sol te i ro, a qual si tu a da na en cos ta do mon te ofe re cia a mais
en can ta do ra vis ta so bre a ci da de e o por to. Só de po is que os co ra ções se 
ali vi a ram um pou co pe las nar ra ções re cí pro cas das úl ti mas aven tu ras e
acon te ci men tos de ma i or atu a li da de é que me lem brei que de via de i xar
o meu ami go por uns mo men tos a sós, para que pu des se aco mo dar-se, e 
eu pu des se aca bar as des pe di das à re fe ri da fa mí lia. Des ci, por tan to, a
su a ve co li na e de novo me apro xi mei da co nhe ci da casa, com o co ra ção
a ba ter. Ain da bas tan te lon ge do meu ob je ti vo ouvi can tar e o can to é
ge ral men te in dí cio de ale gria. Isso eu com pre en di mu i to bem na mi nha
me lan co lia sa tí ri ca e o ne gro de mô nio da des con fi an ça co chi chou ao
meu ou vi do: “Tal vez a tua par ti da seja mu i to bem-vin da para essa gen te.”
Instan ta ne a men te, po rém, ali sa ram-se as ru gas da tes ta quan do ao che -
gar mais per to per ce bi a le tra e o sen ti do do can to. Era um ade us, um
ade us para sem pre, can ta do em bom por tu guês e em boa voz. Mais
duro que ja ma is sen ti en tão opri mi do o co ra ção por ter que par tir de
San ta Ca ta ri na, e sem bem sa ber que peso de to ne la das de sa ba va so bre
meu pe i to, es ca pa ram-me as pa la vras ago ra mes mo rou ba das:

“São as mi nhas pró pri as lá gri mas, que si len ci o sas ouço cair?
“Ou es tás, que ri da, na ver da de a cho rar a meu lado?
 “Mas se gozo da vi tó ria, fal ta-me o me lhor:
“É a de sa pe rce bi da doce, tola, to li ce da mo ci da de.
“Sa ta nás viu isso e sor riu: Ve jam! este se nhor se co pia:
“Pela ima gem de seus bois, aca ba fa zen do be zer ros.”

De pres sa en trei na casa e fui ale gre men te re ce bi do. Dis se-se e
co men tou-se que re al men te che ga ra o ba ta lhão há tan to tem po es pe ra do
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e que a mi nha par ti da, como um pri mo im por tu no, es ta va à por ta. “Mas
não amar gue mos os úl ti mos mo men tos com uma tris te za pre ma tu ra”, foi
a opi nião de toda a fa mí lia, e con vi da ram unâ ni mes a me lan có li ca can to ra, 
Dona Te o dó sia XI,∗ que can tas se al gu ma co i si nha ale gre. Ela can tou, mas 
foi uma ária sel va gem, di ti râm bi ca, que ain da mais pe no sa me fez a
despe di da, pois em bo ra a me lo dia se afas tas se da arte tô ni ca pá tria o tex to 
era mais ou me nos o da co nhe ci da can ção ale mã: “É bom re pou sar nos
bra ços do amor.” Como não, pen sei eu, em par te al gu ma do mun do é
me lhor; mas “isso não pode ser sem pre as sim”. De que me ser vi am to dos 
os de se jos? A se vera exi gên cia do ser vi ço me cha ma va. Era ne ces sá rio
arru mar às pres sas os pou cos ha ve res, fa zer às pres sas uma bre ve des pe -
di da la cri mo sa e ul ti mar os pre pa ra ti vos para par tir sem tar dan ça.

Não tar dou a or dem de fi ni ti va para nos so em bar que; fo ram
pron ta men te es co lhi dos ses sen ta dos me lho res sol da dos do 27º Ba ta -
lhão de Ca ça do res, para ser vi rem de mo de lo aos re cru tas re cém-che -
ga dos da Eu ro pa, do ba ta lhão ale mão de fu zi le i ros. Luís Ma nu el de
Je sus, o por tu guês so ber bo, am bí guo, bi lín güe, des piu-se ago ra de re -
pen te, como co me di an te as sus ta do, do pa pel que até en tão re pre sen ta -
ra. O gi gan te que en gen dra va ma les con tra o céu e a ter ra, que sem pre
fora da ego ís ti ca opi nião de que po dia tra tar a seus su bor di na dos de
ma ne i ra ab so lu ta men te ar bi trá ria e des pó ti ca, fun diu-se de re pen te,
como Fa us to se gu ro pe los es pí ri tos, em anão zi nho, que im plo ran do,
cho ran do e cru zan do os pés que ria fa zer es que cer os er ros co me ti dos
por que sa bia que ía mos para a cor te, onde não fal ta ria oca sião de lhe
fa zer mos a cama. Os olhos che i os de lá gri mas hi pó cri tas acom pa -
nhou-nos até a bor do, com a tem pes tu o sa mú si ca de ja ní za ros do ba ta -
lhão, onde já nos es pe ra vam os ca ma ra das; des pe diu-se mais uma vez
co mo vi da men te de nós e sa fou-se da po e i ra, en ter ra do o seu ruço, sur -
ra do cha pe au à tro is cor nes [sic], de ba i xo do qual ale gre men te vi ça vam há
lon gos anos mais de três chi fres. A po e i ra é fir ma men to e fata mor ga na
[sic] em toda par te onde fal ta ar, ven to, pri ma ve ra e chu va ra das – o
Bra sil é o em pó rio da po e i ra.
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NO TAS AO CA PÍ TU LO XV

135 N. do T. – Espé cie de ma ca co.
136 Re al men te, o 14º dos Arti gos de Gu er ra, de 1763, o cha ma do Re gu la men to do

Con de de Lip pe, pres cre via a pena de mor te com ig no mí nia, isto é, pela for ca,
para a de ser ção em tem po de guer ra. No en tan to, um sen ti men ta lis mo que as sen -
ta va nas exi gên ci as par ti dá ri as e no te mor à lín gua das opo si ções, man dou pu nir
em ple na guer ra, con for me a por ta ria de 3 de se tem bro de 1825, com ses sen ta
chi ba ta das a pri me i ra de ser ção sim ples e com cem a se gun da.
Pela cor res pon dên cia dos che fes do Exér ci to do Sul, em 1825, 1826 e 1827, vê-se
que as de ser ções se tor na ram tão nu me ro sas que eles não sa bi am como ma tar a
tanta gen te, úni co meio ade qua do a pôr um pa ra de i ro a essa fal ta de ver go nha, 
insisten te men te re cla ma do por al guns che fes, dos mais no tá ve is.
A por ta ria de 30 de maio de 1831 der ro ga a de 1825, mas de ter mi na que os de ser -
to res se jam cas ti ga dos ape nas como pres cre ve a Orde nan ça de 9 de abril de 1805,
isto é, com a sim ples pri são com tra ba lho. Já se vê que o au tor se equi vo ca a
supor que os de ser to res a que se re fe re es ti ves sem su je i tos à pena úl ti ma.
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Ca pí tu lo XVI

VIAGEM AO RIO DE JANEIRO – A JURUJUBA E A
VIDA A BORDO – O PREGADOR INGLÊS

 EM BOTAFOGO – ORGULHO – A VIDA DOS 
SOLDADOS ALEMÃES NA PRAIA VERMELHA 

– O IMPERADOR CASADOIRO E O SEU 
SEGUNDO CASAMENTO – AMÉLIA DE BEAUHARNAIS137

ais uma vez eu me con fi a va ao sal so ele men to, à
guar da do deus do mar, sem po der ex cla mar “quos ego!” [sic] e es pe ra va
em cres cen te in qui e ta ção que fos se dado o si nal para le van tar fer ros.
Não po dia su por tar por mais tem po a vis ta da sim pá ti ca ci da de zi nha,
qual se du to ra se re ia, si tu a da per to, di an te de mim, pois uma pos san te
for ça pa re cia pu xar-me do na vio e que rer con tra mi nha von ta de le var-me
no va men te para a que ri da ilha. Só a cus to eu do mi na va os sen ti men tos
que me in tu mes ci am o co ra ção e so pi ta va o de se jo de se cre ta men te
mais uma vez vi si tar a ter ra e Dona Te o dó sia.

De que me ser vi ria? Sem pre te ria que me des pe dir e tal vez
en tão o ade us fos se ain da mais pe no so, mais tris te e do lo ro so – o afas ta -
men to é ine vi tá vel, a des pe di da, não.

Fi quei, por tan to, qui e to a bor do, mas os olhos não que ri am
fe char-se durante a lon ga no i te, pois, as sim como o lu ná ti co não per noita 



em seu dor mi tó rio e pre fe re à sua fofa cama o mais alto te lha do,
também eu não pude su por tar mais tem po o ca ma ro te; fui ao con vés,
para mais uma vez, em si len ci o sa me di ta ção so bre os úl ti mos me ses
felizes, con tem plar a es plên di da pa i sa gem es ten di da ao in fi ni to. A no i te
era lím pi da e cla ra, o dis co ar gen ti no da lua olha va para a ter ra, tão
amigá vel e ino cente men te, do céu azul sem nu vens, per mi tin do-me
iden ti fi car segu ra men te cada ca si nha da ci da de. “Mais uma vez, por tanto, 
e quem sabe nun ca mais nes ta vida, devo ver-te, bela ilha, jar dim do
Brasil”, pen sei de mim para mim e em si lên cio agra de ci às bri lhan tes
estre las que me ilu mi nas sem tão cla ra men te o meu pa ra í so per di do.

Pou co a pou co o ho ri zon te ao ori en te en ru be ceu; um tiro de
ca nhão atro ou os ares, anun ci an do o imi nen te ra i ar do dia; cen te nas de
ve zes eco a va pela ser ra gi gan tes ca o tiro e em pou cos se gun dos sur gia
das ondas do in tér mi no oce a no a fon te de toda luz e de toda vida,
envolta em seu man to de púr pu ra. Todo o céu pa re ceu ar der em chamas, a 
orla da ser ra ful gu ra va com re fle xos de ouro; a vida in ten sa na ci da de
pró xi ma, bem como nas es cu ras ma tas que a cir cun dam, ates ta va que os 
dor men tes es ta vam a ar ran car-se aos bra ços da le tar gia. Tam bém no
nos so na vio to dos co me ça vam a agi tar-se, os bo tes fo ram iça dos e ou vi -
ram-se as or dens para le van tar as ân co ras, pois esta ma nhã co me ça ria a
vi a gem.

Se gun do tiro de ca nhão foi o si nal de par ti da. Ci da de e ter ra,
ca sas e mon tes iam-se dis tan ci an do. À me di da que nos apro xi má va mos
da bar ra cres cia o ven to e es ma e ci am os con tor nos dos mil ob je tos;
cada vez mais de sa pa re cia a ilha aos olha res que a es pi a vam, até que se
su miu de todo nas on das es pu man tes.

Eis-me no va men te numa co los sal ca i xa me ti da na água do
mar, a Ju ru ju ba, a flu tu ar, como Ulis ses er ran te, so bre o in se gu ro
ele men to. Por que lon ga odis séia? Meu pri me i ro cu i da do, e que mais me 
in te res sa va, foi to mar co nhe ci men to dos ob je tos e se res que me acom -
pa nha vam na vi a gem. Qu an do se põe o pé a bor do, en tra-se em ou tra
vida, es tra nha, e todo vi a jan te deve ter em pe nho em co nhe cer sua nova
si tu a ção, pois que esta mu dou. Isso é ne ces sá rio prin ci pal men te no mar,
onde não raro se en con tram ma rí ti mos ru des, in cul tos, dos qua is o
pas sa ge i ro de cer to modo fica de pen den te, ain da que pa gue a sua pas sa -
gem em bom di nhe i ro, e onde, ini ci a da a mar cha, não se pode mais
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co man dar “alto!” ao ou sa do ho mem do mar. O de se jo de en trar em
co mu ni ca ção, vi ver em har mo nia com os pou cos com pa nhe i ros de vi a gem 
faz com que mu i tas ve zes pre fi ra mos dar ou vi do às exa ge ra das e to las
his tó ri as do ca pi tão ou do pi lo to, en go lir essa pí lu la amar ga, para evi tar
ques tões de sa gra dá ve is. De que ser vi ria dis pu tar com um ho mem que
en quan to o bar co está no mar é seu so be ra no e que a cada mo men to
pode es fre gar aos ou vi dos do pas sa ge i ro a fra se “eu sou rei no meu na vio”, 
como o bo ti cá rio es fre ga ao na riz do la vra dor mar ti ri za do pela dor de
ca be ça o seu spi ri tus sa lis am mo ni a ci [sic].

O pró prio na vio foi o que pri me i ro atra iu as mi nhas vis tas;
exa mi nei com o pou co que en ten dia a sua pres ta bi li da de e ar ran jo in ter -
no. Nem uma co i sa nem ou tra cor res pon deu à mi nha ex pec ta ti va, pois a 
cons tru ção dis for me, um mo de lo re tar da do da arca de Noé, pa re cia em
pre cá rio es ta do de con ser va ção e pelo seu fe i tio de via ser mau ve le i ro; e
ape sar de seu gran de por te não ha via as mais ne ces sá ri as co mo di da des.
Os ofi ci a is do na vio dis pu nham de pe que nos alo ja men tos, mí se ros,
onde mal ca bia a cama e que an tes pa re ci am um guar da-roupa que o
cama ro te de um gen tle man. Não eram des co bri men tos con so la do res, e
ainda mu i to tive que ob ser var, por onde con cluí sem tar dar que a viagem
acar re ta ria mu i tos abor re ci men tos.

É do ca rá ter do ho mem ten der a con clu ir da cas ca so bre o
ca ro ço; pelo tra je as se a do de uma se nho ra con clui-se às ve zes apres sa -
da men te o que seja o seu ar ran jo do més ti co, con clu são per fe i ta men te
ló gi ca, con quan to fre qüen te men te na vida quo ti di a na não se con fir me.
Des ta vez, po rém, não me en ga nei nas mi nhas de du ções, pois tal na vio
tal tri pu la ção. Su ji da de e de sor dem apa re ci am por toda par te, co i sas
ambas que cer ta men te em par te al gu ma se de ve ri am mais cu i da do sa -
men te evi tar do que num na vio, seja mer can te ou de guer ra. Um in glês
ou um ho lan dês – que tan to cu i dam do as se io e da dis ci pli na a bor do –
te ria fi ca do hor ro ri za do ante o que vis se nes se na vio, ou no má xi mo
olha riam com des dém com pas si vo as es far ra pa das fi gu ras que aqui deviam 
com ina balável fir me za re sis tir às fú ri as de um fu ra cão e das on das
tempes tu o sas.

O ca pi tão, ho mem de mais de ses sen ta anos, con si de ra va-se o 
pri me i ro mari nhe i ro de seu tem po, e pa re cia que nada lhe era mais
lamen tá vel do que o afas ta men to de Nel son do gran de pal co do mar,
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por que as sim lhe es ca pa va a opor tu ni da de de evi den ci ar a sua su pe ri orida de
sobre o he rói in glês. E os ofi ci a is do na vio ga ran ti am que era um ignoran te 
de pri me i ra clas se, que en ten dia de náu ti ca tan to quan to um bur ro de
to car ala ú de; e logo vi que não de vi am an dar lon ge da ver da de quan do
sou be de al gu mas pas sa gens da bi o gra fia do co man dan te se nil.

Nun ca ti ve ra es co la náu ti ca em re gra, nem nun ca ser vi ra em
na vio de guer ra, ape nas cos te a ra de um por to para ou tro em pe que no
na vio mercan te car re ga do de tou ci nho, tá bu as ve lhas, vi a gens que se
fazem sem ris co, sem sex tan te e sem bús so la, con ser van do sem pre a cos ta
à vis ta. Sua mais lon ga vi a gem fora do Rio de Ja ne i ro ao Rio Gran de,
onde não há pe dras nem ban cos de are ia.

Tivera de uma fe i ta um en con tro ca su al, nada agra dá vel, diante
do por to de San tos, com o Almi ran te Brown, e esse atre vi do aven tureiro
ma rí ti mo, que não me nos ca ba va mes mo dos pe que nos bar cos, lhe dera
caça. Com o ma i or medo de alma, o ca pi tão or de nou a seus ho mens
que dis pa ras sem o úni co ca nhão de bor do con tra a ba le ia me do nha que
já a peque na dis tân cia mos tra va os den tes fa ta is; o pro jé til acer tou e causou 
cer ta ava ria na en xár cia do per se gui dor. Não sei se foi a sur pre sa des sa
ines pe ra da re a ção ou que ou tra per tur ba ção do na vio ini mi go, o cer to é
que o nos so ca pi tão ga nhou tem po bas tan te para se es ca pu lir para o
por to de San tos.

Aí a ina u di ta fa ça nha he rói ca foi am pli a da mil ve zes, lar ga -
men te trom be te a da e as al mas cré du las da men ci o na da ci da de zi nha
que i ma ram al gu mas li bras de pól vo ra em hon ra da bra va tri pu la ção.
Inte li gen te men te o nos so fe liz na ve ga dor apro ve i tou a oca sião para tam bém
fa zer apa re cer o seu nome em le tras de ouro no Rio de Ja ne i ro: con se guiu
de di ver sos mo ra do res con ce i tu a dos um ates ta do de que ele, ata ca do
pelo fla ge lo da Ma ri nha bra si le i ra, o Almi ran te Brown, com este lu ta ra
lar go tem po e ma no bra ra tão ha bil men te e com tan ta fe li ci da de que
con se gui ra ca u sar-lhe dano con si de rá vel e ape sar do fogo in ten so do
ar gen ti no lo gra ra en trar in có lu me no por to de San tos. Des ta vez os
ofi ci a is sem dú vi da er ra vam em cha mar o seu ca pi tão de tolo, pois de
pos se des se ates ta do en ca mi nhou-se logo para a cor te e aí o im pe ra dor
num ím pe to de ge ne ro si da de o no me ou co man dan te da Ju ru ju ba. Era
gos to de D. Pe dro ti rar às ve zes pes so as do nada para lhes dar su bi ta -
men te alto car go do Esta do. Tal vez tam bém nis so ele pre ten des se to mar 
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por mo de lo o gran de im pe ra dor dos fran ce ses, o qual, sem olhar a pes so as, 
só pre mi a va o mé ri to; pena que não imi tas se tam bém em tan ta ou tra co i -
sa o mag ní fi co mo de lo!

E não é mu i to mais lou vá vel o que se pode di zer do pri me i ro
te nen te des sa arca de Noé. Em todo caso era mais há bil do que o ca pi tão, 
mas era gros se i rão sem igual e in tri gan te pro fis si o nal. Seus su bor di na dos
o odi a vam e te mi am como ao pe ca do ori gi nal, mas ne nhum se atre via a
cen su rar aber ta men te a sua con du ta ar ro gan te nem mes mo re tru car às
suas re cri mi na ções des ca bi das e im pro pé ri os de lin gua gem de ma ri nhe i ro, 
pois até o ve lho ca pi tão, que o te mia hor ri vel men te, es ta va de tal modo
em suas gar ras como um cor de i ro apa nha do por ga vião, de modo que
não ha via ape la ção para ele. Os de ma is ofi ci a is eram mo ços inex pe ri en tes, 
para os qua is pa re ce que a dor mi da pre te ria tudo; mal o ser vi ço lho
per mi tia, me ti am-se na cama, a fu mar ci gar ro de pa pel, to car vi o la ou
ron car à por fia. Ra ras ve zes viam-se al guns re u ni dos e mes mo en tão a
con ver sa era tão sem gos to e ani ma ção que até os cem olhos de Argos
ter-se-iam fe cha do a es cu tá-la. Não es ti ves se fe liz men te em mi nha com -
pa nhia a bor do um ou tro ale mão, o Ca pi tão Car ro, eu te ria mor ri do de
té dio; a este ho mem de bem, como a mim e al guns ofi ci a is bra si le i ros
do exér ci to, fora de sig na da a pra ça das ar mas [sic] para nos so sa lão, e era a 
sala mais es pa ço sa de bor do. Aí não te ria fal ta do es pa ço para es ten der -
mos nos sos col chões se não ti ves sem tido o des ca ra men to de en cher a
peça com ma te ri a is di ver sos, a tal pon to que mal se con se guia es pa ço
para as sen tar co mo da men te, quan to mais para de i tar. Mas não era este o 
ma i or mal: um fé ti do pes ti len ci al nos en xo ta va daí, de ma ne i ra que pre -
fe ría mos pas sar as no i tes ao ar li vre so bre o con vés. Uma ou tra peça
con tí gua à nos sa era ocu pa da por seis a oito mu lhe res, que se di zi am
ca sa das com ofi ci a is do exér ci to pas sa ge i ros do na vio. Na ma i or par te
nun ca ha vi am vis to o alto-mar, pelo que não ti nham a mí ni ma no ção
so bre a enor me mas sa d’água e so bre o ba lan ço do na vio, que ape sar do 
ta ma nho e cons tru ção pe sa da era jo gue te a do como uma pena pe las on -
das es pu man tes. Como era de pre ver, a ma i or par te des sas do nas [sic]
logo ti ve ram o en jôo do mar e como só es ti vés se mos se pa ra dos de las
por uma por ta en vi dra ça da, a nos sa sede no ven tre da Ju ru ju ba ain da
apre sen ta va o in con ve ni en te de tam bém aca bar mos en jo a dos pelo
con tá gio, por ter mos no tí cia das in sis ten tes su ble va ções vo mi ti vas das
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nos sas be las com pa nhe i ras afli tas, a se tra du zi rem pe los co nhe ci dos
gar gan te i os. O amor fa zia mal va do gra ce jo com es sas be las: re so lu tas
ha vi am acom pa nha do seus ama dos, co ra jo sas ha vi am com eles pos to os 
pés a bor do, para par ti lhar com eles pra ze res e so fre res e, se ne ces sá rio,
a mor te; mas nis so apre sen tou-se o mo men to crí ti co em que a sua
per se ve ran ça ia ser sub me ti da ao pur ga tó rio duma al vo ra da di vi na
ultraca tó li ca – e pron ta men te o en jôo su plan tou o amor.

As he ro í nas tran sa tlân ti cas ago ra acha vam-se in gê nu as e to las
por ha ve rem abor da do tão pe no sa e pe ri go sa em pre sa e al me ja vam re -
gres sar a suas chou pa nas, onde não cor ri am pe ri go nem te ri am en jôo,
onde te ri am sem pre à mão uma es cra va para al can çar à dig na iaiá um
copo com água ou uma xí ca ra de cho co la te e onde de po is de um dia
de li ci o sa men te pas sa do a não fa zer nada as aguar da va uma boa cama e
tal vez tam bém an si o so e per fu ma do aman te, “Bor dão ami go! quem me
dera nun ca ha ver te tro ca do pela es pa da!” Era este tal vez o pen sa men to
de mu i tas de las, mas ago ra era tar de, pois, como dis se, uma vez no mar
não há com pa dre que que i ra fa zer re tro ce der o ca va lo. Quos ego, quos ego!
[sic]. Ne tu no so nâm bu lo!

A de u sa fer ti li da de, que no Bra sil es par ge tão pro fu sa men te a
sua cor nu có pia aben ço a da, tam bém já con tem pla ra a es sas mu lhe res
an fí bi as com meia dú zia de re ben tos, que como os tu bos dum ór gão de
igre ja se su ce di am en tre nove me ses e seis anos. Na tu ral men te essa cri a ção
mi ú da, lhes agra va va a si tu a ção de sa gra dá vel, pois, em pri me i ro lu gar, na 
es tre i ta peça fal ta va es pa ço, tan to que uma fa mí lia não po dia con ser var
suas ca mas só para si, por que tudo mis tu ra do ti nha que ar ran jar um in -
cô mo do lu gar zi nho no chão co ber to de col chões; e em se gun do lu gar,
sem pre ha via o que la var e lim par, o que tam bém não po dia ser efe tu a do 
sem gran des di fi cul da des. Os se nho res es po sos in spe [sic], em ge ral
per nam bu ca nos, e por isso lon ge de sua ter ra, ge ral men te não ti nham
es cra vos para ser vi-los e às fa mí li as, ape nas um ba ga ge i ro da com pa nhia, o 
qual, como era de sua obri ga ção, es ta va pron to a lim par o far da men to e
as bo tas de seu ofi ci al, mas cor tes men te agra de cia pe las de sas se a das his tó ri as 
com que ma da me que ria mi mo seá-lo. Isso dava lu gar às ce nas mais ri -
dí cu las e es can da lo sas. Assim como o te nen te pode dar or dens ao ba
 ga ge i ro em ma té ria de ser vi ço, as sim tam bém a pse u do te nen ta ima gi na -
va po der obri gar o sol da do a fa zer a lim pe za dos va sos no tur nos dela e
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dos fi lhos. Aos im pro pé ri os e aos ber ros pro cu ra vam im pin gir ao sol da do o 
odi o so vaso, mas este com a fran que za mi li tar ca rac te rís ti ca de cli na va da 
hon ro sa in cum bên cia, com ex pres sões su cu len tas, sem se im por tar que
ma da me, de ra i va e ver go nha, ti ves se al gum chi li que.

Os ma ri dos, que per ce bi am cla ra men te a im pos si bi li da de de
obri gar o sol da do a ne gó ci os tão avil tan tes e de sas se a dos, tra ta vam de se 
es gue i rar qui e ti nhos como um ra ti nho e de i xa vam os cu i da dos de le var a 
ter mo a guer ra pú ni ca às suas ca ras-metades – ou oi ta vos.

Ordi na ri a men te o re sul ta do de tais dis pu tas não po dia de i xar de
ser que ma da me pes so al men te ti nha que su bir ao con vés e pro ce der ao
repug nan te ser vi ço, o qual tan to mais re vol ta va a es po sa ou aman te de
oficial, quan to ti nha que fa zê-lo às vis tas dos cir cuns tan tes. E para aca bar
de es tra gar a vida de bor do para es tes po bres se res do “sexo par tu ri en te”
fo mos as sal ta dos na al tu ra de San tos por um vi o len to tem po ral que tan to
agi tou o na vio meio po dre, que no ca ma ro te se es ta be le ceu uma dan ça de
ma las, ca de i ras, me sas, vi dros de re mé di os e uri nóis, e que no con vés éramos
obri gados a agar rar-nos aos ca bos e mas tros, sob pena de ser mos ar rastados
às on das por uma sú bi ta gui na da. De ma ne i ra que, se a si tu a ção das po bres
se nho ras já an tes era mais que de sa gra dá vel, ago ra tor nou-se tão in su por tá -
vel que to dos, sem em bar go dos pró pri os ma les, as la men ta vam. Os cho ros 
e so lu ços que da peça vi zi nha che ga vam aos nos sos ou vi dos ates ta vam o
las ti má vel es ta do em que de vi am achar-se as in fe li zes on di nas, sub tra í das ao 
ele men to que lhes dá ener gia. To dos ti nham pena de las, mas nin guém
podia dar-lhes aju da.

O con certo não ti nha fim, e eu ape sar do tem po ral e da chuva,
im pe li do por essa “ca ça da lou ca”, pre fe ri fu gir para o con vés e de i xar
que me molhas se dia e no i te até os os sos, a ter que ou vir no seco a eterna
la mú ria das mi nhas vi zi nhas.

Alguns per nam bu ca nos, que ti nham ina to o vezo da ga tu na -
gem, apro ve i ta ram a con fu são re i nan te na Ju ru ju ba para rou bar o pou co
di nhe i ro dos ale mães, ad qui ri do du ran te a cam pa nha, sob so fri men tos,
fome e mi sé ria de toda es pé cie. O ofi ci al que os co man da va, um dia re -
ce beu que i xa dis so e aí tive oca sião de mais uma vez me es pan tar dos
me i os e mo dos pe los qua is no Bra sil se cos tu ma ad mi nis trar a jus ti ça.
To dos os per nam bu ca nos ti ve ram or dem para se re u nir e seu che fe os
in ti mou, sob ame a ça de 50 chi ba ta das por ca be ça, a que de nun ci as sem o 
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cul pa do, lhe des sem o nome. To dos fi ca ram ca la dos, ou por que não
pu des sem ou por que não qui ses sem de nun ci ar seus ca ma ra das e pa trí ci os.
Então o ofi ci al fez avan çar um dos seus sol da dos, que ele já co nhe cia
como ga tu no, e sem preâm bu los lhe fez apli car as 50. O pa ci en te en tre -
tan to ga ran tia que es ta va ino cen te e se gun do pa re cia, ape sar da dor se
man te ve in sen sí vel. Se guiu-se o nú me ro dois, a quem da mes ma for ma
se apli cou a dose; tam bém este ne ga va per ti naz men te. Foi cha ma do o
ter ce i ro, ho mem fran zi no, fra co de ner vos e im pla ca vel men te co me çou
a sur ra; mas an tes da dé ci ma chi ba ta da con fes sou a so lu çar que to ma ra
par te no fur to e que o pri me i ro dos cas ti ga dos e mais cin co ou seis per -
nam bu ca nos ha vi am sido cúm pli ces. To dos es tes, po rém, ne ga ram e en -
tão o tra ba lho co me çou de novo, da capo, da capo, da capo [sic], até que a
bem di zer a im por tân cia fur ta da fos se ar ran ca da a pau nas cos tas. Mas
ain da não aca bou nis so a ina u di ta cena bár ba ra, pois, não sa tis fe i to de
ha ver res ti tu í do ao dono o di nhe i ro rou ba do, ago ra é que o ofi ci al fi xou
o nú me ro de chi ba ta das que ha ve ri am de ser apli ca das como pu ni ção a
cada um dos ga tu nos. E o se gun do dos que a prin cí pio ha vi am sido ba ti dos
e que es ta va ino cen te, o ofi ci al o con so lou di zen do que tal vez hou ves se
es ca pa do à des co ber ta de al gu ma fal ca trua an ti ga e que por ela lhe fi ca vam
cre di ta das aque las 50 chi ba ta das.

Cer ta men te o meio era efi caz para dar na pis ta dos cul pa dos,
mas jus to e hu ma no não o con si de ra rá nem o rude bo to cu do nas ma tas
vir gens bra si le i ras. Que sis te ma de su ma no, esse que ser ve de base num
país, para que a um ofi ci al su bal ter no se con fi ra o po der de, sem qual quer 
in ves ti ga ção ade qua da, man dar apli car a seu su bor di na do, 50 a 100 e mais 
chi ba ta das! Como é pos sí vel que no pe i to idó la tra de um ho mem pos sa
brux ule ar a mí ni ma cha ma de amor-pró prio, quan do sob a fé ru la de
pe que no dés po ta ti râ ni co a todo mo men to tem de se sub me ter com
medo, como se fos se es cra vo, aos seus ca pri chos? Como se pode es pe rar
co ra gem e re sis tên cia no cam po de ba ta lha, de sol da dos só ha bi tu a dos a
obe de cer ao ca ce te e que não co nhe cem pá tria nem li ber da de? Re al men te, 
não é a pau que se edu ca o sol da do va len te, le bra ve des braves [sic]; onde
não há am bi ção nem es tí mu lo ja ma is ha ve rá he rói.138

De po is de pas sar mos al guns dias nes sas cir cuns tân ci as de sa -
gra dá ve is so bre a in tér mi na su per fí cie do oce a no, fi nal men te ama i nou o
ven to, o sol rom peu o véu es cu ro das nu vens e pela pri me i ra vez tor nou 
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a olhar-nos com cara de ami go. O so no len to ca pi tão logo apro ve i tou a
oca sião favo rá vel para ve ri fi car com a bús so la e a son da onde es ta ríamos.
Pa re ceu que o por to do Rio de Ja ne i ro já não es ta ria lon ge, ain da hoje,
se gundo afir ma va o mo nos si lá bi co ime di a to, de ve ría mos avis tar as costas
bra si le i ras, com suas cor di lhe i ras de mon ta nhas a en tes tar com o céu; e
cada qual de an te mão por isso se ale gra va, es pe ci al men te as se nho ras se
fun di am de pra zer, por an te ve rem a imi nen te li ber ta ção do in fer no dos
vômi tos. Toda a gen te se re u niu no con vés, a olhar fi xa men te para oeste,
de onde nos ha via de sor rir a es tre la re den to ra da mar ti ri zan te si tu a ção.

Mas foi só pelo fim da tar de que pu de mos des co brir mu i to ao 
lon ge os con tor nos som bri os, es fu ma dos, do con ti nen te e já era no i te
quan do fi nal men te sur giu das águas a fi gu ra dis for me do “gi gan te ador -
me ci do”, per to do por to da ca pi tal im pe ri al. As Gá ve as, que for mam o
ros to des sa co los sal fi gu ra hu ma na, es ta vam ilu mi na das pelo re fle xo
dou ra do do sol po en te. Nun ca eu vira mais ex pres si va, mais cla ra, essa
ca be ça de pe dra que ca u sa hor ror. Vi am-se per fe i ta men te os sul cos
profun dos e fen das pro du zi das tal vez nes sa mole gi gan tes ca por al gu ma 
re vo lução ter rá quea ante di lu vi a na e pa re ci am os vin cos fir mes, im pas síveis, 
na fi si o no mia dum ho mem sé rio, a me di tar.

Pou co a pou co ex tin guiu-se o bri lho ru bro na orla da ser ra
lon gín qua, em ga las de ca sa men to, e es pes sa es cu ri dão re ves tiu a re gião,
o gi gan te ame a ça dor que há mi lê ni os se es ten de como sen ti ne la do Rio,
de sa pa re ceu em pou cos se gun dos aos nos sos olhos pers cru tan tes.

Tão pró xi mos dos gro tes cos ro che dos e pe nhas cos, en vol tos
mis te ri o sa men te no man to da no i te,  nos so ca pi tão ve te ra no, como toda 
a tri pu la ção, pa re ce que ti nham o co ra ção a su bir para a gar gan ta.

Assus ta dos, todos olha vam para a re gião onde fica numa
peque na ilha o fa rol, que uma lou vá vel pre vi dên cia des ti nou a ser vir de
avi so e in di ca dor ao na ve gan te. Mas ain da não ha via luz no fa rol, fal ta va 
o cla rão in ter mi ten te a mos trar-nos a rota, para que sem aci den te al can -
çás se mos a meta da nos sa vi a gem. De in cer te za e medo de ha ver-se talvez
apro xi ma do de ma is da cos ta, ia-se mu dar de rumo a re to mar o alto-mar, 
quan do uma conso la do ra lu zi nha, que logo bri lhou em cha ma, nos
infor mou que o fa ro le i ro fi nal men te se le van ta ra da pele de urso.

“Gra ças a Deus!”, dis se o ca pi tão com um pro fun do sus pi ro,
“que a ve lha pre gui ça lá no alto, fi nal men te res sus ci ta da, nos acen de
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uma vela aben ço a da! Te ria sido di fí cil tor nar mos a sair no mar alto do
meio des sas pe dras sem al gu ma do De mô nio!” Tar de da no i te pas sa mos 
entre o Pão de Açú car e a for ta le za de S. Cruz e fo mos an co rar na
Vil lega ig non.

Eis-me de novo na ca pi tal do Im pé rio, in cer to de ha ver pro -
ce di do em meu pro ve i to ou pre ju í zo, ao tro car es pon ta ne a men te por ela 
a bela S. Ca ta ri na. Mer gu lha do em pen sa men tos, va guei pelo con vés a
olhar para o Rio, onde mil lu zi nhas azu is tre mi am e onde tal vez a essa
hora tantos amo ro sos se en con tra vam ca ri nho sa men te, quan tos ban didos
en ca pa dos pe ram bu la vam nas ruas. Esplên di da e ma jes tá ti ca apa re cia a
lua no ho ri zon te, e da es cu ri dão se des ta ca vam as igre jas, o ar se nal, o
paço e outros edi fí ci os im por tan tes; nin guém mais ti nha sos se go a bordo,
cada qual deseja va se pos sí vel ain da esta no i te pi sar em ter ra, até as
damas ba i a nas de ale gria pa re ce que ti nham es que ci do o en jôo do mar.
O ca pi tão, ago ra com ple ta men te anu vi a do, con ten te por es tar fe lizmen te a
sal vo, man dou ser vir punch em gran des jar ros, ape sar da sua ava re za, e
vi si vel men te ti nha acha do no va men te no por to a sua per di da bra vu ra.

Na ma nhã se guin te tive a in cum bên cia de le var a no tí cia oficial
da nos sa che ga da ao co man dan te do Arse nal de Ma ri nha e so li ci tar-lhe
em bar ca ções para pôr em ter ra a tro pa. Mal de so bri ga do, cor ri à Pra ia
Ver me lha, onde se acha va en tão o úni co ba ta lhão ale mão ain da de guar -
nição no Rio de Ja ne i ro, e onde des de mu i to me es pe ra vam ve lhos
conhe ci dos e ca ma ra das. O co man dan te des sa pra ça for te e des sa fra ca
tro pa era o Co ro nel Schwal bach, o qual ao tem po em que D. Mi guel
usur pa va o tro no por tu guês se dis tin guiu como che fe duma for ça de
cons ti tu ci o na is, pela sua im pa vi dez e pro fi ciên cia, e cujo nome ful gia
glo ri o sa men te em to das as ga ze tas eu ro péi as du ran te essa in sen sa ta
guer ra fra tri ci da.

Já não era moço, mas de cons ti tu i ção for te, ro bus ta, ape sar de 
sua ida de era ain da sol da do ca paz e ca be ça em pre en de do ra. A re vo lu ção 
dos ne gros em S. Do min gos e as guer ri lhas con tra os france ses na
Penín su la ha vi am sul ca do pro fun da men te o seu ros to mar ci al, mas não
ha vi am di mi nu í do o fogo de seu es pí ri to nem a for ça de seus mús cu los.
Cor tês e cor di al men te me re ce beu o meu fu tu ro co man dan te e pa re ceu
in ti ma men te fe liz por sa ber que se ri am in cor po ra dos ao seu ba ta lhão
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ses sen ta soldados ale mães que se ha vi am dis tin gui do pela co ra gem e
valen tia na cam pa nha con tra a Argen ti na.

O amá vel tra ta men to do co ro nel e a re cep ção ale gre por par te 
dos meus ca ma ra das de pres sa me con so la ram da per da das mi nhas agra -
dá ve is re la ções de S. Ca ta ri na; a ami za de dos pró pri os pa trí ci os, como é
fá cil de com pre en der, me era mais apre ciá vel e de mais im por tân cia que
a afe i ção dos ha bi tan tes, sem pre es tra nhos, da que la ilha fér til. Acon te -
ceu co mi go como na que le tem po com tan ta ou tra gen te, que pen sa que
mu dan do de si tu a ção me lho ra: a pri me i ra im pres são, sem dú vi da, foi
sur pre en den te, e pre ci pi ta da men te dela ti rei ila ções.

A de sor dem ge ral men te re i nan te no quar tel, a ne gli gên cia
com que se fa zia o ser vi ço, a prin cí pio des per ta ram em mim sé ria dú vi -
da so bre a lou va da ca pa ci da de do Co ro nel Schwal bach, que se havia
reve la do bom mi li tar na guer ra, mas não pa re cia fe i to para o ser vi ço de
guar ni ção. Além dis so re i na vam as mais vis in tri gas en tre os ofi ci a is,
intro du zi das por al guns ofi ci a is por tu gue ses do ba ta lhão e – di ga-se
para ver gonha nos sa – que gran de par te dos ofi ci a is ale mães ze lo sa mente
nu tri ram e du pli ca ram.

A fal ta de le i tu ra ou de qual quer ou tra dis tra ção es pi ri tu al,
não po dia tar dar nes te tris te sí tio o mais hor rí vel té dio, que nem ao
me nos se po dia ma tar com pas se i os, pois os ar re do res da Pra ia Ver me lha
são tão tris tes como a pró pria for ta le za. Só a ne ces si da de de res pi rar
uma vez ou ou tra o ar puro, lon ge des sa re si dên cia de toda es pé cie de
bi chos da ni nhos, le va va-me a me ter-me n’água até as co xas, a con tem plar o 
jogo das on das e o di ver ti do nado dos pe i xes. Tan to para dis tra ção
como para con ser va ção da sa ú de, to ma va se gui da men te ba nho de mar,
com o que res ta u ra va os mem bros en tor pe ci dos pelo ex ces si vo ca lor e
pro te gia a pele con tra as erup ções que ali gras sa vam. A es plên di da pra ia
de ba nho jun to ao for te era, sem dú vi da, gran de con for to; mas tam bém
era o úni co. Alguns cha ma dos jar dins exis ti am na are no sa pra ia pró xi ma,
do ou tro lado, mas além de mal es ta be le ci dos não eram me lhor con ser -
va dos. Seus pro pri e tá ri os eram sem ex ce ção bra si le i ros e es tes não li gam 
im por tân cia aos lin dos fi lhos da flo ra nem às be le zas na tu ra is. E se
al gum dia al gum eu ro peu, com mu i to zelo e ca ri nho, fez al gum bo ni to
jar dim, nele plan tan do os mais lin dos exem pla res es co lhi dos den tre a
es plên di da ve ge ta ção bra si le i ra, mes mo es ses de fi nha vam, su plan ta dos
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pe las er vas da ni nhas. Ja zi am des fa le ci dos, in co lo res, como os pen sa men -
tos ar den tes de ho mens li be ra is, que con de na dos ao cár ce re per pé tuo pelo
des po tis mo e o je su i tis mo, para sem pre re nun ci am à luz do sol e só
po dem co mu ni car seu ele va do es pí ri to e suas amar gas que i xas às pa re des
úmi das do cár ce re e aos com pa nhe i ros em bo ta dos.

Re si dên ci as pro pri a men te de cen tes não se viam nes ta Pra ia
[sic], ape nas aqui e ali apon ta vam ven das or di ná ri as, onde mu i tos dos
nos sos sol da dos bus ca vam por bom di nhe i ro mor te mar ti ri zan te. Ca -
cha ça, com a no ci vi da de e ve ne no au men ta dos de cem por cen to pela
adi ção de uma pi men ta, de tal ar dor que com pa ra da com ela a po i vre de
Ca yen ne [sic] é uma de lí cia, e por fumo de mas car e vi trío lo, to ma da des -
bra ga da men te por es ses ho mens, es ten dia em pou cas se ma nas em in sa -
ná vel as te nia so bre a ta rim ba a mu i to jo vem sa dio – tal vez ou tro ra a
mais ri so nha es pe ran ça de seus pais e pa ren tes – a quem o ven de dor de
al mas Shäf fer in du zi ra es can da lo sa men te a emi grar para o Bra sil. Pro -
mes sas não sa tis fe i tas, es pe ran ças de cep ci o na das e a re cor da ção dos
ami gos aban do na dos, da pá tria tra í da, de vi am na tu ral men te sus ci tar os
mais do lo ro sos sen ti men tos nos co ra ções des ses se res en ga na dos, que
em vez do es pe ra do Eldo ra do en con tra vam uma Pra ia Ver me lha, onde a 
vara do cabo lhes mi nis tra va sem ces sar o des pó ti co exer cí cio. Para su -
fo car no nas ce dou ro todo o pen sa men to que se vol tas se para a cara pá -
tria, en tre ga vam-se em par te sem co me di men to à be bi da des sa aguar den te
[sic], que de fato no mo men to ator do a va os sen ti dos e pro du zia uma
es pé cie de sa tis fa ção fu ri o sa – não sei de ou tra de sig na ção para esse
es ta do fí si co-mo ral cam ba le an te –, mas ao mes mo tem po como ve ne no 
sub-rep tí cio se lhes in si nu a va nos mem bros e gra du al men te de tal modo 
en tor pe cia os ner vos e o es pí ri to, que ao cabo de pou co tem po an da vam
fe i to aque las som bras a quem a fe bre ama re la, qual me do nho vam pi ro,
su ga ra o úl ti mo san gue das ve i as.

Mal se dissipa va no ou tro dia o ob nu bi lan te há li to de Pandora,
mal es ses in fe li zes re cu pe ra vam a re fle xão se re na, eis que se lhes apre -
sen ta va, como es pí ri to avi sa dor, a re cor da ção de pas sa dos dias fe li zes e
em sé qui to o ar re pen di men to, a dor e o tor vo abor re ci men to com dobra da
vi o lên cia. Para aba far tais sen ti men tos ia-se ou tra vez be ber, até que a
em bri a guez ven ces se ao asco e o asco à em bri a guez, isso até que apa re -
ces se a cri se de ci si va, que ge ral men te pu nha em bre ve um ter mo à vida

406 Carl Se id ler



des ses in fe li zes. Os me lho res, ou an tes aque les que ain da não ti ves sem
in te i ra men te per di do um cer to amor-pró prio pre fe ri am me ter uma bala
na ca be ça; os me nos re so lu tos mor ri am pou co a pou co, aca ba vam-se
mi se ra vel men te nal gum hos pi tal. Po de-se afo i ta men te ga ran tir que em
dois anos mor re ram ver go nho sa men te qua tro ve zes mais ale mães pelo
ex ces so de vi si tas a es sas ven das, do que hon ro sa men te mor re ram na
cam pa nha con tra a Argen ti na. O su i cí dio por me lan co lia veio a ser
formal men te do en ça de moda, con tra a qual to dos os me i os eram ine fi -
ca zes. Para os bra si le i ros era tão sin gu lar e inex pli cá vel que um ho mem
na ple na pos se de seu ju í zo de i tas se mão à pró pria vida, “o ma i or dos
bens”, que mes mo no quar tel-general as par tes so bre os con se cu ti vos
su i cí di os eram li das com in cré du lo es pan to e da vam lu gar à sus pe i ta de
que tal vez os as sas sí ni os não fos sem tão ra ros en tre os ale mães, como
es tes que ri am fa zer crer.

Para dar se gu ra men te na pis ta da ver da de, o go ver no im pa ci -
en te de ter mi nou am plas in ves ti ga ções a res pe i to do ver da de i ro mo ti vo
que in du zia os su i ci das a li ber tar a alma das pe i as do cor po. Como, porém,
o de fun to não po dia mais pes so al men te res pon der ao in qué ri to, eram
su ma ri a men te ou vi dos os seus ca ma ra das, como tes te mu nhas va li o sas, e 
es tes em ge ral de cla ra vam unâ ni mes que a úni ca cul pa do fre qüen te,
hon ro so cri me do su i cí dio es ta va no mau tra ta men to dis pen sa do aos
sol da dos alemães, bem como no não cum pri men to das bo ni tas pro messas
que lhes ha vi am sido fe i tas em Ham bur go e no Rio de Ja ne i ro. Admirados
ou vi am os sá bi os se nho res da co mis são de in ves ti ga ção es sas de cla rações
e não po di am com pre en der como os meus pa trí ci os a po di am não se
sen tir con ten tes nes te lin do Bra sil, como po di am achar de ses pe ra do ra a
sua si tu a ção. E de que não ha via as sas sí nio, à bra si le i ra, que com uma
bem apli ca da fa ca da ti ves se ti ra do a vida à ví ti ma ino cen te da ava re za e
da ti ra nia, dis so da vam tes te mu nho ge ral men te os pe da ços de mi o los
nas pa re des, e os pe da ços de crâ nio como ca cos de lou ça, ati ra dos a
mais de trin ta pas sos de dis tân cia pela for ça da pól vo ra ou da água.
Quem po de ria fi car in di fe ren te ante tais ce nas! quem não te ria evi ta do
ver um es pe tá cu lo ca paz de aba lar ao mais rude ca ni bal!

Para con so la ção úni ca, Bo ta fo go fi ca va bas tan te per to para
que eu pu des se fre qüen te men te ir a pas se io até lá e re tem pe rar o es pí rito
na con tem pla ção da lu xu ri an te ve ge ta ção. Di ver sos ca ma ra das se gui am
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o meu exem plo e não tar dou que to das as tar des se achas sem di ver sos
ofi ci a is ale mães re u ni dos no Tri a non, um bo te quim de um bra vo fran cês 
que em diversas cam pa nhas ha via se gui do a tri co lor de seu glo ri o so
impe ra dor, e aí, di an te de copo che io e pa les tra ale gre, es que ci am a Pra ia 
Ver me lha com to das as suas in tri gas e mais so fri men tos da es ta da lo cal.

Na que le tem po Bo ta fo go ain da es ta va em ple no ful gor, pois
uma gran de par te dos em ba i xa do res es tran ge i ros, os prin ci pa is co mer ci an -
tes e vá ri os par ti cu la res ri cos aí ti nham suas re si dên ci as, vi ven do lon ge do
bur buri nho da ca pi tal cer ca dos pe las obras-primas da na tu re za, no gozo
im per tur ba do duma exis tên cia meio cam pes tre meio ci ta di na. So bre tu do
aos do min gos e fe ri a dos en con tra va-se na pra ia da ro mân ti ca baía tan ta
gen te a pas se ar, a pé, a ca va lo e de car ro, que se ti nha a im pres são de es tar
em uma das mais mo vi men ta das pra i as de re cre io eu ro péi as.

Tam bém o pas tor das al mas da co lô nia in gle sa do Rio de Ja ne i ro 
es co lhe ra re si dên cia aí. Sem dú vi da o bom ho mem ti nha gos to; ocu pa va
uma ha bi ta ção in du bi ta vel men te das mais bo ni tas de Bo ta fo go, sua mesa
era igual à do pri me i ro lor de bri tâ ni co e de um modo ge ral le va va vida
mag ní fi ca e di ver ti da. Pena é que a re du zi da re ce i ta não com por tas se a
gran de des pe sa. Seis a oito amá ve is fi lhi nhas en fe i ta vam as ja ne las do seu
pa lá cio em vez de plan tas exó ti cas, e não pou co con tri bu íam para atra ir as 
vis tas dos pas san tes so bre aque le sa cer do tal tem plo de fa das. Para al guns
por tu gue ses e bra si le i ros ca tó li cos or to do xos cons ti tu ía es pe tá cu lo odi o so 
a vis ta cons tan te de tan tas jo vens fa ce i ras na casa de um mes tre de re li -
gião, mas nós pro tes tan tes ale mães mu i to nos ale grá va mos com aque las
amá ve is apa ri ções e atre vi da men te, como sen ti ne las com se nha, to má va mos
nos so po int de vue [sic] so bre as vi dra ças que es pe lha vam de lim pas e atra vés
das qua is as me ni nas bre je i ras nos sor ri am.

Des tar te, se o pas tor bo na chão não ze la va as saz o seu re ba nho
do més ti co, qual se ria o seu zelo pelo gran de re ba nho, a co lô nia in gle sa
da ca pi tal do Im pé rio! A pro va tran subs tan ci a da das di ver sas mar cas de
vi nhos e dos mais fi nos pe tis cos lhe en chi am a tal pon to to das as ho ras
do dia que mal lhe res ta va o tem po ne ces sá rio para pre pa rar aos sá ba dos o
bre ve ser mão que de via pre gar do min go, e na tu ral men te de vi am pou co
a pou co apa re cer em suas fi nan ças tais que bra dos que o mais pe ri to arit -
mé ti co ha ve ria de que brar a ca be ça para re du zi-las. Cre do res aflu íam de
to dos os la dos como uma tor ren te de mon ta nha na pri ma ve ra, a pe dir
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pa ga men to de con tas atra sa das de anos. Esta va pois em apu ros, não a
Ho lan da mas a Ingla ter ra; ade us vi nho do Por to e Ma de i ra! A ca ri o ca [sic]
subs ti tu ía ago ra o néc tar flu í do que es pre mi do das uvas por tu gue sas dan tes 
pa ra de a va tão gar bo sa men te em gar ra fas de cris tal na mesa do nos so
glu tão. Cons tan te men te in co mo da do pe las ci ta ções ante a jus ti ça, por
toda par te se gui do pe los be le guins da po lí cia, por fim o po bre sa cer do -
te, man dan do ao di a bo todo o an gli ca nis mo, não sa bia mais para que
lado vol tar-se, quan do de re pen te caiu no va men te um raio de es pe ran ça
na es cu ri dão des se caos fi nan ci al ecle siás ti co.

O or gu lho na ci o nal bri tâ ni co sen tiu-se ofen di do pe las mur mu ra -
ções da ci da de que cor ri am como um ras ti lho, a res pe i to da car ga de dí vi -
das do pas tor, e isso não po dia ser; era ne ces sá rio aju dar, ain da que fos se à
cus ta da bol sa par ti cu lar; não se com pre en dia que os in gle ses aban do nas -
sem o seu pre ga dor in glês, a re pu ta ção e a re li gião. Des per tou a es pe cu la -
ção, ajun ta ram-se aci o nis tas, cir cu lou uma subs cri ção e em bre ve es ta va as -
si na da uma im por tân cia lar ga men te su fi ci en te para ti rar da de ses pe ra do ra
si tu a ção o de vo to gen tle man-vi gá rio. Não só to dos os cre do res fo ram sa tis fe i -
tos, mas ain da fi cou belo res ti nho ca paz de fa zer fren te às des pe sas por
al gum tem po, ca u sa das ne ces sa ri a men te por um trem de vida tão per du lá -
rio. Era mais que gran de za, era le gí ti ma li be ra li da de bri tâ ni ca. O Par la men to 
de Lon dres ain da não es que ceu a pa la vra li be ra lity [sic].

Como acon te ce a toda gen te no mun do, que al me ja mu dan ça,
as sim tam bém su ce deu co mi go: Bo ta fo go com a sua re gião ro mân ti ca e
a sim pá ti ca ha bi ta ção do úni co sa cer do te pro tes tan te do Rio de Ja ne i ro,
es pe ci al men te suas lin das fi lhas lou ras, se qui o sas de amor, me ha vi am
atra í do ir re sis ti vel men te, mas ab so lu ta men te não po di am pren der-me
para sem pre. A mu dan ça de si tu a ção é tão ne ces sá ria ao ho mem como a 
água aos pe i xes, o fogo às sa la man dras – tam bém pre ci sa va pro cu rar
uma mu dan ça nos meus pas se i os.

Não fi ca va mu i to lon ge o Jar dim Bo tâ ni co, com já re fe ri um
dos mais ro mân ti cos pas se i os dos ar re do res da ca pi tal; mas eu não sou
Cu vi er nem Li neu, de modo que tam bém aí não me agra da va le var di a ri a -
men te o meu bor dão de pe re gri no. Res ta va o ca mi nho à ca pi tal, no qual
ha via mu i to que ver. Se bes vi vas e vi ven das ar ran ja das com gos to bor da -
vam a lar ga es tra da que pas san do pela Gló ria e o Pas se io Pú bli co leva ao
Rio de Ja ne i ro. Por ela pois pas se a va eu, aba i xo e aci ma, e nada achei de
novo a não ser a casa re no va da do Mar quês de Bar ba ce na o dig no
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es cu de i ro dum im pe ra dor in sen sa to, que um mo der no Cer van tes de ve ria
um dia can tar. Ago ra o ve lho mar quês ca í ra em des gra ça por ha ver abu sa do 
da con fi an ça de seu im pe ra dor, por oca sião de um em prés ti mo con tra í do
na Ingla ter ra, no qual mais vi sa ra o seu in te res se pró prio que o da pá tria.139

Bar ba ce na era um ho mem que onde apa re ces se se im pu nha
ir re sis ti vel men te, que co nhe cia ra di cal men te a gran de arte de in je tar nos
ou tros o seu pró prio eu que pelo seu belo ex te ri or cap ta va toda a gen te, e
cer ta men te só a es ses atri bu tos de via ele o fa vor im pe ri al, que o fi ze ra
ge ne ral, mi nis tro e fac to tum [sic] na im pe ri al ad mi nis tra ção bra si le i ra do es ta do 
e do més ti ca. Ou tro ra fa vo ri to de seu amo, ti ve ra des te a in cum bên cia de per -
cor rer di ver sos pa í ses da Eu ro pa à cata de no i va, para in du zir al gu ma dama
de san gue real a ace i tar o lu gar da imor tal Le o pol di na de Áus tria no Rio de
Ja ne i ro. Ba teu em to das as cor tes cris tãs do Ve lho Mun do, a per gun tar, mas
não apa re cia jo vem in sig ni fi can te, mu i to me nos prin ce sa, que qui ses se atar
os la ços ma tri mo ni a is com a ma jes ta de im pe ri al do Bra sil.

Na Itá lia por cer to não fal tam pes so as fe mi ni nas com al te za real,
que por tan to, no que toca a tí tu los, es ta ri am ta lha das para o pa pel de
mo nar ca e como tal do mi nar esse re i no de cas tra dos [sic] que Álva res
Ca bral des co briu em 1500; mas tam bém aí fo ram bal da dos to dos os
es for ços e sem nada fe i to teve que re gres sar ao Rio de Ja ne i ro o na vio de
guer ra que fora man da do a Gê no va para re ce ber a nova im pe ra triz. Bar ba -
ce na foi o úni co que nes se em ba ra ço sou be achar so lu ção. Foi a Mu ni que e 
aí so li ci tou a mão da amá vel fi lha do ca va lhe i res co Eu gê nio Be a u har na is,
en te a do do gran de im pe ra dor dos fran ce ses. Seus pas sos fo ram bem
su ce di dos: a cor te bá va ra apro vou o con sór cio e Amé lia, a se gun da es po sa
do im pe ra dor ame ri ca no, não dis se “não”∗ pois já es ta va mor tal men te ena -
mo ra da de D. Pe dro I an tes de co nhe cê-lo in na tu ra [sic].
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∗ Tal vez não fos se des ca bi do dar aqui uma ex pli ca ção so bre a des cen dên cia de D.
Pe dro, pois que os meus le i to res ale mães pro va vel men te pou co sa bem a res pe i to. O
Impe ra dor de i xou um fi lho, o atu al im pe ra dor D. Pe dro II, nas ci do a 2 de de zem bro
de 1825, pre di le to de Le o pol di na, e qua tro prin ce sas, a sa ber: a ra i nha por tu gue sa Ma ria 
da Gló ria, que há pou co tem po es co lhe ra para es po so o prín ci pe fran cês de Le uch ten -
berg; Dona Ja nuá ria Ma ria, nas ci da a 11 de mar ço de 1822, que em vão re cla ma Por tu -
gal; Dona Pa u la Ma ri a na, nas ci da a 15 de fe ve re i ro de 1823, e Dona  Fran cis ca Ca ro li na
dos Anjos, nas ci da a 2 de agos to de 1824. Por tan to, D. Pe dro II, o mais novo dos fi lhos
do Impe ra dor, tem ago ra dez anos de ida de.
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Dera-lhe o mar quês um re tra to do im pe ri al pre ten den te, re -
tra to no qual pro va vel men te o pin tor não pou pa ra re to ques; de ma is, Pe -
dro era ho mem bo ni to, ro bus to, de modo que o re tra to con quis tou a
lin da me ni na, amá vel, ino cen te. Ah! quan tas ve zes em au diên cia be i jei a
mão re don da bem con for ma da, que Amé lia pe ran te o al tar do ca sa men to
deu para sem pre ao mo nar ca bra si le i ro, e de cada vez me tres pas sa va um 
sen ti men to do lo ro so, pois eu re fle tia so bre a união aqui re a li za da en tre
o bem e o mal. Bar ba ce na as sim pres ta ra ao seu te i mo so so be ra no
ines ti má vel ser vi ço; tri un fal men te con du ziu ele a caça à mata vir gem
bra si le i ra. Todo o Impé rio aguar da va es pe ran ço so a subs ti tu ta de Le o pol -
di na; pre pa ra ram-se os tra jes de gala, os al fa i a tes no Rio ti nham as mãos
a ar der da agu lha. Afi nal che gou a mu i to es pe ra da, di vi na mu lher; o tro ar
dos ca nhões de to dos os for tes do Rio de Ja ne i ro anun ci ou a che ga da da 
do mi na do ra do Bra sil; che ga va com todo o ful gor, do ta da de to das as
ex ce lên ci as que pro por ci o nam ao belo sexo a mo ci da de, a po si ção, a be le za 
e a ino cên cia. Todo o Rio re ju bi la va. Cons tru í ram-se ar cos tri un fa is,
que cus ta ram mi lha res e mi lha res de pi as tras. Quem po de ria em tão
aus pi ci o so acon te ci men to pou par des pe sas?!

Entre to dos os es tran ge i ros do mi ci li a dos no Rio dis tin guiram-se 
os fran ce ses por um mo nu men to de mu i to gos to, que cons tru í ram em
hon ra ao fe liz acon te ci men to, sem ava re za nem pe que nas con si de ra ções. 
Re almente, não era de ad mi rar que pre ci sa men te eles mais se em pe nhassem
por tor nar o mais pos sí vel bri lhan te a re cep ção de Amé lia, pois con si de -
ra vam a lin da fi lha de Eu gê nio como sua pa trí cia, se bem que não vi es se 
da ale gre Fran ça, mas da aus te ra Ba vi e ra.

Ves ti da com as co res da ino cên cia e do amor, mos trou-se a
se nho ra pela pri me i ra vez a seus de li ran tes sú di tos; foi um cor te jo tri un -
fal no qual ela ga nhou to dos os co ra ções, ain da an tes que se lhe co nhe -
ces se o ca rá ter. Pa re cia que o Bra sil re bel de mais uma vez ia tran qüi li -
zar-se; os ho mens de idéi as re pu bli ca nas en go li ram mais uma vez a fra se 
ter rí vel: “Em ba i xo o im pe ra dor!” [sic] e como man sos cor de i ros se gui am a
ban de i ra que tudo con quis ta va, o ves ti do bran co da nova im pe ra triz,
ri ca men te bor da do com gri nal das de ro sas. Cer ta men te nin guém a esse
tem po pres sen tia que a que da de D. Pe dro es ti ves se tão per to da por ta.

Mas já des pon ta vam nu vens ame a ça do ras jun to ao tro no
impe ri al, já ao lon ge ron ca va o tro vão, já fu zi la vam os ra i os que der ru -
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ba riam o ti ra no. Esta va em ple na ati vi da de o fac ci o sis mo, en quan to o tigre
ator do a do dor mia; só uma Amé lia po de ria su plan tar por al gum tem po o 
am bi en te re vo lu ci o ná rio, mas era fra ca de ma is para opor um di que re sis -
ten te às me do nhas on das em mar cha.

Não so men te na ca pi tal, mas tam bém na pro vín cia de Mi nas
Ge ra is o ho rizonte polí ti co se en vol ve ra em es pes so véu ne bu lo so. Índios,
bra si le i ros, mu la tos, ne gros, por tu gue ses, to dos sen ti am a apro xi ma ção
do pe ri go; só tu, D. Pe dro, não pen sa vas nis so! Em vez de con cen tra res
tuas tro pas, es pe ci al men te as es tran ge i ras, quan to pos sí vel, no Rio, tu te
de i xas te indu zir por mi nis tros e ofi ci a is tra i do res a es pa lhá-las pe las
diver sas pro vín ci as do im pé rio e des ta for ma tu mes mo me tes te a espada
na mão de teus ini mi gos. Lima,140 o mes mo ho mem que ou tro ra foi teu 
favorito e ago ra é o ver da de i ro re gen te do Bra sil, Lima e tuas vis tas
estre i tas pu se ram-te a per der.

NO TAS AO CA PÍ TU LO XVI

137 N. do T. – O au tor es cre ve sem pre Amá lia.
138 É tan to mais de as si nalar este con ce i to de Se id ler quan to é cer to que ele não havia

de ig no rar a his tó ria de sua pró pria pá tria, onde, aos tem pos do rei-sargento e de
Fre de ri co, o Gran de, os sol da dos te mi am ain da mais a vara do sar gen to do que as 
ba las do ini mi go.

139 D. Pedro I e o Mar quês de Bar ba ce na tor na ram-se re al men te ini mi gos. Como se
sabe, o Impera dor ha via cu mu la do o seu ami go de gran des hon ra ri as; por sua vez,
Barba ce na pres ta ra-lhe gran des ser vi ços, quer vi si tan do as vá ri as cor tes eu ro péi as para
con seguir-lhe uma es po sa, coisa di fi cí li ma dada a má fama do prín ci pe, quer
acompa nhan do-lhe a fi lha, dona Ma ria da Gló ria, para li vrá-la das gar ras de Metter nich.
Diz-se que acon se lha do por José Bo ni fá cio, D. Pe dro I re sol ve ra pôr por ter ra o 
Mi nis té rio em que José Cle men te Pe re i ra, por tu guês, tal vez ar re pen di do dos que 
dera em fa vor da in de pen dên cia, pu nha as ener gi as ao ser vi ço do par ti do lu si ta -
no. Bar ba cena foi en car re ga do de or ga ni zar o novo Mi nis té rio, o que levou a
efe i to em  4 de de zem bro de 1829. O Impe ra dor não era pou pa do e por sua vez
con tra-atacava. Bar ba ce na con ti nu a va sen do ami go ín ti mo de D. Pe dro.
Che ga dos ao dia 27 de se tem bro de 1830, o Im pe ra dor es cre veu ao seu ami go e con fi -
den te um bi lhe te, em pre gan do ter mos usa dos pela opo si ção, que não po di am de i xar de
ser con si de ra dos ofen si vos aos bri os do mar quês. Pro pu nha-lhe D. Pe dro a pas sa gem
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da pas ta da Fa zen da para a dos Estran ge i ros, para que não fos se juiz e par te, uma vez
que es ta va re sol vi do a fa zer exa mi nar as con tas da le ga ção de Lon dres (que foi a base
de ope ra ções do mar quês, quan do an dou pela Eu ro pa em ser vi ço im pe ri al).
Bar ba ce na não ace i tou o al vi tre e pe diu li cen ça para de fen der-se em pú bli co,
sendo-lhe res pon di do que em face da Cons ti tu i ção essa li cen ça era des ne ces sá ria.
A 18 de ou tu bro apa re cia o de cre to em que o Im pe ra dor de cla ra va ha ver por bem 
de mi ti-lo do car go de mi nis tro, para que fos sem exa mi na das as gran des des pe sas
fe i tas pelo mes mo ti tu lar, tan to com dona Ma ria da Gló ria, como com os emi grados
por tu gue ses na Ingla ter ra e com o seu ca sa men to.
O Mar quês de Bar ba ce na pu bli cou em se gui da uma ex po si ção mi nu ci o sa, acom pa -
nha da de vul to sa do cu men tação, pro van do a li su ra do seu pro ce di men to. Logo
depois, re ti ra va-se para o seu en ge nho de Jeri ci nó, es cre ven do a D. Pe dro uma car ta
pou co amá vel, em que pro fe ti za va os pró xi mos acon te ci men tos po lí ti cos. Eis um dos 
tre chos da car ta: “Um dos avós de sua M. I. aca bou seus dias em uma pri são em Cin -
tra. Vos sa M. I. po de rá aca bar os seus em al gu ma pri são de Mi nas a tí tu lo de doido,
e re al men te só um do i do sa cri fi ca os in te res ses de uma na ção, da sua fa mí lia e da re a -
le za em ge ral, aos ca pri chos e se du ções de cri a dos, ca i xe i ros por tu gue ses, que aliás
cons ti tu em a es có ria do que há de mais vil e ig no ran te na Eu ro pa ci vi li za da.”
Os ter mos do de cre to mos tram que não se tra ta va de qual quer em prés ti mo.

140 Re fe re-se cer ta men te ao co man dan te das ar mas, Bri ga de i ro Fran cis co de Lima e
Silva, que veio a fa zer par te da re gên cia, após a ab di ca ção de D. Pe dro I. Os Lima e 
Sil va cons ti tu í ram uma fa mí lia de gran de in fluên cia nos ne gó ci os po lí ti cos da épo ca.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo XVII

DESORDENS NO RIO DE JANEIRO – VIAGEM DO 
IMPERADOR À PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS 
– INTRIGAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

– LIMA – BARBACENA – MONTEZUMA 
– CENAS PRECURSORAS DA REVOLUÇÃO 

– DISSOLUÇÃO DAS TROPAS ESTRANGEIRAS

 his tó ria uni ver sal é um gi gan tes co tem plo, fa bu lo so,
pela ação e pela pa la vra do ho mem eri gi do em hon ra ao Deus imor tal;
ao pas so que a crô ni ca – e até aqui este li vro pode ser con si de ra do como
qua se ex clu si va crô ni ca de me mó ri as – é a ele va da co lu na ta que sus ten ta
as abó ba das da Igre ja, as sim como os su ces sos do dia, es ti li za dos pelo 
tem po em tra di ções e len das, cons ti tu em os mag ní fi cos qua dros que or -
nam os al ta res.

Na His tó ria ve mos em sua sim ples gran de za o mun do an ti go
e o pre sen te, em suas pro por ções com ple tas, pers pec ti va men te con cen -
tra das; surgem di an te de nós toda a na tu re za, todo o gê ne ro hu ma no, a 
la bo rar e a pa de cer, e qua se su cum bi mos sob a im pres são con jun ta de
tão for mi dá ve is ver da des, pois “a his tó ria uni ver sal é o ju í zo uni ver sal”.

As crô nicas, po rém – o ter mo “me mó ri as” é ape nas uma
expres são mo der na das mes mas – nar ram sin ge la men te, sem preten sões e



em por meno res os su ces sos do dia, da hora, dos sé cu los; por elas vemos
quan do e como se fez a se me a du ra que ago ra pro duz fru tos bons ou
noci vos, quan do lhe sor riu o sol, ou a co briram tem po ral e fu racão. Cla ra -
mente emer gem di an te de nós vul tos fu gi di os na su per fí cie do es pe lho;
aqui não é ne ces sá rio que se re traia, como na His tó ria, a in di vi du a li da de
do ob ser va dor. As me mó ri as nada mais são, nem pre ten dem ser, se não
sim ples aves can to ras, mul ti co res pin tas sil gos, que fa zem ou vir seus can -
tos ta ga re las, ora na es pes su ra do ar vo re do, ora no chão, ora nos mais
al tos ga lhos dos ála mos. A crô ni ca é o de po i men to do mun do.

Tais são crô ni ca e his tó ria. Aque le, jar din zi nho bem tra ta do,
com flo res, pássa ros, rel va, ba ta tas e ou tros ve ge ta is cli ná ri os; uma latada,
onde é bom vi ver e con tar his tó ri as, pois o sol e a lua meio que fa zem
par te do jar dim. Mas esta, a his tó ria, a crô ni ca do mun do pers pi cazmente
con cen tra da, é mata vir gem, com car va lhos e pal me i ras, com o céu alto
e o mar pro fun do, com abe lhas e mel, com fo lha gem e la ta das, com a
pa la vra di vi na e a ação hu ma na.

Aqui o pin tas sil go guin da-se a um ele va do ga lho, em bo ra não
ver de, e as me mó ri as per ten cem à his tó ria uni ver sal. D. Pe dro foi der ru -
ba do e o im pé rio deu à luz um im pe ra dor zi nho.

As re vo lu ções são par te prin ci pal da his tó ria de cada país, por 
isso tam bém aqui tive de co me çar ca pí tu lo novo, para er guer len ta men te 
o véu que até en tão ocul ta va a cara de Gór go nas do le van te po pu lar
bra si le i ro, da ex plo são da aris to cra cia sul-ame ri ca na. Pre ten do mos trar
como uma mas sa amo ti na da, re a li zan do sob a capa de ser vil cor te sia
len ta men te, mas com se gu ran ça, os seus pla nos de der ro ca da de um
im pé rio, fi nal men te em pu nhou a ban de i ra da re be lião, que em bre ve
tre mu lou em to das as pro vín ci as do Impé rio; pre ten do de mons trar
como uma liga va ci lan te de aris to cra tas foi te cen do para ves tir-se os fios 
da di li gen te ara nha de mo crá ti ca; como a Re pú bli ca nas ceu mor ta; como
a jus ti ça que re pre sen tou o prin ci pal pa pel nos pri me i ros atos des se
dra ma, afi nal aban do nou o pal co; e como um sa bi do ar le quim com seu
re lho trans for mou a tra gé dia em va u de vil le cô mi co. Di rei como Lima, o
je su í ta, Lima, o Ju das, pres tou ao seu Impe ra dor o ju ra men to de fi de li -
da de, como o cum priu e que brou; como uma re vo lu ção, que, a prin cí pio 
era mais jus ta que for te, mais ri dí cu la em sua his tó ria do que se ria em
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suas con se qüên ci as, pou co a pou co, como uma ser pen te saiu do ovo de
pom ba.

Apro xi ma-se o tem po ral; D. Pe dro! é hora, alta hora de to ma -
res uma re so lu ção pron ta. Ou en tão os ca va los do raio as so lam o tro no
usur pado, do qual um dia en xo tas te teu pró prio pai! Acor da, dor minhoco!
Às armas, às ar mas! Tu mes mo, teu país, tua es po sa, teus fi lhos menores,
tudo, tudo corre pe ri go! Pe dro, sê Dom! Pe dro, não es que ças que és
senhor! Mas Pe dro es ta va sur do.

Por esse tem po uma fer men ta ção ge ne ra li za da en trou a aba lar 
a ca pi tal, como um tre mor de ter ra (Lis boa não era es tra nha ao fato). Cá 
e lá já sal ta vam fa gu lhas iso la das do cin ze i ro mal aba fa do; já al guns
jorna lis tas es pe cu la do res ou sa vam fa lar da pes soa do im pe ra dor e de
uma mu dan ça da Cons ti tu i ção, com uma de sen vol tu ra que todo ob serva dor
sen sa to re co nhe cia como pre nún cio de uma épo ca pre nhe de des gra ças.
Ca ricatu ras sem ver go nha e sem va lor, obras-primas de fá bri cas
norte-americanas e in gle sas, ven di das qua se de gra ça eram afi xa das em
todas as ja ne las; até os im pe ri a is ato res de te a tro não pou pa vam no
tabla do as alu sões a Pe dro-Napoleão e ao sé cu lo das usur pa ções, ao
ex-reino.

O Con de do Rio Par do141 en tão mi nis tro da Guer ra, que es -
pe ci al men te, como por tu guês, se sen tia mal com os acon te ci men tos,
procurou fi nal men te abrir os olhos ao im pe ra dor so nha dor, so bre a
verdade i ra si tu a ção do seu go ver no mal con du zi do, e so bre as ar tes
altamen te ame a ça do ras e emi nen te men te po pu la res da Câ ma ra dos
Deputados; pro cu rou re mo ver-lhe a ca ta ra ta do mais in sen sa to des po tismo 
e com esse fim lhe de mons trou quan to era re le van te que a ma jes ta de
im pe ri al fos se mos trar-se aos ha bi tan tes da Pro vín cia de Mi nas Ge ra is,
para pro cu rar ga nhar para si a opi nião pú bli ca da mes ma.

Tal pas so era cer ta men te de todo ne ces sá rio, pois já se re u niam
ban dos na pro vín cia, que ins ti ga dos pe los de pu ta dos mi ne i ros, na es pe -
ran ça de que uma mu dan ça de go ver no me lho ras se sua pró pria si tu a ção, 
se de cla ra vam pron tos a sa cri fi car o san gue e a vida pe los ob je ti vos de
al guns pro fe tas am bi ci o sos e mis si o ná ri os do mis ti cis mo. Tudo ago ra
es ta va em pe i tar os mi ne i ros pela be nig ni da de e mag ni fi cên cia. O Rio de 
Ja ne i ro não era ca paz de se opor às for ças que aque la pro vín cia, se qui ses se, 
po dia a cada mo men to de sen ca de ar, como uma hi dra de inúme ras ca be ças.
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Uma vi a gem do par im pe ri al a essa re gião pa re ceu ao Con de do Rio Pardo
o melhor meio de tran qüi li zar os es pí ri tos por al gum tem po, e D. Pedro
ace i tou ale gre men te esse al vi tre, tan to mais que es ta va ir resolu to di an te dos 
nu me ro sos ini mi gos que o en vol vi am na pró pria ca pi tal, e não ati na vam
com ou tra sa í da de cen te.

Todas as pro vi dên ci as fo ram to ma das para cer car os mo narcas
com a mag ni fi cên cia ade qua da à sua con di ção; a cin ti la ção dos bri lhantes, 
o bri lho do ouro, o som da pra ta, a gra ça con des cen den te do so be ra no,
tudo des lumbra tão fa cil men te a po pu la ção, e o que se que ria era
somen te des lum brar, ga nhar tem po. Nú me ro con si de rá vel de cri a dos,
uma porção de ca va los e bes tas, em par te car re gan do, em par te car re gadas, 
de vi am se guir ao prés ti to tri un fal. Em re su mo, a pro pos ta la di na do
minis tro da Guer ra as sus ta do, pre o cu pa do mais com a sua pró pria
pessoa, ia em vias de exe cu ção sem en tra ve.

Já os par ti dá ri os de D. Pe dro es pe ra vam que esse pas se io a
ca va lo fos se bas tan te para con quis tar o povo fra co e que mais tar de
po der-se-ia tan to mais du ra men te bran dir o chi co te do ab so lu tis mo.
Mas o Impe ra dor bra si le i ro não era Cé sar ro ma no a quem as sen tas se o
ve lho veni, vidi, vici [sic], nem ha via ne nhum Bruto ou Cás sio à tes ta dos
con ju ra dos. Ha via en tre tan to dois ou tros ini mi gos, qui çá mais di fí ce is 
de ven cê-los: es pí ri to na ci o nal e sen so da li ber da de.

Nis so re ve lou-se a Câ ma ra dos De pu ta dos com todo o seu
ego ís mo: so li ci tou ao Impe ra dor que fi cas se na ca pi tal, “por quan to o
atu al pendor re pu bli ca no ge ne ra li za do no es pí ri to pú bli co do Rio de
Jane i ro tor na va ab so lu ta men te ne ces sá ria sua pre sen ça pes so al para
prote ção da Cons ti tu i ção”.

D. Pe dro jul gou-se ofen di do por so li ci ta ção tão pre ten si o sa;
como um cão bra vio, mos trou os den tes afi a dos, afir man do por to dos
os santos do Céu e do In fer no que ha via de fa zer a vi a gem a Mi nas
Gerais, ain da que hou ves se de cus tar a vida a cen te nas de pes soas. De cla rou 
que a Cons ti tu i ção por ele ju ra da não to lhia o mo nar ca de vi si tar a to das 
as pro víncias, e nis so ele ti nha ra zão, pois, mes mo ao pé da le tra
nenhum artigo da Cons ti tu i ção con tém se me lhan te pro i bi ção. E, na
verda de, era uma in sen sa tez bar bá ri ca que rer im pe dir o mo nar ca de visi tar 
pes so al men te o país que tem de go ver nar.
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As Cor tes fi ze ram todo o ima gi ná vel em pe nho por des vi ar o
Impe ra dor, com in tri gas e ca ba las, de sua re so lu ção; mas ele dis se ra “eu
que ro” e com isso fi ca va as sen ta do que a vi a gem se ria re a li za da. Me lhor
te ria sido para ele que nes se caso não in sis tis se em sua von ta de, pois a
sua pre sen ça ain da re ti nha a mu i tos dos gran des a to ma rem par te na
cons pi ra ção aber ta men te.

Veio o dia da par ti da; na quin ta im pe ri al de S. Cris tó vão era
um for mi gue i ro de ho mens e ani ma is de to dos os se xos e ra ças. Vi am-se 
ale mães e in gle ses, ne gros e mu la tos, ín di os e ita li a nos, to dos ocu pa dos
em ar re ar as bes tas com as pe sa das se las, e os ani ma is a ba ter com os
cas cos e re ce ber ge men do as car gas, que trans mu da vam seu dor so bem
con for ma do em cor co vas de ca me lo; eram co i ces à di re i ta e à es quer da,
car gas der ru ba das, dis pa ra das in fre nes. Nu me ro sos cri a dos a cor rer no
en cal ço, quer para apa nhar o ani mal es pan ta do, quer para re co lher as
par tes da car ga da ba ga gem im pe ri al es par ra ma da. Aqui uma ca i xa, ali
um ca i xo te, cá um cha péu de ho mem, lá uma liga de mu lher, cor ren tes,
bro ches, po tes de po ma da, ta ba que i ras – tudo es pa ti fa do na que da pe los 
pés das bes tas. San são te apa nhe! não fal tam que i xa das de bur ro e fi lis -
te us. Mas San são dor me. Incon tá vel mas sa po pu lar que aflu iu para as sis -
tir à par ti da do par im pe ri al se cun dou com ale gre vo ze rio a dis pa ra da
dos ani ma is de sem bes ta dos, ver da de i ra pa go de i ra car na va les ca, sin gu lar
sá ti ra!

Já ou tros bur ros, es con den do me nos a sua na tu re za, re a gi am
às for tes ad ver tên ci as de pos san tes re lhos, re cu san do a obe diên cia aos
seus con du to res e não ar re dan do pé; até os ber ros de D. Pe dro que das
ja ne las da quin ta aguar da va a par ti da da ca ra va na re tar da tá ria, eco a vam
in fru tí fe ros nas ore lhas agu ça das, sur das; o seu tro ve jan te “toca este
di a bo!” [sic], obe de ci do com re do bra das pan ca das, de nada va lia; mu i tos
dos ore lhu dos as sen ta vam tão fir me men te os cas cos no solo pá trio que
nem os tor men tos do In fer no os fa ri am an dar. A or dem de aba tê-los
não de via ser cum pri da, pois o mes tre das ca va la ri ças bem sa bia o prê -
mio que o es pe ra ria em face de se me lhan te ex ces so de zelo. Assim a
raça bur ral con se guiu em par te o seu ob je ti vo: a ma i or par te dos re bel des
qua drú pe des fo ram re con du zi dos às ba i as e em vez de les fo ram tra zi dos 
ou tros, que iam ex pi ar a te i mo sa pre gui ça dos ca ma ra das. Isso foi o co -
me ço da re vo lu ção: é a idéia ale gó ri ca do con jun to.
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Por fim pa re ceu ter mi na da a cena ri dí cu la. Os ani ma is estavam
car re ga dos, a ca ra va na en trou em mo vi men to e em bre ve de sa pa re ceu
atrás das al tas se bes ver des da quin ta im pe ri al. Um tro ço de cri a dos
agalo a dos es pe ra va a sa í da do so be ra no. E ele veio: o ar tor vo, casmurro, o 
olhar ame a çador, im pe ra ti vo, re ve la va que de via ser ele; pela sua mão
vinha a bela Amé lia. Com es tou va da pres sa ele a al çou na sela e ela lhe
agra de ceu sor ri den te, com a ama bi li da de ca ti van te que sem pre en vol via
de graça seu vul to. Por fim D. Pe dro tam bém mon tou seu in glês cas tanho,
em voz for te ain da dis se al gu mas pa la vras à es po sa e par tiu a tro te
rápido sem mais im por tar-se com o sé qui to. Len ta men te se guia a Im pe -
ra triz na po leô ni ca de po is de ter dado, com a mão, um ade us afá vel e
con des cen den te ao povo; mas já não se ou viu o tu mul tu o so “viva” que
dan tes nun ca fal ta va onde quer que apa re ces se o alto ca sal.

Era mais um mau si nal, pro va de que a at mos fe ra da ca pi tal
es ta va en ve ne na da por ares mor nos, pre nun ci a do res de tem pes ta de. Mal 
res pon de ram ao amá vel ade us [sic] da alta prin ce sa, to can do nos cha -
péus.

Cal ma men te os de pu ta dos ha vi am as sis ti do aos pre pa ra ti vos
da vi a gem e à par ti da; seus pro je tos de re te rem o mo nar ca no Rio e
desta maneira tor nar-lhe im pos sí vel de atar re la ções na Pro vín cia de
Minas Ge ra is, que po de ri am ser fa ta is aos ex ces sos de les, pa re ci am to tal -
men te frus tra dos. O Impe ra dor ti nha le va do avan te a sua von ta de e
mais uma vez lhes mos tra ra que era o úni co se nhor re gen te do Bra sil e
que ria sê-lo sem pre; mas jus ta men te a cal ma com que o de i xa ram par tir
re velava que já de mu i to es ta vam for jan do ou tros pla nos para der rubá-lo.

Afas ta do D. Pe dro da ca pi tal, tan to mais li ber da de ti nham
aqui, tan to mais fá cil era con quis tar os âni mos já exal ta dos e pro va vel -
men te tan to me lhor po di am pre pa rar-lhe a que da já ine vi tá vel. E, com
es per teza, as Cor tes pro vi den ci a ram tam bém para que fa lhas sem os
obje ti vos do Impe ra dor jun to aos mi ne i ros: pro cu ra ram ins ti gar o povo
des sa provín cia con tra o mo nar ca por meio de bo a tos, fun da dos uns,
infun da dos ou tros, es pa lha dos por emis sá ri os do Rio de Ja ne i ro, de tal
ma ne i ra que não ha via mais pen sar em res ta be le ci men to da sub mis são,
mu i to me nos se po dia es pe rar que esse povo se de ci dis se pela ca u sa do
Impe ra dor à cus ta da Cons ti tu i ção.
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Qual Tar tu fo sor ri den te zom be te i ro, Lima,142 que pela fren te
era sem pre o ami go, pe las cos tas o ini mi go se cre to do Impe ra dor, viu
par tir o seu obe di en te pro te tor e pen sou con si go: “Vai, ra po sa! en tra na
ar ma di lha que eu mes mo pre pa rei como mes tre car pin te i ro!” Este pa ra -
si ta a quem com toda a fa mí lia D. Pe dro er gue ra do pó para os mais
altos postos no Impé rio, atre veu-se en tão, se gun do afir mam mu i tos
brasi le i ros con ce i tu a dos, a ali men tar o lou co pen sa men to de usur par para 
si e para o seu tron co mas cu li no, se não todo o Bra sil, ao me nos uma par -
te. Na tu ral men te não se po dia es pe rar sen ti men to de gra ti dão e de de ver
da par te de um ho mem cujo bru tal ego ís mo se jul ga va dis so de so bri ga do
“por que era fi lho da ter ra, ao pas so que D. Pe dro era es tran ge i ro”.

Des se in sen sa to prin cí pio cons ti tu ci o nal novo par ti am, e em
ge ral ain da par tem, os bra si le i ros, pois até os fi lhos bra si le i ros de por tu -
gue ses no seu de lí rio pa trió ti co acre di tam não de ver nada a seus pais.
Pro vas hor rí ve is des sa ver da de qua se in crí vel hou ve com a re vo lu ção de
7 de abril. Sem o mí ni mo es crú pu lo os fi lhos de cla ra ram a seus pais que
fi ca ri am mu i to sa tis fe i tos se es tes se re pa tri as sem, de i xan do-lhes a sua
par te na for tu na; che guei a ou vir de um moço esta fra se: “Se eu sou bes -
se que meu pai era pe dris ta∗ eu se ria o pri me i ro, por to dos os san tos,
que lhe cor ta ria o pes co ço [sic].” Que sen ti men tos fi li a is ver da de i ra men te edi -
fi can tes! Que bela po lí ti ca! Os pais por tu gue ses ti ve ram que ve ri fi car
pela mais do lo ro sa ex pe riên cia quão gran de era o amor que por eles
nu tri am seus ca ros re ben tos e na tu ral men te não lhes di zi am pa la vra; e
mais de cem ve zes eu es cu tei o pai eu ro peu re fe rin do-se a seu fi lhi nho
tran sa tlân ti co dar-lhe a de sig na ção hon ro sa de fi lha da... de bra si le i ro
[sic]. Só isso, a meu ver, bas ta para dar uma ima gem elo qüen te da vida
ín ti ma das fa mí li as ex cên tri cas em que se acham em pa re lha dos em li nha
as cen den te por tu gue ses e bra si le i ros.

Lima, pois, o san to apa ren te, tra i dor, dis si mu la do, ar di lo so;
Lima, o rép til a quem o fa vor im pe ri al trans for mou em mons tro de
dentes ame a ça do res.
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Lima, o sumo-sa cer do te do ído lo por ele mes mo cri a do, o
bezer ro de cin co per nas abor ta do duma re li gião de Apis, atra i ço ou a seu 
amo e se nhor an tes que o galo can tas se.

Com que in te res ses ba i xos, com que fins es can da lo sos foi
aqui em pre ga da a pa la vra pa tri o tis mo! O mes mo ho mem que só tra ba -
lha va para sua am bi ci o sa in di vi du a li da de, pou cos me ses de po is pro cla -
mava a seus pa trí ci os: “O que fiz pelo amor por vós e por nos sa
pátria!” Tí mi da e ca u te lo sa men te, como a ma ti za da co bra de sua pá tria,
que ras te jan do len ta men te na gra ma es ca pa ao pé do ho mem, Lima ia
ob ser vando seus pla nos para o fu tu ro. Des de mu i to es ta va ele em se creto
en ten di men to com a ma i o ria dos de pu ta dos; mas como que dis far ça do
sob más ca ra de fer ro, os ver da de i ros tra ços de sua fi si o no mia dis si mu lada
ti nham fi ca do até ago ra ig no ra dos pelo Impe ra dor e pelo Con de do Rio
Par do, em mu i tos sen ti dos um tan to cur to de in te li gên cia. Mas ago ra,
que o Impe ra dor es ta va bas tan te dis tan te e não era de es pe rar que
regres sas se de pron to, ele en trou a ope rar mais ou sa da men te, mas ain da
de modo a ter a re ti ra da ga ran ti da.

Era en tão Go ver na dor da Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro e como 
tal che fe de to das as tro pas exis ten tes na re gião; por isso o que mais lhe
in te res sa va era as se gu rar para si a de di ca ção de seus su bor di na dos e re al -
men te não pou pa va me i os de fa zer cur sar seus me i os como pra ta, seus
fins como co bre.

Em al guns ba ta lhões bra si le i ros con se guiu mais ou me nos o
seu in ten to, mas ob te ve me nos efe i tos de seus dons de apli ca ção na
artilha ria a ca va lo, na guar da de hon ra e no Ba ta lhão do Impe ra dor, os
me lho res e mais se le ci o na dos cor pos do exér ci to; pois es tes ain da no dia 
da ex pul são de D. Pe dro se lem bra ram do ju ra men to que lhe ha vi am
pres ta do e só aban do na ram a seu pai e se nhor quan do este deu às de
vila di o go. Não é pre ci so di zer que ele não se di ri giu com o seu can to
se du tor de se re ia ao úni co ba ta lhão ale mão en tão es ta ci o na do na ca pi tal; 
te ria sido a ma i or lou cu ra do mun do que rer fa zer que es que ces sem seu
de ver solda dos que en tão ain da es ta vam ina ba la vel men te fiéis a D. Pedro,
a quem con si de ra vam seu úni co pro te tor na ter ra es tran ge i ra. Além
disso nós pers cru tá va mos mu i to mais exa ta men te as ver da de i ras intenções
do Ge ne ral Lima, do que o mi nis tro da Guer ra e o pró prio Impe ra dor,
de modo que tan to me nor era a es pe ran ça de an ga ri ar para os pla nos
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duma fac ção que cons pi ra va nas tre vas a ade são de uma tro pa, ver da de
que in sig ni fi can te em nú me ro, mas de di ca da com co ra gem e amor ao
seu mo nar ca.

Cada vez mais se foi aper tan do a cor da com que se ha vi am
amar rado os con ju ra dos (na ma i o ria de pu ta dos), cor da que em bre ve
enfor ca ria o Impe ra dor. Ha via re u niões se cre tas, no tur nas, onde os “ca va -
lhe i ros da bru ma”, os bil tres dum jogo de solo aris to crá ti co-republicano,
a pre tex to de es tu da rem o bem do país, for ja vam os mais ne gros pla nos
para der ru ba da do Impe ra dor. Cha mo ne gros a es ses pla nos por que em
tais re u niões não se co gi ta va do res pe i to à Cons ti tu i ção, mas de pes car
nas águas tur vas “tu ba rões com aren ques”, pen san do com a trans forma ção
po lí ti ca ar ran jar pro mo ção, con de co ra ção ou mo e da so nan te.

Mu i tos dos ca be ças des sa gen te, que na es cu ri dão da no i te
cele bra va as re u niões clan des ti nas de um tri bu nal se cre to eram mo vi dos
pelo es pí ri to de vin gan ça a em pre en der um ne gó cio que, não obs tan te a
au sên cia do Impe ra dor, sem pre po dia cus tar a ca be ça.

Entre eles dis tin guia-se o nosso mu i to ci ta do Mar quês de
Barba ce na, ou tro ra ver go nho sa men te des ti tu í do do co man do-em-chefe. 
Ca í do em des gra ça, não ha ven do mais es pe ran ça de nun ca mais re ce ber
nova in cum bên cia de con tra ir na Ingla ter ra em prés ti mos de usu rá rio
para o Bra sil, opor tu ni da de de au men tar os seus in co men su rá ve is bens,
nem ha ven do mais tí tu los de ge ne ral e ho no rí fi cos a lhe se rem con ce didos,
ju ra ra eter no ódio ao Impe ra dor ou tro ra mu i to ama do. De como esse
ju ra men to era a sé rio pro va va-o a des co nhe cida li be ra li da de des se
homem dan tes ava ren to; nada pou pa va, nem in fluên cia, nem chi ca na ou 
di nhe i ro, para ar re ba nhar todo o re bo ta lho e en ga já-lo em seus pla nos;
as lin das, lu zi di as pi as tas es pa nho las vo a vam como mo e das de co bre em 
to dos os can tos da ca pi tal e na tu ral men te não fal ta vam mãos bas tan te
su jas para apa nhá-las.

Por tan to, uma par te dos cons pi ra do res, a ma i or era im pe li da
pela am bi ção de bens e hon ra ri as, uma ou tra por in sa tis fe i to de se jo de
vin gan ça e só uma ter ce i ra fra ção, a me nor, por ver da de i ro pa tri o tis mo.
Den tre os pri me i ros sa li en ta va-se Lima, en tre os da se gun da ca te go ria
Bar ba ce na e en tre a úl ti ma, sem dú vi da a me lhor, de via-se con si de rar o
De pu ta do Mon te zu ma, tão em pre en de dor quan to pro fi ci en te. Este
homem já an ti ga men te em pe nha ra sua for tu na e sua li ber da de pelo bem 
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do Bra sil, sem ter tido em vis ta ou tro pro ve i to e gra ti dão pe los seus
sacri fí ci os do que a es ti ma de seus con ci da dãos.

Mon te zu ma era ze lo so re pu bli ca no e par tia do pen sa men to
de que o Bra sil não po dia ser fe liz en quan to fos se Mo nar quia. A li be ral
Amé ri ca do Nor te sem pre lhe es ta va di an te do es pí ri to, e que ria dar à
sua pá tria Cons ti tu i ção se me lhan te. Pena que o bom ho mem não re fle -
tis se quan to são di fe ren tes os dois pa í ses e seus ha bi tan tes. Qu an do a
Amé ri ca do Nor te sa cu diu o jugo da ti ra nia in gle sa es ta va com ple ta -
men te ma du ra para for mar um país li vre, in de pen den te; acha va-se em
um grau de ci vi li za ção que mu i tos pa í ses eu ro pe us ain da não ha vi am
atin gi do. Nas ve i as des se povo ro la va, se não em com ple ta pu re za, o
san gue ar den te de na ções pu jan tes que a na tu re za em sua exu be rân cia
cri a do ra do ta ra mu i to mais ro bus tas do que aque les in gle ses, ale mães e
fran ce ses de que des cen de na ma i or par te a ge ra ção atu al no Impé rio
tran sa tlân ti co; ciên ci as e ar tes já ha vi am aqui ins ta la do seu tro no, que
não po dia mais ser der ru ba do por ne nhu ma or dem do ga bi ne te in glês.
Mas, como era di fe ren te a si tu a ção do Bra sil! Que pro vas po dia fa zer
Mon te zu ma de que sua pá tria já es ti ves se su fi ci en te men te adi an ta da para 
a Cons ti tu i ção com que que ria do tá-la? Esses des cen den tes de por tu -
gue ses (e es tes ain da eram os mais no bres), de ín dios e de ne gros de
todas as ima gi ná ve is ra ças d’África, não ha vi am de que rer equi pa rar-se a
um povo cuja in dús tria es ta va num ní vel que es pan ta todo o mun do.

O bom Mon te zu ma cer ta men te te ria es tre a do mal no pa pel
de Was hing ton, ain da que este lhe fos se pro por ci o na do por um even to
fa vo rá vel de seus pro je tos. O Bra sil per ma ne cia acor ren ta do à su perstição 
e ao ca to li cis mo; ain da es ta va fra co de ma is para er guer a ca be ça frou xa,
in se gu ra, ain da pre ci sa va de se nhor – po rém esse se nhor não de via ser
ne nhum Pe dro, mas um mo nar ca de bas tan te in te li gên cia para re mo ver
os inú me ros ma les do país e, em caso de ne ces si da de, pro ce der com
ener gia. Se ria ne ces sá rio que apa re ces se um Fre de ri co II que am pa ra do
em for te po der mi li tar, pri me i ra men te en fren tas se com a lei esse ban do
de mu la tos e de po is ani mas se com zelo os co lo nos es tran ge i ros, pois
essa gen te tra zia não só os bra ços para le var a ter ra, mas tam bém a
ci vi lização e as ar tes euro péi as. Tudo isso es ca pa ra a Mon te zu ma.
Atacado de ex ces si va em bri a guez de li ber da de não lhe so bra va tem po
para re fle tir se um país não pode ser igual men te feliz e li vre sob um
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gover no mo nár qui co; pe las suas idéi as o Bra sil de via ser e ti nha de ser
Re pú bli ca. Co nhe ce ra um dia em Pa ris o ve lho La fa yet te e ima gi na va
pro ce der no sen ti do des se gran de ho mem des de que der ru bas se tudo
em seu país, sem pen sar na re cons tru ção. Con tu do era ele en tre os co li -
ga dos um dos me lho res, como dis se, por que suas ou sa das ações não
visa vam in te res se pes so al, eram gui a das uni ca men te pelo mais puro,
indis far ça do amor da pá tria.

Era-lhe com ple ta men te in di fe ren te que es pé cie de gen te fos se 
essa com que en tão se li ga va para der ru bar a D. Pe dro, nem in da ga va
dos mo ti vos por que tal gen te par ti ci pa va da cons pi ra ção, con tan to que
na que las cir cuns tân ci as re a li zas se seu ob je ti vo. Mas ele pers cru ta va o
íntimo da ma i or par te des ses hi pó cri tas; dis so dão tes te mu nho as suas
tro ve jan tes ora ções na Câ ma ra dos De pu ta dos, prin ci pal men te nos ataques 
vi o len tos con tra um tal Eva ris to – um lobo em pele de car ne i ro.

Para apro ve i tar de pres sa e de ci si va men te a au sên cia do Impe -
ra dor, tra tou-se de con quis tar o povo com su bor no em di nhe i ro, o ex
 pe di en te uni ver sal, ins ti gan do um ban do de mu la tos a per cor rer de no i -
te as ruas da ca pi tal aos gri tos de “Viva a li ber da de ame ri ca na” [sic] e mes -
mo de “viva a re pú bli ca!” [sic]. Arma dos de ca ce tes e fa cas, às ve zes em
ma go tes de 30 a 50 in di ví du os, zom ba vam das ame a ças da po lí cia me -
dro sa, a qual além dis so ti nha or dem de não em pre gar vi o lên cia pre ma -
tu ra. Nin guém mais de no i te es ta va se gu ro da vida e da hon ra nas ruas;
o pri me i ro ci da dão pa cí fi co pa ca ta men te a ca mi nho da sua casa era cer -
ca do pe los fa cí no ras, que de ca ce tes er gui dos e fa cas de sem ba i nha das
lhe per gun ta vam: “quem viva?” [sic]. Ai de quem res pon des se: “D. Pe dro
I”. O in fe liz se ria in con ti nen ti mor to. Entra vam nas ven das, re cla man do
vi nho, ca cha ça, ci gar ros e sa tis fa ções ou tras; por fim o ban do meio bê -
be do con ti nu a va a pe re gri na ção, sem pa gar um vin tém. De pre fe rên cia
pro cu ra vam para isso os por tu gue ses, pois es tes es ta vam cem ve zes ju ra dos 
de mor te, por que eram ti dos como adep tos na tu ra is do Impe ra dor e
tam bém por que com eles se jul ga va, tal vez com ra zão, en con trar mais
di nhe i ro.

Era já o pró lo go da gran de tra gé dia que não tar da ria a começar.
Não é a pró pria re vo lu ção de 7 de abril que eu con si de ro uma tra gé dia;
pois de ve ras deve ser con si de ra da ape nas como uma ca ça da à le bre, em
que o me dro so D. Pe dro, to ca do por ames tra dos cães, fu giu sem que os
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ati ra do res ti ves sem tido en se jo de dis pa rar as es pin gar das. Mas as suas
con se qüên ci as e os inú me ros as sas si na tos que a pre ce de ram e se gui ram
fo ram in du bi ta vel men te trá gi cas. Dia ne nhum o sol ilu mi na va as ruas da 
ca pi tal sem que apa re ces sem tin tas do san gue dos as sas si na dos.

Da rei em re su mo al gu mas, ape nas, das ce nas trá gi cas que
apro xi ma da men te po dem dar uma idéia da mal va dez e vi le za com que
esses bas tar dos pro ce di am de dia e de no i te con tra os es tran ge i ros
residen tes no Rio.

Um moço por tu guês, es pe ran ço so fi lho úni co de seus pais,
um dia se atra sa ra um pou co num di ver ti men to e re gres sa va à casa pe las 
onze da no i te. Ao che gar à rua de S. José, um tan to es tre i ta e es cu ra,
cru za-lhe o ca mi nho um mu la to cor pu len to, com a in ti ma ção: “quem
viva?” [sic].∗ O moço, um pou co es quen ta do e ator do a do pelo vi nho do
Por to, que no es cu ro não pôde logo re co nhe cer o in ter lo cu tor e su pôs
que fos se uma pa tru lha, res pon deu: “Ami go!” [sic]. O mu la to che ga-se
mais a ele, le van ta o ca ce te e re pe te a per gun ta, o por tu guês re co nhe ce o 
seu en ga no e com pre en de o sen ti do da in ti ma ção. Mas como não se jul ga
obri ga do a ma ni fes tar sua opi nião po lí ti ca a um va ga bun do, tam bém ele
co ra jo sa men te le van ta sua ben ga la e re cla ma do mu la to em pa la vras
enér gi cas que lhe de i xe o ca mi nho li vre. Mas o bra si le i ro sans cu lot te [sic]
de san ca o pau e num mo men to os dois se en gal fi nham. A des tre za do
moço con tra ba lan ça a for ça do mu la to e a luta pa re ce in de ci sa; nis so sal tam 
dois ou tros da to ca ia e atra ves sa do de cin co fa ca das tra i ço e i ras o moço
in fe liz tom ba sem vida, ba nha do de san gue. Em se gui da os pa trió ti cos
as sas si nos ain da to mam o di nhe i ro, o cha péu e o re ló gio ao mor to e
mu i to cal ma men te se vão, di zen do: “Um fi lho do re i no de me nos!” [sic].

Toda esta cena sel va gem se pas sou de ba i xo das ja ne las de um
ci da dão de prol, que no ou tro dia, ain da hor ro ri za do, con ta va o caso.
Era um bra si le i ro, mas amal di ço a va os as sas si nos, en tre tan to não ti ve ra
co ra gem de so cor rer o in fe liz, mes mo por que já é cos tu me no Rio de
Ja ne i ro fe char por tas e ja ne las as sim que se ouve gri tar “as sas si no!”, de
modo que tan to mais fa cil men te fi cam en vol tos na mais ne gra es cu ri dão 
os ne gros cri mes das aves de ra pi na no tur nas. E não é que fos sem
somen te pra ti ca dos as sas si na tos de por tu gue ses por la dro a gem ou ódio: 
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mu i tas vezes a fra se: “Este é pe dris ta”, ser via de capa para vin gar
ofensas an ti gas ou para fe char os olhos ena mo ra dos ao ri val pre fe ri do.

Uma se nho ra do Rio, de no bre ori gem, que Deus sabe em
que afa ma da ou fa mi ge ra da es co la apren de ra ra di cal men te a arte de
con quis tar os co ra ções dos ho mens, ti nha en tre seus nu me ro sos ado ra -
do res um por tu guês, ao qual pa re cia dis tin guir den tre to dos. Um en xa me
de jo vens bra si le i ros, qua se to dos tão ri cos em an te pas sa dos quan to
po bres em ha ve res, há mu i to tem po se ro ja va inu til men te aos pés da
or gu lho sa Le u cá dia; mas o nos so lu si ta no, se bem que não fos se nem
moço nem bo ni to, sen do cer ta men te mais rico que to dos os ri va is, to -
mou-lhes a fren te por meio de nu me ro sos e mag ní fi cos pre sen tes. De
bom gra do ter-lhe-iam de i xa do o pa pel prin ci pal, de pa ga dor, con tan to
que uma vez ou ou tra pu des sem re pre sen tar pa pel aces só rio, mas para
isso o por tu guês era de ma si a do te i mo so e ci u men to e im pôs à sua le vi a na
Dul ci néia que de fu tu ro afas tas se o mais pos sí vel da sua casa as as sí du as 
e dis pen di o sas vi si tas. A se nho ra se opôs ener gi ca men te a essa or dem
cru el, mas o ama do per sis tiu em sua von ta de, nem as lá gri mas da bela
nem o chi li que que ela si mu lou não de mo ve ram da te i mo sia o ti ra no
do més ti co nada ga lan te. Que fa zer? Des pe dir o in de li ca do e ati rar-se aos 
bra ços de qual quer dos do ces tro va do res que lhe as se di a vam a casa,
como se a con quis ta do cas te lo ti ves se tan ta im por tân cia como ou tro ra
a do Ca pi tó lio de Roma ou a da for ta le za de Tróia? Sim, ela o fa ria; en -
tre os nu me ro sos ado ra do res ha ve ria um que me re ces se pos su ir o seu
co ra ção sen sí vel. Num mo men to ela pas sou em re vis ta o seu exér ci to de 
pre ten den tes e de ve ras ha via mais de vin te que, quan to aos atri bu tos ex -
te ri o res, me re ce ri am ter fe i to con quis ta mu i to mais im por tan te que a
dela. Mas – mas ago ra lhe lem brou que para sus ten tar o seu luxo e uma
vida do més ti ca de sor de na da era ne ces sá rio di nhe i ro, e esse di nhe i ro, de
onde tirá-lo? Foi pre ci so pas sar nova re vis ta en tre os vin te ele i tos e –
que hor ror – não ha via um úni co que pos su ís se mais que dí vi das! Que
po de ria ela, pois, fa zer, se não fi car com o lu si ta no? e este com as suas
exi gên ci as ago ra não lhe pa re cia mais um ama do, mas um bár ba ro, que
que ria ser obe de ci do, sob pena, tal vez, de ter que sen tir o seu re ben que,
ou ter que mor rer de fome. Em tais cir cuns tân ci as a gen te obe de ce à
fér rea ne ces si da de, em bo ra com ín ti ma re vol ta, e mor men te numa me ri -
di o nal o san gue em ebu li ção sobe ao co ra ção che io de de se jo de vin gan ça
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e de tor men to. Assim su ce deu com a nos sa Le u cá dia: ela ju rou en tre mil 
lá gri mas que se vin ga ria de seu aman te, fos se como fos se. Con ti nu an do
a si mu lar o mes mo amor e de di ca ção pelo por tu guês pre fe ri do, ela de -
nun ci ou aos ou tros ado ra do res que ele lhe or de na ra de não mais ad -
mi ti-los em casa. Não fa lhou o de se ja do efe i to: os bra si le i ros in ves ti ram
con tra o por tu guês, o amal di ço a ram e ju ra ram que na pri me i ra oca sião
lhe da ri am uma li ção, da qual eter na men te se re cor da ria o es tran ge i ro
in ci vi li za do. Tal vez Le u cá dia en tão não sus pe i tas se que fu nes tas con se -
qüên ci as ha via de ter a sua mal do sa in tri ga; pro va vel men te ima gi nou que 
se li mi ta ri am a es co var de vi da men te o fato no cor po ao por tu guês apa i -
xo na do e era isso o que ela de se ja va; mas com cer te za não pen sou que
lhe ti ra ri am a vida. O ho mem pen sa, Deus con duz: os bra si le i ros logo
com bi na ram de es co rar o ri val numa das suas vi si tas no tur nas à ama da e 
com al gu mas fa ca das [sic] ex tin guir-lhe a cha ma da vida.

Assim, sem des con fi ar de nada, uma no i te o aman te pre fe ri do 
se en ca mi nha para a casa de sua que ri da, des cu i do so da sor te que o al -
can ça ria nes ses pas sos. O luar cla ro, o ini mi go de to dos os atos ne gros
no tur nos, ilu mi na as ruas da ca pi tal e ain da mais tran qüi li za o ho mem,
tan to que nem per ce be os pas sos rá pi dos que o se guem e cada vez mais
se apro xi mam. Nis so ouve-se de re pen te o tra i ço e i ro “quem viva?” e ao
mes mo tem po o tres pas sa vi o len ta dor: uma fa ca da o fe ri ra no om bro
es quer do. Rá pi do e des tro vol ta-se o lu si ta no, er gui da a no do sa ben ga la,
e com uma úni ca pan ca da for te aba te o tra i ço e i ro ban di do, mas no mes -
mo mo men to cai so bre ele um ban do de mas ca ra dos. Em vão ele ain da
pro cu ra al gum tem po de fen der-se, já o san gue lhe es cor re de três pro -
fun dos fe ri men tos: põe-se em fuga e con se gue al can çar a casa de sua
ama da. Hor ro ri za da, esta gri ta ante a vis ta do ho mem en san güen ta do;
não lhe ocor re fe char de pres sa a por ta e quan do re co nhe ce a ví ti ma da
sua in tri ga é tar de: os as sas si nos en tra ram e a fa ca das dão cabo do in fe liz.
So lu çan do alto, ela se ati ra so bre o mo ri bun do e em be i jos ar den tes
lhe sor ve avi da men te o san gue do co ra ção, qual vam pi ro do ódio, do
amor-pró prio ofen di do, do amor res sus ci ta do. Ele a re pe le con vul si va -
men te, pois re co nhe ceu a voz de um dos ma ta do res, ain da tem o sen so
su fi ci en te para de ci frar todo o en re do da es can da lo sa ca ba la; for mi dá vel
mal di ção so bre a aman te in fi el é a úl ti ma co i sa que lhe sai pe los lá bi os a
ex pi rar. À fa mí lia do mor to não te ri am fal ta do ener gia e re cur sos para
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apli car o jus ta gli o nis [sic], não te me ria des pe sas para dar na pis ta dos au to res 
do cri me, mas to dos os es for ços fo ram bal da dos; a ar re pen di da Laís,
que te mia pela pró pria vida, nada con fes sou e como na que le tem po
se me lhan tes as sas si na tos eram qua se diá ri os, de pres sa o caso caiu
em es que ci men to.

A po lí cia tam bém não po dia atre ver-se a empre en der sé ria
investi ga ção, nem in qui rir a san guis se den ta Dul ci néia, pois os seus pró pri os
ser vi dores e agen tes cos tu ma vam an dar en vol vi dos em ca sos aná lo gos,
mormen te quan do po di am dar al gum pro ve i to.

Um ou tro caso foi o de uma se nho ra ado en ta da, ido sa, que
tivera con si de rá vel he ran ça em di nhe i ro, ao qual guar da va em sua casa
sem di zer nada a nin guém. Ape sar de sua ca u te la, uns va ga bun dos fareja ram 
o pre ci o so as sa do e logo pla ne ja ram de sub ju gar a mu lher e apos sar-se
do di nhe i ro. Assim, mo ran do ela no cen tro da ci da de e jul gan do-se ple -
na men te se gu ra, fa zia cál cu los so bre os ju ros de um bom em pre go de
seu ca pi tal; cer ta ma nhã apa re ce-lhe uma pre ta que lhe en tre ga uma carta
anô ni ma na qual a in ti mam a re fu gi ar-se in con ti nenti na po lí cia, pois
que está pla ne jan do para aque la no i te um as sal to em sua casa por um
ban do de ga tu nos.

Assus ta da, ela segue ime di a ta men te o con se lho do bem
inten ci o na do in for man te e três sol da dos de po lí cia com um sar gen to
re ce bem or dem de per no i tar na casa dela. Pe las três da ma nhã, re al -
men te, abrem a por ta e dois mas ca ra dos pe ne tram ca u te lo sa men te na
casa; de po is abrem tam bém a por ta do dor mi tó rio da ve lha e por meio 
de panto mi mas ame a ça do ras, mu i to com pre en sí ve is, a obri gam a
levan tar-se e en tre gar o sa bi do te sou ro. Trê mu la, a se nho ra con duz os
dois ga tu nos ao quar to con tí guo, onde de vem es tar os al gua zis, que no 
mes mo ins tan te, de fato, os cer cam e se gu ram. Então um dos mas ca ra -
dos puxa o sar gen to para um can to e pe las cos tas da se nho ra tira a
máscara e lhe per gun ta em voz cor tan te: “Tu me co nhe ces!” Espan tado, o
sar gen to re cua al guns pas sos e faz pro fun da re ve rên cia ao mas ca ra do,
o qual ins tan ta ne a men te re põe o dis far ce: por or dem do sar gen to, toda 
a guar da se re ti ra, de i xa a se nho ra a sós com os dois mas ca ra dos, e ela
nada mais tem a fa zer se não en tre gar o seu di nhe i ro.

Não é fá cil ima gi nar ou es pe rar pro va mais im pres si o nan te de 
mais ig nó bil ad mi nis tra ção po li ci al. Todo o Rio sou be da his tó ria que
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foi mes mo ao co nhe ci men to do Impe ra dor, quan do este re gres sou de
sua vi a gem, mas tudo foi em vão. De vem ter es ta do en vol vi das pes so as
im por tan tes, ra zão por que se jul gou me lhor aba far a odi o sa his tó ria: o
di nhe i ro fi cou rou ba do e a po bre mu lher con ser vou ape nas o so nho
duma gran de he ran ça.

Se me lhan tes ce nas eram o pre lú dio das co i sas que vi ri am,
pre lú dio da já com pos ta e se cre ta men te en sa i a da ope ra buf fa [sic].

Por su bor nos de toda es pé cie, os cons pi ra do res con se gui ram
tal ade são que im por tou em ar mar o tem po ral so bre a ca be ça im pe ri al,
con tra o qual S. Exª o Sr. mi nis tro da Gu er ra não sou be mais in ven tar
pára-raio. Che io de medo, ele se abs ti nha, quan to pos sí vel, dos ne gó ci os 
pú bli cos e em nome de Deus de i xou cor rer tudo na ca pi tal à mer cê do
aca so ou da in fluên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos re bel de. Ao pas so que 
Mon se nhor [sic] fi ca va ca la do, os con ju ra dos, como os pás sa ros no
tem po da cru za, se es goe la vam e con ti nu a vam a dis tri bu ir di nhe i ro pelo
povo, pois ge ral men te a chu va de Dâ nae é a que me lhor fer ti li za o
solo –  mor men te numa ter ra onde até a sal va ção da alma se pode
com prar a di nhe i ro.

Con tra ri a men te ao que se deu nos úl ti mos acon te ci men tos
em Por tu gal, aqui pelo me nos o ba i xo cle ro to mou o par ti do do povo
con tra o Impe ra dor; só o alto cle ro, de por tu gue ses na tos, per ma ne ceu
fiel ao Mo nar ca, por in te res se bem com pre en sí vel. Mas jus ta men te
aque les fra des não or de na dos pos su íam mu i to ma i or in fluên cia no povo 
ba i xo, do que os seus su pe ri o res. Por uma ni nha ria, com um tos tão, dois 
afa gos na face, um be i jo, da vam ple na ab sol vi ção dos pe ca dos aos ma i o -
res mal fe i tores e às be las pe ca do ras, mor men te se se tra ta va do assas sí nio 
de um es tran ge i ro. A edi fi can te can ção que ain da ao tem po de Lu te ro
um es bir ro pa pal can ta va na Ale ma nha, ti nha ple no vi gor no Impé rio
bra si le i ro:

“Cai o di nhe i ro na ca i xa, ao som no tó rio,
Li vra-se logo a alma do pur ga tó rio.”

Pou co a pou co as ce nas que in qui e ta vam a ca pi tal tor naram-se 
mais fre qüen tes e mais os ten si vas; de to das as par tes ou vi am-se que i xas
e re cla ma ções; che ga ram as mais ins tan tes re pre sen ta ções para que se
fizes se ra pi da men te ces sar os ver go nho sos abusos, pri me i ra men te à
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polí cia, de po is ao Mi nis té rio, e como nada dis so sur tis se efe i to, à Câmara 
dos De pu ta dos. Era o que as Cor tes que ri am, isso já re a li za va a me ta de
de suas in ten ções. Sob o pre tex to “a pá tria está em pe ri go”, as re u niões
até en tão se cre tas pas sa ram a ser re a li za das pu bli ca men te. Sem con vo cação 
nem pe di do de li cen ça, ti nham lu gar as re u niões tão sú bi ta e ines pe ra da -
men te que o Mi nis té rio os ci lan te e in ti mi da do nem pen sa va em im pe -
di-la. Des de cedo pela ma nhã até alta no i te o am plo edi fí cio, de es ti lo
gó ti co, onde ti nham lu gar as de li be ra ções, fer vi lha va de gen te de to das
as clas ses e si tu a ções; to dos que ri am sa ber que me i os se ri am to ma dos
para pôr pa ra de i ro à hor rí vel anar quia e so bre tu do qual se ria ver da de i ra -
men te o mo ti vo das de li be ra ções da Câ ma ra dos De pu ta dos. E ve jam: a
pri me i ra co i sa que se dis cu tia era a dis so lu ção de to dos os cor pos de
tro pa es tran ge i ra!

Cabe aqui re al men te um bem gran de pon to de ex cla ma ção! Se 
ja ma is o Bra sil ne ces si tou de um for te po der mi li tar, nun ca me lhor do
que pre ci sa men te nes te mo men to em que eram co me ti dos tão inú me -
ros, hor rí ve is ex ces sos, cru el da de, er ros, en ga nos e cri mes. Mas tam bém
isso pro va que os de pu ta dos, ao de cre ta rem a dis so lu ção das tro pas es -
tran ge i ras143 ab so lu ta men te não ti nham em mira o bem da Pá tria, eram
ape nas mo vi dos por in te res ses pes so a is, vi san do a que da do Impe ra dor,
que, a seu ver, fa vo re cia os es tran ge i ros con tra eles.

Se fos se ver da de que os es tran ge i ros fos sem fa vo re ci dos,
nada po de ria ser mais na tu ral: os bra si le i ros eram ig no ran tes de ma is
para po de rem ser apro ve i ta dos em qual quer mis ter que exi gis se in te li -
gên cia ou co nhe ci men tos, quan do mu i to suas ca be ças du ras po de ri am
ser vir para ar re ben tar pa re des: como, en tre tan to, a esse tem po nes sa
terra não ha via for ta le zas a con quis tar, e para se me lhan te fim tam bém
exis te a pól vo ra, in ven ta da si mul ta ne a men te pe los chi ne ses e os ale mães, 
os bra si le i ros de vi am ser con si de ra dos como má qui na, que só pode ser
im pul si o na da por for ça do ex te ri or.

Ao pas so que, des ta for ma, tudo fer via na ca pi tal do Impé rio,
o se nhor des se for mi dá vel ter ri tó rio ha via pla ci da men te pros se gui do em 
sua vi a gem a Mi nas Ge ra is e acha va-se em São João del-Rei, ao lado de
sua bela es po sa, como ou tro ra Antô nio jun to à se du to ra Cleó pa tra,
descu i da do da sor te do país, bem como da que a ele mes mo aguar da va.
O par im pe ri al ha via sido re ce bi do em toda par te ju bi lo sa men te, e em
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par ti cu lar toda gen te fi ca ra en can ta da com a jo vem im pe ra triz, na qual
jul ga vam re ver a imor tal Le o pol di na. Flo res de to das as co res en fe itavam 
o ca mi nho por onde pas sa vam as ma jes ta des, em toda par te ha via ar cos
de tri un fo e os vi vas não ces sa ram des de o mo men to em que o Impe ra -
dor trans pôs a pro vín cia do Rio de Ja ne i ro até S. João del-Rei.144 Ante
tal es ta do de es pí ri to, D. Pe dro cal cu lou que fa cil men te con quis ta ria o
povo para seus pla nos, de re pu di ar a Cons ti tu i ção e es ta be le cer Go ver -
no Absolu to. Mas en quan to ele em cer tos mo men tos lú ci dos ain da
refle tia sobre a me lhor ma ne i ra de le var isso a cabo, seus ini mi gos na
capi tal já ti nham ope ra do ener gi ca men te e como um tro vão es tou rou
aos seus ou vi dos a no tí cia de que os de pu ta dos, sem te rem sido con -
vocados, e con tra a sua von ta de, como ou tro ra os re vo lu ci o ná ri os fran ceses,
es pon ta ne a men te se re u ni am em mas sa.

Dis si pou-se en tão de re pen te, qual es pes sa né voa oceâ ni ca, o
so nho do ili mi ta do amor do povo e da ina ba lá vel so li dez do tro no. Os
olhos ilu di dos abri ram-se; para onde olhas se, via pe ri go, e ne gro como a 
en tra da do Aque ron te apre sen ta va-se-lhe o fu tu ro som brio. Em vão vol -
tou-se nes sa emer gên cia para o seu sé qui to; por toda res pos ta ob ti nha,
em re gra, um dar de om bros, sem sig ni fi ca ção, uma con tra ção dos mús -
cu los da face. Então re sol veu ele, fi nal men te, to mar pes so al men te pro vi -
dên ci as, e o mais de pres sa pos sí vel.

S. João, se não é a ca pi tal da pro vín cia de Mi nas Ge ra is (pois
esta é Vila Rica), é con tu do, por mu i to, a mais rica e ma i or po vo a ção
des sa re gião rica e gran de, como tam bém a mais im por tan te pelo seu
mu i to de sen vol vi do co mér cio. Seus ha bi tan tes, pelo me nos os abas tados, 
são quase to dos por tu gue ses na tos, cuja in fluên cia é no tó ria so bre a
popu la ção da pro vín cia, pois que qua se to dos os mo ra do res do in te ri or
de vem aos ne go ci an tes de S. João e por isso em mu i tos sen ti dos lhe são
su je i tos. D. Pe dro ra ci o ci nou mu i to acer ta da men te em con du zir sua
viagem a co me çar por aqui, pois era na tu ral que con tas se mais se gu ra -
mente com o ati vo apo io a seus pro je tos por par te dos por tu gue ses ricos e
seus se qua zes. E a re cep ção des me di da men te bri lhan te e de pen den te de
enor mes cus tas que aqui lhe fi ze ram dava tes te mu nho da le al da de que
em ge ral nes sa re gião nu tri am, ou pa re ci am nu trir  pela sua pes soa. Com 
toda a ca u te la e re ser va o Impe ra dor foi cha man do à sua pre sen ça, de
dia e de no i te, os ho mens mais no tá ve is da lo ca li da de e com eles se
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acon se lhou so bre os me lho res me i os e mo dos, vi o lên ci as e gol pes, com
que se po de ria mais se gu ra men te ob vi ar a tem pes ta de imi nen te, que
amea ça va não so men te a ele, mas tam bém a to dos os por tu gue ses
resi den tes no Bra sil.

“Em ba i xo a Cons ti tu i ção!”, ros na vam-lhe ao ou vi do al guns lu si -
ta nos re so lu tos. E o semblan te de D. Pe dro se de sa nu vi a va como risonha 
al vo ra da; con fes sa va que essa era sua ve lha in ten ção, seu de se jo; mas de
que ma ne i ra re a li zar essa em pre sa tão di fí cil, quan to pe ri go sa? Para isso
ha via mis ter ar mas, di nhe i ro e um nú me ro con si de rá vel de ca be ças
empre en de do ras. Os ser vi ça is por tu gue ses em seu zelo ego ís ti co tudo
pro me ti am: o Impe ra dor que des se o co me ço no Rio de Ja ne i ro,
acendes se os bran dões, que de Mi nas Ge ra is ra pi da men te lhe acu di ri am
em au xí lio, a con tra ir com ele o no i va do da so be ra nia.

Estavam, pois, ao que pa re cia, bem con clu í dos aqui os
embru lha dos ne gó ci os de D. Pe dro; tra ma ra uma con tra cons pi ra ção,
uma ultracons pi ra ção, e de co ra ção ali vi a do po dia ini ci ar a vi a gem de
re gresso ao Rio de Ja ne i ro.

Se ele nes sa oca sião ti ves se re u ni do os seus qua tro ba ta lhões
de in fan ta ria e os lan ce i ros es tran ge i ros, sem dú vi da seus pro pó si tos e
es pe ran ças te ri am sido le va dos a efe i to. Mas es ta va tudo dis per so, mal
eram tre zen tos ho mens os ale mães aquar te la dos na Pra ia Ver me lha.
Con tu do ele con ta va, se gun do se di zia no Rio, que a ma ri nha fran ce sa
apo i a ria seus pla nos, até se di zia que ha via tra ta do se cre to en tre ele e
Car los X, para ga ran tir o mais de ci di do apo io da Fran ça ao pla no de
tornar-se D. Pe dro, se nhor ab so lu to do Bra sil.

Não deve ter sido bem as sim, mas al gu ma co i sa de ver da de
deve ter havi do nes sa his tó ria; dis so dão pro va as au diên ci as ex tra ordina -
riamen te fre qüen tes que o Impe ra dor deu ao em ba i xa dor da Fran ça antes
da vi a gem, bem como os nu me ro sos na vi os de guer ra que constan te -
men te apa re ci am na costa e que, em bo ra as si na la dos pelo telégra fo, não
en tra vam no por to. Ape nas se apro xi ma vam e de novo se afas ta vam,
como a di zer “aqui es ta mos, se pre ci sa rem de nós, é só chamar”. Aliás
bo a te ja va-se tan to na que le tem po e a co i sa mais in sig ni fi can te sus ci ta va
incon ti nenti tais des con fi an ças, que não pos so re co nhe cer no fato qualquer
li ga ção da es pé cie en tre o Bra sil e a Fran ça. Ape nas nar ro o que todo o
país des con fi a va e de sas som bra da men te ma ni fes ta va.
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Na mais ten sa espec ta ti va nós, tre zen tos ale mães, aguar dávamos 
o mo men to do re gres so do Impe ra dor à ca pi tal. Os bra si le i ros sem pre
nos ha vi am odi a do sem mo ti vo e nós não os es ti má va mos; abor re ci -
men to, ódio na ci o nal e um des gosto so pi ta do du ran te anos ti nham
afiado nos sas es pa das e ba i o ne tas; um en tre ve ro por mais san gui no len to 
que fos se ter-nos-ia agra da do.

For te de mons tra ção da mú tua odi o si da de fora a re vol ta dos
ba ta lhões es tran ge i ros, como vi mos, na qual sem con tem pla ção de ambas 
as par tes fo ram co me tidas as ma i o res bar ba ri da des; mas pa re ce que desta 
vez a fú ria se ria maior ain da; não te ria sal va ção qual quer ale mão que
caísse às mãos dos bra si le i ros e vi ce-versa. Na que le ins tan te os meus
patrí ci os não eram mais ger ma nos: pa re cia que lhes fer via nas ve i as sangue 
me ri di o nal; es ta vam dis pos tos a de i xar-se des pe da çar con tan to que os
acom pa nhas sem ao mun do sub ter râ neo al gu mas dú zi as dos ini mi gos
ju ra dos. No meio des ta efer ves cên cia re a pa re ceu o Impe ra dor no Rio de 
Ja ne i ro. Pesada cal ma ria, opres so ra, re i na va na at mos fe ra po lí ti ca da
capi tal; nin guém mais se fi a va do pró xi mo, o pai des con fi a va do fi lho. A 
tem pes tade de via de sen ca de ar-se em bre ve; as nu vens pre nhes de desgra ça 
ba i xa vam tan to à ter ra que to ca vam as tor res da ci da de. No mo men to
em que se di vul gou que o Impe ra dor re gres sa va da sua vi a gem ao in terior,
a Câ ma ra dos De pu ta dos de cre tou a dis so lu ção das tro pas ale mãs.

Má re cep ção es pe ra va o Impe ra dor; mal a ga ro ta da das ruas
cor ria atrás do seu car ro, a gri tar um “Viva o Impe ra dor!” [sic], os ci da dãos 
mais ri cos pro cu ra vam evi tar o en con tro com ele, para não cair no de sa -
gra do do povo, e a ple be, prin ci pal men te os mu la tos, lhe di ri gia va len tes 
de sa fo ros, o man da va até para o Infer no e a to dos os di a bos. Em vez
duma sa u da ção so le ne de re cep ção, apre sen ta ram-lhe para as si nar o de cre to 
das Cor tes.

Hor ro ri za do, olhou em vol ta, à pro cu ra dos ami gos que lhe
ha vi am ju ra do fideli da de até a mor te; onde es ta ri am? Uns, di an te da
situ a ção des fa vo rá vel das co i sas, ha vi am-se apres sa do em ade rir à opo si -
ção; ou tros dan do de om bros, pre fe ri am fi car ne u tros; os pou cos que
por ver da de i ra de di ca ção e sen ti men to do de ver fi ca ram a seu lado com
ina ba lá vel fir me za eram em nú me ro tão re du zi do que não bas ta vam
para se opor ao tem po ral que avan ça va nas asas do ven to. Só os ale mães, 
esse povo que tin giu com seu san gue to das as par tes do mun do por
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monar cas es tran ge i ros, se con ser va ram se re nos e fir mes ante os acon te -
ci men tos, que en tre tan to lhes ame a ça vam imen sa men te a pró pria sor te,
até a vida. E jus ta men te a es ses pou cos em que D. Pe dro po dia se gu ra -
men te con fi ar, que ri am ago ra que os sa cri fi cas se aos tra i ço e i ros pla nos
de seus ini mi gos.

Um mo men to quis re sis tir; pa re cia-lhe um pe ca do, uma in -
gra ti dão des pe dir do ser vi ço, sem mais aque la, ho mens que mais de
uma vez ha vi am ex pos to a vida, an tes por ele que pelo país; mas olhan -
do de re lan ce o pe ri go que o cer ca va, a sua pu si la ni mi da de de pres sa lhe
di tou uma re so lu ção. Ele fez o se guin te cál cu lo: “Se dis pen sa res as tro -
pas es tran ge i ras, os bra si le i ros mais uma vez se de i xa rão en ga nar; en xer -
ga rão nis so uma pro va de con fi an ça que ne les de po si tas e um des men -
ti do ao bo a to de que es ta ri as pre me di tan do a dis so lu ção da as sem bléia
dos de pu ta dos e de ins ti tu ir um go ver no des pó ti co; pelo me nos de mo -
men to se ca la rão e tu ga nha rás tem po – e ga nhar tem po é ga nhar tudo.”

Em vez de por ou tros me i os re tar dar o mais pos sí vel o sur to
da re vo lu ção e en quan to isso tra tar em se gre do de re or ga ni zar os ba ta -
lhões es tran ge i ros na ca pi tal, to mou re pen ti na men te da pena, em seu
gran de medo, e ima gi nou dar um gol pe po lí ti co de mes tre lan çan do o
seu “Impe ra dor” [sic] sob a or dem de dis so lu ção das tro pas es tran ge i ras.

É as sim que no Bra sil se cum prem as pro mes sas, se res pe i tam 
con tra tos es cri tos, as si na dos pelo Impe ra dor e doze a quin ze dos mais
al tos fun ci o ná ri os, como acon te ce com a mi nha pa ten te de ofi ci al, por
exem plo, na qual se lê: “O Te nen te Car los Fre de ri co Gus ta vo Se id ler
terá por mi nha im pe ri al or dem to dos os di re i tos, hon ras, pri vi lé gi os, li -
ber da des e prer ro ga ti vas que seu pos to e seu es ta do lhe ga ran tem.” E
um ar ti go es pe ci al da Cons ti tu i ção diz: “Ne nhum ofi ci al po de rá ser dis -
pen sa do do ser vi ço a não ser por fal ta gra ve e sen ten ça de con se lho de
guer ra, a me nos que o pró prio a so li ci te.” Era bas tan te cla ro e com pre -
en sí vel: en tre os re fe ri dos di re i tos de via fi gu rar o des se ar ti go da Cons ti -
tu i ção; como pois des pe dir mais de cem ofi ci a is dos mais al tos pos tos,
in clu si ve um ma re chal (Bra un), sem ao me nos di zer por quê? Mas es tá -
va mos no Bra sil, país em que as no ções de fi de li da de e fé, quan do mu i -
to, são co nhe ci das pe los di ci o ná ri os, mas na prá ti ca não se co nhe ce, não 
se quer sa ber sua sig ni fi ca ção. Em suma, a Câ ma ra dos De pu ta dos ti nha 
re a li za do seu pro pó si to, Pe dro lan ça ra seu nome ao fu nes to pa pel, e só
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res ta va sa ber de que modo se ria de sar ma do aque le pu nha do de ho mens
em pre en de do res e en ra i ve ci dos. Não se ou sou pro ce der aber ta e li vre -
men te, de cla ran do sem am ba ges às tro pas es tran ge i ras que es ta vam dis -
pen sa das; pre fe riu-se um ca mi nho sub-reptício, para pri me i ra men te en -
fra que cê-las e de po is dis sol vê-las – nova pro va de quan to se te mia a esse 
pu gi lo de ho mens e quan to se sen tia que era uma vi la nia o que se pra ti -
ca va em rom pen do sem ne nhum mo ti vo, sem qual quer con si de ra ção, as
pro mes sas fe i tas por es cri to, ca rim ba das com o si ne te im pe ri al.

Exis tia re al men te al gum mo ti vo para de sa tar tão ca u te lo sa -
men te quan to pos sí vel o laço do mú tuo in te res se que pren dia to dos os
es tran ge i ros do mi ci li a dos no Bra sil, es pe ci al men te os mi li ta res. Des de
mu i to es tá va mos pre pa ra dos para se me lhan te emer gên cia e tí nha mos re -
sol vi do fir me men te que só mor tos en tre ga ría mos as ar mas aos nos sos
ini mi gos. Por in sig ni fi can te que fos se en tão o nos so nú me ro, pre ten de -
mos ten tar de fi car com a for ta le za da Pra ia Ver me lha e nos fa zer se pul -
tar aos pés do Pão de Açú car, sob os es com bros das mu ra lhas, an tes que 
obe de cer a uma or dem ilí ci ta, que vi nha des tru ir to das as pro mes sas ou -
tro ra re ce bi das.

Como pro vi dên ci as de pre ca u ção na exe cu ção, or de nou-se ao 
co man dan te do ba ta lhão que cada dia ex clu ís se qua tro sol da dos de cada
com pa nhia – nada se dis se quan to aos ofi ci a is. O nos so co man dan te,
Co ro nel Schwal bach, pen sou en tre tan to que não de via cum prir se me -
lhan te or dem sem pri me i ro re u nir os ofi ci a is e ou vi-los a res pe i to. Com -
pa re ce mos pois to dos à casa dele e aí fo mos ci en ti fi ca dos da re so lu ção
da Câ ma ra dos De pu ta dos; e logo nos per gun tou pelo que pre ten día -
mos fa zer di an te da si tu a ção que tão se ri a men te nos ame a ça ra. “Va mos
voltar a boca dos ca nhões do For te con tra a ci da de. Va mos ex pe ri mentar a
du re za de nos sas es pa das e co ro nhas nas ca be ças das Cor tes.” Tal foi a
nos sa res pos ta. Até Schwal bach as se ve rou que ele não se ria o úl ti mo, se
de ve ras hou ves se ne ces si da de duma su ble va ção.

E, de fato, te ría mos le va do avan te esse pro pó si to, por mais
des fa vo rá vel que fos sem os as pec tos para nós, se não ser vis sem no nos -
so ba ta lhão al guns ofi ci a is por tu gue ses, tão co bar des quan to tra i do res.
Estes não com pre en di am como ha via de ser pos sí vel que um pe que no
pu nha do de ho mens pu des se ob ter pela for ça, o res pe i to ao seu di re i to,
que le gi ti ma men te lhes ca bia, mas que o Go ver no bra si le i ro de ne nhum
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modo pre ten dia res pe i tar, a sa ber: o nos so sol do in te i ro, vi ta lí cio. Esses
por tu gue ses jul ga vam an dar mais acer ta da men te pela bran du ra e a ma -
nha e al can çar as sim mu i to mais que por um vi o len to coup de main [sic];
por isso pro pu se ram que co mis si o nás se mos al guns ofi ci a is para se en -
ten de rem com o Impe ra dor e ob te rem dele con di ções que nos ga ran tis -
sem o fu tu ro. Como nós ger ma nos, por mo ti vos fá ce is de com pre en der, 
não po día mos fiar-nos dos por tu gue ses e até de vês se mos te mer que no
caso duma em pre sa ofen si va não só se re tra i ri am, como até tal vez se
tor nas sem tra i do res, por mera am bi ção de ga nho, nada nos res tou a fa -
zer se não ace i tar o al vi tre, e as sim ele ge mos o Co ro nel Schwal bach e o
já men ci o na do Che va li er [sic] de Car ro como nos sos en vi a dos ao Impe ra -
dor. E am bos fo ram de car ro a S. Cris tó vão, à quin ta, de po is de nos ha -
ve rem pro me ti do que, sem te mor, re so lu ta e aber ta men te, fa ri am a D.
Pe dro as mais ins tan tes pon de ra ções con tra aque la ino pi na da or dem; e
lá en con tra ram S. M. cer ca do das prin ci pa is fi gu ras da cor te e do Mi nis -
té rio. Com fir me za mi li tar, o Co ro nel Schwal bach, se cun da do pelo Ca pi -
tão de Car ro com a po lí ti ca de um cor te são, ma ni fes tou a in cum bên cia
dos ofi ci a is es tran ge i ros, na pre sen ça, como dis se, de qua se to dos os al tos
fun ci o ná ri os do es ta do. Sem am ba ges fi ze ram sen tir que o Impe ra dor
de via só e ex clu si va men te, qua se às tro pas es tran ge i ras a con ser va ção do 
seu go ver no des pó ti co, pelo que tam bém a ele, e só a ele, cor ria a obri -
ga ção de cu i dar do fu tu ro des ses ho mens. Com uma cal ma que ra i a va
pela iro nia D. Pe dro ou viu os dois en vi a dos e fri a men te de cla rou que
nada po dia al te rar nas de ci sões das Cor tes.

Irri ta do em ex tre mo por essa in di fe ren ça, Schwal bach de cla -
rou: en tão V. M. terá em bre ve o país co ber to de la drões e em ne nhu ma
es tra da do país ha ve rá se gu ran ça. Per gun tou o Impe ra dor: e não há po lí -
cia no Impé rio? – “Não”, foi a ré pli ca; “para essa gen te, a quem uma
in jus ti ça que bra da aos céus rou bou o pão, não há po lí cia; seis dos seus
po li ci a is fo gem di an te da es pa da de cada ale mão.” – “O Sr. fala mu i to
fran co, se nhor co ro nel.” – “Mas só a ver da de.” – “E eu nada pos so al te -
rar, tor nou o Impe ra dor, mas fi que tran qüi lo, os se nho res hão de ser de
al gu ma for ma in de ni za dos da per da do seu em pre go. Para isso dou-hes
a mi nha im pe ri al pa la vra.”

Com essa res pos ta vol ta ram os dois emis sá ri os, e como fos se
meio tran qüi li za do ra e tam bém não ti ves se de i xa do de sur tir al gum efe i to a
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dis su a são pe los ofi ci a is por tu gue ses do nos so ba ta lhão, deu-se co me ço, sem 
ma i or des con fi an ça, ao li cen ci a men to dos sol da dos. Ape nas al guns pou cos
ain da se opu nham, mas fo ram su plan ta dos pela opi nião da ma i o ria. Onde
não há união, o re sul ta do de se me lhan te em pre sa só pode ser mau.

Ou tra cir cuns tân cia veio con tri bu ir mu i to para fa ci li tar essa dis -
pen sa das tro pas es tran ge i ras no Rio de Ja ne i ro: é que a ma i or par te dos
sol da dos e sar gen tos ti nham al gum ofí cio, ou en tão ima gi na vam como
co lo nos, com a pá e a en xa da, al can çar me lhor fu tu ro do que sob a tú ni ca 
de sol da do. Um há bil mar ce ne i ro, sa pa te i ro ou al fa i a te ga nha va na que le
tem po uma a duas pi as tras por dia; por que, pois, não pre fe ri ri am es ses
ho mens vi ver do ofí cio que ha vi am apren di do, tan to mais que o sol do era 
min gua do, nes ta ter ra onde a me nor co i sa tem que ser paga a ouro?

Fo ram, as sim, pri me i ra men te li cen ci a dos os sol da dos do nos so
ba ta lhão, mu i to es pa ço sa men te; mas foi ne ces sá rio ado tar bem ma i o res
ca u te las a res pe i to das tro pas que ao tem po se acha vam em S. Ca ta ri na,
por que es tas po de ri am ter que ri do mar char por ter ra até a co lô nia ale mã 
de S. Le o pol do e em com bi na ção com os co lo nos ata car e sa que ar a
ca pi tal da pro vín cia (Por to Ale gre).

A pre ca u ção con vém em to das as co i sas e cer ta men te em par te 
al gu ma era mais ne ces sá ria do que jus ta men te aqui.

NOTAS AO CAPÍTULO XVII

141 N. do T. — Bri ga de i ro Tomás Jo a quim Pe re i ra Va len te. Mi nis tro da Gu er ra de 4.
XII. 1829 a 19. III. 1931. Antes de su bir ao mi nis té rio, fora go ver na dor das
armas da Cor te, des de 25. III. 1828. A de no mi na ção “go ver na dor” foi subs ti tu í da
em 1830 (de cre to de 28. VI.) pela de “co man dan te” e esta fun ção, por sua vez,
em 1857 (de cre to de 31-I.) pela de Aju dan te-Ge ne ral do Exér ci to.
A Re par ti ção do Aju dan te-Ge ne ral do Exér ci to foi ex tin ta com a cri a ção do Esta -
do-Maior do Exér ci to, pela lei de 24 de ou tu bro de 1896. “Esta lei, po rém, só foi
re gu la men ta da em ja ne i ro de 1899.” (Vide Alma na que da Gu er ra.)

142 Re fe re-se ain da o au tor ao Bri ga de i ro Fran cis co de Lima e Sil va, pai do fu tu ro
Du que de Ca xi as, e o mais in flu en te dos Li mas.

143  Lei de 24 de no vem bro de 1830.
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144  N. do T. – Lê-se na His tó ria do Bra sil, de Han del mann: “A 30 de de zem bro de
1830, acom pa nha do de sua es po sa, do mi nis tro do Inte ri or, Antô nio José da Sil va 
Maia, além de nu me ro so e bri lhante sé qui to, par tiu [D. Pe dro] da Qu in ta Impe rial
de S. Cris tó vão e se guiu di re ta men te para Ouro Pre to... Po rém, de sen ga nou-se
das suas es pe ran ças de re cep ção en tu siás ti ca ou mes mo cor di al..., sob seus olhos
ce le bra ram-se exé qui as fú ne bres em hon ra do jor na lis ta as sas si na do Ba da ró...”
Evi den te men te es sas exé qui as fo ram um pre tex to ma ne ja do pela opo si ção, para
fa zer do brar tris te men te os si nos em ma ni fes ta ção de de sa gra do pela pre sen ça do
Impe ra dor.
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Ca pí tu lo XVIII

DISSOLUÇÃO DAS TROPAS ESTRANGEIRAS 
– INGRATIDÃO DE D. PEDRO – AVENTURA 
NOTURNA COM UMA LOUCA – REGRESSO 

AO RIO DE JANEIRO – REQUERIMENTO SOBRE
 REQUERIMENTO – GRATIFICAÇÕES 

– “FORA A CACHORRADA!” [sic] – EXPLODE A REVOLUÇÃO 
– EXPULSÃO E EMBARQUE DO IMPERADOR

pro xi ma mo-nos ago ra do úl ti mo ato des sa mo gi -
gan ga tra gi-he rói ca; en ro la mos em no ve lo o fio ver me lho que atra ves sa
toda a tra ma e as sim, como Ari ad ne, pro cu ra mos sem te mor a sa í da
des se la bi rin to. De i xou de ser um pro ble ma o en re do dra má ti co; o pal co 
e o pros cê nio já se to cam, a ca tás tro fe está aí, mas qua se não é per ce bi da
por que ela se for ja atrás dos bas ti do res, sem ex plo são nem ou tro qual -
quer efe i to te a tral. Não se vê in cên dio de cas te lo, não há fogo-de-ben ga la
a so bre do i rar o cre pús cu lo da tar de, não se ouve tro ar de ar ti lha ria, não
cor re san gue, não há he rói mo ri bun do a pro fe rir fra se edi fi can te de des -
pe di da. Na ver da de qua se te nho pena dos meus es pec ta do res, por ver
que é mais in te res san te a so ber ba de D. Pe dro do que a sua que da, que a 
co bar dia de Pe dro en fra que ce a es pe ra da im pres são to tal da mi nha peça
de ca va lhe i ros e de es pec tros.



Mas, an tes de pros se guir mos, te mos que pro ce der a um pro -
ces so quí mi co, com ou sem li cen ça do le i tor.

Com aqua re gis [sic] pode-se dis sol ver o ouro, com in tri gas e
ca ba las dis sol vem-se ba ta lhões. E, que co i sa há aí que não seja so lú vel?
Qu an do mu i to al gu mas más cha ra das em ma nu a is mo der nos, nas qua is
na u fra gam a in te li gên cia e o es pí ri to.

Os de pu ta dos ti nham, pois, re a li za do a sua von ta de, a as si na -
tu ra de pró prio pu nho de D. Pe dro con sa gra va o pa pe lu cho, pelo qual
pri me i ra men te to das as tro pas es tran ge i ras se ri am des ti tu í das de seus
pos tos e re pos tas no Ve lho Mun do, para de po is ser apli ca do o mes mo à
pró pria ma jes ta de, que por uma ima gi ná ria es pa da cha me jan te fora
ar vo ra do em Qu e ru bim. Tre men do e te men do, com uma ca u te la que
as saz re ve la va a fra que za do Go ver no, o Mi nis té rio man dou fi nal men te
para S. Ca ta ri na o de cre to da dis so lu ção. La di na men te ha via-se in tro du -
zi do a cláu su la de que a in jus ta or dem só se en ten dia com os ofi ci a is que 
ha vi am to ma do o ser vi ço do Bra sil de po is de 1824.

Essa es pe cu la ção ti nha sido cal cu la da com mu i to acer to
se gun do um aper fe i ço a do sis te ma de lo ga rit mos de Vega; sa bia-se mu i to
bem que en tre os ale mães do Bra sil não ha via es pí ri to na ci o nal e que,
por isso mes mo, aque les que ha vi am trans mi gra do da Eu ro pa an tes de
1824 não se con si de ra ri am des pe di dos por se me lhan te or dem, por isso
não to ma ri am par te numa even tu al su ble va ção con tra o Go ver no bra si -
le i ro, tal vez até em tal caso, im pe li dos pelo in te res se pes so al, to mas sem
par ti do con tra seus pa trí ci os. Assim em San ta Ca ta ri na fo ram pri me i ra -
men te des pe di dos to dos os sol da dos, ao pas so que gran de par te dos ofi -
ci a is eram con ser va dos no ser vi ço, con ti nu an do a ga nhar o sol do es ti -
pu la do; mas só os mais to los se de i xa ram em ba ir por essa si mu la ção, os
mais es per tos logo vi ram que mais dia me nos dia tam bém eles te ri am a
mes ma sor te de seus ca ma ra das. Mu i tos des ses he róis in spe [sic] des de a
mo ci da de não ti nham usa do ou tro tra je que não uni for me e es pa da,
nun ca co gi ta ram de ou tro ofí cio. Para eles a dis so lu ção das tro pas
es tran ge i ras era re al men te um de sas tre que lhes pu nha em ris co todo o
fu tu ro. Que fa zer nes sa si tu a ção crí ti ca? Nada lhes res ta va se não agar rar
o pri me i ro meio que se lhes de pa ras se para re a gi rem con tra a des gra ça
imi nen te.
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Cer ta men te na que le tem po não te ria ha vi do me lhor pla no do
que esse de que re al men te co gi ta ram, para aba lar todo o edi fí cio do
Esta do da Mo nar quia bra si le i ra, ope ran do um as sal to à co lô nia de
S. Le o pol do, para daí di tar leis a todo o país, de ba i o ne ta em pu nho, não 
só a res pe i to dos mi li ta res ale mães des pe di dos.

O nú me ro, a mu ni ção e os re cur sos ex ter nos eram de fato
re du zi dos para se ten tar se me lhan te em pre sa; mas te ri am sido com ba -
ten tes o ran cor, o ar re pen di men to, o de ses pe ro, o ódio e a ra i va, que se
te ri am opos to in ven cí ve is, qua is he róis már ti res de Roma e da Gré cia,
aos bra si le i ros co bar des. Esta vam em jogo a vida e a hon ra, eman ci -
par-se da ser vi dão, mas tam bém aí a tra i ção es pre i ta va: o Go ver no sou be
de tudo an tes que se ti ves se pen sa do em fa zer ex plo dir a su ble va ção,
teve no tí cia exa ta da in ten ção dos ofi ci a is ale mães que se acha vam na 
ci da de do Des ter ro e dos pla nos lou cos que al guns ca be ças mais em pre -
en de do res já ti nham for ja do; e o Go ver no já ti nha a ex pe riên cia que a
de u sa da For tu na cos tu ma sor rir ao mais ou sa do, pois a pró pria For tu na 
tam bém faz as suas acro ba ci as na cor da.

O san gue te ria cor ri do em tor ren tes, tan to na pro vín cia de
S. Pe dro do Sul como na de San ta Ca ta ri na, se o fru to ima tu ro des sa
cons pi ra ção es ti ves se sa zo na do e não ti ves se o Impe ra dor, como um
co le gi al que aca ba de apa nhar pan ca da, cor ri do para ba i xo dos ban cos
da Câ ma ra dos De pu ta dos, a pe dir per dão com dis far ça do ar re pen di -
men to. Oh! que cena re pug nan te! O ti ra no que dan tes tão so ber ba men te
pi sa va de co tur nos, ago ra an da va de car pins; la dra va como um cão, ba la va
fe i to ove lha e mi a va como gato – tal qual “Ro ber to, o di a bo”, na ve lha
len da e na nova ópe ra sem sen ti do.

O Go ver no bem te ria me re ci do que os ale mães en ga na dos
por tan tas pro mes sas se du to ras se ti ves sem vin ga do da que la ma ne i ra;
mas a as tú cia, a tra i ção e a au to ri da de ga nha ram des ta vez a par ti da.

O Ma jor von Suc kow, ho mem que pelo seu ra ci o cí nio cla ro
era tido por pe ri go so, mais do que re al men te era, foi logo cha ma do ao
Rio de Ja ne i ro, pois lhe re co nhe ci am cer ta acu i da de in te lec tu al e sa dia
ca pa ci da de de jul ga men to, e lá foi re ti do sob mil pre tex tos, até ul ti ma -
ção do li cen ci a men to das tro pas ale mãs. Os ou tros ofi ci a is ale mães de
San ta Ca ta ri na, em re gra, não me re ci am a con fi an ça dos sol da dos, de
modo que es tes não te ri am ou sa do sob a di re ção de les uma em pre sa
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que ar ris cas se ca be ça e pes co ço. Além dis so os co man dan tes dos dois
ba ta lhões ali es ta ci o na dos eram por tu gue ses na tos, que cer ta men te te ri am 
fe i to tudo por im pe dir a exe cu ção do alu di do pla no, com cer te za na
es pe ran ça de se rem con ser va dos no ser vi ço e de re ce be rem ra zoá vel
com pen sa ção.

Assim o pro je to da Câ ma ra dos De pu ta dos as si na do pelo
Impe ra dor tam bém teve se re na exe cu ção na que le lu gar, onde ao tem po
es ta va con cen tra da a úni ca for ça que tal vez pu des se por meio de al gu -
mas ati tu des efi ca zes e ra pi da men te as su mi das ter dado ou tro giro às
co i sas. Como tão fre qüen te men te acon te ce em se me lhan tes cir cuns tân -
ci as, tam bém aqui teve que pa gar o jus to pelo pe ca dor.

Não se ou sou pren der os ar ro ja dos re vo lu ci o ná ri os de que se
sa bia que na ci da de do Des ter ro ti nham ins ti ga do a su ble va ção; mas
al guns in di ví du os, que na que le tem po, na in cons ciên cia de qual quer cul pa, 
pas se a vam em Por to Ale gre, fo ram me ti dos na ca de ia, sem qual quer
in ves ti ga ção, por de nún cia de um tal Ca pi tão Schram bach. Entre eles
fi gu ra va o aju dan te do Ma re chal Bra un, um ca pi tão do cor po de en ge -
nhe i ros cha ma do Kerst, cer ta men te um dos ho mens que até en tão a
to dos os res pe i tos eram con si de ra dos em todo o Bra sil com es ti ma.
Abso lu ta men te nada, a mí ni ma co i sa não se po dia di zer con tra esse bra vo;
era co nhe ci do como ho mem de bem, pa cí fi co, en tre tan to o Go ver no
não viu a in jus ti ça que pra ti ca va em pren dê-lo sem mo ti vo e ex por tá-lo
na pri me i ra opor tu ni da de para o Rio de Ja ne i ro. Sob o pre tex to de que
com mais dois in di ví du os, me nos im por tan tes pela po si ção e pela cul tu ra,
ha via or ga ni za do o pla no para cons ti tu i ção de um pe que no es ta do
ale mão no meio do Bra sil, foi ele car re ga do para bor do de um na vio e aí 
me ti do num ca i xão, que mais pa re cia ga i o la de pás sa ro ou ca i xão de
de fun to do que alo ja men to para um ser vi ven te; e ape sar de seus pro tes -
tos e da des ve la da in ter fe rên cia de ci da dãos por to-ale gren ses, foi ex pe -
di do para a ca pi tal do Impé rio. Du ran te toda a vi a gem não se per mi tiu
ao po bre pri si o ne i ro que ao me nos res pi ras se um pou co de ar puro no
con vés; de i ta do no bu ra co, tão ba i xo que lhe não per mi tia as sen tar-se,
ti nha que co mer o mal co zi do fe i jão pre to e o ar roz mis tu ra do de
pe dras. E de be ber ra ra men te lhe da vam um copo com água, pú tri da.

Com pas si vos, os ru des ma ri nhe i ros olha vam o ho mem, cujo
óti mo ta len to ain da há pou co du ran te a cam pa nha tan tas ve zes va le ra ao 
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Ma re chal Bra un, e ao qual to dos co nhe ci am como com pe ten te e como
ho mem de boa mo ral. Mas as or dens mais se ve ras lhes ve da vam de con -
tri bu ir por qual quer for ma para su a vi zar a hor rí vel si tu a ção do ca pi tão;
o in fe liz per ma ne ceu na sua ga i o la como um pás sa ro do en te, du ran te a
imi gra ção, até que fi nal men te o na vio che gou ao Rio e o pri si o ne i ro foi
con du zi do para a ilha das Co bras, lo cal ha bi tu al de re clu são dos pri si o -
ne i ros de esta do.

Aí co me çou en tão de mo ra do pro ces so, do qual nada re sul tou
se não a ab so lu ta ino cên cia do pre so, que de ve ria ser, in con ti nen ti, pos to 
em li ber da de. Mas é as sim o amor bra si le i ro pela jus ti ça: pri me i ra men te
mete-se por anos num bu ra co de ca chor ro o ci da dão de quem se sus pe i ta, 
como ao mais vul gar cri mi no so, e só de po is cum oti um [sic] se ve ri fi ca
qual é a cul pa do pre so.

Dos dois ou tros en vol vi dos na mes ma tra ma, um de les foi
pos to a fer ros em Por to Ale gre e o ou tro tam bém man da do para o Rio,
onde fi cou pre so por al gum tem po e de po is, tam bém ab sol vi do em pro -
ces so, re ce beu um pas se ou ca der ne ta de pe re gri no men di go para o
mun do lar go.

Assim, não se re a li zou a úni ca em pre sa que po de ria ter nos
aju da do a to dos: nós no Rio de Ja ne i ro, me nos so nha do res, nada po día -
mos fa zer e em San ta Ca ta ri na fal tou união. Esta vam li cen ci a dos os
ba ta lhões, cujo apa re lha men to ain da há pou co tem po ha via cus ta do mi -
lhões.

E até nis so ha via bem es con di da e bem te ci da in tri ga: for ne -
cen do uni for mes no vos teve-se em vis ta nos ilu dir pelo me nos por
al gum tem po de que nem se pen sa va na dis so lu ção dos cor pos es tran ge i -
ros; pen sou-se mes mo com re ma ta da to li ce que essa era a ma ne i ra mais
se gu ra, se não de im pe dir pelo me nos de re tar dar o even tu al le van te dos 
sol da dos ale mães. Se ria para abor re cer ain da mais os ofi ci a is es tran ge i -
ros, ou se ria por as tú cia ou medo, que ain da pou cos dias an tes do li -
cen ci a men to di ver sos se gun dos-te nen tes, eu in clu si ve, ain da fo ram pro -
mo vi dos a pri me i ros-te nen tes e di ver sos des se pos to a ca pi tães; al guns 
até ain da fo ram trans fe ri dos, ca u san do-lhes des pe sas de al guns cen tos
de tále res.

Estan do que bra da, como em re su mo nar rei, a úni ca for ça que 
po de ría mos ter opos to àque la or dem des pó ti ca, não res ta va ou tro meio
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se não ten tar ami ga vel men te ob ter qual quer in de ni za ção do Go ver no ou
da Câ ma ra dos De pu ta dos, pois esta go ver na va o país. Por tan to, nos
di ri gi mos qua se si mul ta ne a men te ao Impe ra dor, às Cor tes, aos se na do res, 
e a to dos re cor da mos em bem re di gi da sú pli ca, mas enér gi ca, os ser vi -
ços que du ran te anos os ale mães ha vi am pres ta do ao Impé rio bra si le i ro.
Se gun do pa re ce, essa re pre sen ta ção não fi cou sem pro du zir al gum efe i -
to; pelo me nos D. Pe dro man dou nos ga ran tir por in ter mé dio do Co ro -
nel Schwal bach que ne nhum ofi ci al se ria dis pen sa do sem re ce ber uma
gra ti fi ca ção ra zoá vel, de acor do com o pos to. Nun ca po día mos con fi ar
das pro mes sas im pe ri a is; como po de ría mos su bi ta men te nos tor nar cré -
du los, a to mar por sa cros san ta toda pa la vra de fra de ba i xa da do púl pi to? 
Tal vez pu dés se mos es pe rar da Câ ma ra dos De pu ta dos mais que do
Impe ra dor, pois aque la pelo me nos uma vez fe i ta uma con ces são não
po de ria re ti rá-la. Por isso, tam bém fo mos mais in sis ten tes aí, e con se gui -
mos re al men te a so le ne ga ran tia de que o nos so re que ri men to se ria de -
vi da men te le va do à de li be ra ção na pró xi ma ses são le gis la ti va. E, para
an dar maia se gu ro, al guns de nós fa zi am a cor te a es tes se nho res das
Cor tes como se um de pu ta do fos se um deus oni po ten te, en tro ni za do
no es pa ço ili mi ta do do mun do in te i ro.

E en quanto es ses tí te res re pu bli ca nos de li be ra vam se o sangue
ale mão der ra ma do nas cam pa nhas con tra Bu e nos Ai res e pelo tro no
me re cia paga, to mei a re so lu ção de em pre en der pe que na ex cur são aos
ar re do res da ca pi tal e vi si tar um ami go que há anos não via. Mal con ce -
be ra a re so lu ção, logo pas sei à re a li za ção, como era de meu cos tu me. À
pa i sa na, es pin gar da de caça ao om bro, mar chei pela es tra da mi li tar de
Mi nas Ge ra is, sem pre em di re ção à Ser ra dos Órgãos.

Sem tar dar al can cei o ob je ti vo da mi nha mar cha e di an te dum 
copo de vi nho do Por to e em agra dá vel pa les tra es ta va es que ci do o
in cô mo do da vi a gem, como tam bém o Rio de Ja ne i ro e a Câ ma ra dos
De pu ta dos.

To dos os dias eu per cor ria a pa i sa gem cir cun dan te da mo ra da 
de meu ami go, en can ta do ra men te si tu a da, e a boa dona da casa de veu à
mi nha pól vo ra e chum bo mu i to bom as sa do, que com es ca la pela co zi -
nha dela tran si ta va para a nos sa mesa. Ou tra vez uma aven tu ra cô mi ca
de ar re pi ar dis si pa ria os meus “gri los” [sic].
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Cer to dia a ca ça da foi má, con tra o cos tu me, e eu per ma ne ce ra
até o cre pús cu lo da tar de so bre uma ele va ção gra ma da, no meio dum
char co. Não es ta va con ten te por ter que sair da po si ção, pois al guns
pom bos que eu con se gui ra aba ter eram mes qui nha sa fra para o dia. Mas 
como ao in flu xo duma vara má gi ca, re pen ti na men te so mem-se os úl ti -
mos ra i os so la res e pou cos mi nu tos de po is no i te ne gra co bria a mon ta -
nha. Esta va eu for ça do a fi car na que la de sa gra dá vel si tu a ção até que
aprou ves se à vir gi nal lua, a pri ma-dona ca ça do ra da mi to lo gia, acen der a 
sua lan ter na. Afi nal as sim foi, e sem mais pen sar meti-me no char co e
pus-me em fuga, como per se gui do por maus es pí ri tos.

Pe no sa men te ia ven cen do a lama vis co sa e me jul guei fe liz
quan do me vi de novo na es tra da real, pela qual po de ria pelo me nos
con ti nu ar a ca mi nha da a pé en xu to. Da dos al guns pas sos na es tra da pla na,
sur giu di an te de mim um vul to bran co, mu i to le ve men te ves ti do, em
pas sos le ves. Seu pé mal to ca va o ta pe te da rel va, bran do zé fi ro brin ca va 
com os ca be los es cu ros en ca ra co la dos da Juno, de es ta tu ra ele va da, e a
luz pá li da da lua ilu mi na va a fi gu ra da ma do na, que pa re cia trans por ta da 
pe las nu vens.

“Dar-se-ia que de ve ras Nos sa Se nho ra da Con ce i ção [sic] an da va
na Ter ra!”, pen sei eu co mi go mes mo, a re fle tir cal ma men te, o “ou este
fan tas ma saiu do In fer no para nos en lou que cer, a nós po bres fi lhos de 
ho mens?” Pen sei em exa mi nar, ra pi da men te, que co i sa era esta que a
tais de so ras e em tais tra jes an da va nes ta es tra da or di na ri a men te de ser -
ta. “Quem vive?” [sic], gri tei em voz for te, mas não tive res pos ta; em vez
dis so o vul to des vi ou so bre mim o rumo an te ri or de seus pas sos. “Pelo
diabo!”, em pre guei eu, “pára, ou...” e nis to mi nha mão ma ne jou a es -
pin gar da, de tal ma ne i ra que o cano fez ru í do ao ba ter na fer ra gem do
cin tu rão. O vul to não res pon deu e cal ma men te con ti nu ou a apro xi mar-se e 
só quan do se achou jun to a mim uma voz fe mi ni na bal bu ci ou: “Dá-me
tua arma, ami go! Esta no i te ain da tem que mor rer um ca bri to [sic], tão
gran de como nun ca vis te em tua vida.”

Ca bri to em por tu guês é bode novo; por mim, ela po dia ma tar 
bo des quan tos qui ses se; mas é que os eu ro pe us tam bém cha mam aos
mu la tos de bo des e logo fa re jei que aqui não se tra ta va dum ani mal a
ca çar, mas duma vida hu ma na.
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“Mi nha se nho ra, por mais que eu qui ses se ser-lhe agra dá vel,
des ta vez não pos so sa tis fa zer seu de se jo”.

“Mas tens que... pas sa para cá esta co i sa, mi se rá vel!” e nis so
avan çou para mim tão re so lu ta men te que dei al guns pas sos para trás. E
pron ta men te lhe se gu rei o bra ço e com enér gi co ar ran co a fiz pa rar e re -
fle tir. A so lu çar e cho rar pe diu-me que lhe em pres tas se a arma so men te
por al gu mas ho ras, ela ga ran tia que ao ama nhe cer ma res ti tu i ria agra de -
ci da por um por ta dor de con fi an ça. E be i ja va ar den te men te a mi nha
mão; sen ti as lá gri mas e tam bém meus olhos não se con ser va ram se cos.
Pa re ceu-me che ga do o mo men to de in ter ro gá-la so bre o mo ti vo de seu
pas se io no tur no e de seu tra je tão es qui si to. Pro fun do sus pi ro rom peu
do pe i to opri mi do. “Ah! ami go: não me per gun te; bem qui se ra dizê-lo,
mas não pos so.”

“Sin gu lar en con tro”, mur mu rei eu, e de novo per gun tei que
co i sa afi nal in qui e ta va a dama so nâm bu la. “Pois que o se nhor a todo
tran se quer sa ber, ami go! sa i ba que te nho um aman te; an tes: tive. Escu te:
co nhe ço um car ras co, cuja cor e ca be lo cla ra men te re ve lam que res tam
ves tí gi os de san gue afri ca no nas ve i as dele. Em uma pa la vra: – mu la to.
Com ma lí cia e as tú cia con se guiu de mim pro vas de ca ri nho que não lhe
pos so con fes sar, pois a cas ta lua po de ria es con der o ros to di an te do
meu ru bor. Ape nas con se guiu seu pro pó si to tra i ço e i ro, ape nas ar ran ca ra 
a be i jos a hon ra de meus lá bi os, o ju í zo da mi nha fron te, a ino cên cia de
meu pe i to – foi-se em bo ra, como um la drão no tur no, aban do nou-me
com o meu fi lho bas tar do. Mas ago ra vou per cor rer todo o Im pé rio a
pro cu rá-lo e hei de matá-lo onde quer que a sua lín gua per ju ra brin que
qual ví bo ra de ba i xo de al gu ma ár vo re, onde quer que re lu zam os ti ções
de seus olhos vo lup tu o sos. Pois há um Deus da vin gan ça [sic].”

Logo que aca bou de fa lar vol tou o an te ri or pa ro xis mo; o ros to
pá li do, mas belo, des fi gu rou-se  hor ri vel men te, con tra ções con vul sas
sacu di am todo o cor po, e mu i to ar re ga la dos me en ca ra vam seus gran des 
olhos ne gros, ame a ça do res.

E a lua sor ria so bre seu pe i to des nu do, che io e su a ve.
Atô ni to eu a con tem pla ra até en tão e es cu ta ra aten ta men te

suas pa la vras; mas ago ra uma fe bre de frio me aba la va, pois ve ri fi quei
que a co i ta da era lou ca. E quem, de no i te, em pre sen ça de se me lhan te
cri a tu ra, em es tra da erma, não ha via de sen tir-se mal? Um sal to por
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cima do fos so mar gi nal da es tra da e atra vés das se bes tal vez me ti ves se
li ber ta do da que la fa tal com pa nhia; mas pen sei no que se ria en tão da que la
in fe liz e, em bo ra sem in qui e ta ção cons tan te e fre qüen tes olha de las para
o lado, onde a lua e a lu ná ti ca iam a par, me con ser vei na es tra da, com a
es pe ran ça de que a moça me acom pa nha ria. E, de fato, as sim foi: ca la da
e qui e ta, ora mais de pres sa, ora mais de va gar, ela me acom pa nhou até a
casa do meu ami go, à qual só re tor nei alta no i te com a sin gu lar caça
viva. O ne gro que abriu a por ta re cu ou es pan ta do ante aque la fi gu ra
bran ca; mas ela sem ce ri mô nia en trou na casa, exa mi nou um pou co a
sala, e em se gui da sen tou-se à von ta de em uma ca de i ra, mos tran do-se
ex te nu a da. Foi ne ces sá rio acor dar a ve lha Mar ga ri da e as sim os três, não 
sem di fi cul da de, pu se mos a lou ca na cama, onde em bre ve pa re ceu dor -
mir tran qüi la men te.

Mas pela ma nhã hou ve novo aces so: que ria pros se guir ca mi -
nho e foi mis ter em pre gar for ça para retê-la. Impor ta va sa ber o nome
da in fe liz e de onde era, para re con du zi-la a seus pais ou pa ren tes. Mas
nada se con se guia sa ber por ela, sol ta va as mais hor rí ve is, in de cen tes im -
pre ca ções quan do se fa la va da fa mí lia.

Nis so apon ta um ca va le i ro na dis pa ra da pela es tra da, a pa rar
di an te das ca sas e, se gun do pa re ce, per gun tan do al gu ma co i sa. Logo
sus pe i ta mos que an das se ao en cal ço da bela per di da e com os len ços lhe 
ace na mos de lon ge, para lhe sig ni fi car que co nos co se acha va o que pro -
cu ra va.

Che gou-se e per gun tou se não ví ra mos pas sar uma dama em
né gli gé [sic] bran co. Com o dedo apon tei para uma ja ne la ao alto, di an te
da qual es ta va a in fe liz; com alta ex cla ma ção de ale gria o men sa ge i ro
logo ape ou e sem mais ia en trar na casa de meu ami go; mas nós o re ti -
ve mos à for ça, por que era mu la to e nin guém sa bia se não se ria ele pró -
prio o se du tor da moça. Espan ta do, ele se vol tou para nós, a pe dir com
in sis tên cia que lhe en tre gás se mos sua se nho ra. “Por que”, acres cen tou
ele, “ain da que os se nho res te nham-na rou ba do, os se nho res não po dem 
fi car com a moça.” Assus ta do re cu ei al guns pas ses, pois pen sei que es ti -
ves se às vol tas com ou tro lou co.

Mas em bre ve se ve ri fi cou que o bom ho mem nada ti nha de
lou co; ape nas ele des co nhe cia a his tó ria de amor da sua se nho ra e por
isso cer ta men te nun ca sou be ra se um bas tar do do es pon só rio da Áfri ca
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com a Amé ri ca, ou um fi lho da do mi na do ra Eu ro pa, en lou que ce ra de
amor e por fim de ju í zo a sua bo ni ta se nho ra. Jul gou que nós éra mos
rap to res, que eu ou o meu ami go ti ves se rou ba do a moça da casa pa ter na.

Algu mas ex pli ca ções re cí pro cas em bre ve re sol ve ram sa tis fa -
to ri a men te o enig ma. Con tei de que ma ne i ra en con tra ra a moça e ele
expli cou que era cri a do da fa mí lia e fora man da do à pro cu ra da se nho ra
so nâm bu la. E mos trou um bi lhe te no qual a po lí cia era so li ci ta da a dar
na pis ta da po bre cri a tu ra. Não va ci la mos em en tre gá-la e den tro em
breve par tia a tro te rá pi do no fo go so ca va lo, agar ra da for te men te ao criado, 
mon ta da atrás dele.

Esta va ain da a re fle tir so bre essa sin gu lar aven tu ra, quan do de 
re pen te me lem brei que era tem po de re gres sar ao Rio de Ja ne i ro, para
sa ber que te ria sido do re que ri men to dos ofi ci a is ale mães, com o ob je to
duma gra ti fi ca ção. Como a vin da, tam bém a vi a gem de vol ta de cor reu
sem in ci den te dig no de nota; che guei à ca pi tal e com es pan to sou be de
um de cre to pelo qual o go ver no con ce de ra a gra ti fi ca ção de um ano de
sol do aos ofi ci a is es tran ge i ros, como re com pen sa pe los lon gos anos de
ser vi ço fi el men te pres ta dos. Era na ver da de uma in de ni za ção hor ri vel -
men te in sig ni fi can te para os mu i tos so fri men tos, pri va ções e pe ri gos
que pas sá ra mos du ran te a cam pa nha; mas, não de i xa de ser ex tra or di ná -
rio, numa ter ra como o Bra sil, onde tudo está à mer cê do ar bí trio, onde,
por exem plo, o es cra vo va le tu di ná rio é pos to à por ta da rua, em vez de
ser sus ten ta do até o fim de seus dias, em re com pen sa dos ser vi ços, re ce -
ben do aque le pon ta pé para go zar as de lí ci as da en ga no sa li ber da de. No
mo men to até sos se ga ram os es pí ri tos bas tan te ex ci ta dos e o co men tá rio 
era que se de via fi car sa tis fe i to, pois o go ver no pelo me nos de mons tra va 
boa von ta de para in de ni zar na me di da de suas for ças os ofi ci a is des pe di -
dos. Mas es tá va mos to dos ilu di dos: os de pu ta dos ti nham sido bas tan te
es per tos em acres cen tan do a essa con ces são uma cláu su la pela qual dois 
ter ços dos ofi ci a is não eram con tem pla dos. Di zia o de cre to: “To dos os
ofi ci a is con tra ta dos pelo go ver no re ce be rão um ano de sol do como gra -
ti fi ca ção, pe los ser vi ços pres ta dos.” E jus ta men te nes ses ter mos se des -
co briu pre tex to para so ne gar à ma i o ria dos ofi ci a is mes mo essa min gua -
da in de ni za ção. Se es tá va mos to dos igual men te ao ser vi ço do Im pé rio,
era por que hou ve ra con tra to; mas as al tas au to ri da des as sim in ter pre ta -
vam: só eram con si de ra dos con tra ta dos pelo go ver no aque les que exi -
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bis sem con tra to fir ma do por es cri to com agen tes bra si le i ros na Eu ro pa
e, em con se qüên cia, ti ves sem fe i to em na vio-trans por te a vi a gem para o
Novo Mun do. To dos os ou tros, por tan to, e eram a ma i or par te, que
ti ves sem vin do por sua pró pria con ta, vo lun ta ri a men te, para a lou va da
ter ra de seus so nhos, fi ca vam ex clu í dos de tal in sig ni fi can te fa vor.

Pen so eu que pre ci sa men te es tes úl ti mos é que ti nham me re -
ci do se rem in de ni za dos de qual quer for ma, pois de les era cer ta men te de 
su por que não ti ves sem vin do só por ne ces si da de, como os pri me i ros,
mu i tos dos qua is já se sen ti am fe li zes só com a per mis são do Ma jor von 
Schäf fer para fa ze rem grá tis a lon ga vi a gem, no meio duma leva hu ma -
na de gen te rude, de mu i tos cri mi no sos, bas te lem brar a mi nha re fe rên -
cia aos cor re ci o na is me clem bur gue ses. Mas jus ta men te es tes re ce be ram a 
gor je ta, e nós fi ca mos no ora veja. Se à mi nha par ti da de Ham bur go para
o Bra sil eu ti ves se ima gi na do que um dia se ria tido como cri me o pa gar
eu mes mo o dis pen di o so trans por te, que uma Câ ma ra de De pu ta dos ja -
ma is co me te ria o con tra-sen so de ex clu ir duma gra ti fi ca ção jus ta men te
ho mens a quem se de via agra de cer por não te rem co me ça do por im por
des pe sas à sua fu tu ra nova pá tria, en tão re al men te eu te ria fi ca do com o
meu di nhe i ro no bol so e sem es crú pu lo ter-me-ia uti li za do de um na -
vio-trans por te schaf fe ri a no.

Na es pe ran ça de que S. M. o Impe ra dor não po dia apro var
se me lhan te res tri ção, no va men te nos di ri gi mos a S. M. com um re que ri -
men to; mas pro va vel men te o Im pe ra dor a esse tem po já re co nhe ce ra
que sua per ma nên cia no Bra sil es ta va por pou co, pois ele res pon deu
mu i to la co ni ca men te: “Nada mais te nho que ver com as tro pas ale mãs
dis sol vi das e es pe ro de fu tu ro ser pou pa do a se me lhan tes so li ci ta ções.”

Mil im pre ca ções e mal di ções cho ve ram ago ra so bre D. Pedro, 
que não só pa re cia ha ver to tal men te es que ci do to das as pro mes sas
outro ra fe i tas tão pa la vro sa men te aos ale mães, como tam bém pela in di -
fe ren ça para com a sor te a es ses seus su bor di na dos de mons tra va bem
evi den te men te que ele só man da ra an ga ri ar os ba ta lhões es tran ge i ros
para sua segu ran ça pes so al e para opres são dos bra si le i ros, de
nenhum modo, como nós ha vía mos ima gi na do, para o ver da de i ro bem
do Im pé rio. Prê mio e cas ti go por tão ina u di ta in gra ti dão não ha vi am de
tar dar, já a vin ga do ra Nê me sis es pe ra va pela sua pre sa se gu ra, pois o
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funesto 7 de abril de 1831 es ta va às por tas. Ergue-te, San são! Mas San -
são dor me.

“Ver ter o san gue pela ma jes ta de, e por mais nada, so men te;
“Di zer que isso é bom, é belo e glo ri o so; é er rar re don da men te; 
“Pois isso é só a co ra gem que a pau se in fun de ao cão, 
“Que en gor dam as mi ga lhas ca í das da ré gia mesa ao chão.”
                                                                 (A Mor ta, de Bu er ger.)

Em suma, a ma i or par te dos ofi ci a is ale mães não re ce be ram a 
gra ti fi ca ção, pelo sim ples mo ti vo de que D. Pe dro ab so lu ta men te não
am pa rou a pre ten são cer ta men te mo des ta. No va men te nos di ri gi mos à
Câ ma ra dos De pu ta dos na es pe ran ça de que aqui al guns dos in di ví du os
que vi vi am a cla mar so bre o dro it de l’hom me [sic] cer ta men te se em pe nha -
ri am por nós e de fen de ri am a nos sa jus ta pre ten são. Mas aí res sur giu à
luz do dia em suas co res vi vas o ódio na ci o nal. Alguns da que les se -
nho res de cla ra ram que ne nhum re co nhe ci men to era de vi do aos ale mães, 
e que cada um tra tas se de ver como re gres sar à pá tria; as fi nan ças do
Bra sil es ta vam de ma si a do ava ri a das para que eu pu des se pen sar em con -
ce der gra ti fi ca ções a es tran ge i ros! Cha mam a isso dar brin des! Com os
di a bos e to dos os ar can jos! – im pre ca ção bem bra si le i ra. Se essa gra ti fi -
ca ção não era obri ga tó ria, en tão não sei o que seja obri ga do. Só um ou
ou tro de pu ta do, mais in te li gen te e na tu ral das pro vín ci as me ri di o na is do
Bra sil, ou sou am pa rar os nos sos di re i tos e pro tes tar con tra aque la es -
can da lo sa ma ni fes ta ção. Mas fo ram su plan ta dos: a re cu sa foi vo ta da por 
uma su pe ri o ri da de de vo tos de dez con tra um. Um mu la to, na tu ral de
Per nam bu co, um pa ti fe que de via es tar con ten te por ha ver es ca pa do ao
jugo da es cra vi dão, pois ain da seus pais ha vi am ex pe ri men ta do o chi co te 
de seus ri go ro sos se nho res, este le van tou-se para de cla rar que os ofi ci a is 
ale mães po di am pa gar com o seu tra ba lho a bor do a vi a gem aos ca pi tães 
dos na vi os. “Na Ale ma nha a gen te está acos tu ma da a tra ba lhar [sic], por tan to,
em nome de Deus, eles que var ram o con vés, ou pu xem os ca bos,
con tan to que nós não te nha mos mais que sus ten tá-los.”

Altas mur mu ra ções se fi ze ram ou vir na ga le ria, acom pa nha -
das de ame a ças e im pro pé ri os que bem po di am ou vir-se, pois a ga le ria
às ve zes tam bém tem a pa la vra. O se nhor de pu ta do en co lheu-se qui e ti -
nho no seu lu gar e nes ta ses são não abriu mais a boca.
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O mau-trato por par te dos de pu ta dos e por par te do Impe ra -
dor pu nham o si ne te a todo o pro ce di men to do go ver no bra si le i ro para
com os es tran ge i ros. Des de esse mo men to o im pe ra dor dera pro va de
como não ha via que fiar em suas afir ma ções; ele nos aban do na ra e nós
de i xa mos de con tar com ele.

Qu e ro ain da ob ser var aqui que te ria sido pelo me nos obri ga -
ção do so be ra no da que le imen so país dar de seu bol so uma gra ti fi ca ção
aos ofi ci a is des pe di dos dos ba ta lhões es tran ge i ros, uma vez que os
re pre sen tan tes do povo a ne ga vam. Para isso ele era bas tan te rico, como 
o pro va vam as enor mes so mas de di nhe i ro cons tan te men te em pa co ta -
das e re me ti das por na vi os in gle ses ao Ban co de Lon dres. A ava re za,
ge ral men te acom pa nha a ri que za, e as sim era aqui; mas a ava re za mu i tas 
ve zes é hor ri vel men te cas ti ga da. Pelo me nos o Im pe ra dor bra si le i ro,
D. Pe dro I, mu i to teve que ar re pen der-se da sua ga nân cia.

Já a 5 de abril de 1831 ele sen tiu o mal que fi ze ra em ha ver
sem pre co gi ta do de sua bol sa e não do go ver no do país; pois nes te dia a 
po pu la ça amo ti na da nas ruas da ci da de re ve lou cla ra men te, por pa la vras
e atos, que os bra si le i ros não ti nham vi sa do so men te dis sol ver os ba ta -
lhões es tran ge i ros, mas mu dar toda a cons ti tu i ção do país, para o que
tam bém im por ta va man dar quan to an tes D. Pe dro atrás dos seus par ti -
dá ri os con de na dos, já ex pe di dos para a Eu ro pa. Deus, o Se nhor, em sua 
ira, ex pul sou do Pa ra í so ao rei dos tro glo di tas, Adão, por que este pro va -
ra do fru to pro i bi do; Pe dro, o im pe ra dor de tro glo di tas, foi ex pul so do
Éden bra si le i ro pelo es pí ri to na ci o nal e o sen so da li ber da de, por que
quis de i tar a mão à fru ta pro i bi da do po der ab so lu to. A di fe ren ça é só
que ao pri me i ro, com sua mu lher, nada foi dado le var para a vi a gem se -
não umas ves tes de fo lhas de fi gue i ra e al gu mas flo res do co nhe ci men to 
do erro, ao pas so que o úl ti mo le vou mu i tos mi lhões da ter ra do ouro.

A 5 de abril des de cedo pela ma nhã viam-se em to das as
es qui nas de ruas ajun ta men tos de ho mens a con fa bu lar; co chi cha vam,
fa la vam, dis cu ti am, gri ta vam. Uns ape nas em voz ba i xa atre vi am a di zer
sua opi nião so bre o es ta do atu al das co i sas, mas em atre vi do en tu si as mo 
ou tros gri ta vam alto: “Fora es tes fi lhos do re i no! Fora a ca chor ra da!” [sic]. O
pen sa men to com pre en dia o pró prio Im pe ra dor. Os sol da dos de po lí cia
se es gue i ra vam as sus ta di ços pe las ruas onde ou vis sem tais gri tos;
ne nhum se atre via a ta par-lhes a boca, como na bí blia ao boi na de bu lha.
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Os amo ti na dos es ta vam ar ma dos de ca ce tes, fa cas e pis to las; dir-se-ia
de sa pa re ci da no mo men to a ina ta co bar dia, pois não ha via mais tro pas
es tran ge i ras a te mer. Todo o dia du rou a agi ta ção e quan do a no i te com
suas asas ne gras co briu a ci da de co me ça ram a voar pe dra das às ja ne -
las dos por tu gue ses mais ri cos, fa zen do re ti nir na cal ça da os es ti lha ços
das vi dra ças. E ti ros de pis to la zu ni am pe las cu me e i ra das ca sas.

Só alta no i te foi que di mi nu iu um pou co o es cân da lo, para
re co me çar na ma nhã se guin te. Mal os pri me i ros ra i os do sol dou ra vam
o ho ri zon te, re a gru pa ram-se os re bel des e ago ra en co ra ja dos pe las ce nas 
do dia an te ri or, gri ta vam em voz alta: “Aba i xo o Mi nis té rio!” [sic] e vo -
zes meio aba fa das acres cen ta vam: “Aba i xo o Impe ra dor!” [sic].

Nis so, de re pen te, um por tu guês so zi nho, de pis to la em
pu nho e uma es pa da pre sa por fi a dor de cou ro ao pul so, sal ta no meio
dum dos ajun ta men tos po pu la res e ber ra aos mu la tos: “Viva D. Pe dro I!”
[sic]. Seu as pec to sel va gem e sua rou pa man cha da de san gue di zi am que
ele vi nha de rude la bor, e es pa vo ri do dis sol veu-se o ban do, como quan do
um pé de ven to es pa lha fo lhas se cas. Sir va isso de pro va como te ria sido 
fá cil pôr em fuga aque las le bres, des de que não ti ves sem fal ta do cães
para lhes da rem caça.

Na quin ta im pe ri al de S. Cris tó vão ti nha-se fi ca do ina ti vo no
pri me i ro dia do mo tim, tal qual no le van te dos ba ta lhões es tran ge i ros;
acre di ta va-se que tudo ces sa ria per si; mas as in for ma ções que che ga vam a
cada mo men to, o ti ro te io que se ou via dis tin ta men te, o es tré pi to das vi -
a tu ras e das pe ças de ar ti lha ria, tudo pro va va que aqui era ne ces sá rio en -
tra var a de sor dem rá pi da e ener gi ca men te. As tro pas re ce be ram, pois, or -
dem de pron ti dão e fo ram far ta men te mu ni ci a das. D. Pe dro to ma ra
medo, no ta ra que es ta vam em ca u sa sua co roa e seu ce tro; afi nal re sol veu
acu dir pes so al men te ao Rio de Ja ne i ro para ve ri fi car o que ha via de ver da de
nos bo a tos es pa lha dos e, caso ne ces sá rio, to mar as mais sé ri as pro vi dên ci as. 
Se gui do por uma es col ta de hússa res, de es pa da de sem ba i nha da, or na -
men ta do de pre ci o sas cor ren tes e de bor da dos de ouro, mos trou-se ele ao 
povo, e a sua ati tu de ere ta a ca va lo, seu as pec to mar ci al, que ele re ves tiu o
me lhor que pôde, de mons tra vam que pre ten dia im por-se. Mas aca ba ra o
res pe i to: os ple be us vo ci fe ra vam atrás dele, ape sar da es col ta e pa re ci am
não te mer as es pa das nuas. Cres ci am de vul to os ajun ta men tos e gri ta vam em 
voz alta pela de mis são do Mi nis té rio. Nes sa con tin gên cia e na en ga na do ra
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es pe ran ça de as sim res ta be le cer a tran qüi li da de, o im pe ra dor res pon deu
que sa tis fa ria ao de se jo de seus sú di tos e mes mo que pen sa va re mo ver
di ver sos ou tros ma les, as sim como as se ve rou que era fiel à Cons ti tu i ção e
que como de fen sor per pé tuo [sic] do im pé rio bra si le i ro tam bém am pa ra ria os
di re i tos da na ção e os de cada in di ví duo.

To das es tas pro mes sas, nem a de mis são do Mi nis té rio, po rém,
não sos se ga ram os es pí ri tos ex ci ta dos; D. Pe dro viu-se for ça do a re gres sar 
a S. Cris tó vão e re u nir aí o con se lho de es ta do, de cuja in te li gên cia es pe ra -
va au xí lio na sua si tu a ção críti ca. Mas to dos en co lhe ram os om bros e ne -
nhum dos con se lhe i ros sa bia acon se lhar, até a ma i o ria de les ca u te lo sa -
men te se ha vi am pos to ao fres co, a es pe rar à be i ra do mar, com seus bar -
cos per to, que se re sol ves se o tem po ral pres tes a de sen ca de ar-se so bre as
al tas ca be ças. Esta va, pois, o im pe ra dor aban do na do; com o seu medo es -
que ce ra a se nha e não ha via ne nhum pon to a seu lado. Po bre Pe dro!

Deve ter tido pro fun dos cu i da dos nes se dia, pois à no i te
man dou ar ru mar to das as suas co i sas. Di zem que ul ti ma do esse ser vi ço
ele de re pen te se mos trou de novo mu i to cal mo e in di fe ren te, tan to que
te ria res pon di do a um dos ca ma ris tas que lhe des cre via em co res vi vas o 
pe ri go: “Ora! mes mo que me ex pul sem do país, só nes ta mala te nho 25
mi lhões de cru za dos em ouro e em no tas de ban co in gle sas; meto-me
num na vio e vou-me em bo ra; com esse ca pi tal, mais o que o ban co
in glês ain da me deve, vivo mais fe liz na Eu ro pa do que aqui no Bra sil
como so be ra no im pe ra dor.”

Não tar da ria a sa tis fa ção des se de se jo: rom pia o sete de abril
de 1831. Ain da an tes que a luz ful gu ran te do sol dis si pas se in te i ra men te
o cre pús cu lo ma ti nal, es ta va re u ni do o povo em to das as pra ças pú bli -
cas, sobre tu do no Cam po de Sant ana. Impro pé ri os, mal di ções e ex co -
mun gações cho vi am so bre o Im pe ra dor, o Mi nis té rio, o Go ver no. “Pro
in fer no es tes di a bos!”, gri ta vam uns; “que pra zer se ria dar uma fa ca da
nesta ca na lha por tu gue sa!”, acres cen ta va um cor pu len to mu la to; e
viam-se ben ga las er guidas e fa cas mal ocul tas bri lha vam de ba i xo das
man gas dos ca sa cos de chi ta dos des con ten tes.

Qu an to mais avan ça va o pon te i ro do re ló gio do es ta do bra -
si le i ro em seu mo vi men to in ces san te, mais cres ci am os ajun ta men tos,
que ame a ça do ra men te blo que a vam to dos os aces sos à ci da de. Não se
dava mais cré di to às pro mes sas de D. Pe dro; to dos que ri am sa ber os
no mes dos no vos mi nis tros e ao mes mo tem po me lhor ga ran tia para o
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res pe i to à Cons ti tu i ção. “É ne ces sá rio mos trar a essa gen te que não lhe
te mos medo”, gri ta vam uns; “Para o Cam po de Santa na, e de lá, re u ni -
dos com os nos sos pa trí ci os va mos cer car a quin ta im pe ri al e exi gir pela
for ça o que não nos que rem dar por bem!” E as sim toda a mas sa aflu iu
para a pra ça prin ci pal da ca pi tal do Impé rio. Não tar dou mu i to es ta vam
aí re u ni dos uns 20.000 ho mens, na maioria ne gros e mu la tos, to dos ar -
ma dos na for ma re fe ri da.

Pre sen ci ei o tu mul to e nun ca como en tão tive o de se jo de
po der de i tar um olhar ao fu tu ro, para sa ber de an te mão o re sul ta do des -
sas ce nas ame a ça do ras. Sem que rer lem brei-me do ver so de Blu me nau er 
na pa ró quia do Enéi as de Virgílio, onde diz:

“O’ tu, que tens o dom de le van tar o véu ao fu tu ro,
Que se nos mos tra na vida tão es qui vo.
“Oh! tem a bon da de! des ven da-mo só até o jo e lho,
“Que com isso te fi ca rei ca ti vo.”

Em bre ve ha via de se me des ven dar a fi gu ra de Sais; fal ta vam
pou cos mi nu tos e D. Pe dro es ta ria sem o tro no.

No Cam po de Santa na tu mul tu a va o povo, como um mar
tem pes tu o so, a bra mir e a fa zer ba ru lho, pron to a cada mo men to para
mar char so bre S. Cris tó vão. Enquan to isso, o im pe ra dor es ta va a uma
das ja ne las de seu paço e de olhar turvo, tur ba do, olha va a ri so nha pa i sa -
gem, so bre a qual até en tão do mi na ra oni po ten te. Nis so che ga a ga lo pe
o ge ne ral Lima, ape ia de pres sa do ca va lo, gal ga sem ser anun ci a do os
lar gos de gra us da es ca da ria do pa lá cio im pe ri al.

“Então, Lima, como es tão as co i sas!”, per gun ta-lhe D. Pe dro.
“Mal, Vos sa Ma jes ta de; o povo re cla ma me lhor ga ran tia para

a Cons ti tu i ção e um Mi nis té rio que não su fo que a men ta li da de li be ral.”
“E o Sr., que pen sa dis so, ge ne ral?”
“Pen so com o povo, e se ne ces sá rio de sem ba i nha rei a mi nha

es pa da pela jus ta ca u sa.”
Esta res pos ta era boa e no bre; mas Lima não pen sa ra sem pre

as sim, pois fora até ser vo do ti ra no, e só pelo fa vor des te che ga ra ao alto
pos to, em que ago ra se fa zia tão im por tan te. Ego ís mo é o nome da es tre -
la-guia que lhe di tou aque las pa la vras; pois pou co pen sou nos be ne fí ci os
re ce bi dos e a gra ti dão não exis tia no co ra ção da que le ho mem tão in cul to,
quan to, pelo me nos mi li tar men te, inex pe ri en te. Irri ta do, D. Pe dro apon -
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tou-lhe a por ta. Lima par tiu, mon tou de novo a ca va lo, cor reu para o
Cam po da Hon ra, a co lo car-se, como re bel de, à tes ta da mas sa amo ti na da,
que re cla ma va aos gri tos e im pro pé ri os o cum pri men to das pro mes sas.

Foi en tão que di ver sos ofi ci a is se di ri gi ram às pres sas a S.
Cris tó vão, a ins tar com o im pe ra dor que fi nal men te des se às tro pas a
ordem de ata car os re bel des. O mo nar ca re tar da tá rio re sol veu; ele pes -
soalmen te avan çou com toda a for ça en tão exis ten te no Rio de Ja ne i ro
para o Cam po de Santa na, e in ti mou o ajunta men to a que to dos se re co -
lhes sem a suas ca sas, sem re cla ma ção.145

Ve ri fi cou-se en tão que nem tudo aqui par ti ra da clas se ba i xa
do povo, pois pes so as de alta ca te go ria, en tre elas o Mar quês de Bar ba -
ce na, se cun da das por quan ti da de de mu la tos, se ma ni fes ta vam com um
atre vi men to que es pan ta va e que fa zia tre mer ao pró prio se nhor ab so luto
do im pé rio tran sa tlân ti co.

“V. M. man de fa zer fogo con tra essa ca na lha da!”, gri tou um
cer to te nen te, que aqui se cha ma va “de Maia”, mas cujo ver da de i ro
nome, da fa mília ale mã, era Me yer, e como os bra si le i ros des co nhe ces -
sem a or ga ni za ção da no bre za alemã aqui se fa zia pas sar por fi dal go.
Aliás a aris to cra cia no Novo Mun do, como no Ve lho, está mais ou
menos con de na da à mor te; con tu do o Sr. Me yer ima gi na ra que com o
seu “de” ar ran ja ria cer tos pri vi lé gi os.

D. Pe dro não ou sou exe cu tar a pro pos ta da que le grita dor, pois
ain da não per de ra a es pe ran ça de tran qüi li zar por meio de pa la vras o povo
ex ci ta do. Ape ou do ca va lo e, em bo ra pá li do e tre men do por to dos os
mem bros, foi para o meio dos ora do res do ajun ta men to, a pas sos fir mes, e
secamen te per gun tou pelo que que ri am dele. Le van tou-se en tão ge ne ra li zada
gri ta ria. Um que ria a de mis são do Mi nis té rio, ou tro a do Im pe ra dor, ter ce i -
ro fa zia ou tra re cla ma ção e um quar to ain da ou tra; e da que la al ga zar ra era
qua se im pos sí vel de ci frar qual era afi nal o ob je ti vo do mo tim. Ca ce tes e pe -
dras cor ta vam o ar, como fo gos-fátuos no pra do; es pa das e fa cas bri lha vam 
e, até ao fun do de ce ná rio es tou ra ram ti ros de pis to la.

Ao mes mo tem po a ma i or par te das tro pas to ma ram o par ti -
do do povo; só a ar ti lha ria a ca va lo, a guar da de hon ra e o Ba ta lhão
do Impe ra dor pa re ci am dis pos tos a cum prir fi el men te seu de ver. Com
sua voz de leão, Lima ber rou um “Viva a Cons ti tu i ção!” [sic], que teve eco
nas vo zes de mi lha res de mu la tos e ne gros.
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Ago ra D. Pe dro per deu com ple ta men te a ca be ça e a co ra -
gem; como uma caça per se gui da par tiu à dis pa ra da, a ca va lo, e como se
no seu en cal ço se guis sem to das as fú ri as do In fer no, vol tou para seu
pa lá cio de S. Cris tó vão. Aí, o re ce beu, ba nha da em lá gri mas, mas não de sa -
ni ma da, em bo ra cons ter na da, sua es posa, que como le gíti ma fi lha de um 
Be a uhar na is tra ta va de re a ni mar o es pí ri to fra co, de sa len tadø de seu
es poso, in su flar-lhe a de vi da va ro ni li da de. Foi bal da do o seu es for ço,
pois o Im pe ra dor já es ta va em xe que-mate an tes de ser as se di a do pe los
ofi ci a is e cam pô ni os. Che io de medo e as sus ta do, pro cu ra va com os
olhos pe los seus ami gos, os in gle ses, que lhe de vi am mu i ta gra ti dão pela 
per mis são de su ga rem à von ta de o im pé rio bra si le i ro.

E eis que já se apre sen ta vam jun to à quin ta de S. Cris tó vão
di ver sos bo tes, pron tos para re co lhe rem o fu gi ti vo pe i xe de ouro. De
nada va le ram os pe di dos e ad ver tên ci as da es po sa, a im plo rar, que, se gundo 
se diz, ro jou-se-lhe aos pés, para de mo vê-lo do pro pó si to de su ma ri a men te
aban do nar o Bra sil; ela foi tra ta da com a ma i or gros se ria e teve or dem
para se apron tar ime di a tax nen te e acom pa nhar a ma jes ta de em fuga. A
toda pres sa fo ram le va dos para bor do duma fra ga ta in gle sa o Im pe ra dor,
a Impe ra triz e a atu al ra i nha de Por tu gal, D. Ma ria da Gló ria. Ali che ga do, 
D. Pe dro sem aten der às pon de ra ções dos que o acom pa nha vam, es cre -
veu um bil be te zi nho aos emis sá ri os do povo, no qual ab di ca va de to dos
os seus di re i tos à co roa bra si le i ra em fa vor de seu fi lho.146

Por aque le tem po con ta vam no Rio de Ja ne i ro di ver sas ane -
do tas, pela ve ra ci da de das qua is não res pon do, pois que não fui tes te mu -
nha ocu lar, mas que me re ceu cer to cré di to por que cor res pon dem per fe i -
ta men te ao ca rá ter do ex-im pe ra dor. Para ter mi nar este ca pí tu lo re gis ta -
rei ape nas uma de las.

Di zem que mal o Im pe ra dor che ga ra a bor do da fra ga ta in glesa,
sa ben do seus te sou ros em se gu ran ça, to mou de um vi o li no e to cou uma 
das mais re les can ções po pu la res bra si le i ras. Um dos cor te sãos que o
acom pa nha va na fuga en ten deu de for ta le cer ain da mais a gra ça im pe ri al 
de que go za va, por meio de um dito es pi ri tu o so im pro vi sa do e, todo li -
son je a dor, lhe dis se que só um Fre de ri co Se gun do po de ria ter ta ma nha
se re ni da de e fir me za. Aliás o bom ho mem não co nhe cia os gran des fe i -
tos do gran de Fre de ri co nem pela His tó ria Uni ver sal, quan do mu i to da
le i tu ra de al gum jor nal, des ses que de vez em quan do ci tam o imor tal
he rói.
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“Ora!”, te ria res pon di do D. Pe dro ao ba ju la dor, “que gran de
co i sa per di eu? Ti nha que in co mo dar-me com pro ble mas de go ver no e
na Eu ro pa vi ve rei de fu tu ro em fe liz far ni en te [sic] e quan do mu i to to ca -
rei de vez em quan do, para mim e a mi nha roda, um mi u di nho.”∗

Quem pen sa as sim, a meu ver, não me re ce uma co roa, pois a 
pou ca gen te foi con ce di da essa sor te e esta gen te não deve le vi a na -
mente abrir mão dela. Foi por isso bem fe i to que o en xo tas sem do para í -
so bra si le i ro; já por isso de ve ra ter sido cor ta da a gran de vara de con -
dão com a qual se ha ve ria de chi co te ar a Pe dro de re gres so à ter ra de
seus ma i o res.

Ago ra uma ou tra ocor rên cia ha vi da a bor do da fra ga ta in gle sa 
an tes dela sair do por to do Rio de Ja ne i ro. A bela, amá vel Im pe ra triz,
que acom pa nha ra seu ma ri do fu gi ti vo como par or dre du grand Se igneur
[sic], cha ma da à mesa, ter-se-ia re cu sa do, pro va vel men te por que as ce -
nas an tes re fe ri das lhe te ri am ti ra do o ape ti te. Mas nova or dem de D.
Pe dro obri ga a en can ta do ra a com pa re cer à mesa, con tra ri a da, e aí o
mo nar ca, tão gros se i ro quan to fá cil de ir ri tar, tem a bru ta li da de de for -
çar sua lin da es po sa a to mar ime di a ta men te lu gar à mesa e par ti ci par na
re fe i ção, pro i bin do-lhe de cho rar, sob ame a ça de es bo fe teá-la, e tra tan -
do-a com os ter mos mais chu los, na pre sen ça de quin ze ofi ci a is in gle ses.

Estes pou cos tra ços aqui men ci o na dos da vida do ex-Im pe ra -
dor bas tam lar ga men te para ca rac te ri zar todo o ho mem, por isso pos so
aqui in ter rom per a nar ra ti va e pas sar a des cre ver su cin ta men te o es ta do
das co i sas no Rio de Ja ne i ro de po is da re vo lu ção.

Mu i ta co i sa po de ria con tar ain da, não es ti ves se já o tin te i ro
qua se seco, o pa pel ama re la do e a pena rom bu da, e não ti ves se re ce io de 
sub me ter a pa ciên cia de meus le i to res a uma pro va de ma si a do dura, de
fogo e d’água. Ape sar de to dos os na vi os a va por e ca mi nhos de fer ro, o 
con ti nen te sul-ame ri ca no ain da está lon ge de fi car bas tan te per to de
nós, para que uma sim ples des cri ção sem in te res se his tó ri co aqui ti ves se
ca bi men to.

Nos so he rói, que re pre sen ta va o pa pel prin ci pal, saiu do pal co,
e não é cul pa nos sa que não o ti ves se fe i to com mais li nha. Um es cre -
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vedor de me mó ri as não pode sem pre mon tar em ca va lo de pa ra da; às
vezes, para di ver tir a ple be, ele tem que fa zer dan çar o urso, exi bir ma -
ca cos e cães ames tra dos. Se me lhan tes evo lu ções mi li ta res ale i ja das sem -
pre caem no ca nhes tro ou ri dí cu lo e eu não que ro acres cen tar um fa bu -
lo so ba i la do ro mân ti co à mi nha tra gé dia his tó ri co-clássica. Não fal tam
pan to mi mas, mas as co i sas não nos pa re cem su fi ci en te men te ple béi -
as-burlescas; de i xe mos tudo,147 para só fa lar da mí mi ca, ou das ca re tas
fe i tas com sor ri so aze do pela par tu ri en te bra si le i ra.

O par to foi fá cil e só as par te i ras ta ga re lam por pro fis são;
memó ri as nem sem pre ca bem na casa de ex pos tos.

NOTAS AO CAPÍTULO XVIII

145 Há mu i ta fan ta sia de Se id ler em sua nar ra ti va dos acon te ci men tos em tor no da
ab di ca ção de D. Pe dro. Assim, por exem plo, o Impe ra dor não saiu de S. Cris tó vão,
nem fa lou às mas sas; a ab di ca ção foi re di gi da na pró pria Qu in ta da Bo a vis ta, de
pró prio pu nho, e aí mes mo en tre gue ao Ma jor Fri as de Vas con ce los.

146 Car los Se id ler ne ces si ta va de algo sen sa ci o nal, nes ta par te de seu tra ba lho, para
agra dar ao le i tor ale mão. Nes tas con di ções, in ven tou este re ma te à his tó ria de
D. Pe dro I como Impe ra dor do Bra sil. Sa be mos to dos que as co i sas não se pas sa -
ram como ele nar ra nes te seu fim de ca pí tu lo.
O tra du tor nota, ci tan do o his to ri a dor ale mão Han del mann, que D. Pe dro I fez
cal ma men te os pre pa ra ti vos da vi a gem, em bar can do em paz.
Uma das me lho res des cri ções dos acon te ci men tos pode ser lida em Rio Bran co –
Efe mé ri des. A agi ta ção po pu lar co me çou a trans for mar-se em ver da de i ra su ble va -
ção no dia 6 de abril de 1831. À 1 hora da tar de, ha vi am-se re u ni do na atu al Pra ça 
da Re pú bli ca cer ca de 600 pes so as; esse nú me ro ele va va-se logo de po is a três ou
qua tro mil ho mens, o que era um nú me ro mu i to con si de rá vel, aten den do à po pu -
la ção da que les tem pos.
À tar de, um gru po de de pu ta dos e de ou tras per so na gens di ri giu-se ao Impe ra dor, 
que se acha va em S. Cris tó vão, não sen do aten di do. A pe di do dos des con ten tes, o 
co man dan te das ar mas, Bri ga de i ro Fran cis co de Lima e Sil va, foi pes so al men te pro -
cu rar o Impe ra dor, po rém, nada con se guiu. Logo de po is, co me ça ram as tro pas a
jun tar-se aos po pu la res, aban do nan do a ca u sa do mo nar ca. Lima e Sil va man dou
en tão o Ma jor Fri as de Vas con ce los co mu ni car ao Impe ra dor o que se es ta va pas -
san do e pe dir-lhe mais uma vez que fi zes se a von ta de do povo.
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Pou co an tes de 1 hora do dia 7 de abril, o Impe ra dor en tre ga va ao emis sá rio do
co man dan te das ar mas a sua ab di ca ção.
A co mi ti va im pe ri al em bar cou na ma nhã de 7, indo para bor do da nau in gle sa
Wars pi te, que só a 13 de i xou o por to do Rio.

147 N. do T. – O au tor aí em pre gou o si nô ni mo gre go de “tudo” e fê-lo im pri mir no
al fa be to res pec ti vo: pan ou pan tos.
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Ca pí tu lo XIX

FESTEJOS – DUELO – O NEGRO SANGUINÁRIO 
– REVOLTA DOS PRESOS NA ILHA DAS COBRAS 

– DESORDENS NO CAMPO DA HONRA
 – O CEMITÉRIO DA MISERICÓRDIA – EXCURSÃO A 

S. ANA DO PIRAÍ – A MULHER FURIBUNDA 
– DESPEDIDA – DIVISÃO DAS PROVÍNCIAS 

– PORTOS DE MAR – RAÇAS HUMANAS 
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 casa dos ex pos tos é e con ti nua sem pre a ser, pe las 
leis duma era con ven ci o nal-ju rís ti ca-di plo má ti ca, o ar ma zém de car ga, o
pá tio da al fân de ga, o úni co ar qui vo dos bi blió gra fos, para gáu dio de
to dos os bi blió fo bos, para sur da ra i va de to dos os bi blió fi los. Ain da é
ques tão aber ta do sé cu lo e do dia se as ca sas de ex pos tos de vem ou não
ser or ga ni za das como são, se o au tor e o edi tor po dem dar-se as mãos,
se a ca te dral de Le ip zig tem bas tan tes si nos e au to ri da de; pois, que co i sa 
é uma igre ja sem fra de, sem di re i tos e sem bên çãos? Quer-se sa ber tam -
bém se os be zer ros não nas ci dos gos tam que se amar re a boca ao tou ro
na de bu lha. A esse res pe i to de ci da al gu ma bol sa ofi ci al de li vre i ros; lá
não te mos as sen to nem voto, ain da mes mo que re i nas se a mes ma bal -
búr dia que ou tro ra no par la men to po lo nês.



Um au tor sem pre po voa a gran de casa li te rá ria de ex pos tos,
mes mo que não seja um J.-J. Rous se au, que es pi ri tu a li za as ima gens e
abs tra ções de sua pró pria exis tên cia e que, como Ma o mé, ado ra a si
mes mo e ao seu pro fe tis mo numa bem ide a da te o ria de fé. Po bre, lou co
Jean-Jac ques, in fe liz fi ló so fo da Rue Pla triè re!

Per do em-me esta ex cur são, que en tre tan to cabe me lhor nes te
lu gar do que à pri me i ra vis ta se po de ria crer! O Bra sil tam bém al me ja
uma cul tu ra li te rá ria, como a cri an ça mu i tas ve zes sen te von ta des in so pi -
tá ve is, tal seja a de mon tar a ca va lo, a imi tar o ca va le i ro que pas sa a ga lo pe,
e para isso ar vo ra o cabo de vas sou ra em ca va lo. Bela ca va la ria! Como
pode esse povo de mu la tos ar ran jar uma li te ra tu ra, ter li vra ria? Em que
lín gua hão de fa lar os he róis da Ba bel tran sa tlân ti ca? Qual o in te res se
pa trió ti co a ins pi rar as can ções des ses mer ce ná ri os? Recon si de re-se o
que já dis se nos pri me i ros ca pí tu los des ta obra so bre as suas pro du ções
de te a tro. A Amé ri ca do Nor te aí está como mo de lo bri lhan te, mas
cum pre não es que cer que esta ter ra foi co lô nia da Ingla ter ra an gli ca na e
que o Bra sil, em que pese à sua co roa im pe ri al cons ti tu ci o nal, ain da
nes te mo men to é co lô nia do Por tu gal ra di cal men te ca tó li co. Eia! mi ne i -
ros das mi nas da cul tu ra bra si le i ra! Só acha re is pe dras sur das, gro tas de
tro glo di tas e en re di ças. Ain da está lon ge de ser tem po de or ga ni zar des
casa de ex pos tos. 

De i xo este as sun to para não mais vol tar a ele; já tive bas tan te
oca sião de fa lar da for ma ção in te lec tu al do Bra sil, dos di ver sos de gra us
em que as sen tam a re li gião, a mo ra li da de, o tra to so ci al e co mer ci al, as
es co las po pu la res, as for ças ar ma das, a po lí ti ca, a agri cul tu ra e a in dús -
tria; e quan do mu i to isso tudo se re duz a zero, que, qual dis tin to se nhor
que vi a ja in cóg ni to, sem os ne ces sá ri os pre cur so res, não con ta para
nada.

Esta va ter mi na do o ato prin ci pal do gran de dra ma. O au tó -
cra ta do im pé rio bra si le i ro flu tu a va, ex pul so da sua ca pi tal, do por to do
Rio de Ja ne i ro, so bre o oce a no Atlân ti co, de onde ve le ja ria para a Ingla -
ter ra, a Fran ça, a ilha Ter ce i ra, e fi nal men te para Por tu gal, para aqui
fa zer va ler, como Du que de Bra gan ça, os tí tu los de sua fi lha D. Ma ria
da Gló ria, à co roa da Lu si tâ nia.

Tal qual Bó re as, que de po is de mu i to fus ti gar as on das es pu -
man tes do mar pou co a pou co se abo nan ça, as sim pou co a pou co sos se ga -
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ram os es pí ri tos ex ci ta dos e mais len ta men te cor ria o san gue nas ve i as
da po pu la ça amo ti na da. Sua von ta de ti nha ven ci do, des de que D. Pe dro
de i xa ra para sem pre o Impé rio. É ver da de que ain da ha via al guns gri ta -
do res que fa zi am ou vir o seu “Viva a Re pu bli ca!” [sic], mas a es tes a par te
mais sen sa ta do povo de pres sa fez ca lar por meio de cer tas ame a ças bem
in ten ci o na das.

D. Pe dro II foi pro cla ma do Impe ra dor cons ti tu ci o nal do Brasil,
com al tas ma ni fes ta ções de jú bi lo, e ins ta lou-se so le ne men te uma
regência, com pos ta de três pes so as, à fren te dela o as tu ci o so Lima, para
re gu lar os ne gó ci os do país em nome do Impe ra dor me nor. Para tu tor,
D. Pe dro ain da an tes de sua par ti da no me a ra o Sr. José Bo ni fá cio de
Andra da, dig no an cião e com pe ten te di plo ma ta, o qual ten do vi a ja do
pela ma i or par te dos pa í ses eu ro pe us era bas tan te fa mi li a ri za do com os
ne gó ci os dos nos sos ga bi ne tes. Fi cou como enig ma o mo ti vo por que o
Impe ra dor con fi ou a edu ca ção de seus fi lhos jus ta men te a esse ho mem
que ain da pou co an tes ca í ra em des gra ça. Pro va vel men te D. Pe dro re co -
nhe ceu que, ape sar de seus sen ti men tos hos tis ao mes mo, não ha via em
todo o Impé rio ou tro sú di to mais pró prio para tão ele va da mis são.

Fo gos de vis ta, ilu mi na ções, em suma fes te jos de toda es pé cie 
trans for ma ram de re pen te no mais puro azul eté reo o céu po lí ti co até
en tão tol da do e pre nhe de tem po ral. So nha vam os bra si le i ros com um
fu tu ro fe liz, que jul ga vam pró xi mo, en tre tan to es ta va lon ge.

O es fu zi ar dos fo gue tes e o tro ar das sal vas de ar ti lha ria re u -
ni ram no va men te no Cam po de San ta na o povo dis per so e ago ra a
ca na lha do Rio de Ja ne i ro fez mu dar-lhe o nome para Cam po da Hon ra, 
as sim subs ti tu in do o an ti go ba tis mo cris tão, ab ju ran do a an ti ga re li gião,
des con si de ran do a San ta na, mos tran do-se pe tu lan te re ne ga do. Ébri os da 
vi tó ria, ton tos de ale gria, como das li ba ções al coó li cas ra i an do pela lou -
cu ra, con ta vam uns aos ou tros co i sas do he ro ís mo bra si le i ro, do amor à
li ber da de e do “es pí ri to na ci o nal que atin gia as es tre las”. Não ha via na
Ter ra povo mais enér gi co, mais gran di o so; todo mu la to es far ra pa do ima -
gi na va que era prín ci pe, por que a seu ver o no bi li ta va o “eu sou bra si le i ro
ver da de i ro” [sic], que pro nun ci a va com or gu lho. Mas, in fe liz men te, não
ha via dis tri bu i ção de ates ta dos; atri tos iso la dos es tra ga ram em bre ve o
jú bi lo ge ne ra li za do e de i ta ram o tra je es cu ro do luto so bre a ale gria.
Ce nas san gren tas, pro vo ca das pe los por tu gue ses, que sus ten ta vam ain da 
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o par ti do do pa trí cio en xo ta do, em gran de nú me ro, pin ga ram amar go
ver mu te no cá li ce do con ten ta men to. Ri xas in di vi du a is ou tro ra ocor ri -
das eram ago ra fe i tas ca sos na ci o na is – am plo man to de car bo ná ri os, a
en ca par vin gan ça, co bi ça de di nhe i ro ou sim ples ci ú me e in ve ja.

As de sor dens co me ça ram na ilha das Co bras. Um ofi ci al que
há mu i to tem po so fria na que le ni nho de co bras, como pre so, por que o
acu sa vam de ser in ve te ra do pé de chum bo [sic]∗ e par ti dá rio do Impe ra dor
ex pul so, es ta va um dia as sen ta do, a re fle tir so bre sua sor te ime re ci da e
sua tris te si tu a ção, di an te do lo cal ruim que lhe fora de sig na do para
re co lhi men to. Ines pe ra da men te sobe uma pes soa a ele va ção, so bre a
qual se acham as for ti fi ca ções pa re cen do o cas co de um na vio so ço bra do, 
ar ran ca de uma ada ga enor me de ba i xo do ca po te e gri ta ao pre so que se 
de fen da. Este er gue os olhos e re co nhe ce no agres sor um an ti go ri val,
tan to no pos to quan to em amor, sen do que nes te de via re si dir o mo ti vo
prin ci pal do seu ódio. Num mo men to es ta vam dis si pa dos os fan tás ti cos
so nhos de amor, a que pa re cia en tre gue o he rói des te epi só dio; a pas sos
rá pi dos en tra no seu alo ja men to ba i xo e a mão que ago ra mes mo apo i a va
a ca be ça pre o cu pa da, apa nha a afi a da es pa da para se opor ener gi ca men te
ao ad ver sá rio. De ve mos no tar aqui a cir cuns tân cia ca rac te rís ti ca de
que na que le tem po era per mi ti do aos ofi ci a is pre sos con ser va rem sua 
es pa da, con tan to que pos su ís sem mais de uma e en tre gas sem uma de las 
ao aju dan te.

Bem ar ma do, com van ta gem so bre o an ta go nis ta pela sua for ça 
de des tre za, apa re ceu o ofen di do em pou cos mo men tos e se de fron tou
se re no, cons ci en te e mar ci al, com seu ini mi go en fu re ci do. Re al men te,
sin gu lar du e lo! Não ha via tes te mu nhas, só os mo ra do res da ilha acu di -
ram para as sis tir ao de su sa do es pe tá cu lo. Cru za ram-se os fer ros, gol pes
de pon ta e de pran cha eram tro ca dos com in des cri tí vel fu ror; o bra si le i ro
bran dia a es pa da mais ma nho sa men te, o por tu guês mais for te e se gu ra -
men te. Ambos san gra vam de pro fun dos fe ri men tos, mas não da vam por 
isso, o fu ror es ta va no auge. Por fim afrou xou o bra ço do bra si le i ro vá ri as 
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ve zes atra ves sa do; en fra que ci do pela enor me per da de san gue, de i xou 
pen der a mão e com es tré pi to caiu a pe sa da es pa da; o agre di do, com cál -
cu lo frio vi brou mais uns gol pes enér gi cos ao agres sor, com toda a ra i va,
e aban do nou tri un fan te o te a tro da luta.

Só en tão, por or dem do Go ver na dor da pra ça, apro xi mou-se
a guar da, cons ti tu í da de al guns ar ti lhe i ros in vá li dos, para trans por tar o
Duro bra si le i ro, meio mor to, for te men te es va í do em san gue. A pena im -
pos ta ao pre so não foi ab so lu ta men te agra va da por mo ti vo des sa cena,
pois, em bo ra os na tu ra is do país na que le tem po ti ves sem pre do mí nio,
ain da ha via en tre os ofi ci a is mais gra du a dos, so bre tu do en tre os co man -
dan tes de pra ças, mu i tos por tu gue ses le gí ti mos, aos qua is o Go ver no
não ou sa va des pe dir, por que já an tes de 1822, isto é, an tes do re co nhe ci -
men to da Cons ti tu i ção, es ta vam ao ser vi ço im pe ri al. O co man dan te da
ilha das Co bras era um des tes e tra tou de pro te ger o pre so vi to ri o so, seu 
pa trí cio, quan to pôde, con tra a fú ria dos ca bri tos cir cuns tan tes, que o 
te ri am es tra ça lha do.

Tais ocor rên ci as in ter rom pi am fre qüen te men te a ale gria ge ne -
ra li za da e con ten ta men to do povo; eram en tre a tos do gran de dra ma.
Mas Lima, o es per to Lima, sou be de pres sa apa gar a má im pres são que
se me lhan tes ce nas de vi am ca u sar. Pa ra das, nas qua is to ma va par te a
Gu ar da Na ci o nal re cém-cri a da, pro cis sões, ba i les, re pre sen ta ções e fes -
te jos de toda es pé cie fo ram re a li za dos e nes sas oca siões tam bém se exi -
bia, como in te res san te bo ne qui nha, o pe que no Impe ra dor. Cos tu ma va
en tão o Sr. tu tor ir à es quer da, o re gen te à di re i ta e es ses dois ini mi gos
ju ra dos le va vam no meio a cri an ci nha so bre car re ga da de es tre li nhas e
bri lhan tes – José Bo ni fá cio de Andra da in cli nan do-se ami gá vel, amo ro -
sa men te e fa lan do à cri an ça, Lima, a olhar por cima da mas sa, ar ro gan te,
com exa ge ra da pre sun ção. De cada vez ajun ta vam-se mi lha res de ne gros 
e mu la tos e fa zi am ou vir em cho ro inar mô ni co o seu “Viva D. Pe dro II”
[sic]; hi nos en chi am o ar, acom pa nha dos do in cen so do ca to li cis mo,
fo gos chi ne ses e bom bas [sic] de es tou ro mar ca vam o com pas so.

Mas os ha bi tan tes mais dis tin tos da ci da de ra ra men te com pa -
re ci am a tais exi bi ções pú bli cas, pois ti nham que te mer a lin gua gem
há bil dos de dos da que les bas tar dos ou suas afi a das fa cas. Se ria ina cre di -
tá vel que dia cla ro e numa ci da de tão po pu lo sa ocor res sem tais ex ces sos, 
en tre tan to eram co i sa vul gar e em par te ain da são. Re cor do-me de um
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exem plo da que la qua dra de hor ror, bas tan te no tá vel para me re cer re gis tro 
aqui.

Um ne gro, que por ca u sa de seus gra ves cri mes, se gun do as
leis eu ro péi as de mu i to de via ter pen di do duma for ca, teve en se jo de
fu gir à pri são, gra ças à má or ga ni za ção des ta e à de sí dia das au to ri da des. 
Esse ne gro ju ra ra mor te aos bran cos e sa bia mu i to bem que era di fí cil
es ca par aos po li ci a is que o per se guis sem no cen tro da ci da de; só o ani -
ma va o de se jo de ver san gue e, con de na do à mor te, que ria an tes de de i -
xar este mun do sa ci ar sua ân sia as sas si na, le var mais al guns com pa nhe i -
ros para o Além. Arma do com um fer ro cur to, pon tia gu do, des ce a cor -
rer pela rua mais pró xi ma, sem im por tar-se com seus ir mãos de cor,
pro cu ran do so men te um bran co. A sor te ca pri cho sa atra ves sa-lhe no
ca mi nho uma se nho ra já ido sa; ven do ela aque le di a bo ne gro tão apres -
sa do, foge para o ou tro lado da rua, mas an tes de atra ves sar o meio da
rua, está ela atra ves sa da pelo fer ro.

“Pega la drão! pega as sas si no!” gri tam de to dos os la dos, mas
o fa cí no ra já ga nhou dis tân cia e suas mãos mal di tas já san gra ram ino -
cen te cri an ça. “Nos sa Se nho ra da Con ce i ção!” gri tam uns; “fe cha a por ta”,
bra dam ou tros, e na cor ri da o mons tro mete-se num beco trans ver sal
para con ti nu ar em sua sel va ge ria.

Sete pes so as ja zem mor tas ou fe ri das nas ruas e o ban di do
con se gue che gar ao Cam po da Hon ra, de onde lhe ace na a es pe ran ça de 
al can çar os mor ros pró xi mos, co ber tos de mato; nis to, no meio do cam po,
o al can ça a vin ga do ra Nême sis. Sal tam dois ca va la ri a nos da Rua dos
Ci ga nos e de es pa da de sem ba i nha da in ti mam o fu gi ti vo a pa rar. Este
per deu toda a es pe ran ça de es ca par ao me re ci do cas ti go; sua vida está
per di da e em de ses pe ro vai re a gir, mas um gol pe for mi dá vel o es ten de
no chão, a arma en san güen ta da lhe é ti ra da da mão e ele é re con du zi do
à pri são. Não sei que fi ze ram dele, mas é pro vá vel e de de se jar que lhe
te nham ar ran ja do um lu gar zi nho en tre o céu e a ter ra.

Tais ce nas de hor ror, em pe que nas pro por ções, eram pre cur -
so ras de ou tras em ma i or es ca la, e de vi am con ven cer os bra si le i ros de
que nada ha vi am ga nho. Os he róis da re vo lu ção, os ho mens do povo,
mos tra vam-se dia a dia mais exi gen tes; o mé ri to de ha ve rem en xo ta do
um im pe ra dor, a seu ver a na ção ja ma is po de ria agra de cê-los bas tan te.
Eles pró pri os que ha vi am ex pul sa do o ti ra no, tor na vam-se ago ra ti ra nos; a
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aris to cra cia bran dia a vara rou ba da. Qu an do, po rém, num país como o
Bra sil, país da su pers ti ção, do par ti da ris mo e da co bi ça, tan ta gen te se
jul ga cha ma da a go ver nar, cer ta men te o re sul ta do não pode ser ne nhu -
ma gran de fe li ci da de. O povo ba i xo fa cil men te de i xa-se ar ras tar a vi o -
lên cia, a tro co de di nhe i ro e de pro mes sas; quem mais dá e mais pro me te, 
mais vale, é o ho mem mais dig no do leme do es ta do. E quan do está no
tro no um im pe ra dor me ni no, um pe que no im pe ra dor, não um “pe -
que no ca po ral”, a quem uma ca ma re i ra, se ve ra ou não, ain da tem que
ves tir as cal ci nhas, cujo nome, po rém, ser ve de capa a mu i tos abu sos,
en tão as co i sas não po dem cor rer bem. Ain da mais se o tu tor e o re gen te
se de fron tam como ini mi gos ran co ro sos, ob ser van do-se mu tu a men te
com ci ú me e, sem aten ção ao bem do es ta do, re ci pro ca men te se ca lu ni am 
e per se guem.

E para agra var ain da o mal, o Mar quês de Bar ba ce na, este
ba i a no148 tão so ber bo quan to am bi ci o so, an ga ri ou mu i tos adep tos com
o seu di nhe i ro e en trou como ter ce i ra pes soa prin ci pal no pal co, nes sa
gran de co mé dia bra si le i ra de ma ca cos, ou, para di zer me lhor, pôs-se a
dan çar en tre a or ques tra e o pros cê nio. Esta va pois a re vo lu ção às por -
tas, cons pi ra ções e com plots [sic] se cre tos se fa zi am em to dos os can tos.

Se as três par tes da fo lha de tre vo se ti ves sem uni do, tal vez
não hou ves se mais Impé rio do Bra sil, tal vez o rico, ma jes to so país es ti -
ves se hoje como a Itá lia, des mem bra do, dis sol vi do; mas cada qual que ria 
ser che fe e por isso ne nhum de les o foi.

Como nes se cha ri va ri [sic] nin guém sou bes se ao cer to quem
era co zi nhe i ro ou co pe i ro, tam bém os pre sos da ilha das Co bras en ten -
de ram que era che ga do o mo men to de re con quis ta rem a sua li ber da de à
viva for ça. Irrom pe ram das suas ca sa ma tas, de sar ma ram a guar ni ção de
in vá li dos, e as se nho re a ram-se das for ti fi ca ções e de toda a ilha, si tu a da
exa ta men te de fron te do Rio de Ja ne i ro. Com a aju da de li ga ções se cre ta -
men te es ta be le ci das na Ca pi tal, pre ten dia-se der ru bar o Go ver no e –
como en tão as co i sas eram – uns que ri am es ta be le cer a Re pú bli ca,
ou tros a Fe de ra ção, ou tros ain da que ri am re con du zir Pe dro I.

Alguns dis pa ros de ca nhão tro a ram ame a ça do res na ilha,
como si nal para a ci da de, anun ci an do-lhe que ain da es ta va lon ge de ter -
mi nar o der ra ma men to de san gue. A bri ga não era pe las bar bas do
Impe ra dor, mas pela sua co roa.
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Pa re cia imi nen te a guer ra ci vil, com to dos os seus hor ro res e
mi sé ri as; toda a gen te ar ma va-se, cada qual que ria pelo me nos de fen der
quan to pos sí vel seus te res e ha ve res.

De qual quer modo te ria aca ba do mu i to mal se ti ves se ha vi do
união ver da de i ra en tre os cri mi no sos da ilha das Co bras149 e os mu la tos 
da ci da de.

Os úl ti mos, po rém, co bar des como são por na tu re za, que ri am 
pri me i ra men te aguar dar o que seus par ce i ros po de ri am re a li zar sós, e
mes mo, pro va vel men te, con tas sem mais com uma boa opor tu ni da de
para rou bar e fur tar, do que vi sas sem a mu dan ça de Go ver no. Pela
re sul tan te va ci la ção, pela pro te la ção, no Rio ga nhou-se tem po bas tan te
para re u nir a Gu ar da Na ci o nal, como a Gu ar da Per ma nen te, e re qui si tar 
to das as em bar ca ções do Arse nal de Ma ri nha. Co lo ca ram-se ca nhões no 
mos te i ro de S. Ben to, ia-se bom bar de ar de ter ra e do mar aque le ni nho,
se os re bel des não se sub me tes sem ime di a ta men te.

Tan gi do pelo medo e o sus to, Lima veio às pres sas de sua
casa de cam po, mas não se atre veu a man dar logo ati rar, man dou pri me i -
ra men te uma de pu ta ção que, meio su pli can te, meio ame a ça do ra, de via
tran qüi li zar os amo ti na dos. Mas da ilha es ta lam ti ros de es pin gar da e
ba tem n’água, jun to aos bo tes dos emis sá ri os; es tes re tro ce de ram mais
que de pres sa, pois os bra si le i ros não gos tam de se me lhan tes brin ca de i -
ras. Não se po den do par la men tar, não ha via ou tro re cur so do que fa zer
ati rar de S. Ben to. A pri me i ra bala des mon tou uma peça na for ta le za,
mas isso pou co in ti mi dou os re bel des, que res pon de ram sem ce ri mô nia
três ve zes ao des cor tês cum pri men to. Então foi em bar ca da a Gu ar da
Na ci o nal, para cer car a ilha com os bar cos e as sal tá-la.

Te ria sido um com ba te mor tí fe ro, se os pre sos es ti ves sem far -
ta men te pro vi dos de ar mas, pól vo ra e chum bo; mas nada pos su íam a
não ser o pe sa do ca nhão de sítio, em mau es ta do, com que em todo
caso po de ri am ati rar con tra na vi os de guer ra, mas que di fi cil men te acer -
ta ria nas pe que nas em bar ca ções, mais os pou cos mos que tes e es pa das
que ha vi am to ma do da guar da de in vá li dos, e al guns mais, en fer ru ja dos
e im pres tá ve is, que se acha vam de po si ta dos em um quar ti nho da for ta -
le za. Des ta ma ne i ra toda a he rói ca em pre sa da Gu ar da Na ci o nal Impe ri al
bra si le i ra era um brin que do de cri an ça, como es ses em que cer ta men te
mu i tos de meus le i to res em sua ju ven tu de to ma ram par te, brin que do a
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que cha ma de “la drões e sol da dos”, com a di fe ren ça que aqui ge ral men te
são ba ti dos os sol da dos, mas no caso atu al o fo ram os la drões. A pas so
de car ga avan ça ram con tra a guar ni ção qua se de sar ma da e com su pe ri o -
ri da de nu mé ri ca de sete para um, e o mais em pre en de dor de to dos es ses 
he róis mo re nos, o es cri vão de um juiz de paz, foi o pri me i ro a su bir à
mu ra lha meio der ro ca da.

Tri un fal men te ia ele dar o seu viva ao Impe ra dor e à Cons -
ti tu i ção quan do uma bala lhe tres pas sou o pul mão e cor tou pelo meio as 
pa la vras. Caiu para trás e ro lou do pe nhas co que cons ti tui a ilha e pou co 
de po is ex pi ra va. Fe liz men te foi esta a úni ca ví ti ma da par te da Gu ar da
Na ci o nal, que ago ra por to dos os la dos in va diu a pra ça, de ba i o ne ta
ca la da, e a con quis tou qua se sem en con trar um ad ver sá rio. A guar ni ção
fra ca, des co ro ço a da, há mu i to tem po se me te ra nos es con de ri jos, pois
bem re co nhe ce ra que à fal ta da aju da es pe ra da da ci da de, di an te de tão
gran de su pe ri o ri da de, não se tra ta va de apa nhar ro sas. Alguns de les
fo ram aba ti dos, os ou tros re en car ce ra dos.

Ah! como se ga ba va a no bre Gu ar da Na ci o nal! A des tru i ção 
de Tróia ou de Mag de bur go era nada di an te do as sal to à ilha das
Co bras. Um Aqui les ou Ulis ses não pas sa va de cri an ça di an te de um
se gun do-tenen te da Gu ar da Na ci o nal; nem se po di am lem brar os he róis
da Guer ra dos Trin ta Anos.

Mal se pode des cre ver que exa ge ra das his tó ri as fo ram ge ra -
das por essa in sig ni fi can te his tó ria. Fi ze ram-se po e si as em hon ra dos
bra vos con quis ta do res da ilha e do úni co guar da na ci o nal su cum bi do no 
com ba te. Mi lha res de ho mens, mu i tos far da dos, mu i tos à pa i sa na,
acom pa nha ram o fé re tro, em que ja zia des co ber to o mor to, mãos
cru za das so bre o pe i to e em uni for me de gala. Ja ma is fora se pul ta da
com ta ma nha pom pa ne nhum ge ne ral, nem mes mo o pai da Mar que sa
de San tos. Orgu lho sos os guar das na ci o na is se van glo ri a vam de te rem já 
se sa cri fi ca do pela pá tria. E por que não re co nhe ci am os mu i tos sa cri fí -
ci os a ela pres ta dos por es tran ge i ros, pe los ale mães?

Quem me lhor sou be ti rar par ti do de toda a ocor rên cia foi um 
cer to li vre i ro, um tal Plan cher, fran cês, o qual sem per der tem po fez
li to gra far o acom pa nha men to fú ne bre e fez ven der a sua dro ga or di ná -
ria por bom pre ço ao povo en tu si as ma do. Foi sem dú vi da uma boa
es pe cu la ção, me lhor do que ou tras que ele efe tu a ra em sua pá tria, as
qua is qua se o ha vi am le va do ao pa tí bu lo, ra zão por que fu gi ra para o
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Rio de Ja ne i ro, onde em pou co teve en se jo de ca la fe tar de novo seu
bar co na u fra ga do. Só essa pin tu ra or di ná ria lhe ren deu de lu cro lí qui do
mais de 500 a 600 pi as tras es pa nho las.

Con quis ta dos es tes lou ros, a Gu ar da Na ci o nal re gres sou ju bi -
lo sa de sua sor ti da tri un fal; vol tou o sa pa te i ro à sua so ve la e o al fa i a te,
pen du ra da a es pa da à pa re de, re to mou sua agu lha.

Mas o sos se go não du rou mu i to, já se ar ma va novo tem po ral,
des ta vez mu i to mais sé rio. José Bo ni fá cio de Andra da, o tu tor do pe que no
Pe dro II, des de mu i to tem po se sen tia me lin dra do pela so ber ba do re gen te
Lima e fi nal men te to ma ra a re so lu ção de pôr um for te di que con tra a pe tu -
lân cia de seu ad ver sá rio, com to dos os re cur sos de que pu des se dis por.

Con ce beu o pla no ou sa do de de por a re gên cia e subs ti tuí-la
por ou tra, pela for ça. Toda a cri a da gem pa la ci a na e os mo ra do res de
S. Cris tó vão lhe eram fiéis; po dia con tar se gu ra men te com a aju da de les, 
fal ta va ape nas uma ca be ça es cla re ci da que en ta bu las se li ga ções se cre tas
na ci da de e fos se ca paz de as su mir o co man do do con jun to.

José Bo ni fá cio jul gou ha vê-la en con tra do na pes soa de um
ho mem que dava no Rio de Ja ne i ro pelo nome de Ba rão von Bü low,150

mas que, se gun do de po is se sou be, nem era ba rão, mas des cen den te
duma fa mí lia mu i to or di ná ria do Han no ver, e ti nha por ver da de i ro
nome o de Ho i ser.

Era um ho mem ex tre ma men te ta len to so, mas mu i to tra pa ce i ro,
sa ben do fa lar qua se to das as lín guas eu ro péi as, em bo ra ne nhu ma bem, e 
ti nha o dom de se fa zer es ti ma do ape sar de seu ca be lo ru i vo e do seu
ex te ri or nada agra dá vel; sa bia ga bar-se a va ler e mes mo, sen do pre ci so,
men tir; es cre via com ha bi li da de; não in da ga va quem era o amo a quem
ser via; tan to sa bia li son je ar como ser gros se i ro – em re su mo, era in te i ra -
men te o ho mem que con vi nha ao ob je ti vo do tu tor. Como ofi ci al es ti ve ra 
ou tro ra na guar da de cor po de Fer nan do VII da Espa nha, mas aí teve
que fu gir, con for me ele mes mo re co nhe cia, por ha ver dado su mi ço a
uma sen ten ça de mor te lan ça da con tra um seu pa trí cio. De po is es ti ve ra
em Bu e nos Ai res, onde se en vol veu nos ne gó ci os pú bli cos e, com a
sem-ce ri mô nia que a Re pú bli ca usa em re la ção aos fa la do res de sa u to ri -
za dos, foi me ti do na ca de ia e con de na do à for ca. Foi per do a do e sol to,
com a con di ção de aban do nar in con ti nen ti o país. Tan tas vi cis si tu des,
po rém, não que bran ta ram o âni mo aven tu re i ro des se D. Qu i xo te ale -
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mão; ou era o aper to do di nhe i ro o que o im pe lia – o cer to é que Bü low 
ace i tou a pro pos ta, sem va ci lar. Ain da há pou co po bre men te tra ja do,
apre sen tou-se de re pen te a ca va lo, como um fi dal go, e em pou cas se ma -
nas fez mais co nhe ci men tos in te res san tes e van ta jo sos do que qual quer
ou tro es tran ge i ro no me lhor dos ca sos em mu i tos anos.

A seus bri lhan tes es cri tos, seu zelo in can sá vel, seu dom ir re -
sis tí vel de con ven cer, san tar rão, de veu ex clu si va men te o tu tor im pe ri al,
(que só tra ma va no es cu ro, não per mi tia o uso de seu nome na cons pi -
ra ção) que em pou cos dias es ti ves se ar ma do um complô, que con ta va
com 500 a 600 pes so as, como um cuco em plu ma do no ni nho do pin tas -
sil go. Na ci da de sa bia-se mais ou me nos do caso e di a ri a men te se es pe -
ra va ver de novo as ruas tin tas de san gue e se me a das de ca dá ve res.

De fato, era al ta men te ri dí cu lo na que les dias pas sar pe las ruas
da ci da de e ob ser var os ha bi tan tes: des de cedo mu i to agi ta dos, como
for mi gas in co mo da das, com di li gen te ir re so lu ção, a cor re rem para cá e
para lá, de por ta em por ta, a con ver sar e a olhar para o céu, a ver se cho -
ve ria. “Gra ças a Deus! Vem chu va, hoje não há nada!” [sic], di zia um ao
ou tro. Um pou co de chu va era o bas tan te para fa zer adi ar a re vo lu ção.
Que la men tá vel, que in sen sa to! Eu pen sa ria que quem in ten tas se tais
em pre sas não se po de ria ar re ce ar de al gu mas go tas de chu va, se de ve ras
en ca ras se a mor te. Mas isso é bra si le i ro, ge nu i na men te bra si le i ro. Em 
se me lhan tes su ble va ções, man gue i ras fa zem as ve zes de ca nhões.

Entre tan to não po dia cho ver to dos os dias e cer ta ma nhã
uma con fu são de cor re ri as, ain da an tes de ter-se ras ga do in te i ra men te de 
alto a ba i xo o véu da no i te, de mons trou aos ha bi tan tes do Rio de Ja ne i ro
que algo ex tra or di ná rio se pas sa va, a re vol ta de via ter es tou ra do.

Por dois ca mi nhos di fe ren tes vi e ram de S. Cris tó vão os re bel -
des, sob a che fia do re fe ri do pse u do Bü low e pos ta ram-se no Cam po da 
Hon ra, de onde, as sim que rom peu o dia, por meio de al guns dis pa ros
de ca nhão e aos gri tos de “Emba i xo o Go ver no!” [sic], des per ta ram do
tran qüi lo sono Lima e con sor tes.

Pro va vel men te os re bel des ti nham con ta do que além da Gu arda
Per ma nen te nin guém se lhes opo ria; mas en ga na ram-se. Toda a Gu ar da
Na ci o nal, por or dem do Go ver no, to mou ar mas e em nú me ro de al guns 
mi lha res de ho mens avan çou con tra os re bel des. Ten tou-se pri me i ra -
mente uma ca pi tu la ção, mas em vão: Bü low man dou fa zer fogo e as
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balas ca í ram na mas sa com pac ta dos per ma nen tes. Estes não tar da ram
em re tri bu ir a sa u da ção e for te men te apo i a dos pela Gu ar da Na ci o nal
ata ca ram o ad ver sá rio, e tra vou-se mor tí fe ro com ba te. As ca sas da ci da de
estreme ci am do tro ar dos ca nhões.

Uma por ção de cu ri o sos avan ça ram pela Rua dos Ci ga nos,
que, como já re fe ri, sai no Cam po da Hon ra, para apre ci ar de lon ge o
re sultado da luta de si gual; mas as ba las tam bém ca íam lá e mu i tos tiveram
que pa gar com a vida a cu ri o si da de. Fi nal men te a ca va la ria ata cou os
rebel des e em pou cos mi nu tos de ci diu a ação. Sem a ne ces sá ria dis ci plina
para ope ra rem uma re ti ra da em re gra pela rua es tre i ta, so bre S. Cris tóvão,
os re bel des se dis per sa ram aos qua tro ven tos, pro cu ran do ocul tar-se na
ve ge ta ção dos mor ros pró xi mos.

O Sr. ge ne ra lís si mo v. Bü low logo no iní cio da ba ta lha pru -
den te men te to ma ra o al vi tre de fu gir, para es con der-se na pro pri e da de
de cam po dum ami go nor te-ame ri ca no, onde se me teu numa ca va la ri ça,
com todo o seu uni for me de ge ne ral. Não tar dou que des co bris sem seu
es con de ri jo, e foi por de nún cia de um ofi ci al ale mão, que, se gun do
di zem, re ce beu 200 pi as tras es pa nho las por essa fa ça nha hon ro sa, e cujo 
nome que ro ca lar por con si de ra ções es pe ci a is, se bem que ele me re ces se 
di vul ga ção, para ver go nha da Ale ma nha.

Co var de de ma is para se lan çar so bre sua pró pria es pa da,
como o fa le ci do Ca tão, de po is de per di da a ba ta lha, de i xou-se cal ma -
mente agar rar pe los sa té li tes de Lima e le var para o cár ce re, acom pa -
nhado de for te es col ta.

É de crer que pela in fluên cia e o di nhe i ro do hon ra do D. José 
Bo ni fá cio ele es te ja de novo em li ber da de, pois já an tes de mi nha par ti da
do Rio de Ja ne i ro fa la va-se de seu per dão, as sim como logo no co me ço
de sua pri são ti ve ra per mis são para re si dir com a Gu ar da da mes ma, o
que lhe pro por ci o na va mil opor tu ni da des de es ca par-se sem ris co. Mas
Bü low, por não lhe fal tar di nhe i ro, cer ta men te sen tia-se bem na sua si tu a -
ção, ou en tão co nhe cia bas tan te exa ta men te o cul to da jus ti ça no Bra sil,
para es tar fir me men te con ven ci do de que bre ve men te se ria sol to. Entre -
tan to, que te ria acon te ci do na Eu ro pa a se me lhan te cri mi no so? Em vão
bra da va por vin gan ça o san gue dos mor tos do Cam po da Hon ra; com
toda a pres sa e no pos sí vel si gi lo pu se ram-se os ca dá ve res so bre vi a tu -
ras, e trans por ta ram-nos para o ce mi té rio da Mi se ri cór dia, onde fo ram
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en ter ra dos sem apa ra to. Nis so es ta va con clu í do todo o ne gó cio e uma
cal ma aba fa da des ceu so bre a ca pi tal.

Ao re fe rir esse ce mi té rio aco dem-me lem bran ças que me
ar re pi am. Na ver da de é in di fe ren te que um dia nos so ca dá ver re pou se
aqui ou ali, que o co mam os tu ba rões ou os ver mes; o mor to nada per -
ce be. Mas a ques tão muda para os que ri dos so bre vi ven tes; para estes
deve ser hor rí vel sa be rem o pa ren te ou ami go en ter ra do de uma for ma
que ca u sa hor ror ain da ao mais in di fe ren te pas san te. Sem es qui fe, mu i -
tas ve zes sem a me nor peça de rou pa, em ab so lu ta nu dez, são ati ra dos
os mor tos des se hos pi tal de po bres numa cova que nem tem dois pés de 
pro fun di da de. Dois ne gros con du zem o mor to para a se pul tu ra, em
uma pa di o la ou rede pre sa a com pri da vara, ati ram-no ao bu ra co, como
a um cão mor to, põem um pou co de ter ra sol ta por cima e en tão, se por 
ca u sa da pou ca pro fun di da de da cova, al gu ma par te do cor po fica des -
co ber ta, so cam-na com pe sa dos to cos de ma de i ra, de for ma que aca ba
for man do-se um hor rí vel min gau de ter ra, san gue e ex cre men tos. E se
al guns dias de po is com uma for te chu va ra da, des sas que, como re fe ri,
aqui pela sua ma i or ener gia e for tes go tas se dis tin guem das des car gas
de nu vens nas nos sas zo nas, a ter ra frou xa é ar ras ta da pela água, não
raro uma per na ou um bra ço es ma ga do, como que er gui do em pro tes to
à pro fa na ção, as sus tam ao in fe liz que nes se cam po-san to vai cho rar
al gu ma pes soa da fa mí lia.

Nem to dos aque les que a esse tem po aqui eram en tre gues à
me ta mor fo se do pó eram do povo ba i xo ou afri ca no; tam bém vi en ter -
rar aqui um no bre ale mão, de boa fa mí lia, ex-ofi ci al. O in fe liz, es ti ma do
por to dos os seus ca ma ra das pelo seu bom ca rá ter, des de jo vem só se
de di ca ra à pro fis são das ar mas e, como tan tos ou tros, na tola es pe ran ça
de al can çar me lhor sor te no Bra sil, ti ve ra a idéia de vir de Ham bur go
para o Rio de Ja ne i ro onde seu nome, igual men te bem co nhe ci do pelo
Con de do Rio Par do, ime di a ta men te lhe pro por ci o nou em pre go que
ul tra pas sa va a to das as suas le vi a nas es pe ran ças. De po is da épo ca in fe liz 
da dis so lu ção das tro pas es tran ge i ras ele se viu só e aban do na do; seus
an ti gos co le gas não lhe po di am aju dar, pois tam bém se acha vam na
mes ma di fi cul da de, e os ne go ci an tes ale mães do Rio de Ja ne i ro – en tre
os qua is ha via al guns bem im por tan tes, como por exem plo um Sr. Blass, 
um He in rich, um Fro eh lich Jor. – dos qua is em re su mo nada de bom se
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pode di zer, nada que ri am fa zer por ele. Esta be le cen do um pe que no
co mér cio ten tou ele vi ver, mas tam bém nis so não teve sor te e ver go -
nho sa men te en ga na do per deu o res to de seus in sig ni fi can tes ha ve res, 
fi cou à mer cê da mais ne gra mi sé ria. Em se me lhan te si tu a ção fal tou-lhe
co ra gem para afron tar com fir me za a des ven tu ra, caiu em de ses pe ro e
para es que cer os so fri men tos bus cou con so lo na ca cha ça, o me lhor
meio de des pa char-se de pres sa para o ou tro mun do.

Esse ve ne no, que a tan tos tem le va do ao tú mu lo, que tan tas
ve zes tem fe i to de he róis, co var des, de gen te sen sa ta, lou cos, e que
do mes ti ca até os ru des sel va gens da mata vir gem bra si le i ra, tam bém
aqui não fa lhou em seu re sul ta do; o cor po já en fra que ci do pe los in cô -
mo dos e pre o cu pa ções não su por tou por mu i to tem po as ex ces si vas
do ses de ál co ol; o in fe liz foi de fi nhan do e afi nal teve de ser re co lhi do ao 
hos pi tal da Mi se ri cór dia, com o que se evi tou pelo me nos que um ofi ci al
ale mão e no bre mor res se como um cão le pro so de fome e tris te za nas
ruas do Rio de Ja ne i ro. Quem dera ti ves se esse pás sa ro in fe liz per ma ne -
ci do em casa, em seu ni nho!

Que im pres são do lo ro sa e ao mes mo tem po hor rí vel para os
an ti gos ca ma ra das tor na rem a ver aqui esse ho mem en tre dois ne gros
ata ca dos da mais as que ro sa do en ça, num quar to es tre i to, aba fa do, pes ti -
len to! Sen ti men to re vol tan te! Mal di ção so bre os in fa mes que não ti ve -
ram cons ciên cia e que bra ram con tra tos sa gra dos! Exco mun ga dos se jam
os mal di tos ali ci a do res de Ham bur go!

Por fe li ci da de os so fri men tos fí si cos do co i ta do não du ra ram
mu i to, pois da se gun da vez que pre ten di vi si tá-lo já ele mi gra ra para o
re i no das som bras e, dez mi nu tos de po is de ex pi ra do, o ca dá ver ti nha
sido se pul ta do pela for ma que des cre vi, no ce mi té rio do hos pi tal, sem
bên ção nem sino, sem acom pa nha men to e sem es qui fe! Des ca nsa em
paz, ami go!

“Qu and tout est per du quand on n’a plus d’espoir,
“La vie est un op pro bre, et la mort un de vo ir.” [sic]

Nes tes três úl ti mos ca pí tu los só san gue, mor te e des gra ça; e
ain da não bas ta de san gue e mi sé ria: ago ra fa ca das por mão de mu lher!

Como não me pren des se mais ao Rio de Ja ne i ro ne nhum
de ver de ser vi ço, pas sei a fa zer ex cur sões para o in te ri or, lon ge; com pra va 
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e re ven dia pe les, cou ros, e achei-me fi nan ci al men te mu i to me lhor do
que an tes, quan do me ti do em bri lhan te uni for me com dou ra dos; não
obs tan te não lo gra va es que cer-me da per da de meu em pre go. Seja como 
for, es ses tem pos pas sa ram; como qual quer ou tra fe ri da, tam bém esta
ci ca tri zou pou co a pou co.

Numa das re fe ri das ex cur sões fui ter a um lu ga re jo cha ma do
S. Ana do Pi raí, onde to mei casa exa ta men te em fren te à ven da dum tal
Antô nio Vi e i ra. Este ho mem, como bra si le i ro ho mem bom e ho nes to,
mas vi o len to e ir ri tá vel, vi via aman ce ba do com uma Dul ci néia que, con -
quan to não fos se bo ni ta, man ti nha en re da do em má gi co en can ta men to
o bo na chão dono da ven da. Ele era ca sa do e pai de con si de rá vel fa mí lia, 
mas aban do na ra mu lher, fi lhos e fi lhas, só por amor a esta ra pa ri ga; e só 
com pra ra a ven da como pre tex to para se afas tar dos seus e vi ver às
ocul tas com essa in cas ta dona. Enquan to ele aqui ser via por 10 ou 20
Rs. um cá li ce de ca cha ça a todo ne gro que pas sas se, sua mu lher vi via
com os fi lhos na boa casa da fa zen da que lhe per ten cia, a qual para as
con di ções lo ca is po dia até ser con si de ra da es plên di da, e aí, se gun do a
fama, ela exer cia o di re i to de re pre sá lia ten do já con ce di do ou vi do fa vo -
rá vel e mais al gu ma co i sa a de ter mi na do chi chis béu. Em re su mo, o nos so
fa zen de i ro pre fe ri ra a uma vida con for tá vel de fa mí lia vi ver com a
aman te numa mi se rá vel ven do la. Em ge ral po rém, mu lhe res ca pa zes de
ar ran car um ma ri do à sua es po sa e en vol vê-lo na sua teia, não es tão
re pre sen tan do a pri me i ra in tri ga amo ro sa, já an tes pra ti ca ram na ars
aman di [sic]. Era o caso pre sen te.

Não tar dou mu i to, apa re ceu na re gião um mu la to, que por
ca u sa do ta ma nho era cha ma do de João Gran de [sic] e pro cu rou re a tar
com a Srª Pe tro ni na as re la ções já es que ci das, mas mu i to ín ti mas que
ou tro ra ha vi am tido. Mas isso não era tão fá cil como tal vez ima gi nas se o 
va ga bun do; a bela es per ta há mu i to es que ce ra com a bol sa do rico
fa zen de i ro o es far ra pa do ado ra dor de an ta nho. Além dis so ela sa bia
mu i to bem que o João Gran de fa zia a cor te mais ao seu di nhe i ro do que 
à sua be le za já bas tan te es ma e ci da; o es pe lho in de li ca do mos tra va-lhe
ape sar de sua va i da de, cada dia mais, ine xo ra vel men te, tra ços e ru gas de
seu ros to in di ca ti vos de ati va vida pre té ri ta.

Entre tan to o nos so em pre en de dor mu la to não se deu por
acha do com a la ti nha bem for ja da pela Srª Pe tro ni na; ela con ti nu a va
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mais ou me nos nas unhas dele, por quan to se re ve las se ao iras cí vel Antô -
nio Vi e i ra as suas an ti gas re la ções, em que ou tro ra es ti ve ra para com a
vir tu o sa vir gem, nada se ria mais pro vá vel do que dar ele um pon ta pé e à 
por ta da rua à de vo ta cri a tu ra. Para evi tar se me lhan te des gra ça, viu-se
ela for ça da a for ne cer obra fina da sua la to a ria e tra tar com mu i ta su ti le za
ao im por tu no ado ra dor. Este, po rém, co me çou a per der a pa ciên cia,
pois já con su mi ra o úl ti mo vin tém, de ma ne i ra que ma tre i ra men te ima -
gi nou um pla no para se in si nu ar na casa do ri val. Sob o pre tex to de es tar 
à pro cu ra de tra ba lho e ocu pa ção, en trou ele cer ta ma nhã na ven da do
fa zen de i ro, que jus ta men te es ta va a na mo ri car com a sua que ri da, en tre
garra fas de vi nho e ca cha ça. A Dul ci néia em pa li de ceu, mas teve que ca lar.

Esta va-se na co lhe i ta do café e nes ta re gião ha via fal ta de bra -
ços, pelo que aque le ho mem for te pa re ceu mes mo vin do a pro pó si to ao
Antô nio Vi e i ra. Con ten te o to mou a seu ser vi ço e lhe pro me teu a me ta de
do café que co lhes se.

Logo lhe foi in di ca do um quar ti nho ao lado da peça onde
dor mia o dono da casa com a mu lher, e as sim fi ca va o bode fe i to jar di -
ne i ro. Mas por mais bem su ce di do que fos se o es per ta lhão nes se co me ço
da sua in tri ga, a sua es per te za ma lo gra va ante a fir me za da mu lher; ela
ab so lu ta men te não que ria dar-lhe ou vi dos.

O mu la to ame a ça va, mas ela ou sa va. Por fim o fa zen de i ro
fa re jou o as sa do rou ba do. Qu an do ele se via ocu pa do no ter re i ro, com
seus es cra vos, a co lher o fru to do qual as nos sas ma tro nas pre pa ram sua 
be bi da pre di le ta, sem pre o seu novo em pre ga do, em vez de aju dar di li -
gen te men te, ti nha al gu ma co i sa que fa zer em casa, onde Pe tro ni na fi ca ra 
só, aten den do ao re du zi do ne gó cio da ven da. Mu i tas ve zes ele cor ria à
ven da sob o pre tex to de ter es que ci do a faca, de que aliás não ne ces si ta va
para o ser vi ço, mas sem a qual não se vê ne nhum bra si le i ro no in te ri or
do país, e só vol ta va ao tra ba lho de po is de ho ras. Era cer ta men te de
pro pó si to que ele de i xa va a arma em casa, bem o per ce beu Antô nio
Vi e i ra; não po dia ser es que ci men to, pois o bra si le i ro dá mu i ta im por tân -
cia à faca. Isso re vol tou o ho mem ci u men to, e ele in ter pe lou sua ama da;
esta lhe ju rou alto e bom som que ja ma is es que ce ra seus de ve res, sem -
pre lhe fora fiel, mas con fes sou que o bas tar do mo re no lhe fa zia a cor te. 
Enfu re ci do, sem dar ex pli ca ção, Vi e i ra en xo tou o mu la to do tem plo;
João foi-se em bo ra, ju ran do ter rí vel vin gan ça ao seu se nhor. Pri me i ra -
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men te to mou ser vi ço num fa zen de i ro vi zi nho, o qual se me lhan te men te
a Vi e i ra tam bém pre fe ri ra uma ven da or di ná ria com uma aman te à sua
bela casa de cam po e es po sa.

Con ti nu a ram as vi si tas à ven da do Antô nio, mas ago ra João
Gran de não se apre sen ta va mais como em pre ga do sub mis so, po rém
como fre guês exi gen te; ati ra va o di nhe i ro ao bal cão, e di nhe i ro en tão
não lhe fal ta va, pois es ta va ga nhan do mu i to no jogo, e em tom de
or dem pe dia o que lhe ape te ces se; o po bre dono da ven da, tor tu ra do
pelo ci ú me, ti nha que fa zer boa cara à brin ca de i ra de mau gos to. Veio o
tem po em que, seco o café e de bu lha do era en sa ca do e ex pe di do para o
Rio de Ja ne i ro. Apre sen tou-se en tão o mu la to a exi gir a paga pro me ti da.

Antô nio Vi e i ra pron ti fi cou-se logo a pa gar, mas sur giu gran de 
di fe ren ça nas con tas dos dois ri va is, pois um afir ma va ter co lhi do o
do bro do que o ou tro lhe cre di ta va ao que rer pa gar. Daí sur giu uma tar de 
vi o len ta dis pu ta, que seria tal vez ter mi na da com san gue, se por aca so
não es ti ves sem pre sen tes na ven da di ver sos ho mens e mu lhe res, que se
di ver ti am a jo gar, be ber e dan çar, e que se pa ra ram os dois con ten do res
es quen ta dos. Ao re ti rar-se, João Gran de ame a çou que vol ta ria na ma nhã 
se guin te a re cla mar a paga e que se não lhe fos se pago até o úl ti mo vin -
tém que ele exi gia aca ba ria com a vida do ven de i ro.

No ou tro dia, do min go, fo ram che gan do a pé e a ca va lo os
mo ra do res da re don de za, que iam as sis tir à mis sa da fre gue sia. Como de 
costu me, pri me i ra men te ma ta va-se o bi cho na ven da,∗ para que se
pu des se de po is ou vir a mis sa com ma i or en tu si as mo. De ve ras, um
ouvinte com ple ta men te em je jum de be bi da po de ria fa cil men te sen tir
có li cas de es tô ma go a ou vir a li ta nia la ti na lida não mu i to cer to e em
mau di a le to por tu guês. O João Gran de tam bém com pa re ceu em rou pa
domin gue i ra, isto é, de ca sa co de chi ta, mas não para ir da ven da à igre ja,
sim para be ber co ra gem e de po is en trar na dis cus são com o seu
ex-patrão.

Da mi nha ja ne la ob ser vei sos se ga da men te a cena, da qual
des de logo pre vi que não aca ba ria bem. O dono da casa foi bus car o seu 
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li vro de apon ta men tos e pro cu rou de mons trar que já ha via pago mais
do que de via, ao pas so que o ou tro vo ci fe ra va, pra gue ja va e re cla ma va
sa tis fa ção ime di a ta. A prin cí pio a dona não apa re cia, mas ha via mu i ta
gen te pre sen te, da qual en tre tan to nin guém que ria me ter-se na bri ga.

Qu an do o mu la to viu que pa la vras nada re sol vi am, pu xou do
cin to com pri da e lar ga faca, es pe tou-a di ver sas ve zes no bal cão que os
se pa ra va e ber rou com voz ter rí vel: “Qu e ro be ber o teu san gue, ca chor ro! e 
é hoje.” O ou tro tam bém se ar mou às pres sas, mas além duma faca tam -
bém trou xe es pin gar da, e as sim se de fron ta ram como dois ga los de
ri nha in gle ses, en fu re ci dos e pron tos para a bri ga, não es que cen do
ne nhum dos im pro pé ri os de que a lín gua por tu gue sa é tão rica.

Ain da mais ir ri ta do pela ines pe ra da re sis tên cia, João Gran de
de cla rou afi nal ao fa zen de i ro que a sua Dul ci néia era mu lher à-toa, tan to 
que an tes de ser dele fora mu i to tem po sua; nis to abriu-se de re pen te a
por ta da co zi nha e ir rom peu ra i vo sa a mu lher, des ca be la da, ran gen do os 
den tes, como uma fú ria, ou como uma ti gra a que se rou ba ram os fi lhos, 
e ata cou o ho men zar rão, des fe rin do-lhe mor tal fa ca da que atra ves sou o
ca sa co e a ca mi sa e pe ne trou fun do na car ne. Assus ta do em pur rou de si
a fera e ba nha do em san gue cor reu para fora da ven da. Ao ar li vre
pa rou; tre mia-lhe con vul sa men te a mão em que se gu ra va a lar ga faca.
Então al guns dos ho mens que se acha vam na ven da se gu ra ram a mu lher 
en fu re ci da e tra ta ram de to mar-lhe a faca, mas ela mor dia, ar ra nha va,
ba tia e pro cu ra va fe rir a tor to e a di re i to, com enér gi co de ses pe ro, e que -
ria a todo tran se sair por ta afora para aca bar com o mu la to, e tan to gri -
tou e ber rou que aca bou ca in do sem sen ti dos. Ago ra Antô nio Vi e i ra
tam bém se en co ra jou: saiu da casa, ar mou o ga ti lho da es pin gar da e trê -
mu lo apon tou ao ad ver sá rio.

Exte nu a do pela for te per da de san gue, este pa re cia já nas vas -
cas da ago nia; fu gi ra-lhe a ve lha bra vu ra, im plo rou que lhe pou pas sem a
vida. De medo da pu ni ção, o ven de i ro ofen di do em seu di re i to de amor, 
não quis acar re tar cul pa de mor te: ati rou fora a arma, cor reu à casa e
logo vol tou com uma com pri da vara de pon ta fer ra da e com a mes ma
pôs-se a ba ter no mo ri bun do, na ca be ça e nas cos tas, de ma ne i ra que de
todo caiu e não dava mais si nal de vida. Fe liz men te nis so che gou o seu
novo pa trão e como pelo me nos hou ves se uma cen te lha de com pa i xão
em seu pe i to, com um mo vi men to des tro se gu rou os bra ços de Antô nio 
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Vi e i ra e o obri gou a afas tar-se. Ao qua se mor to João Gran de, en san -
güen ta do, ar ro xe a do, ele o fez trans por tar para sua casa e lá ele foi pou co
a pou co res ta be le cen do-se.

Pa re cia im pos sí vel que uma cena tão sé ria, ocor ri da na pre -
sen ça de tan tas tes te mu nhas pu des se pas sar em si gi lo; por isso o es per to 
fa zen de i ro achou acer ta do dar ele mes mo a par te e fi gu rar como acu sa -
dor. Com esse ob je to di ri giu-se pri me i ra men te ao es cri vão do juiz de
paz, a quem pôs uma boa quan tia de di nhe i ro na mão, e de po is em
com pa nhia do mes mo foi à pre sen ça do pró prio se nhor juiz de paz, tão
avan ta ja do de bar ri ga quan do de to li ce.

O es cri vão, su bor na do, fez-lhe um re la tó rio tal que o cor pu -
len to se nhor juiz se viu le va do a de cla rar o João Gran de cri mi no so [sic] e
ex pe dir or dem de pri são con tra ele. E re al men te o po bre di a bo, ape sar
de suas fe ri das e pan ca das, ain da te ria ido para a ca de ia não ti ves se o seu 
pa trão sa bi do a tem po da no tí cia e tra ta do de re mo vê-lo ra pi da men te
para ou tro dis tri to, onde fi cas se fora do al can ce do bra ço da que le
pe que no dés po ta.

Seria demasiado longo se eu quisesse aqui mencionar ainda
todos os fatos que comigo sucederam em minhas viagens ao interior,
depois da expulsão de D. Pedro; mas tratarei deles mais tarde, em
outra obra, na qual abrangerei as minhas digressões pela Espanha e
França.

Com zelo, di li gên cia e pelo me nos boa von ta de de pro por -
ci o nar um li vro que es cla re ça um pou co a es cu ri dão ain da re i nan te a
pro pó si to des te gran de Impé rio, tra cei para meus le i to res os di ver sos 
qua dros de an tes e de po is da re vo lu ção e es pe ro ape nas, ao des pe -
dir-me, que ele sa be rá en ten der-me exa ta men te a jul gar com acer to.

Ter mi na aqui uma ca tás tro fe ca pi tal da mi nha exis tên cia,
cai o pano, está fin da a re pre sen ta ção do dra ma. D. Pe dro, o Impe ra -
dor, foi en xo ta do, em seu lu gar está uma cri an ça, sob a égi de de José
Bo ni fá cio, o re vo lu ci o ná rio, e a re gên cia é açam bar ca da pelo Lima, o
ti ra no.

Devo ain da ci tar que em par te a fal ta de di nhe i ro que des de
esse tem po se tor nou cada vez mais sen sí vel em todo o Impé rio, em
par te as con ti nu a das ce nas de hor ror, e fi nal men te a ar den te sa u da de da
pá tria ama du re ce ram em meu es pí ri to o pro pó si to de re gres sar à Eu ro pa,
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mas jul guei de ver a mim mes mo a sa tis fa ção de pri me i ra men te vi si tar 
al guns pa í ses des ta nos sa par te do mun do, da qual eu sa í ra tão jo vem e
que pou co ou nada co nhe cia, an tes de vol tar aos bra ços de mi nha es tre -
me ci da fa mí lia, que an si o sa es pe ra va por mim.

Assim to mei um na vio ge no vês, Estre la Ma tu ti na, e par ti, não
di re ta men te para Ham bur go ou Bre men, mas para Cá diz, para daí
se guir via Ma dri e Pa ris para a Ale ma nha. O que nes tas vi a gens me
su ce deu de no tá vel e aven tu ro so, como dis se, cons ti tu i rá sec ção es pe ci al 
des ta obra, logo que o tem po e as cir cuns tân ci as o per mi tam e se for
re co nhe ci do o meu zelo.

Como ade qua do ane xo, ain da acres cen to uma re su mi da ex po -
si ção es ta tís ti co-ge o grá fi ca e de his tó ria na tu ral a res pe i to des te in co -
men su rá vel Impé rio.

DIVISÃO EM PROVÍNCIAS
O Bra sil, des co ber to no ano de 1500 por Álva res Ca bral,

deve o nome, se gun do se su põe, a uma es pé cie de ma de i ra de no mi -
na da pau-bra sil [sic]. Qu an do os pri me i ros por tu gue ses de sem bar ca -
ram em Por to Se gu ro, si tu a do en tre o Rio de Ja ne i ro e a Ba hia, to ma -
ram esse pau aver me lha do por brasa [sic] e por ele ba ti za ram o atu al
Impé rio. Pri me i ra men te co lô nia de Por tu gal, de po is re i no e fi nal -
men te Impé rio, todo o vas to país foi a prin cí pio di vi di do em ca pi ta -
ni as ge ra is, mais tar de em 19 pro vín ci as, a úl ti ma das qua is ao sul,
Cis pla ti na, pelo tra ta do de paz de ou tu bro de 1828 foi re co nhe ci da
como Re pú bli ca do Uru guai, li vre e in de pen den te. As ou tras 18 que
for mam todo o Impé rio são:

1. Pará (Grão-Pará), ca pi tal Be lém.
2. Ma ra nhão, ca pi tal S. Luís do Ma ra nhão.
3. Pi a uí, ca pi tal Oe i ras.
4. Ce a rá, ca pi tal Ce a rá.
5. Rio Gran de do Nor te, ca pi tal Ci da de do Na tal.
6. Pa ra í ba, ca pi tal Pa ra í ba do Nor te.
7. Per nam bu co, ca pi tal Per nam bu co.∗
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8. Ala go as, ca pi tal Vila do For te das Ala go as.
9. Ser gi pe, ca pi tal Ser gi pe ou Ci da de de S. Cris tó vão.
10. Ba hia, ca pi tal S. Sal va dor da Baía de To dos os San tos.
11. Espí ri to San to, ca pi tal Vi tó ria.
12. Rio de Ja ne i ro, ca pi tal Rio de Ja ne i ro.
13. S. Pa u lo, ca pi tal S. Pa u lo.
14. S. Ca ta ri na, ca pi tal Ci da de do Des ter ro.
15. S. Pe dro do Sul ou Rio Gran de do Sul, ca pi tal Por to Ale gre.
16. Mi nas Ge ra is, ca pi tal Vila Rica ou Ouro Pre to.
17. Goiás, ca pi tal Ci da de de Goiás.
18. Mato Gros so, ca pi tal Vila Bela, hoje Ci da de de Mato Gros so.

PORTOS DE MAR
a) Cos ta Nor te. 1. Be lém; 2. S. Luís do Ma ra nhão; 3. Pi a uí; 4.

Ara ca ti.
b) Cos ta Les te. 1. Ci da de do Na tal; 2. Pa ra í ba; 3. Per nam bu co;

4. Por to Cal vo; 5. Ser gi pe d’el-Rei; 6. Ba hia; 7. Espí ri to San to; 8. Rio de
Ja ne i ro; 9. San tos; 10. Rio Gran de.

RAÇAS HUMANAS
1. Por tu gue ses ou fi lhos do re i no, ge nu í nos eu ro pe us por tu -

gue ses, in con tes ta vel men te a par te pre fe rí vel da po pu la ção do Bra sil,
tan to no pon to de vis ta do ca rá ter, como no da in te li gên cia.

2. Bra si le i ros, ou por tu gue ses nas ci dos no Bra sil, de as cen -
dên cia mais ou me nos pura.

3. Mu la tos, nas ci dos da mes cla de bran cos com ne gros.
4. Ma me lu cos, mes ti ços de bran cos e ín di os.
5. Ne gros, le gí ti mos, im por ta dos da Áfri ca.
6. Criou los, ne gros nas ci dos no Bra sil.
7. Curi bo cas, cru za de ne gro e ín dio.
8. Índi os, pu ros, abo rígines do Bra sil.
A res pe i to des tes úl ti mos es cre vi ex ten sa men te no pri me i ro

vo lu me e aqui ape nas ob ser vo ain da que se cha mam bu gres, gen ti os ou
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ta pu i as aque les que ain da vi vem em com ple ta sel va ge ria, ao pas so que
os ci vi li za dos se cha mam ca bo clos.

ARTIGOS DE EXPORTAÇÃO
Café, açú car, al go dão, ta ba co, pau de tin tu ra ria, ca cau, ar roz,

ba u ni lha, co pa í ba-bál sa mo, sal sa par ri lha, con chas de tar ta ru ga, pa pa ga i os,
uru cum, aça frão, pi men ta, pe les de onça, co cho ni lha, chá do Pa ra guai,
ipe ca cu a nha, di ver sas es pé ci es de bál sa mo e goma, qui na cin zen ta, cas -
ca ri lha, ja ca ran dá, óleo de rí ci no, gen gi bre, cou ros de boi, chi fres, mer -
cú rio, pe dras pre ci o sas.

NO TAS AO CA PÍ TU LO XIX

148 Como se sabe, o Mar quês de Bar ba ce na era mi ne i ro e não ba i a no, em bo ra te nha
pas sa do boa par te de sua vida na Ba hia e ali exer ci do múl ti plas ati vi da des.

149 Essa re vol ta das ilhas das Co bras teve lu gar a 7 de ou tu bro de 1831. Então já
havia sido cri a da a Gu ar da Na ci o nal, mi lí cia des ti na da a cus to di ar Exér ci to e
Marinha e a ga ran tir a po li ti ca gem do gru po do fa mo so Padre Feijó.
Na ilha es ta ci o na va ape nas o Cor po de Arti lha ria de Ma ri nha, que não sen do
secun da do, como era es pe ra do, pe los ele men tos de ter ra, ren deu-se pron ta men te
por fal ta de re cur sos, às for ças da Gu ar da Na ci o nal e Po lí cia, sob o co man do do
Co ro nel João Pa u lo dos San tos Bar re to e Ma jor Luís Alves de Lima e Sil va.

150 Nesse em pre en di men to da de po si ção da re gên cia to ma ram par te en tre ou tras
per so na li da des bem co nhe ci das, José Bo ni fá cio, o Te nen te-Coronel Fri as de
Vasconce los e ou tros che fes mi li ta res, que se acha vam pre sos em Vil le ga ig non. 
Suble va ram a guar ni ção da ilha, de sem bar can do com ela em Bo ta fo go, e marcharam
para o cen tro da ci da de. Foi a 3 de abril de 1832. No Cam po de Santa na, fo ram
ba ti dos pela Gu ar da Na ci o nal e Po lí cia, en tão cha ma da “Per ma nen tes”.
Pa re ce que hou ve nes se pre lú dio uma pre ci pi ta ção, por que a 17 do mes mo mês
re ben ta o mo vi men to lar ga men te pre pa ra do a que se re fe re Se id ler, che fi a do pelo
Ba rão de Bü low.
Este foi pre so, em 1833, e foi con de na do a 10 anos de pri são com tra ba lho, mas
em 1834 teve essa pena co mu ta da na de ba ni men to para fora do Impé rio.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Índi ce Ono más ti co

A

Abreu (ge ne ral) – 137, 153, 159, 189
Adri a no – 83
Ai res Sal da nha – 84
Ale xan dre – 61, 282
Alva ren ga Pe i xo to – 54
Álva res Ca bral – 410, 482
Alve ar (ge ne ral) – 125, 154, 156, 160, 161,

162, 215, 217, 241
Amé lia  (im pe ra triz) – 45, 410, 412, 413,

420
Andra da, José Bo ni fá cio de – Ver Sil va, José 

Bo ni fá cio de Andra da e 
Andra de, Go mes Fre i re de – 54
Andre zi to – Ver Arti gas, André
Arti gas, André – 54

B

Ban de i ra de Melo – 112
Bar ba ce na (mar quês de) – Ver Pon tes,

Fe lis ber to Cal de i ra Brant
Bar re to (ma re chal) – 247, 248, 253
Bar re to,  João Pa u lo dos San tos (co ro nel) – 

484 
Be a u har na is, Eu gê nio – 410, 412
Ben to Ma nu el (co ro nel ) – 136, 246, 254,

255
Be res ford – 238, 271, 310
Be ve ri na (co ro nel) – 162
Blass (ne go ci an te) – 475
Bo ba de la – 313
Bösch, Th. – 84

Bra gan ça (du que de) – 464
Bra si le i ra, Isa bel Ma ria de Alcân ta ra –

131, 137
Bra un (ma re chal) – Ver Brown (ma re chal)
Brown (al mi ran te ) – 133, 134, 160, 272,

273, 289, 398
Brown (ma re chal) – 217, 221, 223, 224,

231, 233, 236, 237, 238, 242, 244, 245,
247, 248, 249, 254, 255, 273, 283, 290,
313, 435, 444, 445

Brown, Gus ta vo Hen ri que – 232
Bru to – 100, 418
Bü low, von (ba rão) – 472, 473, 474, 484

C 

Ca la do, João Cri sós to mo (ge ne ral) – 159
Car los X – 433
Car los XII – 298
Car los, o Te me rá rio – 298
Car ro (ca pi tão) – 399
Cás sio – 418
Cal das Au le te – 253
Ca mões – 293
Cas tro (vis con de de) – 279
Cas tro Alves – 313
Ca ven dish – 53
Ca tão – 474
Ca xi as (du que de) – Ver Sil va, Luís Alves

de Lima e
Cer van tes – 410 
Cé sar (im pe ra dor ro ma no) – 418
Cleó pa tra – 431



Coch ra ne – 243
Co lom bo – 82, 107, 129
Cot ter (co ro nel) – 259, 260
Cunc ta tor – 242
Cu nha (con de da) – 52, 54

D

Da má sia (dona) – 231, 301, 302, 303
De La Flo te – 313
Dell’Hoste (co ro nel) – 264
Des ce li ers, Pi er re – 342
Dra con – 166
Dra go – 261, 262
Du clerc – 54
Du guay-Trou in – 54
“Duro” – 94, 95, 467

E

Ehlers – 189
Ende, Car los Go do fre do von –189
Epi cu ro – 341
Eu gê nio – Ver Be a u har na is, Eu gê nio

F

Fe i jó (pa dre) – 484
Fer nan do VII – 472
Fran cis ca Ca ro li na dos Anjos (dona) – 410
Fran cis co (dom) – 222, 223
Fre de ri co II – 424
Fri as de Vas con ce los (ma jor) – 460, 484
Froch lich ( ne go ci an te) – 475 
Fru tu o so – Ver Ri be i ro, Fru tu o so

G

Go iás (du que sa de) – Ver Bra si le i ra, Isa -
bel Ma ria de Alcân ta ra

Gon çal ves, Ben to – 54, 254
Gon za ga, To más Antô nio – 54
Gor don, Ro bert (sir) – 260
Gu i ma rães – 94

H

Han del mann – 189, 439, 460
He in rich (ne go ci an te) – 475
Hil de brand, João Da ni el – 189
Ho garth – 304
Hol zen (ba rão de)  – 137
Hol zen (ba ro ne sa de) – 137
Hum boldt (ba rão de) – 322

I

Ita ba i a na (vis con de de) – 232

J

Ja nuá ria Ma ria (dona) – 410
Je sus – Ver Je sus, Luís Ma nu el de
Je sus, Luís Ma nu el de (ma jor) – 249, 250, 

292, 310, 311, 372, 374, 387, 388
João VI (dom) – 89, 95
João Gran de – 477, 479, 480, 481
José Bo ni fá cio – Ver Sil va, José Bo ni fá cio

de Andra da e

K

Kerst (ca pi tão ) – 444
Klin ger (ge ne ral) – 273
Kloss – 129, 132
Kni ver, Antô nio – 53
Kos ter – 214
Kot ze bue – 33
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L 

La gu na (vis con de de) – Ver Le cór, Car los 
Fre de ri co (ge ne ral) 

Laís – 429
Laje (con de de) – 158
La tor re (co ro nel) – 245, 247, 255
La val le ja (ge ne ral) – 247, 272, 273, 283, 284
La vá ter – 304
La vra dio (mar quês do) – 54
Le cór, Car los Fre de ri co (ge ne ral) – 137,

238, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 248,
250, 254, 283, 284, 285, 289, 290, 308

Le o pol di na (im pe ra triz) – 89, 122, 123,
126, 127, 128, 129, 410, 412, 432

Le u cá dia – 427, 428
Lima – Ver Sil va, Fran cis co de Lima e
Lima e Sil va – Ver Sil va, Fran cis co de

Lima e
Lima, José To más de – 189
Li nha res (con de de) – 205
Lip pe (con de de) – 83, 394
Lobo (al mi ran te) – 134, 135
Lobo, Ma nu el (dom) – 84
Lu í sa – 105, 106

 M 

Ma ci el, Sal va dor José (bri ga de i ro) – 341
Maia, Antô nio José da Sil va – 439
Ma lhe i ros, Pe dro Ma cha do de Mi ran da –

Ver Mi ran da (mon se nhor)
Mans feld, V. – 61, 129, 131, 132
Ma qui a vel – 259
Ma ria da Gló ria (dona) – 87, 410, 413, 414, 

458, 464
Maul, Car los – 255
Mena Bar re to (co ro nel) – 279
Me tter nich – 413

Me yer (te nen te) – 457
Mi guel (dom) – 270
Mi ran da (mon se nhor) – 116, 117, 119,

179, 189
Mon te zu ma – 415, 423, 424

N

Na po leão – 122, 166, 282
Nero – 282

O

Ori be (pre si den te) – 255
Osó rio (ge ne ral) – 342

 P

Pais, José da Sil va – 54
Pa u la Ma ri a na (dona) – 410
Pe dro, o Gran de – 298
“Pe dro Bur ro” – ver Pe dro I (dom)
Pe dro I (dom) – 28, 29, 31, 33, 35, 45, 47, 

49, 66, 67, 69, 70, 78, 80, 84, 87, 90, 92,
93, 99, 112, 116, 120, 121, 122, 123,
125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135,
136, 157, 166, 171, 177, 200, 223, 240,
254, 257, 258, 259, 262, 269, 270, 275,
276, 277, 281, 282, 298, 315, 343, 347,
398, 410, 412, 413, 414, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 425, 432, 433, 435,
437, 439, 441, 442, 446, 451, 452, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 465,
467, 469, 481

Pe dro II (dom) – 73, 99, 347, 410, 465, 472
Pe re i ra, José Cle men te – 415
Pe tro ni na (dona) – 477
Pin to Gu e des (al mi ran te) – 272
Pin to, Se bas tião Par re to Pe re i ra (ge ne ral) –

159, 233
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Pi zar ro (mo nse nhor) – 55
Plan cher – 471
Pla tão – 185
Pon tes, Fe lis ber to Cal de i ra Brant – 137,

153, 158, 160, 161, 165, 217, 230, 232,
409, 410, 412, 413, 414, 423, 469, 484

Prahl (te nen te) – 80, 84
Paz (ge ne ral) 283, 284

Q

Qu e i rós, Ale xan dre  Luís de (sar gen to-mor)
– 161

Qu e i rós, José Luís de (sol da do) – 161

R

Rau (dr.) – 127
Ri be i ro, Fru tu o so – 240, 241, 242, 243
Ri car dina – Ver So a res, Ri car di na
Rio Bran co (ba rão do) – 460
Rio Par do (con de de) – 266, 270, 271,

417, 418, 422, 475
Ri ve ra, Fru tu o so – 54, 242, 254, 255
Ro mão (ca pi tão) – 281, 300, 301, 302
Ron de au – 255
Rosa – 282, 294
Ro sa do, Mas se na (ge ne ral) – 125, 136,

137, 158, 231
Ro sas – 255
Rou sseau, Jean-Jac ques – 34, 464

S

Sá, Au gus to de – 313
San tos (con des sa de ) – 131
São Le o pol do (Vis con de de) – 189
Sar mi en to – 254
Saul (rei) – 125
Sce vo la – 100

Schäf fer, von (ma jor) – 34, 36, 59, 166,
168, 249, 259

Schil ler – 72, 283
Schle gel – 293
Schram bach (ca pi tão) – 444
Schwal bach (co ro nel) – 270, 456, 437
Sil va, Fran cis co de Lima e (bri ga de i ro) – 

98, 132, 160, 161, 254, 313, 413, 415,
416, 421, 422, 423, 438, 456, 457, 460,
465, 467, 473, 474, 481

Sil va, Luís Alves de Lima e – 112, 438, 484
Sil va, José Bo ni fá cio de Andra da e – 99,

347, 413, 467, 472, 474, 481, 484
So a res, Ri car di na – 71, 72, 73
Sol tau (te nen te) – 392
Sou sa Doca (te nen te-co ro nel) – 136, 137, 

342
Sou sa, Fa us to de – 55
Ste i nha u sen – 77
Su árez, Jo a quim (don) – 255
Suc kow, von (ma jor) – 443

T

Ti o la (ma jor) – 263     
Ti ra den tes – 54
Tower, André – 53
Tra ja no – 282
Tren berg (con de de) – 137

V 

Va len te, To más Jo a quim Pe re i ra (bri ga -
de i ro) – 438

Vi cen ça (dona) – 385
Vi e gas, Gas par de – 342
Vi e i ra, Antô nio – 477, 478, 479, 480, 481
Vi e i ra Fa zen da – 55
Vil le ga ig non – 53, 54
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Virgí lio – 456
Vo gel, Car los Le opoldo – 189

W

Wal lens te in – 241
Was hing ton – 424
Wel ling ton – 117, 238, 283
Wert he im, von – 374
Wettern, von – 34

Y

Ye ats, Wil li am Wo ods – 249

X

Xan ti pa – 102
Xe nó cra tes – 341

Z

Za ga le (co ro nel) – 159

Dez anos no Brasil 489



Dez Anos no Bra sil, de Carl Se id ler,
 foi 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 março de 2003, 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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