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Nota limi nar

ESTA SEGUNDA SÉRIE dos Ensa i os e Estu dos foi
pu bli ca da em 1932, tam bém por ini ci a ti va da So ci e da de Ca pis tra no de
Abreu e sob a di re ção de Eu gê nio de Cas tro e Ro dol fo Gar cia. Fo ram
es cri tos en tre 1903 e 1927 em re vis tas, jor na is, e como pre fá ci os de
li vros.

Abre o vo lu me um pri mo ro so es tu do so bre Ca xi as, cuja bi bli o -
gra fia era en tão mu i to li mi ta da, e an da va es que ci da pela Re pú bli ca. De -
po is das Re fle xões so bre o ge ne ra la to do Con de de Ca xi as, so -
bre o seu sis te ma mi li tar e po lí ti co: pa ra le lo en tre o no bre
con de e os di ver sos ge ne ra is, seus pre de ces so res (Por to Ale gre,
1845), ain da quan do Ca xi as não ha via re a li za do toda sua obra, se -
guiu-se o es bo ço bi o grá fi co que apa re ce na Ga le ria dos Bra si le i ros
Ilus tres, de S. A. Sis son (Rio de Ja ne i ro, 1859, I, 10), e logo o de José 
de Alen car, O Mar quês de Ca xi as (Rio de Ja ne i ro, 1867); Ca xi as.
Apon ta men tos para a His tó ria Mi li tar do Du que de Ca xi as, de 
Eu do ro Ber link, es cri to em 1877, só foi pu bli ca do to tal men te em 1929, 
em bo ra Ca pis tra no de Abreu ini ci as se a pu bli ca ção de al guns ca pí tu los
em 1924, na Re vis ta do Bra sil. Veio de po is a gran de obra do Pa dre
Jo a quim Pin to de Cam pos, Vida do gran de ci da dão bra si le i ro



Luís Alves de Lima e Sil va, ba rão, con de, mar quês, du que de
Ca xi as, des de o seu nas ci men to em 1803 até 1878 (1ª ed., Lis -
boa, 1878, 2ª ed., Bi bli o te ca Mi li tar, 1939).

De po is que Ca xi as fa le ceu a 7 de maio de 1880, na fa zen da
San ta Mô ni ca, só apa re ce ram a Ho me na gem pós tu ma ao du -
que de Ca xi as (Rio de Ja ne i ro, 1880), co le ção de pu bli ca ções re u ni da pelo 
fu tu ro ge ne ral José Ber nar di no Bor mann, que se di stin gui rá como his to ri -
a dor mi li tar, e o ar ti go “O Du que de Ca xi as”, um es bo ço bi o grá fi co, pu -
bli ca do no Alma nack da Ga ze ta de No tí ci as para 1881.

Como se vê, foi esse es tu do o pri me i ro pu bli ca do por um his to -
ri a dor após vin te e três anos da mor te de Ca xi as, tem po su fi ci en te, qua se 
uma ge ra ção, para que sua fi gu ra e seu pa pel fos sem exa mi na dos sem as
pa i xões da épo ca. De ven do-se le var em con ta que nes te mo men to não es ta va
a Re pú bli ca mu i to in te res sa da no cul ti vo dos gran des ho mens do Impé rio.

Cabe, por tan to, a Ca pis tra no de Abreu ter ini ci a do na his to ri o -
gra fia o exa me do pa pel de Ca xi as e seu es tu do re ve la seu po der de
sín te se e sua ca pa ci da de in ter pre ta ti va.

O se gun do es tu do é tam bém, em bo ra cur to, um exa me do que
era a ge o gra fia do Bra sil nos co me ços do sé cu lo, quan do ela ain da não
ha via atin gi do seu de sen vol vi men to atu al. Vê-se como Ca pis tra no ali a va 
a ge o gra fia ao seu des cor ti no his tó ri co.

O en sa io so bre Antô nio José da Sil va, o Ju deu, ini cia nes te
sé cu lo a his to ri o gra fia so bre os cris tãos-no vos no Bra sil, um as sun to que tem
de sa bro cha do nes tes úl ti mos anos, a par tir do es tu do de João Lú cio de
Aze ve do, His tó ria dos Cris tãos-No vos Por tu gue ses (Lis boa,
1922) em Por tu gal, e da obra de vá ri os au to res, Os Ju de us na His tó ria
do Bra sil (Rio de Ja ne i ro, 1936), no Bra sil. É ver da de que Var nha -
gen te ria es cri to sua bi o gra fia (Rev. do Inst. Hist. e Geog. Bra si le i ro,
IX, 1847, 114), e a Re vis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co
Bra si le i ro ha via pu bli ca do o tras la do do seu pro ces so e car ta so bre ele e
ou tros con de na dos (LIX, 1896, 114 e VI, 1844, 322).

Suas in tro du ções à Pri me i ra Vi si ta ção do San to Ofí cio.
Con fis sões e às De nun ci a ções da Ba hia, 1591-1592  (São Pa u lo,
1922 e 1925, sen do a pri me i ra re pro du zi da pela So ci e da de Ca pis tra no de 
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Abreu, Rio de Ja ne i ro, 1935) são em pre sas ini gua lá ve is pela pes qui sa
nova e ori gi nal que abria um cam po novo de es tu do, qua se sem pre en vol vi -
do por es con di da dis cri mi na ção – que ele rom pia – como por que era um
re tra to que até en tão não se fi ze ra da so ci e da de co lo ni al, da psi co lo gia dos
po vos, no pri me i ro sé cu lo do Bra sil. No va men te pi o ne i ro, como sem pre.

Pre cur sor, sem ga bar-se de o ser, foi ain da quan do deu aos
es tu dos je su í ti cos a im por tân cia que eles me re ci am. Não se pode es cre ver
a his tó ria do Bra sil co lo ni al sem co nhe cer a his tó ria dos je su í tas no Bra -
sil, te ria dito. Os es tu dos so bre Fer não Car dim, e so bre a obra de
Anchi e ta são ad mi rá ve is sín te ses his tó ri cas e abrem nova área para a 
his to ri o gra fia bra si le i ra, que se for ti fi ca com a eru di ta obra do Pa dre
Se ra fim Le i te.

Frei Vi cen te do Sal va dor foi o pri me i ro a es cre ver uma His -
tó ria do Bra sil (1627) e esta obra clas si fi ca-se, como os Diá lo gos, en -
tre as dez me lho res obras do pe río do co lo ni al. Sua edi ção pri mo ro sa era
tam bém uma li ção de crí ti ca de tex tos, ou tro exem plo que ele deu aos
his to ri a do res bra si le i ros.

O Diário de Pero Lopes de Sousa não é um livro de história
que se iguale aos Diálogos, às obras jesuíticas, à História do Brasil de
Frei Vicente, mas sem ele seria impossível reconstituir o que se fizera
no conhecimento da navegação, da costa, dos ventos, das primeiras gentes
que começavam a habitar a terra. Como sempre, foi Varnhagen quem o
descobriu e o divulgou; mas coube a Capistrano descobrir e incentivar o
então capitão-de-corveta Eugênio de Castro a preparar a monumental
obra crítica, cujo estudo aqui publicado serve de prefácio ao Diário.

Cla u de Abbe vil le é, ao lado de Yves d’Evreux, uma das fon -
tes da his to ri o gra fia do Ma ra nhão re la ti va men te aos fran ce ses em São
Luís. A ra ri da de da obra e a pés si ma tra du ção de Cé sar Au gus to
Mar ques le va ram Ca pis tra no a con ven cer Pa u lo Pra do da ne ces si da de
de uma re pro du ção fac-si mi lar, li mi ta da, in fe liz men te, a cem exem pla res, 
o que não re sol veu a ina ces si bi li da de da obra, além de ter sido uma ini ci a -
ti va pu ra men te eli tis ta.

O “28 de janeiro” precede a obra de Oliveira Lima, publicada
em 1910, que desenvolverá o tema com maior largueza e reabre a questão
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da liberdade dos portos e a comercial, saudando-o como um dos maiores atos 
públicos da nossa história. Não o podemos acusar de não ver o que se vê
hoje, quando a própria historiografia inglesa estuda o predomínio e o
Imperialismo britânicos.

“Sob o Pri me i ro Impé rio” é uma sín te se es cri ta em 1908 da
obra de Edu ar do The o dor Bo es che, ofi ci al ale mão que es te ve no Bra sil
ser vin do de 1825 a 1834. A obra só veio a ser tra du zi da pelo Dr.
Vi cen te de Sou sa e pu bli ca da em 1919 na Re vis ta do Insti tu to His -
tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro.

A crí ti ca ao li vro de Alber to Ran gel so bre a Mar que sa de
San tos lou va, como me re ce, um tra ba lho que trou xe uma gran de con tri -
bu i ção à his tó ria bra si le i ra atra vés da bi o gra fia.

O pe que no es tu do so bre Fran cis co Ra mos Paz mos tra a ca pa -
ci da de de ad mi ra ção de Ca pis tra no por um ho mem que, vin do mo des ta -
men te de Por tu gal, con se guiu re u nir uma ex ce len te bra si li a na – numa
épo ca em que pou quís si mos se de di ca vam a isso – e co la bo rou com seus
li vros ra ros na ex po si ção de his tó ria do Bra sil de 1881, apa re cen do no
Ca tá lo go como ex po si tor. De po is de sua mor te, sua bi bli o te ca foi ad qui -
ri da por Arnal do Gu in le, e do a da à Bi bli o te ca Na ci o nal, a cujo acer vo
foi in cor po ra da.

JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES
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O Du que de Ca xi as ∗

HÁ UM sé cu lo, em Magé, na ba i xa da do Rio de Ja ne i ro,
nas ceu Luís Alves de Lima, a 25 de agos to, dia de S. Luís, rei de Fran ça,
de quem to mou o nome. Des cen dia de no tá vel fa mí lia em que cru za -
vam o ele men to fran cês, o ele men to por tu guês e o ele men to na ci o nal;
pelo lado pa ter no como pelo lado ma ter no dela sa í ram onze ge ne ra is,
no de cur so de três ge ra ções.

A 22 de no vem bro de 1808 sen tou pra ça de ca de te no re gi -
me nto de seu avô José Jo a quim de Lima e Sil va; aos quin ze anos foi
pro mo vi do a al fe res; ter mi na dos van ta jo sa men te os es tu dos na Real
Aca de mia Mi li tar, pas sou a te nen te, ain da em tem po de D. João VI.

A re ti ra da do ve lho rei para a Eu ro pa foi o des per tar de um
so nho agra dá vel que du ra ra tre ze anos. Me tró po le e re i no, o Bra sil vol -
ta va a co lô nia. E as Cor tes por tu gue sas, com uma co e rên cia de mo crá ti ca,
hon ra da mas im pru den te, co me ça ram a obra de re ge ne ra ção pelo tro no
e pe las cu mi a das. No Bra sil fo ram logo fe ri dos em seus in te res ses os al tos 
digni tá ri os que cir cun da vam o jo vem prín ci pe-re gen te, e em con ta to con -
tí nuo com este po di am in ci tar e in ci ta ram seu tem pe ra men to im pe tu o so 

∗ Pu bli ca do na Ga ze ta de No tí ci as de 4 de agos to de 1903 e re pro du zi do na Re vis ta do
Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro . (Tomo LXIX, par te II.)



e im pul si vo. Após bre ve he si ta ção, o re pre sen tan te de el-rei tra ba lhou
con tra o pró prio pai; quem de via ga ran tir obe diên cia e fi de li da de à me -
tró po le, en ca be çou o le van te con tra ela; a au to ri da de foi der ro ca da pe los 
ór gãos da au to ri da de. Não se ria a úl ti ma vez na his tó ria da di nas tia.

Des de que ti nha a di ri gi-la o prín ci pe-re gen te, afas ta dos os
ele men tos que po di am afron tá-la, a idéia de in de pen dên cia la vrou su bi -
tâ nea no Bra sil in te i ro. Na Ba hia, as tro pas da me tró po le re sis ti ram com
van ta gem por al gum tem po aos fi lhos da ter ra, re du zi das a seus úni cos
re cur sos. So cor ros man da dos do Rio re a len ta ram os es pí ri tos dos pa -
tri o tas; a es qua dra co me çou o blo que io do por to da ca pi tal; a 2 de ju lho 
de 23, de sa ni ma dos e der ro ta dos, par ti ram para além-mar os úl ti mos de -
fen so res do po de rio lu si ta no. A re sis tên cia na Ba hia teve ain da o re sul -
ta do do be ne fí cio de le var a es qua dra às alon ga das re giões do NE, evi -
tan do as sim que, em nos sa his tó ria, hou ves se se pa ra ção, como su ce deu
ge ral men te na Amé ri ca es pa nho la, ou que fi cas se ain da na gran de co lô -
nia li vre al gu ma pe que na de pen dên cia da me tró po le, como su ce deu à
so li tá ria Cuba até nos sos dias.

Na Ba hia, Luís Alves avis tou-se com guer ra pela pri me i ra vez. 
Seus as sen ta men tos men ci o na ram fe i tos de 28 de mar ço, 3 de maio e 3
de ju nho de 23. Ali con quis tou um dos tí tu los que mais pre za va, o de
ve te ra no da in de pen dên cia. A 22 de ja ne i ro do ano se guin te teve a
pa ten te de ca pi tão.

Ao mo vi men to de in de pen dên cia con tra Por tu gal ade ri ram
tam bém as ter ras da ban da ori en tal do Pra ta; in cor po ra da ao Bra sil pela
for ça das ar mas, pelo can sa ço dos mo tins e guer ri lhas, pe las com bi na -
ções di plo má ti cas e pe las afi ni da des ge o grá fi cas. Em co me ço de 25 pa -
re cia re sol vi do de vez o li tí gio se cu lar, le van ta do pela fun da ção da co lô -
nia do Sa cra men to, e sem pre pen den te e ir ri tan te, ape sar de tan tas cam -
pa nhas e tan tos tra ta dos; quem só aten des se às ma ni fes ta ções ofi ci a is
ju ra ria a in dis so lu bi li da de da união en tre bra si le i ros e ori en ta is.

Como ilu di am tais apa rên ci as ve ri fi cou-se des de abril do
mes mo ano. Trin ta e três pa tri o tas, en tre es tes João Antô nio de La va le ja, 
de sem bar ca ram no por to das Va cas, jun to à Co lô nia, in ter na ram-se, an -
ga ri a ram adep tos, e já em se tem bro e ou tu bro ga nha vam as ba ta lhas do
Rin cón de las Ga li nas e Sa ran di so bre as tro pas im pe ri a is. Ao apo io
qua se unâ ni me da po pu la ção agre ga ram-se au xí li os e so cor ros vin dos
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do ou tro lado do rio, pri me i ro clan des ti na, mais tar de pu bli ca men te, de -
po is do Impé rio de cla rar guer ra às pro vín ci as pla ti nas. O blo que io de
Bu e nos Ai res, fru to des ta de cla ra ção, teve em res pos ta a cri a ção de uma
es qua dra de pe que nos va sos, que zom bou da nos sa al te ro sa Arma da, e
de ze nas de cor sá ri os que fe ri am a gol pes re do bra dos e ter rí ve is nos so
co mér cio ma rí ti mo, des res pe i tan do nos sos ma res.

O te a tro da guer ra pas sou do Uru guai para o Rio Gran de do
Sul, e as ope ra ções bé li cas po de ri am pro tra ir-se in de fi ni da men te, se a in ter -
ven ção in gle sa, em 1828, não trou xes se com a paz a cri a ção da Re pú bli ca
Ori en tal, in de pen den te ao mes mo tem po do Bra sil e da Con fe de ra ção
Argen ti na.

Luís Alves to mou par te nes ta cam pa nha do Sul, ao qual de via
de po is tor nar mais de uma vez, sem pre com mais glo ri o so re no me e
pres tan do no vos ser vi ços à pá tria. De lá vol tou ma jor.

Como ma jor, che ga do a esta ca pi tal, co man dou o ba ta lhão do 
Impe ra dor, e as sis tiu bem de per to aos su ces sos da ab di ca ção de D. Pe dro
I. Embo ra seu pai fos se um dos che fes mais in fen sos ao fun da dor do
Impé rio, ele con ser vou-se ao lado do so be ra no até o úl ti mo mo men to.
Com pre en deu quan to ha via de ar ti fi ci al na agi ta ção, e su ge riu me i os de
ju gu lá-la; mas D. Pe dro sen tia-se con tra fe i to en tre seus sú di tos, que lhe
não per do a vam o pe ca do ori gi nal de es tran ge i ro, nem acre di ta vam mais
na sin ce ri da de do seu cons ti tu ci o na lis mo; via-se alhe io, se gre ga do do
povo, tão ou tro das mul ti dões en tu siás ti cas do 22. Ao mes mo tem po
ocor ri am em Eu ro pa su ces sos que lhe pro me ti am nova e mais bri lhan te
car re i ra no Ve lho Mun do. Pre fe riu par tir quan do lhe se ria fá cil fi car, e tal -
vez fos se me lhor, tan to para ele como para o país.

Com a par ti da de D. Pe dro, de sen ca dea ram-se as for ças re vo -
lu ci o ná ri as des de o Ama zo nas ao Pra ta. Um dos lu ga res mais fla ge la dos, 
se não pela am pli tu de, cer ta men te pela fre qüên cia das con vul sões, foi
esta mu i to he rói ca e leal ci da de. E nin guém mais fez para ar ran cá-la ao
caos ele men tar do que Luís Alves de Lima, co man dan te da po lí cia mi li -
tar du ran te lon gos anos.

Esta co mis são es pi nho sa, de sem pe nha da bri lhan te men te, de i -
xou ves tí gi os bem pro fun dos em seu es pí ri to. Aí apren deu como é di fí -
cil go ver nar, como qual quer pro nun ci a men to, que se pa re ce re sol ver
uma di fi cul da de mo men tâ nea, na re a li da de acres cen ta aos an ti gos no vos 
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pro ble mas mais ár du os. So bre tu do apren deu a iden ti fi car-se com seus
su bor di na dos, a não que rer para si gló ri as e tri un fos de que a par te ma i or
não lhes cou bes se.

Teve de aban do nar al gum tem po este pos to para, já te nen -
te-co ro nel, acom pa nhar em 39 o mi nis tro da guer ra ao Rio Gran de
do Sul.

Re ben ta ra um mo vi men to re vo lu ci o ná rio em Por to Ale gre
a 20 de se tem bro de 35. O pre si den te, ho mem de in con tes tá vel co ra -
gem, não achou quem o aju das se a re sis tir nem ali, nem na ci da de do
Rio Gran de, onde, re co nhe cen do isto, em bar cou sem de mo ra para a
Cor te.

Os re vol to sos to ma ram con ta da ca pi tal; a for ça pú bli ca pas sou 
para seu lado; os re cur sos do Go ver no ca í ram em suas mãos; a ma i or
par te da pro vín cia tá ci ta ou ex pli ci ta men te ade riu. Um novo pre si den te,
man da do logo, cha mou a si par te dos le van ta dos, re o cu pou a ci da de de
Por to Ale gre que nun ca mais saiu da le ga li da de, e o com ba te de Fan fa (4 
de ou tu bro de 36) pa re ceu ter mi nar a re vol ta, pois nele fo ram ven ci dos
e pre sos al guns dos ca be ci lhas mais in flu en tes.

Des de o prin cí pio os le ga lis tas da pro vín cia dis se ram que os
se di ci o sos ti nham em vis ta se pa rar-se da co mu nhão bra si le i ra e pro cla -
mar a re pú bli ca. Ne gou-o Ben to Gon çal ves uma e mu i tas ve zes por do -
cu men tos so le nes em que acla mou a Cons ti tu i ção e o jo vem im pe ra dor.
E pa re ce que era re al men te sin ce ro, pois só de po is dele pre so em Fan fa, 
seus ami gos e com pa nhe i ros pro cla ma ram a re pú bli ca em Pa ra ti ni a 6
de no vem bro.

É du vi do so se isto lhes deu no vos ele men tos de vi ta li da de e
re sis tên cia. Mas Ben to Ma nu el, o ven ce dor de Fan fa, não achan do a seu
gos to o novo pre si den te man da do para subs ti tu ir seu pa ren te José de
Ara ú jo Ri be i ro, mais tar de vis con de do Rio Gran de, pren deu o pre si -
den te; Ca ça pa va, eva cu a da pe las for ças le ga is, foi to ma da com os abun -
dan tes ma te ri a is bé li cos que pos su ía, caiu em po der da Re pú bli ca a ci da de 
do Rio Par do, cha ve da cam pa nha, e a nova for ma de go ver no, ou go ver -
ni cho, como en tão se di zia, con so li dou-se por mu i to tem po.

Ben to Gon çal ves, na au sên cia ele i to pre si den te da re pú bli ca,
fu giu das pri sões da Ba hia e no va men te pôs-se à fren te de seus par ti dá -
ri os. Em ma ni fes to de 25 de se tem bro de 35 de cla ra ra por úni co ob je to
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“sus ten tar o tro no do jo vem mo nar ca e a in te gri da de do Impé rio”. Ago ra, a 29 de
agos to de 38, ex pri mia-se de ou tro modo: “Des li ga do o povo rio-gran den se da 
co mu nhão bra si le i ra, re as su me to dos os di re i tos de pri mi ti va li ber da de, usa des ses di -
re i tos im pres cin dí ve is, cons ti tu in do-se re pú bli ca in de pen den te, toma na ex ten sa es ca la
dos es ta dos so be ra nos o lu gar que lhe com pe te pela su fi ciên cia de seus re cur sos, ci vi li -
za ção e na tu ra is ri que zas, que lhe as se gu ram o exer cí cio ple no e in te i ro de sua in de -
pen dên cia, emi nen te so be ra nia e do mí nio, sem su je i ção ou sa cri fí cio da mais pe que na
par te des sa mes ma in de pen dên cia ou so be ra nia a ou tra na ção, go ver no, ou po tên cia
es tra nha qual quer. Igual aos es ta dos so be ra nos seus ir mãos, o povo rio-gran den se não 
re co nhe ce ou tro juiz so bre a Ter ra, além do au tor da na tu re za, nem ou tras leis, além 
da que las que cons ti tu em o có di go das na ções.”

O mi nis tro da Guer ra, a quem Luís Alves acom pa nhou, pa re ce 
não ter acha do par ti cu lar men te gra ve a si tu a ção, pois, che gan do na pro -
vín cia em fins de mar ço, já em fins de maio se re ti ra va para esta ca pi tal.
É de su por que esta vi são rá pi da não fos se per di da para o jo vem si su do
te nen te-co ro nel e des de já pen sas se nos me i os de de sa tar ou cor tar o
nó, se al gum dia lhe cou bes se tal in cum bên cia. Hi pó te se aliás pou co
pro vá vel en tão, pois nin guém pen sa va que o go ver nicho du ras se ain da
mu i to tem po.

Nes te mes mo ano ele va do a co ro nel, Luís Alves foi en car -
re ga do de pa ci fi car a pro vín cia do Ma ra nhão, no ca rá ter de pre si den te
e co man dan te das ar mas.

A 13 de de zem bro de 38, na vila da Man ga de Iga rá, o va que i ro 
Ra i mun do  Go mes, vul go Cara-Pre ta, “fi gu ra in sig ni fi can te, qua se ne gro, a que
cha ma mos fula, ba i xo, gros so, per nas ar que a das, tes ta lar ga e acha ta da, olhar tí mi do,
hu mil de”, que ti nha a ha bi li da de de fa zer pól vo ra, ar rom bou a ca de ia da
vila e sol tou os pre sos. A 2 de ja ne i ro de 39, no Bre jo, Ma nu el Fran cis co 
dos Anjos Fer re i ra, vul go Ba la io, co lo ca-se à fren te de re be la dos e co me -
ça a se me ar des tru i ções e mor tes.  Um pre to Cos me, que se as si na “D.
Cos me, tu tor e im pe ra dor das li ber da des bem-te-vis”, che ga a ali ci ar três mil es -
cra vos. Tais os ca be ças mais sa li en tes des ta con clu são co nhe ci da por Ba -
la i a da, de nome de um dos seus che fes.

D. Cosme, intitulando-se “tutor e imperador das liberdades bem-te-vis”,
como negro pernóstico fugido das cadeias da capital, insinuava-se
representante do partido que tinha por órgãos na imprensa o periódico
Bem-te-vi. Mas a desordem só teve alguma coisa de política no Piauí,
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onde encarnou sérios esforços para sacudir o jugo de ferro do barão da
Parnaíba. No Maranhão foi obra social ou, se a palavra parecer muito
ambiciosa, etnográfica. Era um protesto contra o recrutamento bárbaro, 
começado desde a guerra da Cisplatina em 25, contra as prisões
arbitrárias, contra os ricos prepotentes, contra todas as violências que
caíam sobre os pobres desamparados negros, índios, brancos miseráveis. 
Duas filhas de Balaio tinham sido defloradas por um oficial da força
pública, e daí sua avidez de vingança, a sanha de desagravo. O Cara-Preta
levantou-se para libertar um irmão preso.

Gen te des ta não se ins pi ra em po lí ti ca, por que sua ação é
con tra a po lí ti ca. Po dem os bala i os pe dir que se aca be com as pre fe i tu ras,
que se res pe i te a Cons ti tu i ção, que se ex pul sem por tu gue ses, tudo isto
não pas sa de oi ti vas mal de co ra das. Sua ver da de i ra ins pi ra ção é ma tar,
des tru ir, que i mar e de i xar-se ma tar como ti nha sido na Ca ba na gem do
Pará e en tre os caba nos de Per nam bu co, como ia su ce den do com os
que bra-qui los da Pa ra í ba e ain da não há mu i to se ve ri fi cou nos san tos
de Ca nu dos.

Entre tan to, essa mas sa caó ti ca por duas ve zes to mou Ca xi as,
ci da de opu len ta e po pu lo sa si tu a da a meio ca mi nho dos que vi a jam do
Ma ra nhão a Ba hia, e eram mu i tos na que la épo ca, pois a na ve ga ção de
vela não ofe re cia se gu ran ça na cos ta de NE, gra ças ao re gi me do mi nan te
de ven tos; esta mas sa caó ti ca in va diu duas pro vín ci as, in ti mi dou a tal
pon to a ci da de de S. Luís que o pre si den te man dou en cra var as pe ças de 
ar ti lha ria para não ca í rem em seu po der.

“Meu ilus tre an te ces sor, es cre veu mais tar de Luís Alves de Lima,
en tre gan do-me a pre sidên cia des ta provín cia as se gu rou-me que seis mil re bel des na que la 
época a de vas ta vam, núme ro sem pre cres cen te, e nun ca ma i or an tes da que la data, por -
que se al guns se en tre ga vam ou eram cap tu ra dos, ou tros em ma i or cópia se le van ta -
vam e os subs ti tuí am; e isto mes mo se de duz de sua cor res pondê ncia ofi ci al, que na
se cre ta ria des te go ver no se acha. Mos trou-me de po is a mi nha própria ex pe riên cia que 
bem lon ge es ta va de ver exa ge ra do este cômpu to, como a princí pio jul guei, a pon to de
acre di tar que só exis ti am três a qua tro mil. Se cal cu lar mos em mil seus mor tos pela
guer ra, fome e pes te, sen do o núme ro dos cap tu ra dos e apri si o na dos, du ran te o meu
go ver no, pas san te de qua tro mil e para mais de três mil os que re du zi dos à fome e
cer ca dos fo ram obri ga dos a de por as ar mas de po is da pu bli ca ção de de cre to de anis tia, 
te mos pelo me nos oito mil re bel des; se a es tes adi ci o nar mos três mil ne gros aqui lom -
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ba dos sob a di re ção do in fa me Cos me, os qua is só de ra pi na vi vi am, as so lan do e des -
po vo an do as fa zen das, te mos onze mil ban di dos, que com as nos sas tro pas lu ta ram e
dos quais hou ve mos com ple ta vitó ria. Este cálcu lo é para me nos e não para mais:
toda esta provín cia o sabe.”

Par tin do do Rio a 22 de de zem bro de 39, só a 5 de fe ve re i ro
do ano se guin te pôde Luís Alves che gar a seu des ti no, por ca u sa de con -
tra tem pos de di ver sa or dem, que o de ti ve ram. A 7 to mou pos se e co me -
çou logo a re pa rar os nu me ro sos abu sos que en con trou, dis pôs as for ças
em três co lu nas prin ci pa is, de que de vi am se pa rar-se co lu nas vo lan tes
para ata car os di ver sos pon tos onde os bala i os apa re ces sem. A 7 de
mar ço saiu pela pri me i ra vez da ca pi tal, indo por Ica tu até Var gem
Gran de. Mais ou tras vi a gens fez sem pre que lhe pa re ceu ne ces sá rio, ora
a um, ora a ou tro pon to, como em Ita pi cu ru-mi rim onde re pri miu, se ve -
ra men te, par te da for ça pú bli ca le van ta da, por atra so em pa ga men to de
sol da das.

A mais lon ga de suas ex cur sões foi a Ca xi as, a an ti ga prin ce sa
do Ita pi cu ru, duas ve zes vi o la da, que o re ce beu como um sal va dor.

Gra ças à mo bi li da de das for ças avul sas, à ha bi li da de com que
har mo ni zou seus mo vi men tos, à pro vi dên cia com que im pe diu a pas -
sa gem dos bala i os para o Pará e Go iás, foi por toda a par te vi to ri o so e
em pou co tem po fo ram apa re cen do os li ne a men tos da nova or dem. A
de ser ção, o de sâ ni mo se es ta be le ceu en tre os com ba ten tes do de ses pe ro; 
a anis tia fa ci li tou o des fe cho. A 29 de ja ne i ro de 41, Luís Alves pro cla -
mou a pro vín cia pa ci fi ca da.

No meio des tas la bu ta ções não se es que ceu que além de che fe
mi li tar era tam bém che fe ci vil. Re u niu a Assem bléia e com ela co la bo rou, 
co me çou edi fí ci os, man dou ex plo rar rios.

A 13 de maio en tre gou o po der ao seu su ces sor, com um re la -
tó rio em que se lê:

“Posto seja a guerra uma calamidade pública, e ainda mais  a guerra
civil, também é às vezes um meio de civilização para o futuro, e a par de seus males
presentes alguns gérmens de benefício deixa. Pela rapidez dos movimentos e contínuas 
marchas comunicam-se os homens, estreitam-se as relações e os ânimos se vigoram.
Algumas pontes se levantaram no teatro das operações militares; citarei por exemplo a de 
Paulica, de mais de cem pés de comprimento, feita toda pelos soldados da 2ª coluna,
sem nada despender a fazenda pública. As vilas se entrincheiraram e a faxina
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limpou as matas de vegetação ociosa que as invadia e sobre ela acumulava os vapores
contrários à saúde; ativaram-se os correios, aumentou-se a necessidade de cor res -
pondê ncia, e esta repartição rende hoje mais que em outros tempos.”

Diz ainda melancolicamente: “Não me ufano de haver mudado os
corações e sufocado antigos ódios de partido, ou antes de famílias, que por algum tempo se 
acalmam e como a peste se desenvolvem por motivos que não prevemos ou que não nos 
é dado dissipar.”

Entretanto, ocorreu nesta capital um sucesso das mais graves
conseqüências. O regente, eleito por um quatriênio, devia governar até
42; o herdeiro da Coroa, pela Constituição, só podia subir ao trono aos
dezoito anos, isto é, em 43. Isto pareceu muito tempo ao partido inimigo
do regente e começou a agitar a idéia de reconhecer-se a maioridade do
Imperador antes do prazo legal. Neste sentido foi apresentado um
projeto ao Parlamento, que o rejeitou; mas os maioristas souberam
captar o assentimento do jovem monarca, e adiadas as Câmaras, quando 
o lance parecia irremediavelmente perdido, do chofre, como por mágica, 
tudo saiu à medida dos desejos dos conspiradores. A 23 de julho de 40
D. Pedro II começou a reinar.

O Minis té rio or ga ni za do, como é na tu ral, de ma i o ris tas, en tre
os qua is avul ta vam os dois ir mãos Andra das, fi gu ras len dá ri as da in de -
pen dên cia e do Pri me i ro Impé rio, ti nha a es pe ran ça e jul ga va-se ca paz
de se re nar os âni mos, sem pre agi ta dos no Rio Gran de do Sul.

Enga na ra-se o mi nis tro da Guer ra em 39, se pen sou com sua
apa ri ção fu gaz ter mo di fi ca do van ta jo sa men te a si tu a ção.

Em ju lho, com a to ma da de La gu na, a re pú bli ca rio-gran den se
con quis ta va afi nal um por to de mar, que até en tão não con se gui ra, gra ças 
à es qua dra le gal; pro cla ma da a re pú bli ca ca ta ri nen se, en con tra va ou tro
só cio de aven tu ras: uma ma ri nha apa re lha da às pres sas por José Ga ri bal di, 
des fral dou seu pa vi lhão no oce a no. No in te ri or, Por to Ale gre con ti nu a va 
cer ca da. Em diversos recontros, como em Forquilha e Taquari, os
legalistas levaram a melhor; nem por isso a posição do governicho se
tornara precária, e o fato de tanto tempo haver resistido ao Império,
dava-lhe força, e uma confiança extraordinária no futuro. Só em Santa
Catarina a legalidade se restabeleceu facilmente de uma só vez; a
república extinguiu-se mais depressa ainda do que nascera.

20 J. Ca pis tra no de Abreu



O Minis té rio ma i o ris ta man dou ao Rio Gran de do Sul um
emis sá rio, o be ne mé ri to pa u lis ta Fran cis co Álva res Ma cha do, in cum bi do 
de en ca re cer a ma i o ri da de, os no vos ho mens que se acha vam à fren te da 
go ver nan ça e pre gar a boa nova da con ci li a ção e da paz. Pon do-se em
cor res pon dên cia e de po is em con ta to di re to com os ini mi gos do Impé -
rio, Álva res Ma cha do con ven ceu-se de que pas sa ra a era da in tran si gên -
cia, e vol tou com um ramo de oli ve i ra. Para le var a ter mo sua mis são pa -
ci fi ca do ra, foi no me a do pre si den te da pro vín cia, ao mes mo tem po que
o ge ne ral João Pa u lo dos San tos Bar re to se guia para co man dar em che fe 
o exér ci to le gal.

To ma ram am bos pos se em no vem bro de 40. Logo as fe li ci -
da des co me ça ram a su mir-se, os equí vo cos se des fi ze ram, as pro mes sas 
fi ca ram bur la das.

Ben to Gon çal ves de se jou sin ce ra men te vol tar à co mu nhão,
mas, como tan tas ve zes se ob ser va, o che fe só era obe de ci do por que
obe de cia às von ta des dos que se di zi am seus su bor di na dos. Por de trás
do ve lho mi li tar agi ta va-se um ele men to novo e in so fri do, que que ria a
re pú bli ca ain da an tes de Fan fa, e este ele men to tri un fou. Já a 7 de de -
zem bro Álva res Ma cha do de cla ra va ro tas as ne go ci a ções e pre pa ra va-se
para lu tar. João Pa u lo pi sou o ter ri tó rio ocu pa do pe los re bel des, mos -
tran do que po dia fazê-lo sem ser ani qui la do ime di a ta men te como eles
bla so na vam.

A esta primeira decepção do Ministério maiorista juntou-se
logo outra ainda mais mortificante, a de ser despedido depois de apenas
oito meses de exercício e ver chamado ao poder o partido contra o qual
montara o golpe de estado. Foi este o verdadeiro motivo das sedições
que no ano seguinte rebentaram em S. Paulo e Minas Gerais e foram
encomendadas para Pernambuco e Ceará.

De esmagá-la em S. Paulo foi incumbido o barão de Caxias
que, desembarcando em Santos, transpôs a serra de Cubatão, dirigiu-se a 
Sorocaba e aí de um só golpe restabeleceu a ordem. Mais devagar andou
em Minas Gerais, onde o incêndio tivera tempo para se propagar; mas
aí a batalha de Santa Luzia mostrou breve que passara o tempo das
revoluções fáceis e que, se a Regência fora a tempestade, o Império
podia e queria ser a bonança.
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Estas duas cam pa nhas tão ra pi da men te ga nhas le gi ti ma ram a
pro mo ção do ba rão de Ca xi as e ma re chal-de-cam po, e in di ca ram seu
nome como o do ho mem ca paz de cha mar no va men te os rio-gran den ses
ao seio da pá tria gran de pela qual tan tas ve zes der ra ma ram seu san gue
des de a épo ca co lo ni al.

A si tu a ção era em suma a mes ma que de i xa ra Álva res Ma -
cha do. As tro pas man da das pelo in te ri or sob o co man do do en ca i po ra do
La ba tut, ge ne ral de Na po leão, não de ram o que se es pe ra va. Os com ba -
tes tan to ti nham de nu me ro sos como de pou co de ci si vos. Se a gen te da
le ga li da de não de sa ni ma va, os de fen so res do go ver nicho não se sen ti am
exa us tos; aque les não po di am ser de sa pos sa dos do li to ral, es tes con ti -
nu a vam a do mi nar na cam pa nha.

Ca xi as to mou pos se da pre si dên cia e do co man do do Exér ci -
to a 9 de no vem bro de 42. A 11 de ja ne i ro do ano se guin te, atra ves sa o
rio S. Gon ça lo sob os olhos de Neto, que não o pôde im pe dir. Ben to
Ma nuel, o ven ce dor de Fan fa, vol ta ao ser vi ço e em Pon che Ver de
mostra que a vi tó ria con ti nu a va sua fiel com pa nhe i ra. A dis cór dia se in -
tro duz en tre os fun da do res da re pú bli ca. A fron te i ra ocu pa da tira ao ini -
mi go os re cur sos de que se ali men ta va; en cer ra do den tro do pró prio
ter ri tó rio é por fim obri ga do a ba ter-se. O com ba te de Po ron go, em no -
vem bro de 44, pro duz o de se ja do efe i to se da ti vo. Co me çam a sé rio as
ne go ci a ções. A 1 de mar ço de 45 Ca xi as pro cla ma va pa ci fi ca da a pro vín -
cia do Rio Gran de do Sul.

Abrin do a as sem bléia pro vin ci al, as sim apre ci a va o que ti nha
fe i to:

“Em 9 de no vem bro de 1842 to mei pos se da pre sidên cia des ta provín cia 
e do co man do em che fe do exér ci to em ope ra ções, para que ti nha sido no me a do por
car ta im pe ri al de 28 de se tem bro da que le ano. A re vo lu ção que nes ta provín cia fi ze -
ra sua ex plo são em 20 de se tem bro de 1825, por mo ti vos que a his tória um dia re la -
ta rá, ad qui ri ra na sua já tão lon ga du ra ção no vos in cre men tos, re do bra va suas
expec ta ti vas e re fa zia suas for ças, sem que nada anun ci as se o fim de sua tor ren te,
ape sar do mu i to que para isso se fa zia.

Assim achei a pro vín cia como bem o sa be is.
No cam po era o ple i to, e o exér ci to im pe ri al me cha ma va à sua fren te

para abrir mos a cam pa nha.
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De po is de dar to das as pro vi dên ci as para que mi nha au sên cia da ca pi tal 
da pro vín cia não trans tor nas se a mar cha dos pú bli cos ne gó ci os, saí no dia 25 de ja -
ne i ro de 1843 para o exér ci to, e des de logo en ce tei as ope ra ções, não como o úni co
meio de cha mar os dis si den tes à or dem, mas como um meio au xi li ar da po lí ti ca de
con ci li a ção que em pre ga va e que sem pre em pre guei em igua is ca sos para pou par san -
gue de ir mãos; por quan to re pe ti dos exem plos nos têm mos tra do que nas cen do a di ver -
gên cia e a de sor dem das idéi as e das pa i xões do tem po, o tem po as gas ta, e a pa la vra
e a per su a são que as pro pa gam tam bém por sua vez as des tro em, e por fim re ú -
nem-se os ho mens em uma mes ma cren ça, ab ju ran do seus pas sa dos pre con ce i tos,
fi lhos do tem po e da fal ta de ex pe riên cia, e mu i to mais ain da quan do os li gam os san -
tos la ços da con fra ter ni da de.

Com este pen sa men to fiz a guer ra, que du rou ain da dous anos da mi nha 
pre sidên cia; e com este pen sa men to de sen vol vi do e pos to em ação sem ja ma is ser des -
men ti do, está em paz esta par te do Impé rio; e em tão boa e con so li da da paz, que
após nove anos e meio de uma guer ra que ape nas ter mi nou em 28 de fe ve re i ro de
1845, fran ca men te se pôde atra ves sar toda esta vas ta cam pa nha, sem se en con trar
um só ho mem ar ma do que ain da dis pu te so bre exa ge ra das idéias, que já o tem po
con su miu.

To das as au to ri da des ci vis es tão res ta be le ci das no exer cí cio de suas fun ções
cons ti tu ci o na is; a paz re a ni ma to dos os ra mos da pú bli ca fe li ci da de; e o es pí ri to novo, 
nas ci do do seio da de sor dem, en ri que ci do com a do lo ro sa ex pe riên cia do pas sa do, apre -
goa as van ta gens da mo nar quia cons ti tu ci o nal re pre sen ta ti va.

Esta tão ex tra or diná ria me ta mo rfo se é de vi da em par te ao ca rá ter fran co 
e leal da ma i o ria do povo rio-gran den se, ca rá ter que sem pre con ser va ram os le ga lis tas
e os dis si den tes. No cam po os co nhe ci; gen te bra va, dig na de fa zer par te da união
bra si le i ra! Além de que são to dos os bra si le i ros hu ma nos, sin ce ros, en tu si as tas e afe rra -
dos ao seu país, fáce is em per do ar, em es que cer e em con for mar-se com as ocorrê nci as
do tem po.”

Os ser vi ços fe i tos na pa ci fi ca ção do Rio Gran de ti ve ram
como ga lar dão ser ele va do a con de de Ca xi as e pro mo vi do a ma re -
chal-de-cam po efe ti vo. A pro vín cia ele geu-o na lis ta trí pli ce para se na -
dor, e des de 46 até a mor te re pre sen tou-a no Se na do.

Em ju nho de 51 o con de de Ca xi as foi no me a do no va men te
pre si den te e co man dan te do exér ci to do Rio Gran de do Sul. Não se tra -
ta va ago ra de luta ci vil, mas de ga ran tir a in de pen dên cia do Uru guai,
ame a ça da por Ma nuel Ori be, ins tru men to de Ro sas, o di ta dor e ti ra no
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ar gen ti no. To man do pos se de seus car gos em Por to Ale gre a 30 do
mes mo mês, co me çou os pre pa ra ti vos para in va dir a fron te i ra. Pôde
trans pô-la a 4 de se tem bro. No quar tel-ge ne ral de Cu nha pe ru as sim de -
fi niu a seus sol da dos a mis são que iam cum prir:

“Não ten des no Esta do Ori en tal ou tros ini mi gos se não os sol da dos do
ge ne ral D. Ma nu el Ori be, e es ses mes mos en quan to ilu di dos em pu nha rem ar mas
con tra os in te res ses de sua pá tria, de sar ma dos ou ven ci dos, são ame ri ca nos, são nos sos 
ir mãos e como tais os de ve is tra tar. A ver da de i ra bra vu ra do sol da do é no bre, ge ne ro -
sa e res pe i ta do ra dos prin cí pi os da hu ma ni da de. A pro pri e da de de quem quer que
seja, na ci o nal, es tran ge i ro, ami go ou ini mi go, é in vi o lá vel e sa gra da; e deve ser tão re -
li gi o sa men te res pe i ta da pelo sol da do do exér ci to im pe ri al como a sua pró pria hon ra.
O que por des gra ça a vi o lar, será con si de ra do in dig no de per ten cer às fi le i ras do
Exér ci to, as sas si no da hon ra e re pu ta ção na ci o nal e como tal se ve ra e ine xo ra vel men te
pu ni do.”

Con ti nu ou a mar cha para Mon te vi déu; não foi, po rém, pre ci so
que en tras se com ação, por que as for ças de Ori be fo ram se ren den do a
Jus to Urqui za, go ver na dor de Entre-Rios, cri a tu ra de Ro sas, ago ra re vol -
ta da con tra o cri a dor.

A esta rá pi da cam pa nha na ban da ori en tal do Pra ta, se guiu-se
a guer ra con tra Ro sas, que, des de anos, co bria de san gue e ru í nas as ter -
ras ar gen ti nas de que se cons ti tu í ra ti ra no, de fen den do-as con tra os “im -
mun dos e as que ro sos uni tá ri os”. Jus to Urqui za, de cla ra do “lou co, tra i dor e sel va -
gem uni tá rio”, em lei pro mul ga da pela “Hon ra da Sala de Re pre sen tan tes”, 
co nhe cia bem a fra gi li da de do co los so, nas apa rên ci as ina ba lá vel, e mais
pres ti gi o so e for te ain da de po is de ter bur la do a in ter ven ção ar ma da de
Fran ça e de Ingla ter ra.

Bas ta ram a pas sa gem de To ne le ros, re a li za da por nos sa es -
qua dra, e a ba ta lha de Mon tes Ca se ros (3 de fe ve re i ro de 52), onde
com ba teu uma di vi são bra si le i ra man da da por Mar ques de Sou sa, fu tu ro 
con de de Por to Ale gre, para apeá-lo; Ro sas fu giu para bor do do va por
in glês Cen ta ur, aco lheu-se à hos pi ta le i ra Ingla ter ra e aí, anos mais tar de, 
ter mi nou pla ci da men te sua ne gre ga da exis tên cia. Hoje pro cu ram re a -
bi li tá-lo.

Tão rá pi das an da ram as duas cam pa nhas li ber ta do ras que já a
4 de ju nho de 52 o con de de Ca xi as en tre ga va em Ja gua rão o co man do
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in te ri no do exér ci to ao ba rão de Por to Ale gre. Nes te mes mo ano foi
ele va do a mar quês de Ca xi as e a te nen te-ge ne ral.

A nova si tu a ção re sul tan te da der ro ta de Ori be e Ro sas li -
qui dou-se sem di fi cul da des par ti cu la res na Con fe de ra ção Argen ti na;
o mes mo se não deu no Uru guai, ter re no apro pri a do à ca u di lha gem e 
guer ri lhas por sua si tu a ção en tre dois pa í ses, don de lhe vêm in ci ta -
men tos in ces san tes para no vas per tur ba ções, para onde se re co lhem
os guer ri lhe i ros quan do se vêem mal am pa ra dos em sua des di to sa
pá tria.

O com ba te de Qu in te ros (28 de ja ne i ro de 58) as se gu rou por
al gum tem po o pre do mí nio dos blan cos, pois to dos os che fes co lo ra dos 
fe i tos pri si o ne i ros fo ram su ma ri a men te de go la dos; mas o ge ne ral Flo res, 
que emi gra ra para a Argen ti na e lá pa re cia es que ci do de suas an ti gas am -
bi ções, re no vou a fa ça nha dos Trin ta e  Três, de sem bar can do com pou cos 
par ti dá ri os no Rincón de las Ga li nas a 14 de abril de 63.

A re vo lu ção re ben tou vi o len ta. O go ver no ori en tal de nun ci ou 
ao do Bra sil a par te os ten si va to ma da por bra si le i ros na em pre sa de
Flo res. No vas que i xas, re cri mi na ções de par te a par te, o avi va men to de
an ti gas fe ri das le va ram a uma si tu a ção ten sa que ter mi nou pelo ul ti ma -
tum Sa ra i va, a ali an ça do Bra sil com Flo res, o bom bar de a men to de Pa is -
san du, a que i ma acin to sa em Mon tevi déu de to dos os tra ta dos e con ven -
ções as si na dos en tre o Bra sil e a Ban da Ori en tal, a vi tó ria de Flo res e a
en tre ga de Mon te vi déu.

Foi o pró lo go do dra ma san gui no len to que ia co me çar. Fran -
cis co So la no López, di ta dor do Pa ra guai, in ter ve io a fa vor da Re pú bli ca
Ori en tal, e ven do des pre za da sua in ter ven ção, apos sou-se do va por Mar -
quês de Olin da que ia para Cu i a bá, in va diu o sul de Mato Gros so, pe ne -
trou pelo ter ri tó rio ar gen ti no de Entre-Rios e Cor ri en tes e, atra ves san do 
o Uru guai, apos sou-se de par te do Rio Gran de do Sul.

Foi de cla ra da guer ra, em que o Bra sil, a Argen ti na e o Uru -
guai en tra ram ali a dos. A ba ta lha na val do Ri a chu e lo, o com ba te de Ia taí
e a to ma da de Uru gua i a na pre nun ci a ram cam pa nha rá pi da, che ia de en -
con tros de ci si vos. Puro en ga no: o tra ta do da Trí pli ce Ali an ça é de 1º de
maio de 65; a mor te de López e o fim da guer ra só ocor re ram em mar ço
de 70.
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Des de o co me ço foi lem bra do o nome do mar quês de Ca xi as
para o co man do-em-che fe das for ças bra si le i ras. Con si de ra ções po lí ti cas 
da par te dos go ver nan tes, me lin dres pes so a is da par te do ve lho ge ne ral
ar re da ram esta so lu ção. Foi pre ci so o de sas tre de Cu ru pa i ti para
impô-la.

O mar quês se apre sen tou em Tu i u ti em no vem bro de 1866, e
des de logo foi fa zen do o que lhe per mi ti am sua si tu a ção de su bor di na do
ao co man do-em-che fe do ge ne ral Mi tre (fru to do tra ta do da Trí pli ce
Ali an ça), o có le ra que de vas ta va o exér ci to, a na tu re za tra i ço e i ra do ter -
re no inós pi to, o mais fiel e se gu ro ali a do do di ta dor sa nhu do. Qu an do o 
ge ne ral Mi tre, cha ma do à pá tria pela mor te do vice-pre si den te, o de i xou
co man dan te-ge ral do exér ci to ali a do, pôde con ti nu ar a obra com ma i or
vi gor. De seu co man do dos Per ma nen tes na mo ci da de fi ca ra-lhe a con -
vic ção de que mais vale or ga ni zar vi tó ri as do que ga nhá-las, e é pre fe rí -
vel ser Car not a ser Bo na par te. Mas sa bia tam bém ga nhá-las: Ito ro ró,
Lo mas Va len ti nas bas ta ri am para pro vá-lo, se res tas se al gu ma dú vi da
pos sí vel.

A 24 de de zem bro de 68 os co man dan tes do exér ci to ali a do
es cre vi am a Ló pez: “O san gue der ra ma do na pon te de Ito ro ró e no ar ro io Avaí
de via ter per su a di do V. Exª pou par as vi das dos seus sol da dos no dia 21 do cor ren -
te, não as for çan do a uma re sis tên cia inú til. So bre a ca be ça de V. Exª deve cair todo 
esse san gue, as sim como o que ti ver de cor rer ain da, se V. Exª jul gar que o seu ca -
pri cho deve ser su pe ri or à sal va ção do que res ta do povo da Re pú bli ca do Pa ra guai.
Se a obs ti na ção cega e inex pli cá vel for con si de ra da por V. Exª pre fe rí vel a mi lha res
de vi das que ain da se po dem pou par, os aba i xo-as si na dos res pon sa bi li zam a pes -
soa de V. Exª pe ran te a Re pú bli ca do Pa ra guai e o mun do ci vi li za do pelo san gue
que vai cor rer a jor ro e pe las des gra ças que vão au men tar as que lá pe sam so bre este
país.”

E o di ta dor res pon dia-lhes: “V. Exas jul gam de ver re cor dar-me
que o san gue der ra ma do em Ito ro ró e Avaí de ve ria ter-me de ter mi na do a evi tar o que 
ocor reu no dia 21 do cor ren te. V. Exas es que ce ram sem dú vi da que es tes mes mos
atos po di am de an te mão pro var quão cer to é o que aca bo de pon de rar so bre a ab ne ga -
ção de meus com pa tri o tas, e que cada gota de san gue que cai em ter ra é uma nova
obri ga ção con tra í da pe los que vi vem... V. Exas não têm o di re i to de ac cu sar-me pe -
ran te a Re pú bli ca do Pa ra guai, por que a de fen di, a de fen do e con ti nu a rei a de fen -
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dê-la. Ela me im põe este de ver e eu me or gu lho de levá-lo até à úl ti ma ex tre mi da de, e 
de ma is, le gan do à his tó ria meus atos, só a meu Deus devo con tas.”

De po is des ta ten ta ti va frus tra da, ren di da Angos tu ra, ocu pa -
da a ca pi tal do Pa ra guai, o mar quês de Ca xi as deu sua mis são por ter -
mi na da. Con ti nu ar a guer ra era co la bo rar com Ló pez para o ani qui la -
men to da na ção. Pren dê-lo, era ta re fa so me nos, de ca pi tão-de-mato,
para quem ti nha atrás de si o seu pas sa do al ti vo. A rato ve lho gato
novo, diz a sa be do ria po pu lar e que não se ria se ria di fí cil achar um, e
de fato se achou.

A 14 de ja ne i ro de 69 Ca xi as man dou se guir uma ex pe di ção 
para Mato Gros so; a 19 to mou o va por; a 24 che gou a Mon te vi déu.
No dia 9 de fe ve re i ro es cre veu a or dem do dia de des pe di da, a 15
che gou a esta ca pi tal. Foi no me a do du que de Ca xi as pe los re le van tes
ser vi ços pres ta dos na guer ra do Pa ra guai. Já era ma re chal do exér ci to 
efe ti vo.

Ele i to e es co lhi do se na dor pelo Rio Gran de do Sul, Ca xi as
alis tou-se no par ti do de Vas con ce los, Pa ra ná e Eu sé bio. Con vi da do para 
en trar em mais de um ga bi ne te, re cu sou sem pre, até Pa ra ná con se guir
fazê-lo mi nis tro da Gu er ra a 6 de ju nho de 55.

Foi um de cê nio me mo rá vel o de 50. O Im pe ra dor con ta va
vin te e cin co anos e a na ção sen tia-se igual men te moça. Ter mi na ra o pe -
río do re vo lu ci o ná rio, guer ras es tran ge i ras fe li zes var re ram a at mos fe ra, a 
ex tin ção do trá fi co to lhia no vos in sul tos da so be ra nia na ci o nal, en cur ta va
a dis tân cia do Ve lho Mun do com a na ve ga ção a va por do Atlân ti co.
Mauá ca na li za va mi lhões es ter li nos, sil va vam as pri me i ras lo co mo ti vas;
as le tras ras ga vam os clás si cos an dra jos co lo ni a is; fa la va-se em ópe ra na -
ci o nal, em te a tro na ci o nal, João Ca e ta no fi gu ra va de novo Mo i sés; três
po e mas épi cos an da vam em ela bo ra ção, ha via quem es cre ves se tra gé di as;
na co mis são ci en tí fi ca do Nor te não se ad mi tiu um só es tran ge i ro, por -
que bra si le i ros bas ta vam e ha vi am de fa zer me lhor obra que os po bres
Mar tius e Sa int-Hi la i re; o Insti tu to His tó ri co fi ta va sem aca nha men to o
Insti tu to de Fran ça; afi nal de lia-se a má cu la ori gi nal da nos sa gen te, a
“apa ga da e vil tris te za”, de que já se que i xa va o épi co lu si ta no, e Pa ra ná,
o po lí ti co re a lis ta e prá ti co, se em pe nha va em con ci li ar os par ti dos po -
lí ti cos.
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Pa ra ná pen sa va em con ci li a ção de par ti dos e pa re cia de se já-la
re al men te. Ca xi as aju dou-o por sua par te, fa zen do na pas ta da Guer ra
todo o bem que pôde a seus ca ma ra das, re for man do as par tes ca run -
cho sas do Exér ci to, pro cu ran do torná-lo re al men te efi caz. De po is da
mor te do po de ro so mar quês, as su miu a pre si dên cia do Con se lho e pre -
si diu às no vas ele i ções, em que pela pri me i ra vez foi exe cu ta da a Lei dos 
Cír cu los, essa lei de que es pe ra va ma ra vi lhas a in ge nu i da de nun ca es car -
men ta da de nos sos es ta dis tas de boa-fé.

Pela se gun da vez or ga ni zou ga bi ne te com Pa ra nhos em mar ço
de 61 e es te ve à fren te dos Negó ci os até abri rem-se as Câ ma ras, em
maio do ano se guin te. Na re a li da de era tão pou co po lí ti co que, ao co -
me çar a guer ra, in ter ro ga do por um mi nis tro li be ral se que ria par tir para 
o Rio Gran de do Sul, de cla rou es tar pron to a se guir sem de mo ra, se fos -
se no me a do ao mes mo tem po pre si den te da pro vín cia, por que só com
este tí tu lo te ria com pe tên cia para mo ver a Guar da Naci o nal, sem a qual
nada po de ria.

Encar re ga do do co man do do Exér ci to, es que ceu-se in te i ra -
men te da po lí ti ca, mas seu exem plo não foi se gui do, nem por ami gos,
nem por ini mi gos. Prin ci pal men te a par tir de 68, quan do com a que da
ines pe ra da do Par ti do Li be ral re ben tou uma in tem pe ran ça de lin gua -
gem, um fogo de pa i xão que se pro pa gou até a Si bé ria se na to ri al, não
lhe pou pa ram gol pes; con tris ta ler o dis cur so em que se de fen de das mi -
sé ri as que lhe as sa ca ram.

Antes anos de dura guer ra do que me ses de ga bi ne te, – di zia
amar ga men te, re su min do ex pe riên ci as do lo ro sas. Nem mes mo a va i da de
po de ria levá-lo a vol tar de novo a go ver nar, pois a nada mais po de ria
as pi rar de po is da mor te da du que sa D. Ana Luísa Car ne i ro Vi a na: “Per di 
o ma i or bem que nes te mun do go za va, a mi nha vir tu o sa com pa nhe i ra de 41 anos, no 
dia 23 de mar ço de 1874.”

Entre tan to, em 1875, de po is da que da do Ga bi ne te que com
o voto de Ca xi as li ber tou o ven tre es cra vo, teve de or ga ni zar Mi nis té rio
por ins tân cia do Impe ra dor, an si o so para ver e ser vis to nos Esta dos
Uni dos, e que di zia não fazê-lo com se gu ran ça se não de i xas se o Esta do 
nas mãos fir mes do pa ci fi ca dor de qua tro pro vín ci as, do li da dor da li ber -
ta ção de três nações vi zi nhas. Enquan to o Impe ra dor an dou por fora,
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mon ta va guar da ao tro no. À sua che ga da, pe diu para ser ren di do, pois
suas en fer mi da des não lhe per mi ti am mais tais ser vi ços.

O modo por que o so be ra no exi giu a re ti ra da “do res to do
Minis té rio” foi a afron ta fi nal. Des de en tão,  não fez mais que ve ge tar.
Mas na ago nia len ta, que ter mi nou na fa zen da de San ta Mô ni ca a 7 de
maio de 1880, ele que as se gu ra ra ou ver be ra ra ser mais mi li tar que po lí -
ti co, quis pro var que ao me nos uma vez po dia ser mais po lí ti co do que
mi li tar: re je i tou to das as hon ras e pom pas ofi ci a is, quis ser en ter ra do
como obs cu ro pa i sa no.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A ge o gra fia do Bra sil ∗

AS DUAS pri me i ras dé ca das do sé cu lo XVI de i xa ram 
bem co nhe ci do o li to ral do Bra sil em suas li nhas fun da men ta is: um tre -
cho pe que no en tre Ala go as e Rio Gran de do Nor te, onde o con ti nen te
mais se alon ga pelo mar e me nos se afas ta do Ve lho Mun do; ou tro, des -
de a pon ta do Cal ca nhar até o Ama zo nas, ar ru ma do de SE-NW; ou tro,
mais lon go, onde de mo ram os me lho res por tos e é mais pi to res ca a
li nha cos te i ra, ar ru ma da em mé dia de NE-SW.

Os co nhe ci men tos ad qui ri dos nes te pe río do fo ram re pre sen -
ta dos cm car tas. Os do cu men tos ori gi na is per de ram-se, mas não fa zem
gran de fal ta, por que o cos tu me per mi tia e au to ri za va as cópias ser vis, de 
modo que um mapa da ta do, di ga mos, de 1530 pode re pre sen tar me ra -
men te ou tro de 1502. Além dis so, as es ca las pe que nas não per mi ti am a
ins cri ção de mi nú ci as. Se por fe liz ca su a li da de sur gis sem à luz car tas de
Ves pú cio, Gon ça lo Co e lho, João de Lis boa ou Cris tó vão Ja ques, só lu -
cra ria com isso a His tó ria, que po de ria en tão de ci frar di ze res cor rup tos
e, por isso, ago ra im pos sí ve is de in ter pre tar-se.

∗ Pu bli ca do no Alma na que Gar ni er de 1904. 



Te mos no tí ci as va gas de ro te i ros des de os pri me i ros tem pos
re di gi dos. Ne nhum es ca pou à des tru i ção do tem po. O mais an ti go, atri -
bu í do a Ga bri el So a res de Sou sa, im pres so mais de 200 anos de po is de
ter mi na do, era pro va vel men te o mais com ple to, e a isto deve tal vez sua
con ser va ção. Enquan to es te ve ma nus cri to foi lar ga men te apro ve i ta do.
Con tém no tí ci as abun dan tes: des cri ção mais ou me nos com ple ta do li -
to ral, as co nhe cen ças, as son da gens, in for ma ções so bre plan tas e ani ma is,
so bre os ín di os. A pro pó si to da baía de To dos os San tos e seu re côn ca vo 
é so bre tu do ines ti má vel.

Da zona, que sem pre in qui e tos e in qui e ta dos ocu pa ram qua se 
30 anos, os ho lan de ses pro cu ra ram tor nar-se co nhe ce do res. Ma pas vul -
ga ri za dos des de logo pela im pren sa, ou tros que exis tem iné di tos, iti ne rá -
ri os, es tu dos bo tâ ni cos e zo o ló gi cos, co le ções ou ob ser va ções et no ló gi cas, 
dão a me di da da sua ati vi da de. Mu i tos pon tos dos rios de S. Fran cis co e
do Ma ra nhão fo ram mais exa ta men te re pre sen ta dos na pri me i ra me ta de 
do sé cu lo XVII do que na me ta de cor res pon den te do sé cu lo XIX,
quem sabe mes mo se na se gun da.

De po is da ex pul são dos ho lan de ses es tag nou o pro gres so da
Ge o gra fia. Em ge ral os li vros im pres sos não adi an tam ao que de i xou es -
cri to Ga bri el So a res. Vi a gens pelo in te ri or não fal ta ram; mas, ou os ban -
de i ran tes eram in ca pa zes de se in te res sar por ques tões ge o grá fi cas, ou
in ca pa zes de sol vê-las, ou um ou ou tro es cri to, aca so re di gi do, a cen su ra 
da me tró po le im pe dia que vi es se à luz. Um des tes, per di do tal vez de fi ni -
ti va men te, se ria do cu men to de va lor ex cep ci o nal. Por or dem de Go mes
Fre i re de Andra da o go ver na dor do Ma ra nhão, João Ve lho do Vale,
abriu um ca mi nho en tre aque la ca pi ta nia e a da Ba hia. O fato em si é
um dos mais im por tan tes da His tó ria do Bra sil: sig ni fi ca a vi tó ria so bre
os ven tos alí se os, du ran te me ta de do ano so pran do numa só di re ção,
por con se guin te, es tor van do a cons tân cia de co mu ni ca ções ma rí ti mas
re cí pro cas. Como se ria agra dá vel co nhe cer a nar ra ti va de tal em pre sa fe i ta 
por quem a re a li zou, prin ci pal men te se, como as se gu ra o cro nis ta, João
Ve lho do Vale ob ser vou po si ções as tro nô mi cas, des cre veu os ín di os por 
cujo ter ri tó rio pas sou, e deu notí cia das ter ras atra ves sa das!

Nas cor res pon dên ci as ofi ci a is en con tra mos no tí cia de car tas
no fim do sé cu lo XVII por je su í tas. Se não se ex tra vi a ram, de vem exis tir 
em Lis boa.
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Des co ber tas as mi nas, es pa lha da a po pu la ção por vas tas ex -
ten sões do in te ri or, mes mo o go ver no por tu guês sen tiu ne ces si da de de
re pre sen ta ções grá fi cas da re gião po vo a da para dela po der for mar idéia.
A isto se deve a vin da de al guns as trô no mos. Den tre eles cum pre par ti -
cu la ri zar o nome do pa dre Di o go So a res, je su í ta cu ri o so a quem de ve mos 
al guns ma pas, e so bre tu do uma co le ção, em gran de par te iné di ta, de no -
tí ci as so bre os pri me i ros tem pos da mi ne ra ção.1 Terá es cri to al gu ma
co i sa? Seus es cri tos se ri am dos mais ins tru ti vos. Fe liz quem os en con -
trar. Ma i or nú me ro de as trô no mos, geó gra fos e na tu ra lis tas para cá
trou xe ram os tra ta dos de li mi tes de 1750 e 1777. Eram ho mens com pe -
ten tes e tra ba lha do res; por des gra ça seus es cri tos fi ca ram ve da dos ao
pú bli co, e ape nas al gu mas car tas fo ram co mu ni ca das a geó gra fos es tran -
ge i ros. Duma gran de zona da nos sa ter ra ain da a re pre sen ta ção de ri va
de Ri car do Fran co, Lobo de Alma da, La cer da, Pais Leme e ou tros co -
mis sá ri os de li mi tes.

O que bra si le i ros e por tu gue ses ti nham fe i to até o prin cí pio
do sé cu lo XIX apu rou-se no belo li vro de Ma nu el Ai res do Ca sal, a Co -
ro gra fia Bra sí li ca im pres sa em 1817. Da vida des te be ne mé ri to nada ou
qua se nada sa be mos. Era na tu ral da fre gue sia de São Pe dro gão o Gran de,
es ta va no Rio de Ja ne i ro em 1796, deve ter vi a ja do di ver sos pon tos do
nos so ter ri tó rio, por mu i tas de suas in for ma ções es tão in di can do a ob -
ser va ção di re ta; sabe-se que tor nou para a me tró po le, em com pa nhia de
D. João VI; de via ter con sul ta do os do cu men tos da Bi bli o te ca Na ci o nal
e do Arqui vo Mi li tar. Tudo mais se ig no ra. Não há dú vi da, po rém, que
ti nha a in tu i ção de geó gra fo, sa bia que os ter re nos têm uma fi si o no mia,
lia a ação da na tu re za em fe nô me nos da na tu re za des cu ra dos por ou tros, 
como, por exem plo, a per sis tên cia  de cer tos ven tos na in cli na ção das
ár vo res do ser tão da Pa ra í ba. Ain da hoje em nos sa lín gua não saiu obra
ori gi nal que se lhe avan ta jas se.

Qu an do Ai res do Ca sal en tre ga va seu li vro à pu bli ci da de, es -
ta vam em nos sa ter ra sá bi os es tran ge i ros em pre ga dos em co nhe cê-la.
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De les de vem ser sin gu la ri za dos, tal vez três. O ba rão de Eschwe ge lan -
çou so bre a es tru tu ra de nos so país olha res pe ne tran tes e che gou a con -
clu sões tão im por tan tes e ori gi na is, que os con tem po râ ne os, não só
aqui, tam bém na Eu ro pa, não es ta vam à al tu ra de com pre en dê-las: só
de po is de Agas siz, Hartt e Der bi se foi re co nhe cen do o lu gar emi nen te
que deve ocu par. Mar ti us apre en deu a di vi são ge o grá fi ca na tu ral fun da da
so bre a flo ra, a fa u na, o ho mem, e tem pá gi nas de que só po de mos
me dir todo o al can ce de po is que Rat zel, há uns vin te anos, lan çou as
ba ses da an tro po ge o gra fia. Pla no in fe ri or a es tas su mi da des, ocu pa A.
de Sa int-Hi la i re, a quem en tre tan to a Co ro gra fia do Sul deve bons ser -
vi ços. A ta re fa de fun dir os ele men tos ge o grá fi cos con den sa dos por Ai res 
do Ca sal o os co lhi dos pe los vi a jan tes das pri me i ras dé ca das do sé cu lo
XIX cou be a Guts-Muts, cujo li vro in fe liz men te nun ca foi tra du zi do no
Bra sil, não pôde pois in flu ir so bre os geó gra fos in dí ge nas e tam bém não 
in flu iu mu i to so bre os de lá de fora.

Da in de pen dên cia até a era de 60 não fal ta ram vi a jan tes; o go -
ver no man dou fa zer ex plo ra ções de rios, das qua is a mais com ple ta e
cons ci en ci o sa foi a do rio de S. Fran cis co re a li za da por Hal feld. Hou ve
tam bém o epi só dio sé rio-cô mi co de uma co mis são ci en tí fi ca, ex clu si va -
men te com pos ta de bra si le i ros, para ex plo rar pro vín ci as do Nor te; mas
a Ge o gra fia de Pom peu, úni ca pu bli ca da nes te tem po, não se com pa ra à 
de Ai res do Ca sal ou à de Guts-Muts. O Insti tu to His tó ri co deu tam -
bém à luz tex tos im por tan tes, que a mu i tos res pe i tos vi e ram com ple tar
no ções la cu no sas.

Na era de 60, veio dos Esta dos Uni dos uma co mis são ci en tí -
fi ca di ri gi da por Agas siz. O ilus tre chefe, co lhi do logo pela mor te, não
pôde fa zer mu i to; mas seus dis cí pu los ame ri ca nos le va ram por di an te
sua obra. Den tre to dos avul ta por seu es pí ri to ge ni al Car los Hartt, a
quem se deve a pri me i ra Ge o gra fia fí si ca do Bra sil, a ina u gu ra ção da
Arque o lo gia bra si le i ra, es tu dos das lín guas in dí ge nas. Co lhi do pre ma tu -
ra men te pela mor te, de i xou-nos o me lhor de seus dis cí pu los em Orvi le
A. Der bi, geó lo go de pro fis são, mas que não se pa ra a Ge o lo gia da Ge o -
gra fia e a quem, além de mo no gra fi as pre ci o sas so bre di ver sas re giões do
país, se deve um qua dro ge ral da es tru tu ra do Bra sil, fiel tran sun to do 
que a ciên cia sa bia ao tem po em que foi tra ça do, e em que a sua quo ta
pes so al não foi das me no res.
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Em 1871 foi pu bli ca da a Ge o gra fia de Wap päus, in con tes ta -
vel men te o me lhor, mais com ple to e mais cons ci en ci o so li vro so bre o
as sun to, es tam pa do até en tão. Só em 1884 foi tra du zi do em par te, tra -
zen do o es tu do de Der bi já re fe ri do. Se não sa zo nou fru tos abun dan tes,
em todo caso sua in fluên cia foi in con tes tá vel: pelo me nos a al guns es pí -
ri tos mos trou que a Ge o gra fia não era sim ples es tu do de me mó ria, sim -
ples en fi a da de no mes, sem li ga ção, po den do ser re ci ta dos em qual quer
or dem, con tan to que fos sem nu me ro sos.

De 1884 para cá tem-se tra ba lha do re gu lar men te; fo ram
ex plo ra dos rios, de al gu mas par tes do li to ral há tre chos mais exa tos,
cer tos pon tos do in te ri or es tão ago ra co nhe ci dos; a Ge o lo gia, a Ge o gra -
fia bo tâ ni ca e a zo o ló gi ca, a dis tri bu i ção das tri bos in dí ge nas são mais
bem co nhe ci das.

O de que se está ago ra pre ci san do é de um tra ba lho, se não
sin té ti co, pelo me nos si nó ti co.

O ide al se ria uma só pes soa se en car re gar de tudo, de modo a 
apre sen tar uma Ge o gra fia una, em que o as pec to do céu, a cir cu la ção
at mos fé ri ca, a es tru tu ra do sub so lo e do solo, a ve ge ta ção que o ves te
como a ani ma li da de que o co bre, e o ho mem que do mi na so bre a cri a -
ção, apa re ces sem, to dos, nas cor re la ções que os pren dem e pe ne tram.

Como isto se ria im pos sí vel hoje, res ta o re cur so da co la bo ra -
ção de mu i tos, em bo ra o de fe i to in sa ná vel de dis tri bu ir por ca pí tu los
iso la dos como es pé ci mes mor tos de mu seu, o li to ral, o re le vo, o cli ma, a 
ve ge ta ção, a vida eco nô mi ca, etc.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antô nio José, o Ju deu ∗

SINGULAR his tó ria a dos ju de us, de po is de ven ci dos pe los ro -
ma nos e ex pul sos da Pa les ti na. Sua re li gião ne ga va to dos os cul tos do
Impé rio, sua te o cra cia ana te ma ti za va o ce sa ris mo, o san gue se mí ti co a
cir cu lar-lhes nas ve i as in sur gia-se con tra toda afi ni da de indo-eu ro péia;
para eles não ha via nem po dia ha ver lu gar na so ci e da de cons ti tu í da
como es ta va.

Com o cris ti a nis mo tri u nfan te a si tu a ção po dia me lho rar. Seus 
li vros san tos ve ne ra vam igual men te os cris tãos; en tre as pa i sa gens da
Ga li léia cres ce ra o fun da dor da nova cren ça toda im preg na da da ins pi ra -
ção dos pro fe tas; no de i cí dio ma cu la ram-se tan to como seus ven ce do -
res, e só para o de i cí dio ocor re ra a en car na ção, só o de i cí dio po dia re mir 
o pe ca do ori gi nal; a co mum cri té rio obe de ci am cris tãos e ju de us, con de -
nan do as obras e pom pas pa gãs em to das as suas ma ni fes ta ções.

Se qual quer es pe ran ça de me lhor sor te ali men ta vam os fi lhos
de Isra el, seu de sen ga no foi com ple to. Os ana is da Eu ro pa ins cre vem os 
fas tos de seu mar ti ro ló gio mi le nar. Ain da hoje, se cu la ri za da já a so ci e -
da de, des pi das as con si de ra ções re li gi o sas de sua an ti ga pre pon de rân cia,

∗ Pu bli ca do no Jor nal do Comér cio, de 8 de maio de 1905.



as sa nham-se e alas tram-se os ran co res anti-se mí ti cos, sem po der mos
pre ver com se gu ran ça se se tra ta de ten dên cia des ti na da a de sa pa re cer
como tan tas ou tras, ou se o mun do as sis ti rá ain da a ou tra in qui si ção,
des ta vez ate a da por ag nós ti cos e ate us.

A tudo os ju de us têm opos to a vida in te ri or, a cren ça ina ba lá -
vel de ser sem pre o povo de Deus, a cer te za da vi tó ria fi nal. Na vida ex -
te ri or sa bem des co brir com pen sa ções, ina ces sí ve is aos de sa len tos, re fra -
tá ri os ao pes si mis mo, afir man do com va len tia in com pa rá vel que a vida é 
um bem e vale a pena ser vi vi da.

Em Por tu gal sua exis tên cia cor reu por lon go tem po fol ga da
e far ta. Re pug nân cia por eles ha via na tu ral men te, mas na gran de mas sa 
a gen te da na ção vi via en ri que cen do, ani man do o co mér cio, pra ti can do 
a me di ci na, cul ti van do ar tes e ciên ci as; em mu i tos re i na dos ocu pa ram
po si ção ele va da e exer ce ram car gos de con fi an ça. Só de po is de D. Ma -
nu el, o Ven tu ro so, man dar vi o len ta men te ba ti zar to dos os cir cun ci sos
em que pôde pôr a mão, con tra os re cém-con ver sos acir rou-se o ódio
po pu lar.

Expli ca-se este ódio: “com o atroz e inep to pro ce der de D. Ma nu el”,
es cre ve Cos ta Lobo na sua His tó ria da So ci e da de em Por tu gal no Sé cu lo XV,
“que os for çou a con ver são, o sen ti men to na ci o nal ex pe ri men tou uma re vo lu ção pro -
fun da. Hou ve de po is a car ni fi ci na de Lis boa, e é in du bi tá vel que con tra eles se afis -
tu lou o ódio ge ral. Mas eram os cris tãos-no vos em quem D. Ma nu el trans mu da ra os
ju de us que ex ci ta vam es tes ran co res – uma par te in te gran te da na ção por tu gue sa,
igua is em di re i tos e fa cul da des aos cris tãos, fre qüen tan do as igre jas e os sa cra men tos,
can di da tos ao sa cer dó cio e aos car gos pú bli cos, ca pa zes de se ali a rem por ma tri mô -
nio às fa mí li as do povo e ain da da no bre za; e que toda a gen te sa bia abri ga rem sob
essa más ca ra de hi po cri sia a aver são con tra os dog mas cris tãos e o es cár nio das prá ti -
cas a que os ha vi am cons tran gi do. Antes do fe i to mons tru o so da que le rei, do ta do de
ca rá ter pu si lâ ni me e ego ís ta, que tem pas sa do des per ce bi do no bri lho das ven tu ras de
que a sor te zom be te i ra ilu mi nou seu re i na do, an tes da con ver são dos ju de us em cris -
tãos-no vos, nem os fa tos, nem os do cu men tos, nem a li te ra tu ra, for ne cem uma pro va
do ódio en tra nha do con tra os ju de us”.

Este pri me i ro cri me de via ser a ca u sa de ou tro, a in tro du ção
da Inqui si ção con se gui da da Cú ria ro ma na pe las ins tân ci as de D. João
III, que só veio a aca bar em 1820, re i nan do D. João VI, quan do afi nal
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che ga ram tam bém à Pe nín su la Ibé ri ca os ven tos de li ber da de de sen ca -
de a dos nos dois mun dos.

Entre as vítimas da Inquisição uma das mais desgraçadas foi
o pobre poeta Antônio José da Silva, cujo segundo centenário natalício
passa hoje.

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro a 8 de maio de 1705.
Foram seus pais João Mendes da Silva, advogado, e D. Lourença
Coutinho, cristã-nova. De pequena idade emigrou com a família para
Portugal, onde se preparou para a universidade. Estava matriculado no
curso de direito canônico em Coimbra, e passava as férias em Lisboa,
quando a 7 de agosto de 1726 lavraram contra ele mandado de prisão os
inquisidores apostólicos contra a herética pravidade e apostasia. Logo
no dia seguinte foi entregue preso pelo conde de Vilamaior; por ser
menor de vinte e cinco anos nomearam-lhe curador.

A primeira sessão do tribunal, chamada de genealogia,
realizou-se no mesmo dia. Antônio José declarou que fora educado na
religião cristã, e crente perseverou até os dezesseis a dezessete anos.
Nessa idade, querendo seduzir uma criada de sua tia, esta mostrara-lhe
as vantagens da lei judaica, benévola para as exuberâncias da puberdade, 
e deixara-se convencer, praticando diversos ritos; dois meses antes,
porém, em junho, “pelo que ouviu a um pregador em S. Domingos, que pregara
de Nossa Senhora, alumiado pelo Espírito Santo e incitado do remorso de sua
consciência, se resolveu a deixar a lei e tornar a abraçar a de Cristo”.

A segunda sessão, chamada de gênese pelo regimento do Santo 
Ofício, começou a 13 e prosseguiu a 16; mandado pôr de joelhos e,
depois de se persignar e benzer, disse a doutrina cristã, a saber: o Padre
Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, o Credo, os Mandamentos da Lei
de Deus e os da Santa Madre Igreja, que tudo soube suficientemente,
exceto na Salve Rainha e no Credo, em que errou alguns pontos.

A 23 foi a ter ce i ra ses são, in spe cie. Nela, man da o re gi men to,
“se rão per gun ta dos em par ti cu lar pe los di tos das tes te mu nhas que con tra eles hou ver, na 
mes ma for ma em que de pu se ram; e ha ven do ne les al gu ma cir cunstância par ti cu lar
pela qual se pos sa vir em co nhe ci men to da tes te mu nha, nes se caso se ca la rá”.

O li be lo foi apre sen ta do a 23 de agos to. No vas con fis sões fez 
o réu a 3, 4, 7, 9, 12; a 23 foi su je i to a tor men to no po tro.
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“O potro – escreve Hipólito da Costa, vítima também da
Inquisição, mas que conseguiu escapar-lhe das garras e refugiar-se na
Inglaterra, onde fundou o Correio Brasiliense –, o potro é uma grade de
madeira, em figura de leito do comprimento de um homem, e de obra de dois pés de
largo, alta do chão pouco mais de pé e meio; pela longitude da grade há muitos
paus atravessados à maneira de degraus de escada, mas esses degraus são de figura
de prismas triangulares com um dos ângulos para cima; aqui sobre estas quinas se
deita uma pessoa que tem de ser atormentada com as costas sobre estas quinas
agudas e o pescoço preso com um argolão de ferro, que está fixo em uma das
extremidades da grade; o padecente é depois apertado com muitas cordas delgadas
pelos braços, pernas e mais partes do corpo, de maneira que, ao mesmo tempo que
as voltas das cordas apertam os diferentes membros, comprimem todo o corpo
violentissimamente contra as quinas dos degraus da grade, sobre que o padecente
está amar ra do.”

O no tá rio To más Feio Bar bu da pro tes tou-lhe em nome dos
in qui si do res, que “se na que le tor men to mor res se, que bras se al gum mem bro, per -
des se al gum sen ti do, a cul pa se ria sua, não dos Se nho res Inqui si do res”. “E – pros -
se gue o no tá rio – sen do ata do em oito par tes, e le van do meia vol ta em to das as di -
tas oito par tes que cor res pon dem a um tra to cor ri do, a que ti nha sido jul ga do, foi
man da do de sa tar e le var a seu cár ce re, e du ra ria o dito tor men to um quar to de hora,
com o qual gri tou mu i to, e só cha ma va por Deus, e não por Je sus ou San to al gum.”

De po is saiu a sen ten ça re la ti va men te bran da: ir ao auto-da-fé
na for ma cos tu ma da, nele ou vir sua sen ten ça, ab ju rar seus he ré ti cos er ros 
em for ma, ter cár ce re e há bi to pe ni ten ci al per pé tuo, ser ins tru í do nos
mis té ri os da fé ne ces sá ri os para a sal va ção de sua alma, cum prir as mais
pe nas e peni tên ci as es pi ri tu a is que lhe fo ram im pos tas.

Os au tos-da-fé ce le bra vam-se sem pre aos do min gos com a
ma i or so le ni da de. Rom pia a mar cha o es tan dar te do San to Ofício, mos -
tran do de um lado a cruz, a oli ve i ra e a es pa da, ser vin do-lhes de pe a nha
as qui nas por tu gue sas, a ti a ra, as cha ves pon ti fi ci a is e a cruz flo re ta da de 
S. Do min gos; de ou tro, a ima gem de S. Pe dro de Ve ro na, már tir. Se gui am
os fra des de S. Do min gos, a ir man da de e a cruz de S. Jor ge, o al ca i de
dos cár ce res, a ala dos con de na dos não re la xa dos, pri me i ro os que não
ab ju ra vam nem le va vam há bi tos, de po is os que ab ju ra vam de leve, os
que ab ju ra vam ve e men te, os que ab ju ra vam de for ma por ju da ís mo, que 
le va vam sam be ni to; após os ho mens se gui am as mulhe res. No fim de

40 J. Ca pis tra no de Abreu



to dos vi nha o gru po dos con de na dos à mor te, – os re la xa dos, se gun do a 
téc ni ca le gal.

No Rocio armava-se um tablado onde depois de lidas as
sentenças os condenados faziam a abjuração. Deu-se isto a 13 de
outubro, estando presentes El-Rei Nosso Senhor, Dom João o Quinto, os
Senhores Infantes D. Francisco e D. Antônio, os Senhores Inquisidores
e mais Ministros da mesa, muita nobreza e povo.

Por, ca u sa do tor men to Antô nio José não pôde as si nar a ab ju -
ra ção.  A 14 ju rou aos San tos Evange lhos ter mu i to se gre do em tudo o
que viu e ou viu no cár ce re, e nem por pa la vras, nem por es cri to, nem
por ou tra qual quer via, fa zer qual quer re ve la ção, sob pena de ser gra ve -
men te cas ti ga do. A 23 de ou tu bro foi sol to.

Até 1737, cor rem os anos me nos tor men to sos do Ju deu.
Con clu iu os es tu dos, es ta be le ceu-se ad vo ga do, es cre veu, ca sou-se, teve
uma fi lha e ou tra lhe nas ceu no cár ce re. Escre veu para o públi co, para o
te a tro, e isto bas tou para ar ran car seu nome do ano ni ma to em que so ço -
bra ram ou tros não me nos des gra ça dos. Que pre ten dia, que pen sa va
po der con se guir di gam as se guin tes dé ci mas com que pre ce deu as obras 
da das à im pres são:

A migo le i tor, pru den te,
N ão crí ti co ri go ro so,
T e desejo, mas piedoso
O s meus defeitos consente
N ome não busco excelente
I nsigne entre os escritores,
O s aplausos inferiores,
J ulgo a meu plectro bastantes,
O s encômios relevantes
S ão para en ge nhos ma i o res.
E sta cô mi ca har mo nia
P assa-tem po é doce e gra ve,
H ones ta, ale gre, su a ve,
D iver ti da a me lo dia:
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A polo que ilus tra o dia,
S obe ra no me re par te
I déi as, fa cún dia e arte,
L ei tor, para di ver tir-te,
V on ta de para ser vir-te
A feto para agradar-te.

Teria reincidido nos erros por que penara no potro? Ele
nega-o com todas as forças. “Todas as ações que obrou desde o dito tempo até
agora sempre foram de fiel e verdadeiro cristão, arrependido verdadeiramente de todos 
os seus erros, e como tal freqüentava as igrejas, ouvindo nelas muitas missas nos dias
de preceito, e as ouvira em outros dias de semana se a ocupação da advocacia que
pedia contínua residência no seu escritório, lhe permitisse a liberdade de sair
facilmente, e se confessava e comungava não só pela desobrigação da quaresma, como
também por outras muitas ocasiões de jubileus gerais e particulares e assim cumpria
também e pontualmente os preceitos divinos e da igreja e fazia muitos exercícios de
piedade cristã, como eram os de rezar várias orações à Virgem Senhora, dar muitas
esmolas como permitiam os seus cabedais, não só aos pobres mas também aos Santos, 
venerava o Santíssimo Sacramento e o acompanhava quando era levado por viático
aos enfermos, se estava desimpedido de seu escritório, adorava as imagens de Cristo,
Senhor nosso, da Virgem Senhora e dos Santos com a reverência e culto devidos.”

Todo este castelo, tão laboriosamente arquitetado, ruiu ante a
denúncia da negra Leonor Gomes, natural de Cabo Verde. Apesar de
escrava, não tendo nunca passado pelo Santo Ofício, considerava-se
superior aos donos, chamava-lhes cachorros, canalhas, judeus, falava em
deitar fogo à casa e ameaçava denunciá-los à Inquisição.

Cumpriu a ameaça em começo de outubro de 1737. A 3 foi
lavrada ordem de prisão e a 5 o Monteiro-Mor apresentou preso Antônio
José.

Pre sa com os se nho res, re co lhi da ao cár ce re da pe ni tên cia,
Le o nor Go mes nada sou be di zer quan do pela pri me i ra vez in ter ro ga da
na ma nhã de 10. À tar de, po rém, pe diu au diên cia, ex pli cou sua mu dez
ma tu ti na pelo “medo que se lhe ti nha me ti do em casa de sua se nho ra de que nes ta
mesa (do Tri bu nal) se man da va en for car toda a pes soa que vi nha a esta mesa di zer
mal de ou trem”, co me çou as de cla ra ções.

42 J. Ca pis tra no de Abreu



Oito dias antes Lourenço Coutinho e Isabel Cardoso, sua
irmã, tinham-se lavado na quinta-feira; Antônio José e Leonor Maria
tinham-se lavado na sexta-feira e não tinham comido na sexta, dizendo
esta ao sol posto, perto das Ave-Marias, que estava doente, doía-lhe o
corpo e pondo-se a chorar; mudara a roupa de cama, e tudo fizeram
para se não descobrir que jejuavam judaicamente; muitas vezes toda a
família deixava de ir à missa; passavam bem a semana inteira, mas no
sábado queixavam-se da saúde, para não trabalhar e domingo  não ir à
igreja; na quinta-feira maior, sexta-feira da paixão e sábado da aleluia
deixaram-se ficar em  casa: em suma, das pessoas da casa só Baltasar
Rodrigues e sua mulher Antônia Teodora vivem catolicamente, os mais
vivem como hereges, apartados da fé e sem emenda. 

Pois que Le o nor Go mes abo na a or to do xia de Ana Te o do ra,
ve ja mos como esta ex pli ca os mó ve is que le va ram a adus ta fi lha de
Cabo Ver de a de nun ci ar os se nho res.

A 19 de fevereiro de 1737, Antônia Maria Teodora,
cristã-velha de 31 anos do idade, disse, “que entre o réu Antônio José da Silva 
e uma preta escrava da mãe do mesmo, chamada Leonor, e uma ama de leite que o
dito réu tinha em casa, chamada Maria não sabe de que, havia dúvidas e diferenças
grandes em casa do mesmo réu, porque tanto a dita ama-de-leite como a escrava eram 
pessoas de mau procedimento e ruins costumes, vivendo com alguma soltura e deso -
nesti da de, sendo uma capa da outra. Por cuja causa, querendo o réu atalhar essas
desordens, castigando a preta e querendo deitar a ama fora, disto nasceu
conjurarem-se ambas, aconselhando a ama-de-leite à dita escrava que levantassem
falsos testemunhos ao réu e a toda a gente da casa, porque assim se veria forra para
casar com um preto com quem tinha trato, dizendo a preta também muitas vezes
quando a castigavam, que havia de ir ao Santo Ofício e levantar a si mesma um
testemunho falso de ser feiticeira, só a fim de se ver livre do cativeiro e daquela
casa”.

De po is de 10 de ou tu bro não se fala mais de Le o nor Go mes;
as se gu ra Teó fi lo Bra ga que sua es tu pi dez fi cou de tal modo ater ra da
com a es cu ri dão da mas mor ra e lem bran ça da fo gue i ra, que mor reu
tran si da a 11 de maio de 1738.

Não fal ta ram con ti nu a do res de sua obra. A 8 de abril o al ca i de
do cár ce re deu de nún cia que, como lhe co mu ni ca ram os guar das,
Antô nio José je ju a ra ju da i ca men te.
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O tes te mu nho de Hi pó li to aju da rá a com pre en são do que se
se gue. O cár ce re em que o pu se ram “era um pe que no quar to de doze pés por
oito, com uma por ta para o cor re dor, e nes ta por ta duas gra des de fer ro dis tan tes
uma da ou tra a gros su ra da pa re de, que é de qua tro pal mos, e por fora des tas gra des
há ou tra por ta de tá bua; no cimo des ta por ta de tá bua fica uma ban de i ra ou fres ta
por onde en tra no quar to a cla ri da de re fle xa que lhe pode vir da luz do cor re dor, a
qual o cor re dor de fora re ce be das ja ne las que tem para os sa guões”.

“Nesse pequeno quarto havia um estrado de tábua com um enxergão
que me servia de cama, uma bilha com água e um vaso para as necessidades da
natureza, que se despejava de oito em oito dias, enquanto eu ia à missa. Este cárcere
é de abóbada por cima e por baixo e o pavimento de tijolos, e como as paredes são
de pedra e mui grossas, é o aposento no inverno, sobre muito frio, tão úmido que as
paredes e grades via muitas vezes cobertas de gotas de água como de grosso orvalho: a 
minha roupa durante o inverno estava continuamente molhada... A ração ordinária
consta de meio arrátel de carne cozida que, na verdade vem sem osso, como se
costuma dizer, mas como o osso que lhe tiram entra no peso do meio arrátel, vem
alguns dias a porção a ser limitadíssima; mas algumas colheres de arroz, uma ti ge la
de cal do.”

A 12 houve a audição de testemunhas; seguiram-se outras de
modo a ficarem provados cinco jejuns judaicos por parte do preso. De
todos esses testemunhos tomaremos apenas o que diz respeito ao hábito
exterior do Judeu. Era magro, alvo, de mediana estatura, cabelo curto,
castanho escuro, véstia parda, roupão azulado e forrado do encarnado,
passeava sempre com as mãos metidas nas mangas, acordava cedo, não
se benzia ao saltar da cama, às Ave-Marias, ao anoitecer, punha-se de
joelhos e rezava, afirmou a primeira turma de guardas. Era de feições e
cara miúda, com pouca barba – afirma outra turma – não usava de
contas para rezar nem de umas Horas que tinha sobre a canastra, levava
o dia passeando ou deitado na cama. A terceira turma jura que, depois
de muito passear, chegou à grade e pela fresta do cárcere olhou para o
céu, em que se demorou algum espaço de tempo, posto de joelhos, com 
alguma devoção para o ar; à noite parou na porta do cárcere, fazendo
diligência para ver a estrela.

Hou ve cin co tur mas de ju ra men ta dos que fo ram de zes se te;
afir ma ram to dos que Antô nio José de i ta va a car ne no vaso imun do, sor -
via-se de água só para la var as mãos, sem co mer ou be ber nos dias em
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que foi vi gi a do se não de po is de ano i te cer; e tudo isto no ta ram de uma
vi gia ocul ta por onde se po dia ver o que se pas sa va den tro do cár ce re.

Acu sa ções mais gra ves le van ta ram dois com pa nhe i ros de
cu bí cu lo. A 10 de ju nho ju rou José Luís de Aze ve do, cris tão-novo, fer re i ro,
que pra ti ca ra al guns je juns ju da i cos por in ci ta ção do réu, e pede por
amor de Deus que o ti rem de se me lhan te com pa nhia, por que an tes quer 
es tar me ti do só em um cár ce re do que po der ter oca sião de tor nar a cair 
nas cul pas que tem con fes sa do. A 30 de de zem bro e a 19 do ja ne i ro do
ano se guin te de 1739 ju rou Ben to Pe re i ra que o réu ten ta ra con ver tê-lo,
ria ou vin do pro nun ci ar o nome de Je sus: “Dis se mais que de po is que en trou o 
novo ano só duas ve zes tem je ju a do o dito seu com pa nhe i ro, e es tas fo ram no pri me i ro 
dia do ano, que caiu em uma quin ta-fe i ra e na se guin te, que fo ram oito des te pre sen te 
mês e em am bos es tes dias je ju ou na so bre di ta for ma, isto é, es tan do todo o dia sem 
co mer nem be ber até no i te em que ceou pe las 6 ho ras, pão, que i jo e man te i ga, e pa re -
ce-lhe que tam bém co meu uns ca mo e ses que ti nha no cár ce re, e em to dos os mais dias
des te mês tem de i xa do de je ju ar, ain da que nun ca coma car ne, a qual guar da sem pre
na ca nas tra e de po is a lan ça no vaso imun do, e jan ta en tão pão, que i jo e man te i ga e
al gu mas co i sas mais que tem no cár ce re.”

So bre es tas duas tes te mu nhas de ci si vas apu rou Teó fi lo Bra ga
pre ci o sas in for ma ções. Não exis te o Pro ces so de José Luís de Aze ve do
e pode su por-se que era fal so pre so, des ta ca do para de la tor; Ben to Pe -
re i ra, sol da do de ca va la ria dos Dra gões de Beja en tão aquar te la dos em
San ta rém, foi sol to no pró prio dia da exe cu ção de Antô nio José.

Ve ja mos ago ra o pro ces so des te.
A 22 de ou tu bro de 1737 fez-se o in ven tá rio de seus bens, a

15 de no vem bro a ses são de ge ne a lo gia, a 26 foi in ter ro ga do in ge ne se,
novo exa me so freu a 3 de ju nho de 38; a 19 de se tem bro foi in ter ro ga do 
in spe cie. Sua res pos ta foi sem pre a mes ma: re nun ci a ra sin ce ra men te ao
ju da ís mo des de a sua ab ju ra ção so le ne, e des de en tão fora sem pre ver -
da de i ro e sin ce ro ca tóli co pra ti can te. A 24 foi-lhe en tre gue o li be lo, a
que res pon deu por ne ga ção no dia se guin te, aju da do por seu pro cu ra dor 
o Dr. José da Mata Fre i re. Indi cou cer tas tes te mu nhas que, in ter ro ga das
de po is, efe ti va men te lhe fo ram mu i to fa vo rá ve is.

A 13 de no vem bro foi-lhe en tre gue a pro va da jus ti ça, ou o
que por pro va a en ten dia o San to Ofí cio.
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O Regimento do Santo Ofício da Inquisição é a esse respeito de
clareza que nada deixa a desejar. Dispõe o livro 1º, título 6º, § 22:

“De po is dos réus serem acusados, requererá o Promotor que se lhes faça
publicação da prova de justiça, se os processos estiverem em termos para isso; e quando
os réu pedirem que se lhes declare o lugar do delito e os inquisidores por seu despacho
o mandarem declarar, o Promotor fará a tal declaração, calando a parte individual
em que o delito foi cometido, como será quando o crime se cometeu na igreja de
S. Domingos de Lisboa, declarando que o lugar é Lisboa, calando a Igreja que é a
parte, e assim nos mais casos semelhantes.

“E quando o lugar em que os réus cometeram o delito for tão pequeno ou 
tiver tais circunstâncias que se for declarado ao réu virá ele em conhecimento de quem
foram as testemunhas, o Promotor, considerando a distâ ncia que vai deste lugar à
cidade, vila ou lugar mais notável, dirá que o réu cometeu a culpa em tal distância da 
dita cidade, vila ou lugar; convém a saber, quando o réu cometeu o crime em uma
quinta uma légua de Lisboa, dirá que o réu co me teu o crime uma légua ao redor de
Lisboa.

“E se as cul pas fo rem co me ti das no cár ce re, sen do o réu mo ra dor na ci da de 
em que as sis te o San to 0fí cio, ou ha ven do no tí cia que veio a dia no tem po que a
pu bli ca ção da pro va da jus ti ça lhe dá a cul pa, de cla ra rá o Pro mo tor que o réu o co -
me teu na tal ci da de; mas não sen do nela mo ra dor, nem ha ven do no tí cia cer ta que veio 
a dia no tal tem po, dirá que a cul pa se co me teu no Arce bis pa do ou Bis pa do em que
re si de o San to Ofí cio.”

Di an te de dis po si ções tão cla ras, eram im per ti nen tes e ri dí cu las 
as per gun tas apre sen ta das pelo réu e ad vo ga do, como por exem plo: Em
que par te e lu gar di zem as tes te mu nhas que o réu com elas se jun ta ra? E 
se foi na rua ou em casa? Como se cha ma va a rua e de quem era a casa?
Que fun da men to ti ve ram para en ten de rem e afir ma rem que a abs ti nên cia
do réu fora je jum ju da i co? Como se re sol ve ram a con jec tu rar que a tal
abs ti nên cia no caso su pos to fora em ob ser vân cia da lei de Mo i sés e não
por fas tio que ti ves se, ou in dis po si ção do es tô ma go, ou a al gu ma pena
que lhe ti ras se a von ta de de co mer no de cur so do dia, e que à no i te não
fos se es pe ci al ape ti te o co mer que não fos se car ne? Que ra zão ti ve ram
para en ten de rem que o ves tir rou pa la va da, no caso em que pro ce deu
fora por ob ser vân cia ju da i ca, e não por as se io pró prio, ou por ter de ir
fora na que le dia e que rer sair com lim pe za?

46 J. Ca pis tra no de Abreu



A úni ca res pos ta foi a re per gun ta das tes te mu nhas na for ma
pri mi ti va: to das con fir ma ram seus di ze res, cada uma me re ceu cré di to do 
Tri bu nal, “pela ra zão que dá”; duas já eram mor tas, en tre elas a ter rí vel
Le o nor Go mes. A re per gun ta fez-se a 20 de se tem bro, 22, 24 e 26 de
no vem bro de 38, e 4 de fe ve re i ro de 39.

No dia se guin te foi o réu ci ta do para re ce ber a pro va de jus ti ça, 
acres ci da de no vos itens à vis ta das re per gun tas. Entre gue a pro va, o réu, 
por seu ad vo ga do, pe diu que fos sem ou vi das cer tas tes te mu nhas de de -
fe sa, o que se fez a 19.

Con clu sos os au tos, a 11 de mar ço sen ten ci a ram os Inqui si -
do res que “o réu como he re ge após ta ta da Nos sa San ta Fé Ca tó li ca, con vic to, ne ga ti -
vo, per ti naz e re lap so, fos se rel axa do e en tre gue à jus ti ça se cu lar, ser van tis ser van -
dis, e que in cor reu em sen ten ça de ex co mu nhão ma i or e con fis ca ção de to dos os seus
bens para o fis co e câ ma ra real, e nas mais pe nas de di re i to e ou tras se me lhan tes es -
ta be le ci das, e que deve ser ha vi do por he re ge do mês de abril de 1738 em di an te”.
Em ou tros ter mos: só co me çou a co me ter o cri me por que ia pa de cer
seis me ses de po is de por ele es tar re clu so. O con se lho ge ral, em pre sen -
ça do Inqui si dor-Mor, con fir mou a sen ten ça a 13 de mar ço.

E nada mais ti nha, por tan to, a Inqui si ção com o pre so.
Ago ra che ga va a vez da jus ti ça se cu lar a quem es ta va re la xa do 

ou de vol vi do. O co nhe ci men to do cri me de he re sia per ten ce prin ci pal -
men te aos ju í zes ecle siás ti cos, pre ce i tu am as Orde na ções, li vro 5º, tí tu lo 1º: 
“E por que eles não po dem fa zer as exe cu ções dos con de na dos dos di tos cri mes por
se rem de san gue, quan do con de na rem al guns he re ges, os de vem re me ter a nós com as
sen ten ças que con tra eles de rem, para os nos sos de sem bar ga do res as ve rem, aos qua is
man da mos que as cum pram, pu nin do os he re ges con de na dos como por di re i to e de ver.”

A 16 de ou tu bro de 39, de mãos amar ra das, ten do ao lado o
pa dre Fran cis co Lo pes, da Com pa nhia de Je sus, que de via pre pa rá-lo
para a ter rí vel jor na da, foi-lhe fe i ta a no ti fi ca ção de que, “por não ter a
Igre ja mais que fa zer com ele por se ha ver fe i to in dig no da mi se ri cór dia que no pri me i ro 
lap so lhe foi con ce di da, ten do a Deus so men te di an te dos olhos, a ver da de in fa lí vel de
nos sa San ta Fé e a ex tir pa ção das he re si as, com o mais que dos au tos re sul ta a dis -
po si ção do di re i to em tais ca sos, Chris ti no mi ne in vo ca to, de cla ram o réu Antô nio
José da Sil va, por con vic to, ne ga ti vo, per ti naz e re lap so no cri me de he re sia e apos ta -
sia, e que foi he re ge após ta ta de nos sa San ta Fé Ca tó li ca con vic to, ne ga ti vo, per ti naz
e re lap so, o con de nam e re la xam à jus ti ça se cu lar, a quem pe dem com mu i ta ins tân cia
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se haja com ele be nig na e pi e do sa men te e não pro ce da a pena de mor te nem efu são de 
san gue”.

Um es tran ge i ro que es ta va em Por tu gal, apro xi ma da men te
por este tem po, des cre ve nos se guin tes ter mos um auto-da-fé a que
as sis tiu:

“Tive li cen ça de en trar no Pa lá cio do San to 0fí cio. O Rei ali foi ter an tes
que a pro cis são in te ri or dos cri mi no sos prin ci pi as se. Admi rei a bon da de des te Prínci pe
que pes so al men te quis fa lar aos mais cri mi no sos e exortá-los ao ar re pen di men to. Entre
es tes des gra ça dos ha via um pa dre bra si le i ro, cris tão-ve lho que ti nha abra ça da o ju daís -
mo, e se ha via fe i to cir cun dar, con tra as leis do Esta do. Sua Ma jes ta de apres sou-se a
con ver tê-lo, pe din do-lhe que re co nhe ces se seu Sal va dor e se sub traís se ao suplí cio que ia
pa de cer, pe re cen do nas cha mas como um répro bo, um re bel de a seu Rei e às leis do
Esta do. Empre gou as ex pres sões mais co mo ven tes para ven cer a obs ti na ção des te in dig -
no sa cer do te, as se gu ran do-o de sua pro te ção e pro me ten do-lhe uma pen são para a sua
de cen te sub sis tên cia. To dos os as sis ten tes fi ca ram en ter ne ci dos da bon da de do Rei para
com este mi se rável, que pre fe riu ser que i ma do a re nun ci ar ao Ju daís mo. O Rei fa lou da 
mes ma for ma a vári os ou tros, al guns dos qua is re co nhe ce ram seus cri mes e im plo ra ram
a cle mên cia do Rei que lhes per do ou.

“De po is des ta ce ri mônia, a pro cis são que ti nha per cor ri do o in te ri or do
Pa lá cio do San to Ofício sa iu e se en ca mi nhou para a igre ja de S. Do min gos, onde le -
ram os pro ces sos do cri mi no so, e fi ze ram as ce ri mô ni as usa das em ca sos idên ti cos.
De po is a pro cis são sa iu da igre ja e per cor reu as ruas da ci da de, onde as tro pas ti -
nham for ma do alas. Nes tas oca siões man dam vir al guns re gi men tos para se gu ran ça
pú bli ca e para pre ve nir as de sor dens que os ju de us es con di dos po de ri am ca u sar na ci -
da de. O Rei não apa re ce pu bli ca men te na pra ça da exe cu ção; as sis te con tu do em bu -
ça do no seu ca po te com os Prín ci pes seus ir mãos.

“Sua Ma jes ta de or de nou que em bo ra as sen ten ças da Inqui si ção fos sem
olha das como so be ra nas, de vi am con tu do ser re vis tas pelo seu Tri bu nal. Per mi tiu aos 
cri mi no sos que to mas sem ad vo ga dos para sua de fe sa, o que faz que em bo ra a pro cis -
são co me ce de ma nhã mu i to cedo, seja no i te quan do se faz a exe cu ção.”

De po is de lon ga men te de fen der a In qui si ção, con ti nua o
mes mo au tor:

“Devo con tu do ad ver tir aos es tran ge i ros que fo rem a Por tu gal e qui se rem 
as sis tir a esta ce rimô nia, que de vem an dar com a ma i or prudên cia no dia do Auto-
da-Fé, de modo que nada fa çam ou di gam que pos sa es can da liz ar a su pers ti ção dos
por tu gue ses. De vem es tar bem se gu ros a res pe i to das pes so as com as quais vão ver
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pas sar a pro cis são: pois os por tu gue ses não es tão me nos ani ma dos na que le dia a fa vor 
da Glória da Inqui si ção do que o es ta vam an ti ga men te as ba can tes em hon ra do deus 
da par re i ra. É difí cil que o es tran ge i ro pas se por en tre as chus mas de que as ruas es -
tão api nha das sem que as pes so as do povo ba i xo de i xem de res mun gar por en tre os
den tes in jú ri as que sig ni fi cam em ge ral: Que bem que fi ca va uma ca ro cha a este he re -
ge! Pro fe rem or di na ri a men te mil mal di ções con tra os des gra ça dos que vão que i mar e,
se vêem al gum es pec ta dor tris to nho, não de i xam de lhe di zer que está tris te por le -
va rem seus ir mãos a que i mar na fo gue i ra. Vemo-los por toda a par te do mi na dos
pelo zelo, ex cla ma rem: “Que gran de cle mên cia! Ben di to seja o San to Ofício!”

“Para não an da rem ex pos tos aos in sul tos do po vo léu é me lhor ver de
uma ja ne la, e não fa lar com nin guém, e ter nas mãos a lis ta im pres sa, a qual con tém 
os no mes dos des gra ça dos que vão exe cu tar, seus cri mes, sen ten ças e supl íci os que vão
pa de cer. Des te modo, en tre ti dos a ler, não in cor rem no ris co de fal ta rem àque la dis -
cri ção que é pre ci so ter.

“O pa dre do Bra sil, que an tes quis de i xar-se que i mar vivo do que re -
nun ci ar ao ju daís mo, ti nha pelo me nos ses sen ta anos de ida de. Não deu pro va de fra -
que za al gu ma, e nem se quer se dig nou res pon der uma só pa la vra aos je su í tas e aos
fra des que lhe di zi am ao ou vi do que se con ver tes se e que lhe não pou pa vam in jú ri as.
Os ou tros, que só de vi am ser que i ma dos de po is de es tran gu la dos, re pe ti am em voz
alta as ora ções e a la da i nha, que os padres que iam ao lado de les re ci ta vam. Ti nham 
amar ra do com tan ta for ça as mãos do pa dre e com uma cor da tão fina que ela qua se
que ser ra va os pul sos: uma tal pres são de via ser para ele um gran de tor men to e su -
por tou-o des de as cin co ho ras da ma nhã até bem pela no i te den tro. Antes de o que i -
ma rem, es fo la ram-lhe as ex tre mi da des dos de dos que ti nham po di do to car na hóstia
San ta.

“So freu o fogo sem di zer mais que es tas pa la vras: ‘É uma gran de in fâ -
mia e uma gran de ver go nha ma ta rem as sim um ho mem que mor re por afir mar que
não há mais do que um Deus, que vos há de pu nir, des gra ça dos, de o ofen der des des ta
for ma.’

“Afas tou al gu ma co i sa o fogo com o seu len ço, e ten do pe ga do fogo nes te
len ço, ren deu o es píri to este pa dre e foi re du zi do a cin zas. Sua cons tân cia nes te cru el
supl ício foi um gran de tri u nfo para os cris tãos-no vos ou ju de us dis far ça dos e uma
mor ti fi ca ção sen sí vel para o cle ro.

“É nes tes tris tes mo men tos, e en quan to con du zem os ju de us ao su plício,
que é fá cil re co nhe cer no seu ros to se eles são da raça de Isra el. Alguns des ses mi se rá -
ve is le vam a obs ti na ção ao últi mo ex tre mo e não que rem con fes sar suas fal tas se não
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quan do vêem na igre ja de S. Do min gos suas mu lhe res ou al guns de seus pa ren tes em
o núme ro da que les que con fes sam ha ve rem ju da i za do. Como as sis ti ram com eles às
ce rim ôni as il íci tas da sua re li gião, co nhe cem bem que há pro vas su fi ci en tes con tra eles, e
en tão pe dem pu bli ca men te per dão à Inqui si ção.

“Os ju de us es con di dos em Por tu gal são mui ava ros e in te res se i ros, mas
não se pode ne gar que te nham mu i ta constância e fir me za e, em ge ral, são mu i to para 
la men tar. Cedo ou tarde a ma i or par te de les pa de ce a pu ni ção que me re ce ram por te -
rem in frin gi do a lei fun da men tal do Esta do, que pro íbe todo o exerc ício da re li gião
juda i ca. Sua sor te é pou co mais ou me nos a dos sal te a do res, que de po is de te rem
mu i tas ve zes fu gi do ao pe ri go, caem, com o an dar do tem po e por ca sos im pre vis tos,
nas mãos da jus ti ça.”
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28 de ja ne i ro ∗

OS ESTADOS GERAIS re u ni dos em Ver sa lhes nos pri me i ros
dias de maio de 1789, de po is de uma in ter rup ção de qua se dois sé cu los,
de fron ta vam pro ble mas ár du os e ina diá ve is. Tra ta va-se apa ren te men te
de re me di ar a si tu a ção fi nan ce i ra da Fran ça, pro du zi da por lon gas eras
de im pre vi dên cia e des ba ra to; mas re mé di os efi ca zes só po di am pro ce der
de re for mas que atin gi am os fun da men tos da mo nar quia, des de o só lio
ab so lu to e as clas ses pri vi le gi a das até o povo fa min to e em bru te ci do.

A obra gi gan tes ca pe dia tem po e cal ma. Por fe li ci da de afi gu -
ra va-se pro pí cia a cons te la ção in ter na ci o nal. Na Espa nha e, em gran de
par te na Itá lia, re i na vam Bour bons, pre sos à Fran ça por la ços e pac tos
de fa mí lia. A trí pli ce ali an ça do Nor te ins pi ra va-se em sen ti men tos pa cí -
fi cos. A Ingla ter ra, di ri gi da por Pitt, em pe nha va-se em re du zir suas dí vi -
das e ex pan dir seu co mér cio, e ori en ta va-se para as idéi as fe cun das que
Adam Smith aca ba ra de re ve lar ao mun do sur pre en di do. Áus tria e Rús -
sia em be bi am-se nos ne gó ci os do Ori en te, onde Po lô nia e Tur quia de sa -
fi a vam os ape ti tes. Ain da por cima, a Áus tria acha va-se a bra ços com

∗ Pu bli ca do no Jor nal do Co mér cio  de 28 de ja ne i ro de 1908, em co me mo ra ção do 1º
Cen te ná rio da Aber tu ra dos Por tos, sem as si na tu ra, e iden ti fi ca do no ar qui vo do
pro fes sor Eu gê nio Raja Ga ba glia, ami go de Ca pis tra no de Abreu.



gra ves di fi cul da des in ter nas, sus ci ta das pela po lí ti ca aven tu ro sa de José
II. Po dia, pois, o povo fran cês me ter con fi a do om bros à em pre sa.

O mês de maio e ju nho qua se in te i ro pas sa ram os re pre sen -
tan tes dos três es ta dos em ques tões pre li mi na res que um go ver no me nos
im pre vi den te po de ria ter pre ve ni do. Tra ta va-se em suma de três câ ma ras, 
cada qual de li be ran do e vo tan do em se pa ra do, ou de vi am fun dir-se em
uma só, pas san do os pro je tos por ma i o ria de vo tos? Esta so lu ção exi gia
o ter ce i ro es ta do, com seus de pu ta dos tão nu me ro sos como os dos
ou tros re u ni dos, fa lan do em nome da qua se to ta li da de da na ção e não
fal ta va en tre a no bre za e o cle ro, so bre tu do en tre os cu ras ir ma na dos
com os cam po ne ses pela po bre za e pe las hu mi lha ções, quem ade ris se ao 
mes mo pa re cer. De po is de ter gi ver sar num e nou tro sen ti do, Luís XVI
ace i tou a fu são. A 27 de ju nho cons ti tu iu-se re gu lar men te a Assem bléia
Na ci o nal.

No de cur so des tes de ba tes ir ri tan tes de ram-se mo vi men tos
de tro pas, cor re ram bo a tos omi no sos so bre pla nos re a ti vos da Cor te:
ver da de i ros ou fal sos, dis se mi na ram ger mes de des con fi an ça e dis córdia 
que nun ca mais se ex tin gui ram. Res pon deu-lhes o povo de Pa ris, com a
to ma da da Bas ti lha, a 14 de ju lho, iní cio de um pe río do re vo lu ci o ná rio,
pela de sor ga ni za ção, logo ob ser va da, da for ça pú bli ca, em quem a re a le za
não pôde mais se es te ar, e pela en tra da de sor de na da do po vi léu, tra du zi da 
em lin cha men tos cla mo ro sos. O mo vi men to pro pa gou-se por todo o
país: de po is de um gran de pa vor a que su cum biu qua se, a gen te do povo 
ati rou-se con tra os cas te los, e o in cên dio e a de vas ta ção cam pe a ram por
to dos os la dos.

Sin to ma pou co tran qüi li za dor ma ni fes tou-se no êxo do da
no bre za para o es tran ge i ro. Ca pi ta ne ou a re ti ra da o Con de de Arto is,
ir mão do Rei, jo vem tão le vi a no como pu si lâ ni me, que de po is da vida
mais aci den ta da, de via qua se meio sé cu lo mais tar de ocu par o tro no, de
onde suas im pru dên ci as se nis des pe nha ram a fa mí lia, e des ta vez para
sem pre em 1830. Imi ta ram-no prín ci pes de san gue, fi dal gos de alta li nha -
gem, de i xan do sem che fe os que po di am opor-se à onda avas sa la do ra. Do 
Exér ci to, cu jos al tos car gos mo no po li za vam, de ser ta ram mais de dois
ter ços dos ofi ci a is. Estes emi gra dos pas se a ram pe las Cor tes eu ro péi as,
mis si o ná ri os do des cré di to na ci o nal, men di gos de alto co tur no, inú te is e 
in sa ciá ve is. So man do al guns mi lha res con gre ga ram-se nas fron te i ras,
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pre gan do uma cru za da fe roz con tra a nova or dem de co i sas e pre pa ran do 
e pro te gen do a in va são da pá tria.

A 4 de agos to, em uma só no i te, de ba i xo do mais no bre en tu -
si as mo, a Assem bléia Na ci o nal abo liu os di re i tos fe u da is, prê mi os exor -
bi tan tes, mas até cer to pon to me re ci dos, de ser vi ços pres ta dos em ou -
tros tem pos, so bre vi vên ci as in jus tas e ab sur das de po is que à vida da
Cor te e à oci o si da de aris to crá ti ca se re du zi ra toda ati vi da de so cial dos
pri vi le gi a dos. Esta su pres são he rói ca des per tou pro tes tos in dig na dos na
Ale ma nha, en tre prín ci pes ele i to res  e ca va le i ros afa zen da dos  na Alsá -
cia, le sa dos em suas prer ro ga ti vas e pro ven tos ga ran ti dos por con ven -
ções so le nes, e foi uma das ca u sas ime di a tas da guer ra. A 27 de agos to
apro vou-se a de cla ra ção dos di re i tos do ho mem, enun ci a ção ge ne ro sa
dos prin cí pi os de hoje ace i tos por to dos os po vos li vres, in cor po ra dos
im plí ci ta ou ex pli ci ta men te em to das as cons ti tu i ções mo der nas, pre cur -
so res ao mes mo tem po de ten dên ci as cos mo po lí ti cas que o de cor rer
dos acon te ci men tos avi go rou ao pon to de en fe i xá-las em cer to mes si a -
nis mo, ou an tes is la mis mo, pois à for ça ar ma da cou be o prin ci pal pa pel
em sua pro pa ga ção.

Pros se guia en tre tan to a con fec ção das leis cons ti tu ci o na is,
dis cu tia-se a du a li da de do po der le gis la ti vo e as li mi ta ções do veto quan do 
a no tí cia de um ban que te, ofe re ci do pe los guar das de cor po ao re gi men to
de Flan dres, deu azo a gra ves per tur ba ções. A ága pe fra ter nal foi con ver -
ti da em con ju ra ção san gui ná ria; as ma ni fes ta ções de le al da de à fa mí lia
real eco a ram em Pa ris como ame a ças li ber ti ci das; as ten ta ti vas de re a ção 
des fe i tas pela to ma da da Bas ti lha, pa re ce ram res sur gir com ma i or vi o lên cia. 
Des de logo mi lha res de mu lhe res en ca mi nha ram-se para Ver sa lhes, a
pre tex to de pro tes tar con tra a ca res tia, ho mens re so lu tos en gros sa vam a 
mó, fe cha va  o prés ti to a Gu ar da Na ci o nal re cen te men te cri a da e, por
isso mes mo, ir re qui e ta e im pe tu o sa. O Paço foi in ves ti do, a Ra i nha cor -
reu pe ri go de vida, ca í ram mor tos al guns dos de fen so res, cu jas ca be ças
de ce pa das ser vi ram de tro féu aos tri un fa do res. Para ama i nar a tem pes ta -
de o Rei teve de san ci o nar a de cla ra ção de di re i tos e trans fe rir a 6 de ou -
tu bro a sua re si dên cia para Pa ris. Acom pa nhou-o a Assem bléia Na ci o -
nal; mo nar ca e le gis la do res fi ca ram des de en tão su je i tos aos re mo i nhos
da de ma go gia pa ri si en se.
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Na cé le bre no i te de agos to ti nham sido abo li dos os dí zi mos
ecle siás ti cos. A 2 de no vem bro os bens da igre ja fo ram pos tos à dis po si -
ção da na ção. A abo li ção dos dí zi mos aten de ra às que i xas dos cam po ne -
ses. A de sa pro pri a ção dos bens ecle siás ti cos, de i xan do de par te a ques -
tão de prin cí pi os, só in te res sa va aos mag na tas, me ros usu fru tuá ri os. To -
man do a si as des pe sas do cul to, o esta do, até cer to pon to, ate nu a va a
es po li a ção.

O es pí ri to con ci li a dor re ve la do pela Igre ja em se tra tan do de
ques tões de fa zen da, de sa pa re ceu ape nas sua dis ci pli na in ter na foi ata ca da,
como era de es pe rar, dos vol ta i ri a nos, jan se nis tas, de ís tas e ate us in flu en -
tes da Assem bléia Na ci o nal. A 12 de ju nho de 1790 a Cons ti tu i ção ci vil
equi pa rou o nú me ro dos bis pa dos ao dos de par ta men tos, con si de rou
ele gí ve is e me ros fun ci o ná ri os pú bli cos os cu ras e pre la dos, para es tes
subs ti tu iu as bu las de con fir ma ção pon ti fí cia por me ras epís to las de co -
mu nhão. A 27 de no vem bro de cre tou-se que o cle ro pres tas se ju ra men -
to às leis, sob pena de se rem con si de ra dos de mis si o ná ri os os que se re -
cu sas sem e per se gui dos como per tur ba do res da or dem os que te i mas -
sem em exer cer suas fun ções. Ou tros atos dis tin guin do os ecle siás ti cos
em cons ti tu ci o na is e re fra tá ri os, su pri min do as or dens re li gi o sas, agra -
van do a si tu a ção dos que se con ser va ram fiéis à tra di ção, fo ram pro mul -
ga dos nos se guin tes anos. Tudo se fez para in com pa ti bi li zar a Igre ja e a
so ci e da de mo der na. Sob for mas ate nu a das ain da hoje o com ba te con ti -
nua re nhi do.

O Rei san ci o nou a Cons ti tu i ção ci vil do cle ro em 24 de agos to. 
Cen to e trin ta bis pos, qua ren ta e seis mil sa cer do tes re cu sa ram o ju ra -
men to, pres ta do ape nas por qua tro bis pos e dois co ad ju to res. Em 10 de
mar ço de 1791, Pio VI re pro vou a Cons ti tu i ção ci vil e pro i biu o ju ra -
men to. Os clé ri gos cons ti tu ci o na is fi ca ram sen do cis má ti cos.

Fiel ca tó li co, o Rei de ba tia-se numa si tu a ção do lo ro sa para
sua cons ciên cia. Não po dia re cor rer aos sa cer do tes cons ti tu ci o na is con -
de na dos pela San ta Sé. Tam pou co lhe per mi ti am ser vir-se dos re fra tá ri os,
de so be di en tes à lei. Foi este um dos mo ti vos que o le va ram, em com pa -
nhia de sua fa mí lia, a sair de Pa ris, em 20 do ju nho, com des ti no a Metz, 
de onde se ria fá cil pas sar para o es tran ge i ro se fal tas sem os ba ta lhões
com que con ta va. Re co nhe ci do em Va ren nes teve de vol tar para Pa ris.
Tão for te e unâ ni mes se ma ni fes ta ram, po rém, os sen ti men tos mo nár -
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qui cos das pro vín ci as por onde pas sa va o pri si o ne i ro, que os cons ti tu in tes 
ape nas se atre ve ram a sus pen dê-lo. Com o ju ra men to da Cons ti tu i ção a
14 de se tem bro lhe foi res ti tu í da a ple ni tu de do po der.

A 1º de ou tu bro do 1791 a Cons ti tu in te foi ren di da pela
Assem bléia Le gis la ti va. Na mas sa amor fa da nova cor po ra ção do mi na -
vam a pa i xão an ti cle ri cal, o ódio aos emi gra dos, ve le i da des be li co sas;
ten dên ci as re pu bli ca nas não apa re ci am ni ti da men te. Um po lí ti co in te li -
gen te po de ria de pa rar ele men to de go ver no e go ver nar: o Rei li mi tou-se 
a exer cer a prer ro ga ti va do veto e aguar dar so cor ros do ex te ri or.

A guer ra fora evi ta da até ali gra ças à pru dên cia do Impe ra dor
da Ale ma nha, ir mão da Ra i nha, Ma ria Anto ni e ta; à es qui van ça da Ingla -
ter ra, pou co dis pos ta a imis cu ir-se em com pli ca ções in ter na ci o na is, cujo 
des fe cho nin guém po dia pre ver, e fi nal men te ao re ce io dos exal ta dos de 
que a Co roa sa ís se for ta le ci da de uma cam pa nha fe liz. Ago ra o Exér ci to 
es ta va mi na do pelo es pí ri to re vo lu ci o ná rio e re pre sen ta va a me lhor
arma de com ba te con tra a re a le za. O novo Impe ra dor não pos su ía a
pru dên cia de seu pai, o sa gaz Le o pol do II.

Re cla ma ções so bre os di re i tos fe u da is abo li dos na Alsá cia
pre ci pi ta ram a cri se. A 20 de abril de 1792 o Rei foi à Assem bléia de cla -
rar guer ra  à Áus tria. Nela, des de o  prin cí pio to mou par te a Prús sia
como ali a da da Áus tria.

As tro pas da Fran ça con ta ram as der ro tas pe los re con tros;
vá ri as ci da des fron te i ri ças fo ram to ma das sem re sis tên cia, o ter ri tó rio
foi in va di do. A de cla ra ção da pá tria em pe ri go ele tri zou a po pu la ção,
mas seus efe i tos não se fi ze ram logo sen tir.

Entre tan to, apre go a va-se em Pa ris, o ini mi go não acam pa só
nas fron te i ras; den tro de las cons pi ram os pi o res ele men tos e cum pre eli -
mi ná-los para as se gu rar a vi tó ria. A 20 de ju nho foi in va di do des res pe i -
to sa men te o Paço, o só a sua co ra gem de veu Luís XVI não ter sido as -
sas si na do. A 10 de agos to hou ve com ba te à roda das Tulh eri as, se gui do
de mor ti cí nio frio dos de fen so res; o Rei, para evi tar ma i o res des gra ças,
re fu gi ou-se na Assem bléía que o de pôs e con vo cou uma con ven ção na -
ci o nal. De 2 a 6 de se tem bro fo ram ex ter mi na dos me to di ca men te os
pre sos po lí ti cos de ti dos nas pri sões de Pa ris, pa dres re fra tá ri os, mu lhe -
res no bres, pa ren tes de emi gra dos, sim ples sus pe i tos.
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A Con ven ção Na ci o nal re u niu-se a 21 de se tem bro, pro cla -
mou a Re pú bli ca e tra tou de pro ces sar o Rei. Con de na do à mor te, foi
exe cu ta do em 21 de ja ne i ro de 1793.

Já nes te tem po a si tu a ção do go ver no mu da ra. Os prus si a nos, 
ba ti dos em Valmy a 20 de se tem bro, co me ça ram o mo vi men to de re ti -
ra da. A 23 de ou tu bro a fron te i ra se acha va de sa fron ta da. A ba ta lha do
Je map pes a 6 de no vem bro, a ocu pa ção de Bru xe las a 14, li ber ta ram os
Pa í ses-Ba i xos do jugo se cu lar dos aus tría cos. A na ve ga ção do Scheldt foi 
de cla ra da li vre, ape sar dos mu i tos tra ta dos que dis pu nham o con trá rio.
A 19 de no vem bro, a Con ven ção, en ve re dan do pela es tra da da pro pa -
gan da ar ma da, pro me teu au xi li ar to dos os po vos dis pos tos a sa cu dir a
opres são.

A Ingla ter ra, que se man ti ve ra em ab so lu ta ne u tra li da de, cha -
mou seu em ba i xa dor em Pa ris logo de po is dos su ces sos de 10 de agos to,
de i xan do aí um sim ples en car re ga do de ne gó ci os. A pro cla ma ção da Re -
pú bli ca não a ater rou e pôde-se até es pe rar que a re co nhe ce ria, como re -
co nhe ce ra a Cons ti tu i ção de 1791. Con tra a aber tu ra do Escal da re cla -
mou, por le si va a seus in te res ses e ofen si va de fa tos in ter na ci o na is em
que en tra ra como fi a do ra. Indig nou-a o de cre to de 19 de no vem bro,
fa cho in cen diá rio, des ti na do a con fla grar todo o con ti nen te. Entre tan to,
pros se gui ram as ne go ci a ções; só de po is da exe cu ção do Rei, foi man da do
sair do re i no o en car re ga do de ne gó ci os na Fran ça. Res pon deu-lhe a
Con ven ção Na ci o nal de cla ran do-lhe guer ra a 19 de fe ve re i ro.

Des de os pri mór di os a re vo lu ção me lin dra ra o en tu si as mo
re li gi o so, a fé mo nár qui ca e o gê nio ar den te do povo es pa nhol. Num
con fli to com a Ingla ter ra a pro pó si to da ilha de Van cou ver, os cons ti tu in tes 
im pe di ram a re mes sa de au xí li os ga ran ti dos pelo pac to de fa mí lia e tan to 
mais se acir rou a hos ti li da de. O con de de Flo ri da blan ca, pri me i ro mi nis -
tro, for ne ceu sub sí di os quan ti o sos aos prín ci pes emi gra dos, pro te geu
cons pi ra ções re a lis tas, per se guiu e ex pul sou to dos os fran ce ses sus pe i tos 
e até os que ra zo a vel men te não se po dia con si de rar como tais, des con si -
de rou os di plo ma tas man da dos de Pa ris e agi tou-se no em pe nho de or -
ga ni zar uma co a li zão con tra a Fran ça. A 29 de fe ve re i ro de 1792 subs ti -
tu iu-o o con de de Aran da que se guiu rumo con trá rio, todo com pla cên -
ci as e fra que zas. Des tes dois fa mo sos mi nis tros de Car los IV fez um o
que de ve ria fa zer o ou tro, pon de ra um his to ri a dor; a po lí ti ca de paz e
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ne u tra li da de de Aran da se ria tão opor tu na no tem po do Mi nis té rio de
Flo ri da blan ca, como a po lí ti ca be li co sa des te, con tem po râ nea da guer ra
con tra a Áus tria e Prús sia, cor res pon de ria às exi gên ci as da si tu a ção sob
o Mi nis té rio de Aran da.

A 15 de no vem bro Aran da teve de ce der o lu gar a Ma nu el
Go dói, jo vem fi dal go ex tre me nho, de vin te e cin co anos, que pos su ía
por tí tu lo úni co, a ta ma nhas re pon sa bi li da des, ser aman te da im pu di ca
Ra i nha. Ca rlos IV, Ma ria Luísa e Godói re por tam o es pí ri to à Roma im -
pe ri al, lem bram Cláu dio, Mes sa li na e Nar ci so. E, caso sin gu lar, se a Ra i -
nha re a li za va im pos sí ve is para sa tis fa zer as ve le i da des do aman te, o Rei
vo ta va tal afe to a seu que ri do Ma nu el que só a mor te pôde se pa rá-los.

Go dói pro cu rou sal var Luís XVI, e suas pro pos tas cada vez
as ur gen tes à Con ven ção acom pa nha ram-no até o úl ti mo mo men to. A
mor te do Rei ca u sou em todo país uma im pres são ex tra or di ná ria: um
povo in te i ro le van tou-se, bra dan do por vin gan ça, ofe re cen do to dos seus 
ha ve res para as des pe sas, pres tes a mar char con tra o ini mi go, des de os
du ques e pre la dos ma i o res até os men di gos e con tra ban dis tas. A 19 de
fe ve re i ro fo ram en tre gues os pas sa por tes ao mi nis tro de Fran ça. A 7 de
mar ço a Con ven ção Na ci o nal de cla rou guer ra à Espa nha.

Du ran te par te des tes anos agi ta dos re i na va em Por tu gal D.
Ma ria I.

A 1º de fe ve re i ro de 1792 aco me teu-a um aces so de lou cu ra; a 
10 de fe ve re i ro as su miu a re gên cia seu fi lho D. João.

Nem um in te res se le sa ra, nem uma ofen sa ou hu mi lha ção ati -
ra ra a Fran ça ao ve lho re i no, cujo in te res se, quan do toda Eu ro pa en tra va 
em luta, con sis tia cla ra men te em man ter-se na mais com ple ta ne u tra li da -
de. A con ven ção fa ci li tou-lhe esta ati tu de, man dan do em mar ço de 1793 
Antô nio Dar ba ult, como se cre tá rio da Le ga ção, re a tar as re la ções sus -
pen sas pela re ti ra da do con de de Cha lons. Lorde Sa int He lens, in cum bi -
do de pac tu ar ali an ça com o Go ver no es pa nhol, se guiu para Ma dri sem
de sem bar car em Lis boa. Na sua ce gue i ra o Mi nis té rio re cu sou-se a re co -
nhe cer o ca rá ter ofi ci al do emis sá rio fran cês e fê-lo re ti rar com a ma i or
bre vi da de. Qu an do sou be do pac to fir ma do em Arra ju ez, em 25 de
mar ço, não des can sou en quan to não lo grou fa zer igual, pois uma trí pli ce 
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ali an ça era des de mu i to sua mo no ma nia. Não o con se guiu in te i ra men te,
mas, se pa ra da men te: a Espa nha sa tis fez-lhe os de se jos em 15 de ju lho, e 
a Ingla ter ra, de cujo aban do no e me nos pre zo se que i xa ra, em 26 de se -
tem bro.

Uma es qua dri lha por tu gue sa trans por tou logo cin co mil e
qua tro cen tos ho mens e vin te e duas bo cas-de-fogo a re u nir-se com os
es pa nhóis que com ba ti am nos Pi ri ne us ori en ta is. Na pri me i ra cam pa nha 
os dois exér ci tos ali a dos co lhe ram mais de um tri un fo, che ga ram per to
de Per pig nan e com um pou co mais de ini ci a ti va e re so lu ção po de ri am
al can çar To lo sa, pois, nas re giões atra ves sa das, do mi na va o Par ti do Mo -
nár qui co, e os pró pri os gi ron di nos, em luta con tra a Mon ta nha, os aco -
lhe ri am como li ber ta do res.

A ti bi e za dos ge ne ra is es tra gou si tu a ção tão van ta jo sa e
quan do, re to ma do Tou lon, os fran ce ses pu de ram pres tar aten ção à
fron te i ra es pa nho la, tudo le va ram di an te de si.

A fro ta por tu gue sa re u niu-se à in gle sa e aju dou-a a vi gi ar a
cos ta do Atlân ti co. Mais tar de ope rou no Me di ter râ neo, blo que ou du -
ran te al gum tem po a ilha de Mal ta e co la bo rou na des tru i ção da es qua -
dra na po li ta na. Foi sem pre sis te ma dos ingle ses nes ta guer ra – e os su -
ces sos o mos tra ram quan do era acer ta do – des tru ir ou seqües trar as es -
qua dras com que não po di am con tar. Os por tu gue ses não to ma ram par te
em um só dos gran des com ba tes que tor na ram me mo rá vel aque la épo ca
nos fas tos ma rí ti mos; em 1800 re co lhe ram-se ao Re i no.

Os re ve ses so fri dos de um e ou tro lado dos Pi ri ne us, a in va -
são já ini ci a da pe los he rói cos sol da dos da re vo lu ção, que por onde pas -
sa vam iam se me an do idéi as de li ber da de, aba te ram a fú ria be li co sa e
mos tra ram a Go dói e à Ra i nha a ur gên cia de con se guir a paz com o ini -
mi go vi to ri o so. Con ven ções com a Ingla ter ra e Por tu gal dis pu nham que 
a paz só po dia ser fe i ta con jun ta men te pe las três po tên ci as ali a das, mas
que im por ta va isto ao gua po aven tu re i ro? Entre tan to, ten tou-o por li -
nhas tor tu o sas e sub ter râ ne as, si mul ta ne a men te na Espa nha e Su í ça. Era 
tal vez o ca mi nho mais apro pri a do. Os dois be li ge ran tes nu tri am pre ten -
sões igual men te de sar ra zo a das que o tem po se en car re gou de ir ar re -
dan do. Como a Fran ça pre ci sa va das tro pas em pre ga das na Espa nha
para re for çar as da Itá lia, mos trou-se cada vez mais con ci li a do ra, a pon to
de con ten tar-se com par te da ilha de S. Do min gos. A 22 de ju nho de
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1795 as si nou-se a paz de Ba sel, que, com ou tras ul ti ma das an tes ou logo 
em se gui da, rom peu a pri me i ra co a li zão da Eu ro pa con tra a Fran ça. Go -
dói, que não ace i tou a ces são de Por tu gal, foi agra ci a do pelo sem pre
bon do so Car los IV com o tí tu lo de Prín ci pe da Paz. Nes te tra ta do a
Fran ça ace i tou a me di a ção da Espa nha quan do se tra tas se de es ta be le cer 
re la ções pa ci fi cas com Por tu gal.

Tam bém por Ba sel an dou Antô nio de Ara ú jo de Aze ve do a
ver se con se guia fazer as pa zes do Re i no com a Re pú bli ca Fran ce sa.
Exi gi am-lhe o for ne ci men to de ani ma is, tri go, etc., e a res ti tu i ção das ca -
pi ta ni as do Pará e Per nam bu co, pri mi ti va men te fun da das por fran ce ses,
ale ga ram es tes. De po is abri ram mão des tes ter ri tó ri os, mas as ne go ci a -
ções não pros se gui ram, por que era per der tem po en tre ter-se com pro -
pos tas tão pou co fir mes. Anos de po is, gra ças à ve na li da de do Di re tó rio,
o di plo ma ta por tu guês foi mais fe liz, as si nan do em Pa ris, em 10 de
agos to de 1797, um tra ta do pelo qual o Go ver no por tu guês se obri ga va
a fa zer in de ni za ção de dez mi lhões de li bras tur ne sas e al te ra va os li mi -
tes com a Gu i a na Fran ce sa. Um ar ti go es ti pu la va que, em caso de guer ra 
com a Fran ça, Por tu gal não au xi li a ria a Grã-Bre ta nha com tro pas, di -
nhe i ro ou manti men tos; ou tro, mar ca va o má xi mo de seis para os na vi os 
de cada be li ge ran te que po di am es tar nas cos tas por tu gue sas. Estes ar ti -
gos re pug na ram em Lis boa, onde de i xa ram pas sar o pra zo para a ra ti fi -
ca ção, e ain da mais um mês; en tão o Di re tó rio anu lou o tra ta do de 26
de ou tu bro, man dou re co lher Antô nio de Ara ú jo pre so no Tem plo e de -
po is ex pul sou-o. Os su ces sos pos te ri o res mos tra ram como fora pre vi -
den te e quan tos ma les se po de ria ter evi ta do apro van do a obra.

Logo em se gui da à paz de Ba sel, a Espa nha en trou em ali an ça 
com a Fran ça, e con quan to não mo ves se hos ti li da des con tra o vi zi nho,
Por tu gal co me çou a sen tir os efe i tos de seu afo ba men to guer re i ro. A
guer ra ma rí ti ma tor nou-se ago ra cada vez mais fu nes ta para Por tu gal,
es cre ve Scha e fer, “pois que os por tos de Espa nha e de suas co lô ni as es ta vam aber tos 
aos na vi os de guer ra e aos cors ári os fran ce ses, e to das as cos tas de Por tu gal e das suas
pos ses sões nos res tan tes con ti nen tes, o seu co mér cio e a sua na ve ga ção que da ram ex -
pos tos aos seus as sal tos. As naus, com as opu len tas car gas do Bra sil, ca íram em
mãos de fran ce ses. Não se pas sa va um dia sem a notí cia de uma nova pre sa que es tes 
ha vi am fe i to; os ne go ci an tes, mor men te de Lis boa e Por to, so fre ram gran des pre ju ízos 
e as falên ci as au men ta ram em to das as pra ças comer ci ais ma rí ti mas por tu gue sas.
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Des de 1794, isto é, des de quan do se de ram as pri me i ras hos ti li da des, até a paz de
Ma dri no ano de 1801, as per das sofr i das pe los por tu gue ses são ava li a das em du zen tos 
mi lhões de fran cos. De modo que es tas gran des per das que vi nham jun tas com a di mi -
nu i ção das la vras das mi nas bra si le i ras, dos di re i tos das mer can ci as com er ci a is e das
fa zen das in gle sas pes ca das em gran de por ção por con tra ban do, ajun tan do-se-lhes os
gas tos dos equi pa men tos mi li ta res ul ti ma men te fe i tos, vi e ram a pro du zir um tão
gran de des ca la bro no erário públi co que hou ve de se pro ce der a me di das ex tra or di -
nári as para co brir a es cas sez e para pro ver as mais ur gen tes ne ces si da des do esta do”.
Uma des tas me di das foi o re cur so ao pa pel-mo e da. Fez-se a pri me i ra
emis são em 1797, se gui da de qua tro ou tras em 1798, 1799, 1805 e 1807. 
Ain da car re ga mos com esta he ran ça.

Entre tan to, o Di re tó rio fora de pos to na Fran ça e Na po leão
Bo na par te ele i to pri me i ro-côn sul. Aos olhos do gê nio da guer ra só um
ini mi go apa re cia ame a çan do seus pla nos gran di o sos: a Ingla ter ra que ela 
ex pe li ra de Tou lon; que gra ças à si tu a ção in su lar zom ba ra das ten ta ti vas
de in va são; que fora com ba ter no Egi to e en con tra ra em bar gan do-lhe
os pas sos na Sí ria, do mi na do ra dos ma res por sua es qua dra vi to ri o sa, ri -
val ter rí vel no con ti nen te pelo ouro ines tan cá vel com que tra zia a sol do
os exér ci tos das ou tras na ções. Um meio de fe rir o co los so era aba ter
Por tu gal.

Cum pria ob ter o au xí lio da Espa nha, cujo Rei se mos tra va até 
en tão aves so a to mar ar mas con tra o Prín ci pe, seu gen ro, es po so de
Car lo ta Jo a qui na, a fi lha pre di le ta e dig na fi lha da Ra i nha. Emis sá ri os do 
pri me i ro-côn sul man da dos à pe nín su la vol ta ram con ven ci dos de que
nada era im pos sí vel con se guir do Prín ci pe da Paz, e por con se guin te da
Ra i nha, e por tan to de Car los IV. De fato, a 29 de ja ne i ro de 1801 Ce va los
e Lu ci a no Bo na par te as si na ram um tra ta do pelo qual os espa nhóis in va -
di ri am Por tu gal, ocu pa ri am jun ta men te com as tro pas fran ce sas, que já
es ta vam em mar cha, a quar ta par te do país e obri ga ri am a fe char os
por tos aos na vi os bri tâ ni cos.

As hos ti li da des co me ça ram em maio e ter mi na ram em ju nho.
Os in va so res não en con tra ram por as sim di zer re sis tên cia e mar cha ram
de vi tó ria em vi tó ria. Só na Amé ri ca os acon te ci men tos ti ve ram de sen la ce 
di fe ren te; tro pas ir re gu la res ata ca ram os Sete Po vos das Mis sões, con -
quis ta ram-nas em pou cas se ma nas e fi xa ram os li mi tes pelo rio Ibi cuí.
Lu ci a no as si nou a toda pres sa o Tra ta do de Ma dri agra vou cer tas cláu -
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su las, mas o pla no pri mi ti vo fi cou bur la do. E a paz de Ami ens, as si na da 
en tre a Fran ça e a Ingla ter ra a 25 de mar ço de 1802, re con ci li ou os dois
ini mi gos ir re du tí ve is.

A  paz de Ami ens, tão sa u da da por to dos, não de via du rar
mu i to, – por cul pa da Ingla ter ra que não po dia to le rar uma Fran ça tão
gran de e tão for te, es cre vem os his to ri a do res fran ce ses, – por Na po leão
ser in ca paz de aca tar os tra ta dos mais ex plí ci tos e so le nes, – res pon dem
com van ta gem do ou tro lado da Man cha. A Grã-Bre ta nha foi a pri me i ra 
a de cla rar a guer ra e nova co a li zão pôs em ar mas todo con ti nen te.

Des ta vez, Por tu gal abs te ve-se de cor rer em bus ca de aven tu -
ras; a po der de mi lhões com prou à Fran ça o di re i to de se man ter ne u tro 
e su je i tou-se à tu to ria dos dois ge ne ra is La nes e Ju not, dois em ba i xa do -
res en car re ga dos de tra zer sem pre in qui e ta a Cor te. Em 1805 o Prín ci -
pe-Re gen te foi aco me ti do de con vul sões, an dou al gum tem po se gre ga do,
tal vez para dis far çar os in for tú ni os do més ti cos, e cir cu lou o bo a to de
que es ta va so fren do da en fer mi da de ma ter na. Quem se ria en tão re gen te?
Car lo ta Jo a qui na?

A 16 de ja ne i ro de 1806, o Prín ci pe da Paz es cre via a Eu gê nio 
Izqui er do, seu agen te con fi den ci al em Pa ris, que o Prín ci pe de Por tu gal
es ta va lou co; as duas prin ce sas que dis pu ta vam a re gên cia eram ini mi gas 
da Espa nha, e se o Impe ra dor qui ses se, ele, Prín ci pe da Paz, as su mi ria a
re gên cia. Por La cépè de fez Na po leão sa ber a Izqui er do que apo i a ria
com sua in fluên cia e até pe las ar mas to dos os pla nos do Prín ci pe da Paz 
re la ti vos a Por tu gal; que ria, po rém, co nhe cê-los com pre ci são. De po is
de con sul tar os so be ra nos, ex pôs Go dói a 1º de abril que seu pla no era
li ber tar de uma vez para sem pre os in te res ses fran ce ses e es pa nhóis do
des po tis mo in glês em Por tu gal; pre ci sa va do au xí lio da Fran ça para se
apo de rar de Por tu gal; po de ria en tão ser-lhe con fi a da a re gên cia. Po -
der-se-ia tam bém di vi dir o país em duas me ta des: uma do Nor te, para o
in fan te D. Fran cis co, ter ce i ro fi lho de Car los IV; e ou tra, para aque le
“cuja gra ti dão cor res pon de rá sem pre à bon da de de Sua Ma jes ta de Impe ri al”. Po -
dia-se tam bém, ti ran do uma par te da Ga li za, di vi dir a re gião em qua tro
par tes: uma para o in fan te D. Car los, ou tra para o in fan te D. Fran cis co, a 
ter ce i ra para o atu al Prín ci pe-Re gen te de Por tu gal, e a quar ta para “aque le
que pela be ne volên cia de Sua Ma jes ta de Impe ri al e de Suas Ma jes ta des Ca tó li cas fos -
se ele va do a essa al tu ra”. A ne go ci a ção con ti nu ou e Tal ley rand che gou a
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apre sen tar a Izqui er do um pro je to de dis cus são em 15 de ju nho. Ou tros 
su ces sos mais im por tan tes le va ram es tas com bi na ções para o se gun do
pla no.

Entre tan to, Na po leão ba tia-se con tra a se gun da co a li zão, ven -
cia um a um to dos os ini mi gos e do úl ti mo e mais ter rí vel, a Rús sia, fa -
zia ali a do ín ti mo. Acha va-se na mes ma si tu a ção fa vo rá vel de 1801, an tes 
de ser es tran gu la do Pa u lo I. Era che ga da a vez da Grã-Bre ta nha. De po is 
da ba ta lha de Tra fal gar não po dia mais pen sar em en fren tá-la no Oce a -
no, e a to ma da da fro ta di na mar que sa era, como se gun da der ro ta, igual -
men te de ci si va. Em ter ra não po dia feri-la, por que mais ouro que san -
gue in glês cor ria nos cam pos. Res ta va se pa rar a ilha do con ti nen te, ins ti -
tu ir o blo que io con ti nen tal, con cep ção gi gan tes ca que só não foi re a li za da 
pon tu al men te por im pru dên cia do au tor da exe cu ção. Se em 1808 não ti -
ves se im pru den te men te ali e na do a Espa nha, se em 1810 não per mi tis se
que as ter ras do Bál ti co abas te ces sem a Ingla ter ra de ce re a is abun dan tes, 
cer to de que o ouro dre na do en fra que ce ria o ini mi go, como po de ri am
os ingle ses con ti nu ar a luta?

Toda Eu ro pa cur vou-se sub mis sa e obe di en te aos pés do au -
to cra ta. De Por tu gal não exi giu só o fe cha men to dos por tos, que se ria
logo con ce di do: exi giu tam bém o con fis co dos bens e a pri são de to dos
os sú di tos in gle ses.

Escre veu a se guin te car ta ao Prín ci pe-Re gen te:
“Se nhor meu ir mão e pri mo.
“Con si de rei a paz do con ti nen te, pela qual re ce bo com pra zer as fe li ci ta -

ções de Vos sa Alte za Real, como ca mi nho para a paz ma ríti ma. To das as me di das,
que to mei ten dem a res ta be le cê-la; são adota das pe las po tên ci as que têm, como Por tu -
gal, in te res se di reto em fa zer res pe i tar pela Ingla ter ra a sua in de pen dên cia e os seus
di re i tos. Me i as me di das não te ri am nem o mes mo bom êxi to nem o mes mo ca ráter de 
ade são à ca u sa comum, e Vos sa Alte za Real pela for ça dos acon te ci men tos tem de
es co lher en tre o con ti nen te e os in su la res. Li gue-se in ti ma men te ao in te res se ge ral e ga -
ran to-lho na sua pes soa, na sua fa mília, a con ser va ção do seu po der. Mas se con tra
as mi nhas es pe ran ças Vos sa Alte za Real pu ses se a sua con fi an ça nos meus ini mi gos, 
só me res ta ria la men tar uma de ter mi na ção que o afas tas se de mim, e en tre gas se ao
aca so dos acon te ci men tos a de ci são de seus mais im por tan tes in te res ses.
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“Apro ve i to a oca sião de re no var a Vos sa Alte za Real a cer te za da mi -
nha alta es ti ma e da mi nha sin ce ra afe i ção, e rogo a Deus, se nhor meu ir mão e pri mo,
que vos te nha na sua san ta e dig na guar da.

“Vos so bom ir mão e pri mo. – Na po leão – Pa lá cio de Bam bou il let, 8
de se tem bro de 1807.”

Res pon deu-lhe D. João:
“Se nhor meu ir mão e pri mo. Aca bo de re ce ber a car ta de V. Ma jes ta de

Impe ri al e Real de 8 do cor ren te, que o seu Encar re ga do de Ne gó ci os na mi nha Cor -
te me apre sen tou. Não va ci lei um só ins tan te em abra çar a ca u sa do con ti nen te para
con des cen der com Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e Real e para con tri bu ir da mi nha par te 
para a ace le ra ção da paz ma rí ti ma. Nes tas cir cuns tân ci as críti cas para a con ser va ção 
dos meus es ta dos ame ri ca nos, que po de ri am pôr-se in de pen den tes sob a pro te ção da
Ingla ter ra, tomo a re so lu ção de en vi ar para ali o meu fi lho pri mo gê ni to o prín ci pe da
Be i ra, para lá se de mo rar até à paz e as se gu rar a afe i ção de meus súdi tos no Bra sil.
Estou cer to que esse pas so há de me re cer a apro va ção de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e 
Real, por que liga os in te res ses des ta mo nar quia aos da Eu ro pa. Logo que meu fi lho
ti ver par ti do e en trar a mi nha es qua dra que está no Me di ter râ neo (po den do am bas
as cou sas re a li zar-se den tro de pou cos dias) pu bli ca rei a mi nha re so lu ção con tra a
Ingla ter ra, se gun do os in tu i tos de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e Real, que pode con tar
com a mi nha fi de li da de na exe cu ção.

“Sin to su ma men te que te nha ha vi do nes sa re so lu ção um ar ti go que jul guei
con trá rio à mi nha cons ciên cia, e a res pe i to do qual eu não pos sa con des cen der com os
de se jos de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e Real; além de o ha ver cri do con trá rio à mi nha
cons ciên cia, re ce ei que os in gle ses ten tas sem ime di a ta men te for çar o por to de Lis boa,
para apre sa rem as pro pri e da des e as pes so as, des tru í rem ao mes mo tem po os na vi os dos 
meus sú di tos e apo de ra rem-se da mi nha real ma ri nha, que es ta va de sar ma da.

“Apro ve i to esta oca sião para re i te rar a Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e
Real a se gu ran ça da mi nha alta es ti ma e in vi o lá vel ami za de.

“Além dis to, se nhor meu ir mão e pri mo, peço a Deus que vos te nha na
sua san ta e dig na guar da.

“Vos so bom ir mão e pri mo, João.
“Ma fra, 26 de se tem bro de 1807.”
A idéia de man dar o prín ci pe da Be i ra para o Bra sil ir ri tou

so bre mo do o Impe ra dor. Em uma das ce nas ter rí ve is em que era mes tre 
quan do as jul ga va ne ces sá ri as, de i xou qua se ani qui la do o mi nis tro de
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Por tu gal. O po bre D. Lou ren ço de Lima fi cou por tal modo con fu so
que pe diu li cen ça para ir a Por tu gal ten tar um re cur so ex tre mo, e só em
Angoulè me pôde re ca pi tu lar a “cena ex tra or din ária e nun ca ja ma is ou vi da que 
o Impe ra dor teve co mi go em au diên cia públi ca. Dis se que ti nha re sol vi do a per da ab -
so lu ta da mo na rquia por tu guesa e da Real casa de Bra gan ça se o Prínci pe Nos so Se -
nhor não ade ris se ime di a ta men te a tudo quan to exi gi ra já. Nem uma im pres são lhe
ca u sou a re so lu ção he rói ca que nos so Au gus to Amo to mou de man dar seu Au gus to
Fi lho para o Bra sil, que me atre ve ria a di zer inútil se não no ci vo este mag nâni mo
sa crifí cio, por que o Impe ra dor en ten de que é ajus te en tre nós e a Ingla ter ra e faz a
Sua Alte za Real a in jus ti ça de o su por de má-fé. É im pos sí vel que eu pos sa re fe rir
tudo o que se pas sou na que la me mo rável ce na do dia 14, que quan do ima gi no nela
me pa re ce fa bu lo sa ain da que se pas sou co mi go”.

A se guin te car ta é a úl ti ma que D. João es cre veu a Na po leão:
“Se nhor meu ir mão e pri mo. – De po is da car ta que es cre vi em 26 do

mês pas sa do a Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e Real, con si de rei se po de ria en vi ar-lhe al -
gu ma nova comu ni ca ção mais con for me ao seu de se jo. Re fle tin do que a in cer te za da
épo ca do meu rom pi men to com a Ingla ter ra tal vez pre ju di cas se al gum plano de Vos sa 
Ma jes ta de Impe ri al e Real, que de se ja ria ter an te ci pa da men te no tí cia de to dos os por -
tos da Eu ro pa que es ta vam fe cha dos à Ingla ter ra, de ci di-me a par ti ci par a Vos sa
Ma jes ta de Impe ri al e Real o mo men to fixo em que hei de pu bli car mi nha aces são ao
siste ma con ti nen tal. Den tro em oito ou dez dias es ta rá tudo pronto para a par ti da de 
meu fi lho; dar-lhe-hei seis dias para se afas tar do pe ri go dos cru ze i ros, de modo que
não ha ven do tem po con trário para a sa í da pu bli car-se-á a 20 des te mês a mi nha de -
cla ra ção, cha mar-se-á o meu Mi nis tro em Lon dres, e con vi dar-se-á o de Ingla ter ra,
na mi nha Cor te, a re ti rar-se.

“Em com pen sa ção das enor mes per das que Por tu gal vai ex pe ri men tar no 
seu comér cio e tal vez em al gu mas de suas ca lôni as, te nho di re i to de es pe rar a con des -
cen dên cia de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e Real a res pe i to das pes so as e mer ca do ri as
in gles as, às quais per mi ti rei que saiam li vre men te.

“Estou per su a di do que a ge ne ro sa alma de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e
Real fol ga rá com esta re ci pro ci da de para co mi go.

“Além das ra zões que ale guei a Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e Real, ca u -
sar-me-ia des gos to cons ti tu ir-me agres sor em tal ob je to. Os in gle ses es tão so bres sal ta dos
e re ti ram da qui as suas fa zen das, por pre ca u ção in si nu a da pelo seu Go ver no, de po is da 
re ten ção dos na vi os por tu gue ses em Fran ça; a ma i or par te dos ar ti gos são pro du tos des te 
país e prin ci pal men te vi nhos. Os ca pi ta is que os ne go ci an tes por tu gue ses têm na Ingla -
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ter ra va lem mu i to mais que os dos in gle ses em Por tu gal. De po is da mi nha de cla ra ção
fa rei ter a mais se ve ra vi gi lân cia na in tro du ção de toda a qua li da de de ma nu fa tu ras
in gle sas e to mar-se-ão to das as pro vidên ci as para pôr o Tejo e as cos tas ma rít imas em
es ta do de vi go ro sa de fe sa, para o que te nho me i os su fi ci en tes.

“Li son je io-me de que nes tas me di das e em tudo o mais que de fu tu ro eu
man dar pro ver nes se sen ti do, Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e Real re co nhe ce rá a mi nha
fir me ade são à ca u sa con ti nen tal. Espe ro também que à vis ta da mi nha de cla ra ção
Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e Real não en con tra rá mo ti vo al gum para fa zer mar char
o seu exér ci to re u ni do em Ba yon na, aliás Por tu gal te ria a des gra ça de achar-se en vol -
vi do numa du pla guer ra.

“Agra de ço os so cor ros que pelo seu Encar re ga do de Ne góci os Vos sa Ma -
jes ta de Impe ri al e Real hou ve por bem man dar ofe re cer-me; e se vier a pre ci sar del es
em al gu ma oc a sião re cor re rei à sua ge ne ro si da de.

“Apro ve i to esta oc a sião para re pe tir à Vos sa Ma jes ta de Impe ri al e Real 
a cer te za da mi nha ele va da es ti ma e invi o lá vel ami za de.

“Além dis to, Se nhor meu ir mão e pri mo, peço a Deus que vos te nha na
sua san ta e dig na guar da.

“Vos so bom ir mão e pri mo. – João.
“Pa lá cio da Aju da, 3 de ou tu bro de 1807.”

A du pla guer ra pre vis ta pelo Prín ci pe-Re gen te es te ve pres tes
a re a li zar-se. A 8 de no vem bro, ven cen do os úl ti mos es crú pu los, man -
dou ele de ter al guns sú di tos bri tâ ni cos, e con fis cou uma con si de rá vel
por ção da pro pri e da de bri tâ ni ca exis ten te em Lis boa.

Lor de Strang ford ime di a ta men te fez ti rar de sua re si dên cia as
ar mas de Ingla ter ra, pe diu os pas sa por tes, apre sen tou um pro tes to fi nal
con tra pro ce di men to tão in jus ti fi cá vel e a 17 jun tou-se à ar ma da in gle sa, 
que che gou sob o co man do de Sir Sid ney Smith, o de fen sor vi to ri o so de 
S. João d’Acre con tra Na po leão. Co me çou logo o blo que io do Tejo.

Entre tan to, des de 1803 tan tas ve zes a Ingla ter ra lem bra ra a
par ti da da Cor te para o Bra sil – ain da pou cos dias an tes as si na da uma
con ven ção pre ven do esta hi pó te se que Lor de Strang ford fez uma últi ma
ten ta ti va. Re que reu a D. João uma au diên da e um sal vo-con du to e a 27
par tiu no Con fi an ce para Lis boa sob a ban de i ra par la men tar. Fi cou-se en -
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tão sa ben do a in va são de Por tu gal pe las tro pas de Ju not, o tra ta do de
Fon ta ine ble au, a de gra da ção da casa de Bra gan ça, a inu ti li da de, em
suma, de to dos os es for ços para sa tis fa zer o in sa ciá vel Impe ra dor.

Só as sim se con ven ceu D. João, que par tiu a 29, acom pa nha do
até cer ta dis tân cia por toda a es qua dra in gle sa, de que fo ram des ta ca dos
qua tro va sos para acom pa nhá-lo ao Bra sil. Cal cu la-se que vi nham a bor do 
da ar ma da trin ta mil pes so as, e pode-se bem ima gi nar a con fu são com
que tudo se fez.

Na al tu ra da Ma de i ra uma tem pes ta de dis per sou os na vi os, do 
que uns fo ram dar ao Rio de Ja ne i ro, des ti no de to dos, os ou tros à Pa -
ra í ba e mais por tos. Achan do-se na al tu ra da Ba hia, D. João man dou
apro ar para ter ra e a 22 funde a va na an ti ga ca pi tal da Amé ri ca Por tu gue sa.

Na ci da de de Tomé de Sou sa, seis dias de po is de sua che ga da, 
pro mul gou a fa mo sa car ta ré gia, de que hoje co me mo ra mos o ani ver -
sá rio:

“Con de da Pon te, do meu Con se lho, Go ver na dor e Ca pi tão-Ge ne ral da
Ca pi ta nia da Ba hia, ami go. Eu o Prín ci pe Re gen te vos en vio mu i to sa u dar como
aque le que amo.

“Aten den do à re pre sen ta ção que fi zes tes su bir à mi nha Real pre sen ça so -
bre se achar in ter rom pi do e sus pen so o co mér cio des ta ca pi ta nia, com gra ve pre ju í zo dos 
meus vas sa los e da mi nha Real Fa zen da, em ra zão das crí ti cas e pú bli cas cir cuns tân -
ci as da Eu ro pa; e que ren do dar so bre este im por tan te ob je to al gu ma pro vi dên cia
pron ta e ca paz de me lho rar o pro gres so de tais da nos: Sou ser vi do or de nar in te ri na e
pro vi so ri a men te, en quan to não con so li do um sis te ma ge ral, que efe ti va men te re gu le
se me lhan tes ma té ri as, o se guin te: Pri mo: Que se jam ad mis sí ve is nas al fân de gas do
Bra sil to dos e qua is quer gê ne ros, fa zen das e mer ca do ri as, trans por ta das ou em na vi os
es tran ge i ros das Po tên ci as que se con ser vam em paz e har mo nia com a mi nha Real
Co roa, ou em na vi os dos meus vas sa los, pa gan do de en tra da 24 por cen to; a sa ber, 20 
de di re i tos gros sos, e 4 do do na ti vo já es ta be le ci do, re gu lan do-se a co bran ça des tes
di re i tos pe las pa u tas ou afo ra men tos, por que até o pre sen te se re gu lam cada uma das 
di tas al fân de gas, fi can do os vi nhos, águas ar den tes e aze i tes do ces, que se de no mi nam
mo lha dos, pa gan do o do bro dos di re i tos que até ago ra ne las sa tis fa zi am. Se cun do :
Que não só os meus vas sa los, mas tam bém os so bre di tos es tran ge i ros, pos sam ex por tar 
para os por tos que bem lhes pa re cer a be ne fí cio do co mér cio e agri cul tu ra, que tan to 
de se jo pro mo ver, to dos e qua is quer gê ne ros e pro du tos co lo ni a is, à ex ce ção do pau-
bra sil, ou ou tros no to ri a men te es tan ca dos, pa gan do por sa í da os mes mos di re i tos já
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es ta be le ci dos nas res pec ti vas ca pi ta ni as, fi can do en tre tan to como em sus pen so e sem
vi gor to das as leis, car tas ré gi as ou ou tras or dens, que até aqui pro i bi am nes se Esta do
do Bra sil o re cí pro co co mér cio e na ve ga ção en tre os meus vas sa los e es tran ge i ros. O
que tudo as sim fa re is exe cu tar com zelo e ati vi da de que de vós es pe ro.

“Escri ta na Ba hia, aos 28 de ja ne i ro de 1808. – Para o Con de da Pon te.
– Prín ci pe.”

Os an te ce den tes des te ato qua se to tal men te são des co nhe ci dos.
Na con ven ção se cre ta, re la ti va à trans mi gra ção da fa mí lia real, 

as si na da em Lon dres a 22 de ou tu bro de 1807, pac tu a va-se que no caso
de se fe cha rem os por tos de Por tu gal à ban de i ra in gle sa, se ria es ta be le -
ci do um por to na ilha de San ta Ca ta ri na ou em ou tro lu gar da cos ta do
Bra sil, por onde as mer ca do ri as por tu gue sas e bri tâ ni cas po de ri am ser
im por ta das em na vi os in gle ses, pa gan do os mes mos di re i tos que pa ga -
vam atu al men te em Por tu gal e du ran do este acor do até novo ajus te.

Tal o pri me i ro ger me que se tem po di do des co brir, até hoje,
do gran de pen sa men to re a li za do há um sé cu lo.

Tra di ções que in di re ta men te re mon tam a To más Antô nio de
Vila Nova Por tu gal, re fe rem que na no i te de 28 de no vem bro Lor de
Strang ford foi a bor do da nau Me du sa, onde es ta va o Mi nis tro Antô nio
de Ara ú jo, e en trou a pro por-lhe con di ções in te res se i ras e in su por tá ve is, 
de ba i xo das qua is Sid ney  Smith, co man dan te do blo que io, con sen ti ria
na sa í da da Cor te por tu gue sa para o Bra sil. Uma des tas era a aber tu ra
dos por tos do Bra sil, a con corr ência li vre e re ser va da à Ingla ter ra, mar -
can do-lhe des de en tão uma ta ri fa de di re i tos in sig ni fi can tes, e até que
um dos por tos do Bra sil fos se en tre gue logo à Ingla ter ra. Antô nio de
Ara ú jo, em vis ta de seme lhan te im po si ção per deu a pa ciên cia, e lem brou 
a Lor de Strang ford a car ta de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, os ofí ci os de seus 
Mi nis tros so bre esta vi a gem... se eram aque las as ins tru ções dos Mi nis -
tros de Jor ge III, ele abor re cia tais Mi nis tros. Lor de Strang ford, de po is
de tro car ou tras pa la vras igual men te ca lo ro sas, con clu iu di zen do com
se re ni da de: “como a vi a gem é para o Bra sil es ta mos to dos con for mes”.

Enfim, por le tra de To más Antô nio lê-se em um ma nus cri to
guar da do na Bi bli o te ca Na ci o nal:

“Nes te ano che gou Sua Ma jes ta de à Ba hia a 22 de ja ne i ro, es te ve ser -
vin do de Mi nis tro de Esta do D. Fer nan do José de Por tu gal, por que este e o Mar quês 
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de Be las, José de Vas con ce los e Sousa, e o Mar quês de Anje ja, D. José de No ro nha,
que ti nham im pug na do a jor na da, é que fo ram com Sua Ma jes ta de na nau Prín ci pe
Real; e os dois Mi nis tros que ha via, Antô nio de Ara ú jo e Vis con de de Ana dia,
João Ro dri gues de Sá, aque le foi na nau Me du sa  e este na fra ga ta... e os mais Con -
se lhe i ros de Esta do, Mar quês de Pom bal, D. Ro dri go de Sousa Cou ti nho e o Mor -
do mo-Mor o Du que de Ca da val fo ram nas mais, e como se dis per sou a es qua dra
com a tor men ta, na al tu ra da Ma de i ra, fo ram a di ver sos por tos.

“Nes te in ter va lo, até que Sua Ma jes ta de che gas se ao Rio de Ja ne i ro, a 7 
de mar ço, D. Fer nan do foi ca pa ci ta do por José da Sil va Lis boa, a quem o Mar quês
fez no me ar len te de eco no mia po lí ti ca, e por Antô nio da Sil va Lis boa que aqui es ta -
va ad mi nis tran do o con tra to de João Fer re i ra, o Soba, para fa zer as si nar por el-Rei
o de cre to para abrir to dos os por tos do Bra sil às na ções es tran ge i ras.

“Antô nio de Ara ú jo ti nha fa la do com o mi nis tro in glês Lor de Strang -
ford, que se ha via de abrir al gum por to; mas, em con se qüên cia dis to, não hou ve oca -
sião nem de ne go ci ar, nem de com pen sa ção in gle sa e fi cou aber ta a por ta. Pa re ce que o 
Mar quês de Be las se ca pa ci tou tam bém e con ve io; por que ele é que ti nha sido in cum -
bi do de re di gir o de cre to e ins tru ções que el-Rei de i xou em Lis boa para os go ver na do -
res do Re i no.”

O fu tu ro pode es cla re cer os in ci den tes. Mas não pre ci sa mos
de no vas in ves ti ga ções para sa u dar o dia 28 de ja ne i ro como um dos
ma i o res da nos sa his tó ria.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sob o Pri me i ro Impé rio ∗

I

EDUARDO The o dor Bo es che, au tor de um di ci o ná rio
por tu guês-ale mão e ale mão-por tu guês que pres tou bons ser vi ços aos es -
tu di o sos das duas lín guas, e não há mu i to saiu em sex ta edi ção con si de -
ra vel men te acres ci da, es te ve par te de sua mo ci da de no Bra sil. Suas im -
pres sões cons tam de um li vri nho, hoje bas tan te raro, edi ta do em 1835
pela casa Hoff mann e Cam pe, de Ham bur go: Wech sel bil der, etc.

O lon go títu lo sig ni fi ca em ver ná cu lo: Qu a dros vá ri os de vi a gens
ter res tres e ma rí ti mas, aven tu ras, su ces sos, acon te ci men tos pú bli cos, des cri ções de po -
vos e cos tu mes, du ran te uma na ve ga ção ao Bra sil e as sis tên cia de ce nal ali, nos anos
de 1825 a 1834.

Con ta va o au tor de zo i to anos, quan do re sol veu atra ves sar o
Atlân ti co. A fama das ri que zas na tu ra is do nos so país re tum ba va na Ale -
ma nha. Úni ca mo nar quia do Novo Mun do sor ria aos es pí ri tos ain da do -
lo ri dos com as tra gé di as da Re vo lu ção Fran ce sa. A dis tân cia avul ta va as
di men sões do jo vem Impe ra dor que con ser va ra uni do o pa tri mô nio he -
re di tá rio. Além dis to, Bo es che, es tu di o so por ín do le e dis pos to a con sa -
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grar-se à car re i ra das le tras, não via pos si bi li da de de na pá tria re a li zar
seus de se jos, com os min gua dos re cur sos de que dis pu nha. Assim de ci -
diu-se a rom per com o Ve lho Mun do e de man dar no vos ares e no vos
po vos.

Pos su ía já ins tru ção bas tan te ex ten sa. Co nhe cia, além da pró -
pria, as lín guas fran ce sa e in gle sa. Era lido em li te ra tu ra e ti nha suas ve -
le i da des li te rá ri as: no li vro in se re al gu mas po e si as, e um dra ma de so me -
nos im por tân cia, diga-se de pas sa gem. A bor do, mu i to con tra sua von ta -
de, in cum bi ram-no de es cre ver as pré di cas do mi ni ca is para a tri pu la ção.
No Bra sil ocu pou-se às ve zes de tra ba lhos de en ge nha ria.

Em de zem bro de 1824, par tiu com um con ter râ neo de Han -
no ver para Ham bur go, onde o Ma jor Scha ef fer an ga ri a va emi gran tes
para o Bra sil. Ne u mann, se cre tá rio des te, ob te ve-lhe urna en tre vis ta
com o fa mo so Ma jor.

“Qu an do en tra mos no quar to, o mes si as da ter ra pro me ti da es ta va sen -
ta do num ca na pé e na mesa fron te i ra per fi la vam-se vá ri as gar ra fas de vi nho. Era de
ma nhã zi nha, mas o va len te ca va lhe i ro já se acon se lha ra com al gu mas de las; esta
ocu pa ção pa re cia ab sor vê-lo de todo, pois era um en cher e es va zi ar sem des can so.
Não era o fí si co do ho mem o mais pró prio para atra ir emi gran tes. As fe i ções tor vas e 
ra bu jen tas di zi am bem com o olhar sor ra te i ro e pi can te dos olhos par dos, e a ca be ça
cal va em pres ta va ao con jun to um quê de an ti pá ti co e re pe len te. De po is de por al gum
tem po nos ha ver mi ra do com par ti cu lar be ne vo lên cia, pois éra mos am bos mu i to al tos
para a nos sa ida de e pro me tía mos dois la ta gões sa cu di dos, des pe nhou tor ren ci al men te 
uma se re na ta en tre te ci da de flo res de re tó ri ca, abrin do as pers pec ti vas mais pi to res cas 
do fu tu ro mais ri so nho sob o pa vi lhão do mar te-bra sí li co. Era im pos sí vel não en con -
trar mos nos sa fe li ci da de; ri que zas, hon ra ri as, al tos em pre gos, ter ras pró pri as, alar de -
a va pro di ga men te. O sol do do exér ci to bra si le i ro era o du plo do in glês. Mu i tos mo ços
que, como nós, se ti nham ati ra do ao mun do gran de, tor na ram à pá tria com a gló ria
de al tas pro e zas. Quem sabe se o seio do fu tu ro não nos guar da ria sor te igual? Qu an do
Scha ef fer per dia o fô le go, Ne u mann em bo ca va a trom be ta e so pra va com vi gor
novo.”

De vi am em bar car no trans por te Wi lhel mi ne. E ao ir para bor -
do sen tiu Bo es che a pri me i ra he si ta ção: “Nos so trans por te re ce beu uma cen te -
na de pes so as. Tre mi ao avis tar aque la gen ta lha rota, de que mu i tos mal lo gra vam
en co brir a nu dez, e cuja ati tu de tra zia o cu nho da ru de za e da bes ti a li da de ani ma is.
Esta va bê be da a ma i or par te des tes mal tra pi lhos e va ga bun dos. Con tu do es tes ho -
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mens per ten ci am ain da à me lhor clas se de pas sa ge i ros, pois mu i tos de les tra zi am o
co ra ção in cor rup to e bem for ma do de na tu re za, cu jos me lho res im pul sos só o de ses pe -
ro de sua si tu a ção os le va va a ador me ce rem por meio de ex ces sos de toda or dem.
Esta va-me re ser va do fa zer o co nhe ci men to de sú cia mu i to pior, com pos ta de cri mi no -
sos de Mack lem bur go, que Scha ef fer ele ge ra para con ci da dãos de sua nova pá tria, as -
sas si nos e la drões le va dos pre sos e al ge ma dos para bor do.”

Só em fe ve re i ro de 1825 o Wi lhel mi ne le van tou fer ro, tra zen do
cer ca de 900 pes so as, ofi ci a is do exér ci to, sol da dos, fa mí li as de co lo nos,
etc. A vi a gem cor reu sem aci den tes; re i nou sem pre sa ú de a bor do,
pou cos mor re ram, nas ce ram dois; pe que nos de sa gui za dos fo ram re sol -
vi dos pa ci fi ca men te. A 14 de abril apa re ceu a cos ta ame ri ca na, a 22 pela
ma dru ga da en tra va-se pela baía do Rio.

Ape nas fun de a ram, apre sen tou-se Mon se nhor Ma cha do de
Mi ran da, ins pe tor ge ral da co lo ni za ção, que anun ci ou a vi si ta de Suas
Ma jes ta des.

“D. Pe dro e sua es po sa não se fi ze ram mu i to es pe rar, e vi e ram acom pa -
nha dos de ge ne ra is e ca ma ris tas. O Impe ra dor, con quan to não fos se bo ni to, ti nha as -
pec to agra dá vel, e es ta tu ra harm ôni ca. Som bre a vam-lhe a fron te bastos ca be los ne gros 
e ane la dos, os olhos es cu ros e bri lhan tes sal ti ta vam de um para ou tro ob je to, o na riz
era um pou co cur va do, a boca re gu lar or na va-se de den tes al vos. As mar cas de be xi -
ga eram co ber tas pela bar ba abun dan te. O por te no bre re ve la va o ho mem acos tu ma -
do ao man do. Um cha péu bran co e re don do, um len ço de seda de cor pas sa do ne gli -
gen te men te pelo pes co ço à moda de ma ri nhe i ro e pre so ao pe i to, um ca saco es cu ro de
pano leve, cal ças bran cas, bo tas com es po ras de pra ta, com ple ta vam o tra je do se nhor
de um dos ma i o res im pé ri os da Ter ra.

“Em sua es po sa re co nhe cia-se logo à pri me i ra vis ta o re ben tão de Habs -
bur go. A ca be le i ra e os olhos azu is re ve la vam a pro ce dên cia ger mâ ni ca. O ves tuá rio
es qui si to, an tes de ho mem que de mu lher, cha péu re don do para ho mem, cal ças mas cu li -
nas, uma tú ni ca, por cima uma saia e bo tas de mon tar com es pes sas e ma ci ças es po ras 
de pra ta, da vam-lhe um as pec to va ro nil e ti ra vam-lhe a gra ça. Sua tez mu i to ver me lha
atri bu íam uns ao cli ma, ou tros a um lí qui do que não era só água da fon te.”

O es ta do da gen te, far ta men te ali men ta da du ran te a tra ves sia,
im pres si o nou for te men te o Impe ra dor. “Con si de ra va com vi sí vel be ne vo lên cia 
os re cém-che ga dos, prin ci pal men te os de ma i or al tu ra e para ava liá-la ser via-se de sua 
im pe ri al pes soa como me di da, cos tas com cos tas, à ma ne i ra do pris co Jano. Se que ria
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tro car pa la vra com al guém, cha ma va a es po sa, di zen do: Se nho ra, faz o fa vor, e
esta ser via-lhe de in tér pre te.”

De po is do de sem bar que os co lo nos se gui ram para a ar ma ção, 
de onde sem gran de de mo ra fo ram man da dos para S. Le o pol do. Os mi -
li ta res re co lhe ram-se ao mos te i ro de S. Ben to: os ofi ci a is nas ce las, os
sol da dos nos pá ti os e cor re do res. O au tor des cre ve a de sor dem re i nan te:
jogo, be be de i ra, sa ri lhos, des res pe i to aos ofi ci a is, roubos, etc. O ba ru lho
nas cia à no i te co mo le ni ti vo con tra as pul gas, mos qui tos e ou tros per se -
gui do res.

“O epí lo go do dra ma gros se i ro con sis tia na zom ba ria do cul to ca tó li co.
Su pri min do todo sen ti men to mo ral, cal can do aos pés as co i sas ve ne rá ve is, or ga ni za -
va-se uma pro cis são. Sob gar ga lha das al va res, pren dia-se uma col cha a qua tro va ras, 
o que re pre sen ta va um pá lio, pu nha-se por cima um ca chor ro, subs ti tu ía-se pe los atri -
bu tos mais ig no mi ni o sos os sa gra dos sím bo los do sa cer do te que car re ga va o San tís si -
mo; um dos fu ri o sos fa zia de sa cer do te. Co me ça va en tão a mar cha. A ca na lha de sen -
fre a da, com pos ta de al gu mas cen te nas de pes so as, em pu nhan do cada uma sua vela de
sebo e uma gar ra fa de aguar den te, se guia pra ti can do os ma i o res ex ces sos. Can ta va-se
uma po e sia imun da, acom pa nha da de mú si ca sa cra, e en tre me a da de Ora pro no bis. 
Um dos be ne di ti nos, ilu di do pela mú si ca sa cra, quis as sis tir aos atos de de vo ção.
Re co nhe cen do hor ro ri za do seu en ga no, ten tou re ti rar-se, mas a qua dri lha já o cer ca ra 
e...”

Se al gum ofi ci al mais cons ci en ci o so ou sa va apre sen tar-se à
no i te a esta gen te, um ih! re pe ti do por mi lha res de gar gan tas aco lhia-o; e 
se não se dava por en ten di do, apa ga vam-se as lu zes, cho vi am as ca ça ro las
e ma las so bre o im pru den te. O mau pro ce di men to dos sol da dos ex pli ca -
va-se pela fal ta da se le ção; mas não con cor ri am me nos a má ali men ta -
ção, com pos ta de cal do de fe i jão pela ma nhã, sopa de ar roz e car ne dura 
ao jan tar; as su jas es te i ras, que ser vi am de le i to; os mos qui tos, que im -
pos si bi li ta vam o sono se gui do; os exer cí ci os ex ces si vos; o uso fre qüen te
da chi ba ta, a que os ofi ci a is re cor ri am para ex tor quir o res pe i to que não
sa bi am ins pi rar quan do não obe de ci am a mó ve is de or dem ain da mais
de pri men te e de son ro sa.

Bo es che fora con tra ta do como ca de te de ca va la ria, mas não
ha via tal arma. A gen te de Wi lhel mi ne, a de Kra nich, Tri ton e Ca ro li ne
fo ram dis tri bu í das pelo 27º de ca ça do res e pelo 3º de gra na de i ros; per -
ten cer a um ou a ou tro de pen dia não da pre fe rên cia pró pria, mas da
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al tu ra. Incor po ra do ao ter ce i ro ba ta lhão de gra na de i ros, teve o au tor por
quar tel a Pra ia Ver me lha.

Para hos pe dar os sol da dos ha via ape nas bar ra cas que não de -
fen di am da chu va. Os exer cí ci os eram con ti nu a dos, os cas ti gos cor po ra is
sem con ta. Ewald, co man dan te do ba ta lhão, tão ser vil para os su pe ri o res
como cru el com os su bor di na dos, era a pes soa me nos pró pria para o
car go. De ser ções, su i cí di os, ale i jões, be be de i ras em que se pro cu ra va
apa gar o de ses pe ro, ami u da ram-se. Apa i xo nan do-se por uma mu lher de
má vida, cus te a da por vá ri os co mer ci an tes, o co man dan te fa zia to dos os 
do min gos, à tar de, des fi lar a tro pa em or dem de marcha em fren te ao
jar dim de sua dul ci néia, na pra ia do Bo ta fo go. Che gou a pon to de le var
para uma pa ra da no Cam po de Santa na, ata da à ban de i ra do cor po, uma
liga azul de Ger tru des. Por or dem do ge ne ral teve do re ti rá-la com a
pró pria mão à vis ta de to dos.

“Du ran te o tem po que nos so ba ta lhão fa zia exer cí ci os na Pra ia Ver me -
lha, Suas Ma jes ta des da vam-nos a hon ra fre qüen te de sua vi si ta. Ao rom per do dia
che ga vam a ca va lo à por ta da for ta le za D. Pe dro e sua con sor te, acom pa nha dos de
ca ma ris tas e ge ne ra is. Não há tal vez no mun do sol da do tão en ten di do como o Impe -
ra dor no ma ne jo práti co e no exer cí cio da es pin gar da. O cer ra-fi las nun ca o sa tis fa -
zia, e em ge ral sua im pe ri al pes soa as su mia o pa pel de ba li za (que re pre sen ta va ma -
gis tral men te), a pon to de sol da dos que ser vi ram sob dez po ten ta dos te rem de con fes sar 
que nun ca vi ram cer ra-fi las tão ha bi li do so. De res to, seus mo dos são gros se i ros, fal -
ta-lhe o sen ti men to das con ve niên ci as, pois, vi-o uma vez tre par ao muro da for ta le za 
para sa tis fa zer a uma ne ces si da de na tu ral, e nes ta ati tu de al ta men te in de co ro sa as -
sis tir ao des fi le de um ba ta lhão em con ti nên cia. Tal es pe tá cu lo de i xou na tu ral men te
atô ni tos a to dos os sol da dos ale mães, mas o im pe ri al ator con ser vou inal te rá vel a cal -
ma.”

Pe los fins de 1825 o ba ta lhão foi mu da do para a Gu ar da Ve -
lha: “Este edi fí cio de fron ta o con ven to de San to Antô nio, e seu as pec to es pec tral não
dá de se jos de ha bi tá-lo. Qu an tas ve zes fo ram ob je tos de in ve ja dos sol da dos os bo ju dos
fra des do opu len to cla us tro, que di a ri a men te ma ta vam bois e por cos e, para pas sar o
tem po, ca ça vam ra tos no es pa ço so jar dim. No quar tel não ha via se quer ta rim bas e ti -
nha-se de dor mir no chão, em es te i ras, mas tan ta re pug nân cia ha via pela vida de for -
ta le za que se con si de ra va uma fe li ci da de ter lar ga do a inós pi ta Pra ia Ver me lha.
Logo de po is pas sei a fur ri el, e como tal me de ram um quar to se pa ra do. Tam bém os
sol da dos des fru ta vam me lho res dias, por que qua se to dos sa ben do um ofí cio, pu de ram
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ar ran jar al gum di nhe i ro por fora. O ser vi ço da guar ni ção era mu i to pe sa do, pois, de
três em três dias, o ba ta lhão dava guar da, e pa tru lha nos ou tros.”

A de sor dem con ti nu a va a mes ma, o co man dan te cada vez
mais em be le za do por D. Ger tru des, de cuja casa não saía, os ofi ci a is en -
tre gues às or gi as e be be de i ras, os sol da dos su je i tos à pan ca da ria, à mor -
ta li da de cres cen te.

Um do min go cor reu o bo a to que dois ale mães ti nham sido
mor tos por sol da dos do 13º ba ta lhão bra si le i ro. De fato, apa re ce ram os
dois ca dá ve res jun to ao Lar go da Ca ri o ca, e, ime di a ta men te, la vrou a in -
dig na ção e ju rou-se vin gan ça na Gu ar da Ve lha. O ofi ci al de dia, Te nen te 
Prahl, bê be do, man dou to car re ba te, pôs-se à fren te dos in dis ci pli na dos, 
ata cou a guar da do lar go, doze sol da dos e um su bal ter no, de que um só
não es ca pou às ba i o ne tas. A in ter ven ção de pes so as mais cal mas evi tou
ma i o res ex ces sos pla ne ja dos. No mes mo dia o Te nen te Prahl se guiu
pre so para a ilha das Co bras. Re u ni do o ba ta lhão no Cam po de San ta na, 
D. Pe dro man dou que des se um pas so à fren te quem ti ves se en tra do no
in ci den te. To dos os que se apre sen ta ram fo ram pu ni dos com cem chi ba -
ta das, des fe ri das pe los cor ne tas do 13º Ba ta lhão. “O co man dan te, Ma jor
Ewald, in ter ce deu por um dos cul pa dos, mas o Impe ra dor re pe liu-o ar re ba ta da men te. 
Como, ape sar dis so, o ma jor in sis tis se, dig nou-se Sua Ma jes ta de, com sua mão se re -
nís si ma, che gar-lhe o azor ra gue ao lom bo uma meia dú zia de ve zes.”

O au tor con ta ou tro des tes ges tos a Pe dro Cru, pas sa do mais
tar de, mas que pode en trar logo aqui.

“Qu an do o 27º de ca ça do res ale mães ia em bar car para o te a tro da guer ra
do Sul, man dou D. Pe dro que o pa ga dor do Te sou ro, Co ro nel R., pa gas se os sol dos
atra sa dos do ba ta lhão. Indo o quar tel-mes tre à re par ti ção no ou tro dia re ce ber o di -
nhe i ro, dis se ram-lhe que não ti nham tem po. De bal de re pre sen tou que o na vio po dia
par tir a cada ins tan te; e como o ba ta lhão já es ta va a bor do, re sol veu ir a S. Cris tó vão,
en ten der-se di re ta men te como D. Pe dro. Ao che gar à Qu in ta Impe ri al, o Impe ra dor,
que es ta va à sa ca da, per gun tou-lhe o que que ria. O quar tel-mes tre ex pôs o caso, e
teve or dem de ir es pe rar no Te sou ro. Não ha via cin co mi nu tos que ti nha che ga do,
quan do apa re ceu o Impe ra dor, a ca va lo, mu ni do de um re ben que; ape ou-se, or de nou-lhe
que o acom pa nhas se e en trou pelo sa lão em que es ta vam em con fe rên cia o pa ga dor 
ge ral e co le gas. D. Pe dro pos tou o quar tel-mes tre à por ta, man dan do que não de i xas se
nin guém sair, e, vol tan do-se para os fun ci o ná ri os atô ni tos, bra dou: ‘Como vo cês,
seus... (aqui uma pa la vra da mu i to suja que o Impe ra dor tra zia sem pre à boca, 
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e em pre ga va até com pes so as da pró pria fa mí lia), – como vo cês não têm tem po para
dar cum pri men tos às mi nhas or dens, é jus to que ve nha aju dá-los.’ E, pe gan do-os um
a um pelo to pe te, pas sou to dos a chi co te.”

Bo es che nun ca so freu cas ti go fí si co. “Mu i tas no i tes va guei pela
pra ça da for ta le za, ator men ta do pelo frio e pelo de ses pe ro. Numa des tas no i tes hor rí -
ve is fiz o ju ra men to so le ne de an tes mor rer do que su je i tar-me a toda pu ni ção cor po -
ral de son ro sa, e sen do pos sí vel ex pe dir em mi nha com pa nhia quem a pro vo cas se. Du -
ran te todo o meu tem po de ser vi ço, an da va sem pre com duas pis to las car re ga das. Gra -
ças a Deus, nun ca tive oca sião de em pre gá-las.”

Des de a Pra ia Ver me lha ve xa va-se de, sen do pro tes tan te,
ver-se obri ga do a as sis tir às ce ri mô ni as ca tó li cas. Na Gu ar da Ve lha ma -
ni fes tou-se este sen ti men to de modo a ser pre so.

“Até aqui ti nha sa bi do es ca par às vi o la ções da cons ciên cia e às for ças
con de na das pela sã ra zão e pe las lu zes do sé cu lo XIX. Mas no ano de 1827 eu co -
man da va a guar da da Ca ri o ca e quis o des ti no que exa ta men te na que le dia pas sas se
por ali uma das tão fre qüen tes pro cis sões. Con quan to nada me nos que or to do xo, es -
ta va fir me men te de ci di do a não me pres tar às ce ri mô ni as ser vis e de son ro sas do car -
na val pa dres co. Cha mei a guar da às ar mas, e fi-la ocu par uma po si ção tal que não
pu des se de sur pre sa ser ata ca da pelo po vi léu; não nos pu se mos, po rém, de jo e lhos.
De bal de o sa cer do te que le va va o San tís si mo fez soar as cam pa i nhas: meus doze gra -
na de i ros que da ram-se ere tos como cí ri os, de ar mas ao om bro; bri lha vam-lhes nos
olhos tri un fan tes o su pre mo des pre zo pe las mons tru o si da des dos sa cer do tes de Baal, e 
a re so lu ção de res pon de rem com ba i o ne ta a qual quer ma ni fes ta ção hos til. De bal de o
ma jor da ron da or de nou-me que ob ser vas se o ce ri mo ni al usa do no Exér ci to bra si le i -
ro; res pon di-lhe que não só a re li gião em que fui edu ca do, como meus prin cí pi os, não
me per mi ti am obe de cer à sua or dem e que em caso al gum a ela me su je i ta ria. A con -
se qüên cia foi ser na mes ma hora subs ti tu í do no co man do da guar da e re co lhi do à pri -
são para re ce ber a pena de tal cri me de lesa-ma jes ta de, pelo qual mu i tos já fo ram as -
sa dos em fo gue i ra.”

Pas sa ram dois me ses sem que adi an tas se o pro ces so. Então o
au tor en de re çou um me mo ri al ao Impe ra dor, lem bran do que a Cons ti -
tu i ção ga ran tia a li ber da de de cons ciên cia, que não fo ram cum pri das as
cláu su las do con tra to sob que se en ga ja ra na Ale ma nha, e que se ria mu i to
di fí cil jul gar o seu caso. “O su pli can te se guiu ape nas os di ta mes de sua cons ciên -
cia, e por tal mo ti vo foi ati ra do em uma pri são que tem se me lhan ça com a in qui si ção, 
onde está ve ge tan do há qua is dois me ses, sem ao me nos uma vez ter sido in ter ro ga do.
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E quem jul ga rá o su pli can te? Ofi ci a is ca tó li cos? Con de ná-lo-ão. Ofi ci a is pro tes tan -
tes? Absolvê-lo-ão.”

O Impe ra dor man dou sol tá-lo.
Nes te tem po o ter ce i ro ba ta lhão de gra na de i ros me lho rou de

sor te. O ser vil e inep to Ewald foi subs ti tu í do pelo co ro nel Cot ter, que
vi ve ra mu i tos anos em Por tu gal, e, gra ças a seu cri té rio, es pí ri to de jus ti ça, 
e dis ci pli na in fle xí vel, não tar dou a ele vá-lo à pri me i ra pla na. A Cot ter
su ce deu Antô nio de Mou ra Bri to, por tu guês, bom mes tre de exer cí ci os.
“Suas ou tras ca pa ci da des não eram para lou var. Além de ou tras fra que zas, pres ta -
va-se a ins tru men to de gros se i ras in tri gas que al guns ofi ci a is te ci am no ba ta lhão.
Entre tan to, mes mo sob o co man do des te ma jor, as co i sas cor ri am me lhor que com o
pri me i ro co man dan te.”

Um caso pas sa do com este ofi ci al apre sen ta-o de modo pou co
fa vo rá vel.

“O ma jor ti nha to ma do a mu lher de um sol da do ale mão para ama dos
me ni nos e ou tros ser vi ços ca se i ros. Um dia, dan do pela fal ta de cem tá le res em pa pel, 
sus pe i tou dela, que sus ten tou fir me sua ino cên cia. Ape sar dis to pren de ram-na, apli -
ca ram-lhe cem gol pes au jus te mi li eu, para ex tor quir-lhe a con fis são, e o mes mo
cas ti go foi re pe ti do nos dias se guin tes, até a po bre mu lher re co nhe cer-se cul pa da. De -
po is dis to obri ga ram-na a de cla rar onde es con de ra o di nhe i ro, o que, ino cen te, na tu -
ral men te não po dia fa zer. No vas so vas mais bár ba ras; afi nal a co i ta da caiu em de lí -
rio, ata cou-a fe bre vi o len ta, que a le vou qua se às por tas da se pul tu ra. Pas sou-se en -
tão ao ma ri do, su je i to a pa u la das sem con ta, sub me ti do a an ji nhos e ou tros tra tos, e
ao bode es pa nhol, em que as mãos são pre sas aos jo e lhos, e pas sa-se um pau en tre as
ar ti cu la ções dos bra ças e per nas. Le va do à so li tá ria, caiu sem sen ti dos, mas to ma ram 
tudo por fin gi men to, e só quan do os lá bi os e o ros to in cha ram e fi ca ram azu is e a es -
pu ma jun tou-se na boca, ti ra ram o már tir da si tu a ção hor rí vel, de i xan do-o in ca paz
de ser vi ço por mu i to tem po e ale i ja do o res to da vida.

“Mais tar de o di nhe i ro apa re ceu, e con quan to fi cas se cla ro como o sol a
ino cên cia do ca sal, ne nhu ma sa tis fa ção ob ti ve ram pe las bar ba ri as pa de ci das. O sol -
da do re cor reu ao Impe ra dor, que in cum biu do in qué ri to a um co ro nel, mas a co i sa
deu em nada, como é cos tu me na jus ti ça do Bra sil, para quem não tem di nhe i ro.

“Devo con fes sar que fo ram prin ci pal men te ale mães os ins tru men tos des -
tas bar ba ri da des. Não se pode fa zer idéia da mal va dez e per ver si da de da ma i or par -
te dos eu ro pe us nos con ti nen tes es tran ge i ros; todo o sen ti men to de di re i to e eqüi da de se 
some, em se tra tan do de pro ve i to. Pa i xões sel va gens en ve ne nam o san gue, e pes so as
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que co nhe ci na Eu ro pa mo ra li za das e de bom co ra ção, re ve la ram uma cru el da de e
ba i xe za de ca rá ter de es pan tar sel va gem. Per dem sua for ça sa cros san ta os la ços de
san gue e de ami za de; é var ri do tudo quan to é sen ti men to mo ral, de ge ne ra em sim ples
fan ta sia a no bre za da alma e do co ra ção. Ve ri fi quei isto a pro pó si to des tas mes mas
bar ba ri as.

“Ti nha con sen ti do que um su bal ter no edu ca do e de boa fa mí lia mo ras se
no meu quar to. Até en tão só o co nhe cia pe los la dos mais re co men dá ve is; mas quan do 
o po bre sol da do foi su je i to aos maus-tra tos, em vez de sen tir com pa i xão e in dig nar-se
con tra o al goz, foi quem teve a idéia do bode es pa nhol e aju dou a re a li zá-la. Enfu re -
ci do com o pro ce di men to in dig no do mi se rá vel, dei or dem para ti ra rem de meu quar to 
as co i sas que lhe per ten ci am. Qu an do isto es ta va se fa zen do apa re ceu, e a um pe di do
de ex pli ca ção, de cla rei que nada que ria ter de co mum com um la ca io de car ras co e se
re ti ras se se não qui ses se ser ex pul so. Res pon deu-me com in sul tos; es que ceu-se a pon to
de pu xar pela es pa da. De sem ba i nhei tam bém a mi nha e ati rei-lhe à cara uma cu ti -
la da que os ci rur giões in dí ge nas le va ram cin co me ses para sa rar. Apa nhei um fe ri -
men to in sig ni fi can te, e fi quei pre so du ran te qua tro se ma nas. Ma i or fa vor não me po -
di am fa zer, pois an da va en tão ocu pa do em uma tra du ção de in glês para por tu guês, e
vi nha a ca lhar este des can so inin ter rom pi do.”
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II

COMO VI MOS, o Co ro nel Cot ter de i xou o co man do do ter -
ce i ro ba ta lhão de gra na de i ros, em que Edward The o dor Boes che es ta va
ser vin do. O Go ver no man dou-o à Eu ro pa, in cum bi do de ar ran jar sol -
da dos e imi gran tes na Irlan da.

Os ir lan de ses an ga ri a dos pelo co ro nel com pu nham-se dos
pi o res ele men tos: mu lhe res de má vida, ho mens nus, cri mi no sos des -
pe ja dos da ca de ia, que logo mos tra ram suas ha bi li da des. Os ca ri o cas
re ce be ram-nos de modo pou co sim pá ti co e sua an ti pa tia ca bal men te
jus ti fi cou-se.

“Dois mil ir lan de ses, alis ta dos como sol da dos, sem fa lar nas fa mí li as dos 
co lo nos, ti nham pou co a pou co che ga do ao Rio, re fe re-nos Bo es che. Da ru de za
des ta na ção nin guém pode for mar idéia. Mes mo os sol da dos ale mães, tão aves sos à
tem pe ran ça, pas ma vam dos ex ces sos des tes ilhéus. Das fu ma ças da be be de i ra raro se
li ber ta va a ma i or par te. Qu an do fa le ce um ir lan dês jun tam-se qua tro a seis ve lhas à
roda do ca dá ver, por fi am nos lu ga res mais me do nhos, nos ui vos mais ter rí ve is, de
modo que se jul ga as sis tir ao unís so no de um clu be de fú ri as. A gar ra fa de aguar den -
te pas sa de mão em mão sem in ter mi tên cia e leva até o fre ne si as ex plo sões exe crá ve is 
des tas can di da tas a bru xas. O de lí rio sobe a pon to de pro vo car tre mo res con vul si vos
nas me ge ras ébri as. Mu i tas ve zes es tas de cla ma ções aca bam mal, pois a ve lha que
sol ta o ulu lo hor ri pi lan te e exe cu ta as ca re tas mais te mí ve is, com es tes ar ti fí ci os des -



per ta a in ve ja e o ciúme das ou tras atri zes que se lan çam con tra a ven ce do ra e agar -
ram-se-lhe ao ca be lo como se qui ses sem ar ran car-lhe a co roa de lou ros. É o si nal de
pega ge ral. Logo aco dem ou tras mu lhe res em auxí lio da ar tis ta opri mi da, e como os
homens en tram tam bém na dan ça não raro re sul tam ví ti mas do con fli to, e jun tam-se
ou tros ao fi na do em cuja hon ra se ce le bra a fes ta. A isto cha ma-se ce le brar dig na -
men te um fu ne ral ir lan dês.

“Em ge ral, as ir lan de sas re pre sen tam o pri me i ro pa pel em to das as
rus gas. Não só como as mu lhe res dos an ti gos ger ma nos in flu em va len tia nos seus
ma ri dos, como to mam par te ati va na pró pria luta; e como to das as pen dên ci as li qui -
dam-se a pe dra das, car re gam nos aven ta is as pe dras para os ho mens. O pe ri go mais
ame a ça dor não afu gen ta es tas ama zo nas do cam po da luta e vi ir lan de sas com vá ri os 
fe ri men tos, não só con ti nu a rem ao lado dos es po sos como ain da mais ins ti gá-los com o 
frio des dém com que en ca ra vam o pe ri go.”

Dos ir lan de ses fo ram dis tri bu í dos qui nhen tos pelo ter ce i ro
ba ta lhão de gra na de i ros ale mães, que en tão aquar te la vam no Cam po da
Acla ma ção, e qua se ou tros tan tos no vi gé si mo-oi ta vo ba ta lhão de ca ça -
do res ale mães, que to rna ra de Per nam bu co e aquar te la ra na Pra ia Ver -
me lha. Da par te do Go ver no re ve la ra-se pre ferên cia de ci di da pe los ir -
lan de ses: ti nham café e pão; re ce bi am uma li bra de car ne, ao pas so que
os ale mães re ce bi am ape nas meia li bra; pa ga ram-lhe o sol do des de o dia
em que se con tra ta ram na Irlan da; uma ca pi tu la ção obri ga va-os a ser vi ço
mi li tar ape nas por qua tro anos. Assim, for ma vam um es ta do no es ta do, e 
seu me lhor tra ta men to e ou tras van ta gens de vi am na tu ral men te pro vo -
car a má von ta de dos ale mães, cu jas pre ten sões e re cla ma ções ti nham
sido sem pre re cu sa das. Pro ce der tão in con se qüen te só po dia tra zer con -
si go os pi o res efe i tos. Os es pí ri tos já mu i to agi ta dos des de a che ga da
dos ir lan de ses, aze da ram-se e in fla ma ram-se ain da mais, e ao pri me i ro
atri to de via dar-se a ex plo são. 

A re vol ta das tro pas es tran ge i ras tem sido con ta da mu i tas
ve zes; a nar ra ti va de Bo es che é em re su mo a se guin te:

“Às 9 ho ras da ma nhã de 9 de ju nho de 1828, um sol da do ale mão do
se gun do ba ta lhão de gra na de i ros, aquar te la do em São Cris tó vão, foi con de na do a
cen to e cin qüen ta chi ba ta das, por que na vés pe ra não fi ze ra con ti nên cia a um ofi ci al, o 
ma jor Pe dro Fran cis co Gu er re i ro Dra go, ves ti do de ci vil.

“O sol da do, que du ran te três anos e meio de pra ça nun ca so fre ra cas ti go, e
além dis so es ta va tí si co, pe diu um con se lho de guer ra que de ci dis se se a sua fal ta me -
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re cia tão gra ve pe na li da de e de cla rou que a ela se não su je i ta ria vo lun ta ri a men te.
Em res pos ta fo ram-lhe ar ran ca das vi o len ta men te a ja que ta e a ca mi sa, amar ra -
ram-no a um pau e cen to e cin qüen ta gol pes mos tra ram-lhe em que mãos ti nha ca í do. 
De po is des tes o co man dan te man dou apli car-lhe mais cem por ter-se ne ga do a ti rar a
rou pa. O pa ci en te ui va va de dor e de de ses pe ro, a pon to de com as mãos ata das fa zer 
dois gran des bu ra cos no muro de pe dras em que es ta va a es ta ca; ain da de po is de ma -
ni fes tar si na is de des fa le ci men to, o al goz con ti nu ou frio e ine xo rá vel.

“Já re ce be ra du zen tas e trin ta pan ca das quan do soou o gri to: Urrah! ao
ti ra no, aca ba com ele! e os sol da dos sa í ram das com pa nhi as de ba i o ne ta ca la da,
ávi dos de vin gan ça. Gra ças ao ca va lo o co bar de lo grou fu gir e re co lheu-se à re si dên cia. 
Mes mo aí fo ram os fu ri o sos, as sal ta ram-lhe a casa e o su je i to só es ca pou sal tan do por 
uma ja ne la dos fun dos, ves ti do de ope rá rio. Ain da mais en san de ci da por lhe es ca par
o ob je to de seu ódio, a sol da des ca ati rou-se às co i sas ina ni ma das; que bra ram por tas,
ja ne las, me sas, es pe lhos e ca de i ras; de mo li ram as pa re des; os lu xu o sos uni for mes,
rou pas bran cas, dra go nas, re ló gi os, es po ras de pra ta fo ram ani qui la dos e lan ça dos ao 
mar. Um mon tão de ru í nas fu me gan tes in di ca va o lo cal do an ti go edi fí cio, onde por
fe li ci da de não se acha va a fa mí lia.

“Em se gui da fo ram ao Paço e re cla ma ram do Impe ra dor a ca pi tu la ção
cla ra de que o ser vi ço mi li tar du ra ria ape nas qua tro anos, me lhor tra ta men to do que
até en tão ti nham tido, pa ga men to de sol dos atra sa dos e far da men tos, en tre ga ou pu ni -
ção do ma jor, de mis são de vá rios ofi ci a is. D. Pe dro pro me teu man dar es tu dar o caso
e fa zer jus ti ça den tro de oito dias.

“Os sol da dos vol ta ram para o quar tel, mal tra ta ram e ex pul sa ram al -
guns ofi ci ais, es co lhe ram ou tros, or ga ni za ram pos tos avan ça dos, de ram pa tru lhas. A
guar da do Paço com pa re ceu sem pre a ser vi ço, cum prin do os seus de ve res com o ma i or
zelo e pon tu a li da de. O Go ver na dor das ar mas, Con de do Rio Par do, es te ve mais de
uma vez no quar tel, re co men dan do que evi tas sem ex ces sos e se con ser vas sem em ati tu -
de pací fi ca.”

Entre tan to raiou o 11 de ju nho, o dia ver da de i ra men te san -
gren to des ta ba ta lha das na ções (como a de Le ip zig). Ver da de i ra ba ta lha
das na ções em mi ni a tu ra, pois via-se um fi lho do Se ten trião tra va do
com um dos de ser tos adus tos da Áfri ca, o bra si le i ro com o por tu guês,
ale mão, bre tão, fran cês, ir lan dês, ca bo clo, ne gro, mu la to, cada um ser -
vin do um par ti do.

Cer ca de onze ho ras da ma nhã, uns qua ren ta ho mens do se -
gun do ba ta lhão fo ram para a ci da de, a ver se pe ga vam o ma jor Dra go,
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que se viu obri ga do a re co lher-se à prin ci pal guar da do Cor po Po li ci al.
Co me çou o ata que, e só a ve lo ci da de do seu ca va lo e a ter sa í do dis far -
ça do em sol da do le vou o ma jor à sal va ção. Os exal ta dos di ri gi ram-se en -
tão para sua casa par ti cu lar e a fa mí lia viu-se obri ga da a fu gir. Para mo -
de rar os âni mos, o Impe ra dor man dou pren der o ofi ci al e re co lhê-lo a
uma for ta le za.

A es tes qua ren ta ho mens re u ni ram-se uns se ten ta ou oi ten ta
ir lan de ses, e to dos jun tos vol ta ram para S. Cris tó vão, a ar rom bar as
ven das; em be be da rem-se bes ti al men te foi obra de pou cos mo men tos.
Bo es che afir ma ter vis to um ir lan dês de i tar-se de ba i xo da tor ne i ra aber ta 
de uma pipa che ia de vi nho e be ber até ex pi rar. Seus com pa nhe i ros for -
ma dos em se mi cír cu lo ani ma vam-no, apla u din do. Bre ve apa re ce ram os
efe i tos da be be de i ra. Arrom ba ram o de pó si to de mu ni ções e cada sol -
da do mu niu-se de cem car tu chos. Os ofi ci a is que não pu de ram fu gir fo -
ram tra ta dos de modo hor ro ro so, mais de cin qüen ta ca sas de mo li das e
es pa ti fa do tudo quan to ha via den tro. Alguns ci da dãos re u ni ram ne gros,
mas os mos que ta ços dos gra na de i ros que pros tra ram al guns obri ga -
ram-nos a dis per sa rem. Tam bém, ai do sol da do avul so, mu i tas ve zes
ino cen te, que caía nas mãos dos pa i sa nos e dos ne gros; sua sen ten ça es -
ta va la vra da e po dia con si de rar-se fe liz, quan do a exe cu ta vam de pres sa.
Hou ve cru el da des hor ri pi lan tes.

“Le va ria lon ge des cre ver to dos os ex ces sos ocor ri dos. Tudo quan to caía
nas mãos dos sol da dos era mor to sem mi se ri cór dia: o sa que e o rou bo eram o gri to de
guer ra. O delí rio to cou ao auge, e em bo ra cor ra o ris co de não me acre di ta rem, devo
re fe rir que à dis tân cia de ci nqüen ta a se ten ta passos, al guns ale mães, vári as ve zes,
ati ra vam em ca ma ra da ou com pa tri o ta, de quem não ti nham que i xa, só para ver se
a pon ta ria acer ta va.

“Jun to ao quar tel do ter ce i ro ba ta lhão de gra na de i ros, que até en tão fi ca ra
qui e to, no cam po da Acla ma ção, es ta va o quar tel de uma com pa nhia po li ci al. Os ir -
lan de ses ata ca ram-no no mes mo dia, ma ta ram seis bra si le i ros, os ou tros fu gi ram;
tudo quan to ha via no edi fí cio fi cou ani qui la do. Uma pa tru lha de ca va la ria man da da
con tra eles foi re pe li da, e a ma i or par te mor ta. Entre men tes acu di ram mais ir lan de ses e 
ale mães ao te a tro des tes ex ces sos, ata can do e sa que an do as ca sas da vi zi nhan ça, ar -
rom ban do as ven das, fa zen do ví ti mas, sem aten der a sexo ou a ida de. Com pa ra do com
o dos ir lan de ses, tão pre fe ri dos e bem tra ta dos des de o co me ço, o pro ce di men to dos ale -
mães, sem pre tão pre te ri dos, foi até cer to pon to mo de ra do.
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“Cum pria to mar me di das rá pi das e enér gi cas. A ar ti lha ria a pé, dois
ba ta lhões de ca ça do res e du zen tos sol da dos de po lí cia pos ta ram-se di an te do quar tel
em que eu tam bém me acha va, e co me çou o cer co. Ti ros de peça, de me tra lha e es pin -
gar da, es tes de am bos os la dos, pro lon ga ram-se pela no i te aden tro, e as per das do
lado opos to se ri am mu i to ma i o res, se os si ti a dos pos su ís sem bas tan te ma te ri al de
guer ra e en tre eles re i nas se mais or dem e acor do. Se ten ta e três ho mens, dos qua is de -
ze no ve ale mães, per deu o nos so ba ta lhão, além de mu i tos fe ri dos que de po is fa le ce -
ram. No ven ta e sete sol da dos de in fan ta ria e vin te e dois de ca va la ria fo ram as per das
dos bra si le i ros, sem con tar os fe ri dos. O núme ro dos mor tos na ci da de por ci vis e ne gros
foi ain da ma i or.

“De po is das doze ho ras fui vi si tar a câ ma ra fu ne rá ria. So li tá ria, tran -
qüi la, como a meia-no i te, pa le ja va a lâm pa da, es par gin do sua luz man sa pe las ví ti -
mas da mor te vi o len ta. Ali ja zi am as ví ti mas da ba ta lha, mu i tos de les ino cen tes, re -
u ni dos em um só pon to e aque les que em vida se ti nham hos ti li za do re con ci li a vam-se
ago ra no der ra de i ro sono: ir lan de ses, ale mães e bra si le i ros, en tre es tes dois sol da dos de 
ca va la ria que le va dos pe los ca va los fu ri o sos à por ta do quar tel fo ram ali mor tos como 
cães da na dos. De mu i tos as mãos es ta vam fe chadas con vul sa men te; os olhos es bu ga -
lha dos, as bo cas aber tas, de i xan do ver os den tes, o san gue a es cor rer das fe ri das fres -
cas, em pres ta vam à cena um ca rá ter hor ren do. Para au men tar-lhe ain da o hor ror, vi -
nha a cada ins tan te nova tro pa de ir lan de ses be i jar os com pa tri o tas e os ale mães, e
mal tra tar os de fun tos bra si le i ros.

“Ra i ou a ma nhã de 12 de ju nho. Toda a po pu la ção e a guar ni ção do Rio
ti nha-se re u ni do di an te do quar tel do ter ce i ro ba ta lhão de gra na de i ros no meio do
Cam po da Acla ma ção. O ge ne ral co man dan te in ti mou aos re vol to sos que se ren des sem, 
se não pas sa ria to dos à es pa da e ar ra sa ria o quar tel. A ma i o ria mais sen sa ta su pe rou
os bo ta fo gos. Nos so ba ta lhão ren deu-se e, com ex ce ção de al guns ofi ci a is e su bal ter nos,
en tre os qua is me achei, foi man da do para a pres si gan ga Afon so.”

Com o se gun do ba ta lhão de gra na de i ros, que con ta va uns
qui nhen tos ale mães ge nu í nos, a co i sa cor reu de ou tro modo. Re qui si -
tou-se um ba ta lhão de in gle ses e ou tro de fran ce ses dos na vi os de ma ri -
nha de guer ra fun de a dos no por to e, no dia se guin te, de po is de cer ca do
o quar tel pelo lado de ter ra e pelo lado do mar, o se gun do ba ta lhão en -
tre gou as ar mas, e foi tam bém man da do para a pre ssi gan ga. Este ba ta -
lhão de via ter per di do uns oi ten ta ho mens; os bra si le i ros qua tro ve zes
mais.
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O ba ta lhão 28º de ca ça do res ale mães, aquar te la do na Pra ia
Ver me lha, o úni co si nal de de sas sos se go que deu foi ma tar a tiro e a co -
ro nha da o ma jor Ti o la, ita li a no que em tem po fora co zi nhe i ro em um
ho tel fran cês no Rio. Este ho mem ti ra ni za va im pla ca vel men te e rou ba va.
O ba nho de san gue te ria sido mu i to ma i or se o se gun do e o ter ce i ro ba -
ta lhão de gra na de i ros se hou ves sem re u ni do ao vi gé si mo-oi ta vo de ca ça -
do res e, aju da dos pe los dois mil e qui nhen tos ir lan de ses, ti ves sem con -
se gui do or dem e dis ci pli na en tre os re bel des.

De po is des ta nar ra ti va ge ral. ve ja mos as aven tu ras pes so a is de 
Bo es che du ran te es tes dias an gus ti o sos:

“Qu an do re ben tou a re vol ta eu es ta va com três de nos sos ca ma ra das no
Cor co va do, ocu pa dos com o cál cu lo de umas li nhas tri go no mé tri cas. Des te mor ro po -
día mos per ce ber os mo vi men tos dos ale mães e ir lan de ses, mas como não os com pre en -
día mos, tor na mos para a ci da de que acha mos em ver da de i ro alar ma. Um ne go ci an te
fran cês, meu co nhe ci do, avi sou-me que ti ves se cu i da do, que não fos se adi an te e me re -
fu gi as se em sua chá ca ra, por que es ta vam ma tan do to dos os sol da dos es tran ge i ros que
pas sa vam pe las ruas, mas o sen ti men to do de ver cha ma va-nos ao nos so pos to, e as sim, 
co nhe cen do a co bar dia dos bra si le i ros, ten ta mos se guir para o quar tel.

“Ao che gar à pri me i ra rua de fron ta mos um es pe tá cu lo de cor tar co ra ção.
Vi mos um mu la to gi gan tes co ar ma do de uma bar ra de fer ro as sas si nan do bar ba ra -
men te um sol da do ale mão de sar ma do: ao mes mo tem po que ou tros su je i tos de cor con -
ser va vam de i ta do o in fe liz, o mu la to me tia-lhe uma e mais ve zes pelo cor po a pon ta
do fer ro ma tan do-o bar ba ra men te, com de le i tes sa tâ ni cos. Ou tro sol da do ale mão já
sub ju ga do ia ser tra ta do do mes mo modo, quan do nos apro xi ma mos e pu xa mos da
es pa da. Uma cu ti la da ter rí vel, com que um dos meus ca ma ra das, ver da de i ro atle ta,
par tiu a ca be ça do mu la to que se pôs em de fe sa, pôs em fuga o res to do ban do, e sal -
vou a vida do in fe liz. Fo mos tan gen do a ca na lha, mas al guns ti ros da dos do in te ri or
das ca sas fe cha das, ma ta ram um de nos sos ca ma ra das e fe ri ram o ou tro no om bro es -
quer do. Não ha via tem po a per der; re cu ar era tão ar ris ca do como avan çar: avan -
ça mos. Os que res tá va mos, ar ma dos ape nas de es pa da, vimo-nos cer ca dos por uns se -
ten ta co lo ra dos, fe liz men te já nas pro xi mi da des do quar tel. Tí nha mos as cos tas guar -
da das e es tá va mos de ci di dos a ven der a nos sa vida o mais caro pos sí vel, mas a luta
era por de ma is de si gual e ain da por cima es tá va mos to dos fe ri dos e as for ças iam-se
es go tan do. Nes se mo men to de ci si vo, os ale mães e ir lan de ses re vol to sos fi ze ram uma
sur ti da fu ri o sa e a fuga ge ral das tro pas bra si le i ras le vou de cam bu lha da a mó que
nos cer ca va, li vran do-nos do pe ri go imi nen te. Alcan ça mos fe liz men te o quar tel, onde,

Ensa i os e Estu dos 83



por des gra ça ou tro com pa nhe i ro que re ce be ra tam bém um tiro do lado, no dia se guin -
te fa le ceu em meu quar to.

“Um ir lan dês re cla mou-me car tu chos em ba la dos, e res pon den do-lhe eu
que não os ti nha, bas tou isto para que me des se um tiro na ca be ça, acom pa nha do do
pre di le to God dam go to well. Mi nha sal va ção foi sua be be de i ra. A bala acer tou
na pa re de.

“Às 7 ho ras do dia 11 de ju nho, es ta va na mi nha cama a re fle tir ain da
uma vez so bre as ocor rên ci as do dia. Alguns ca ma ra das ti nham me avi sa do que não
fos se para meu quar to, por que fi ca va uma com pa nhia com pos ta só de ir lan de ses, e
da que la ca na lha, es tan do ro tos os la ços de su bor di na ção, po dia vir al gum de sa gui sa do.
Des pre zei o avi so e ia me sa in do cara a im pru dên cia.

“Te ria es ta do meia hora sem me des pir, quan do fui des per ta do dos meus
cis ma res por al gu mas co ro nha das na por ta e pela que bra de co pos e lou ça de café.
Um sol da do ale mão, o pri me i ro chu va do seu tem po, a quem pren de ra di ver sas ve zes
para ver se o me lho ra va, apa re ceu à fren te de qua tro ir lan de ses bê be dos, para, como
dis se, su je i tar-me tam bém ago ra a pro ces so.

“Sal tei da cama, aguar dei tran qüi la men te o que se ia pas sar, mas pos -
tei-me de modo a ter à mão a mi nha es pa da. Vi com in di fe ren ça os bê be dos vi ra -
rem-se con tra as mi nhas co i sas, mas quan do o sol da do me ati rou a es pa da con tra o
pe i to, apa rei o gol pe de modo que ape nas tive um ar ra nhão. Aban do nou-me a cal ma! 
Ah! vo cês que rem, seus co var des, tro ve jei-lhes, dei com o pano da es pa da na
cara do bê be do que qua se veio ao chão, agar rei-o, e com a for ça re do bra da pela có le ra
e o pe ri go de mo men to, em pur rei-o so bre os dois ir lan de ses, que ti nham fi ca do ocu pa -
dos com uma bo ti ja de ge ne bra, de tal modo que to dos três dis pa ra ram por aí a fora.

“Res ta vam ain da dois pa gãos, e não ha via tem po a per der. Esta vam
qua se a cru zar-se mi nha es pa da e a ba i o ne ta ca la da de meu ad ver sá rio, ir lan dês agi -
gan ta do, quan do sú bi to me apa re ceu um sal va dor ines pe ra do na pes soa des te gi gan te.
Pou co tem po an tes fi ze ra-lhe um fa vor im por tan te que me dava di re i to a sua gra ti -
dão. Nes te mo men to re co nhe ceu-me: God dam, by the holy ghost, bra dou, es ten -
den do-me a mão em sinal de paz. I beg your par don, Sir, e di zen do es tas pa la -
vras, agar rou pelo ca cha ço ao ou tro ir lan dês que te i ma va em me agre dir e com tal for -
ça o im pe diu que o su je i to não teve mais von ta de de tor nar.

“Os ex co mun ga dos ten ta ram ain da apos sar-se de meu quar to, mas o as -
pec to di ta to ri al de meu novo ali a do bur lou to dos os es for ços. Co lo cou-se à en tra da de
ba i o ne ta ca la da, e não de i xou mais en trar ami go nem ini mi go. Não te nha re ce io, –
dis se-me o ven ce dor, – cu jos fe i tos nes te mo men to ex ce di am a meus olhos os dos he róis 
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de Ma ra to na – ‘Dur ma sos se ga do; só pas san do por cima do meu ca dá ver po de rão vir 
ata cá-lo.’

“Ha via mu i tas no i tes que não pre ga ra olhos e se gui seu con se lho. Acor -
dei de po is de hora e meia, e o fiel es ta va aler ta. Esten di-lhe a mão agra de ci do, dis -
se-lhe que fos se dor mir, por que o de ver me cha ma va a ou tro pos to.

“Ano i te ce ra já ha via mu i to, pas sa ra já a dé ci ma hora e con ti nu a va sem pre 
o ti ro te io: só a meia-no i te pôs ter mo ao mor ti cí nio. Fui en tão ao hos pi tal de san gue
onde ja zi am to dos os fe ri dos. Meu pri me i ro olhar caiu so bre o já men ci o na do ir lan -
dês. Meu fiel ser vi dor es ta va nos úl ti mos ar ran cos, uma bala pe ne tra ra-lhe no pe i to
leal; den tro de pou cos mi nu tos de i xa va de exis tir.

“Paz às suas cin zas.”
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pa u lís ti ca∗

(A pre tex to de uma mo e da de ouro)

BRÁS CUBAS, fun da dor de San tos, des co briu ouro e me ta is
no ano de 1560, –  lê-se  em epi tá fio. Afon so Sar di nha de i xou por mor -
te oi ten ta cru za dos de ouro em pó, ex tra í dos de Ja ra guá e San ta Fé, as -
se gu ra Pe dro Ta ques. El-rei D. João VI, ao su bir ao tro no, fez à Ra i nha
con sor te mer cê de cin co mil cru za dos anu a is nos quin tos de São Pa u lo,
apu rou Dom Vas co Mas ca re nhas, con de de Óbi dos, se gun do vice-rei
do Bra sil.

A 2 de se tem bro de 1654, da al mi ran ta que o con du zia para o
re i no de po is de ven ci dos os ho lan de ses, es cre via Fran cis co de Bri to Fre i re:
“Mui con si de rá vel é já a quan ti da de que se tira de ouro da la va gem. Des te me man da -
ram para a Ra i nha Nos sa Se nho ra, dos quin tos que Vos sa Ma jes ta de lhe con ce deu,
mais de nove ar rá te is. Pu de ram pas sar d’arrobas sem os des ca mi nhos que ouvi mur mu -
rar. Ouro de beta não se bus ca por ne ces si tar de mais in dús tria e ca be dal, mas as se gu ram 
ha ver dele e de pra ta mu i tas mi nas, prin ci pal men te nos ser ros des co ber tos de novo em Per -

∗ Pu bli ca do na Re vis ta do Bra sil , de abril de 1917, sob o tí tu lo de “Pa u lís ti ca. (A pre -
tex to de uma mo e da de ouro.)”



na guá, dos qua is me amos tra ram com di fe ren tes ve i as vári as pe dras que tra go para V.
Ma jes ta de man dar ver.”

Mes mo pal pan do es tas pro vas, o Almi ran te man te ve dú vi das.
“Po rém eu, de po is de to das aque las di ligên ci as fe i tas com D. Fran cis co de Sou sa por
el-rei de Cas te la e das no tíci as e par ti cu la ri da des que ago ra sou be no Rio de Ja ne i ro
das pes so as mais bem vis tas e de sin te res sa das nes ta ma téria, não aca bo de per su a -
dir-me de que na re a li da de haja tais mi nas.”

Com esta re ser va con tras ta o en tu si as mo do je su í ta Si mão de
Vas con ce los na vida do pa dre João de Alme i da, im pres sa em 1658: “Em
to dos os rios que des cem des ta ser ra nia, des de Pa tos até S. Pa u lo, se acha ouro e toda 
a ter ra de suas vár ze as e ar re do res é um puro ouro. Rara é a par te em todo este
gran de dis tri to aon de se não ache, em uma em mais quan ti da de de que em ou tras;
pa ra gens há em que se acha ram pe da ços in te i ros e ver gas gran des d’ouro já per fe i to;
mas or di ná rio é ti rar em grãos, mais mi ú dos, ou tros mais gros sos, e to dos quan tos
vão a bus cá-lo vêm pro vi dos dele e é o di nhe i ro e re mé dio or di ná rio da que la gen te. E
quan do os pés des tas mon ta nhas as sim são ri cos de pra ta e ouro, quan to o se rão as
en tra nhas dos mon tes? É a mes ma cor da que a do Po to ci e não du vi do que se hou ve ra
a mes ma di li gên cia nos da ri am as mes mas ri que zas e o tem po irá mos tran do esta
vir tu de, e no pre sen te lá em São Vi cen te se bate mo e da de ouro e é ali o di nhe i ro
or di ná rio.”

So bre a mi ne ra ção, com praz-se em mi nú ci as o ver bo so bió -
gra fo: “À en xa da fa zi am as es ca va ções de qua tro, cin co, seis pal mos e mais, no lu -
gar es co lhi do, até ba ter no cas ca lho; se a ter ra é anil, dá-se o tra ba lho por per di do; se
é ama re la, mu i to bran da, à moda de sa bão, en con tram-se la jes atra ves sa das de me tal 
que dis pen sa a fu são, ou vê-se o ouro, aqui já for ma do pela ação de fe can te do sol,
além ain da em for ma ção, como cla ra men te se per ce be, por que em par te se vê a ma té -
ria mole e em par te rija e for ma da em ouro, cou sa que até ago ra não ouvi de ou tra
al gu ma par te do mun do.”

A ter ra des mon ta da ia a ca no as fu ra das na popa e na proa, ex -
pos ta à cor ren te de al gum rio, de modo que a água pe ne tras se por um
ex tre mo e va ras se pelo ou tro: agi ta da com cer tas pás, a ter ra des fa zia-se
em lodo e saía pela popa, o ouro se as sen ta va no fun do com seu peso.
“Um mo ra dor de São Pa u lo me con tou que, em es pa ço de três me ses, com vin te pes so as
de ser vi ço ti ra ra em uma cata se te cen tos e tan tas oi ta vas no modo so bre di to; e ou tros
me re fe ri ram suas ca tas com se me lhan te ren di men to pou co mais ou me nos, con for me a 
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quan ti da de do sí tio aon de acer tam de ca var. Des tes pa gam os quin tos a el-rei, o de -
ma is o le vam a ba ter em mo e da ou ven dem em ser.”

So bre o ren di men to dos quin tos fal tam in for ma ções, e o si lên -
cio é ex pli ca do numa por ta ria do Con de de Óbi dos de 15 de de zem bro
de 1663: “Achei que a ad mi nis tra ção dos quin tos de ouro de S. Pa u lo não cor re
pela pro ve do ria da fa zen da de São Vi cen te nem dão de les con ta a esta pro ve do ria do
es ta do e nem nos li vros dos re gis tos dela há no tí cia al gu ma das ca u sas por que se ad -
mi nis tra; an tes se tem por tra di ção que se faz por or dens par ti cu la res con ce di das a
Sal va dor Cor re ia de Sá e Be na vi des e Pe dro de Sou sa Pe re i ra, pro ve dor que foi do
Rio de Ja ne i ro... e se acha nos di tos li vros uma pro vi são de el-rei meu Se nhor D. João 
quar to, que San ta Gló ria haja, por que faz mer cê a Ra i nha mi nha Se nho ra de cin co 
mil cru za dos cada ano no ren di men to dos di tos quin tos, com con di ção que se ren des -
sem mais lhe não per ten cia, su pon do não ser me nos.”

“No pre sen te já em São Vi cen te se bate mo e da de ouro e é ali o di nhe i ro 
or di ná rio”, es cre ve Si mão de Vas con ce los na vida de João de Alme i da, e
na de José de Anchi e ta acres cen ta: “de ouro se ba tem mo e das cha ma das (com o
mes mo nome da ter ra) de são-vi cen te”.

As mo e das de São Vi cen te in tro du zi das sob D. João III pe sa -
vam in te i ras 151 grãos de ouro, re pre sen ta vam São Vi cen te em pé à di re i ta, 
com a pal ma e um na vio en tre duas es tre las, e a le gen da VSQVE AD
MORTEM  – ZELATOR FIDEI; me i as re pre sen ta vam o bus to de São Vi ven -
te à di re i ta, com a pal ma e o na vio, e a mes ma le gen da ou a va ri an te
ZELATOR FIDEI VSQ. AD. M., como se vê na Des cri ção das Mo e das de Te i xe i -
ra de Ara gão. Ze la tor fi dei era o tí tu lo com que o papa Pa u lo II agra ci ou o
mo nar ca que in tro du ziu a Inqui si ção em Por tu gal.

A mo e da va lia a prin cí pio mil réis in te i ra, meia mo e da va lia
qui nhen tos réis. Em 12 de ju lho de 1642 um al va rá ele vou o va lor a mil
e tre zen tos réis da in te i ra a 26 de ju lho ou tro al va rá man dou cor rer a
in te i ra a mil tre zen tos e oi ten ta; a 14 de ja ne i ro de 1645 se es ta be le ceu
que o são-vi cen te in te i ro cor res se a mil no ve cen tos, e o meio a se is cen tos
e no ven ta réis.

Na que le tem po as mo e das fa bri ca vam-se a mar te lo –, ba ter
mo e da ex pri me bem o fato; nada obs ta a que Sal va dor Cor re ia ou al gum 
do na tá rio ob ti ves se a re mes sa dos cu nhos para a ca pi ta nia e a mo e da aí
fos se cu nha da. Que já sa bi am fun dir o me tal e re du zi-lo a bar re tes des de
1600, mos tra um man da do de D. Fran cis co de Sou sa im pres so no vol.
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1º do Re gis to Ge ral, que aca ba de sair, em que pro í be ouro em pó e or de -
na que se re du za a bar ras com as ar mas re a is. Se a cu nha gem dos são-vi -
cen te data dos Fi li pes ou co me çou com os Bra gan ças, os do cu men tos
co nhe ci dos não per mi tem con clu ir.

Os pri me i ros reis bra gan ti nos le gis la ram cons tan te men te so bre
mo e da. Para cus te ar as des pe sas da in fin dá vel guer ra da in de pen dên cia e
evi tar sua sa í da para o ex te ri or, au men ta ram-lhe o va lor ex trín se co, já re fun -
din do-a, já ca rim ban do-a às pres sas. Para evi tar a in tro du ção e cir cu la ção
de mo e da in fe ri or co mi na ram gra ves pe nas ou su je i ta vam-na à pe sa -
gem que as des va lo ri za va. Não pou co que fa zer lhes deu o ir re pri mí vel
cer ce io: o en ge nho ina u gu ra do pelo Con de de Eri ce i ra em 1678, que su -
pri miu a cu nha gem a mar te lo, ape nas aca u te lou o fu tu ro. A mo e da de S.
Vi cen te en trou no mo vi men to ge ral, de alça como fica vis to.

O al va rá de 26 de fe ve re i ro de 1643 “ha ven do res pe i to ao gran de
dano que se se gui ria aos meus re i nos e vas sa los de se le va rem de les as pa ta cas e me i as-pa -
ta cas (es pa nho las) pela uti li da de que se re ce bia na qua li da de e bon da de da pra ta”,
man dou con tra mar car as pri me i ras para qua tro cen tos e oi ten ta, as se gun das 
para du zen tos e qua ren ta réis: “os mais cres ci men tos que vêm a ser vin te por
cen to fi quem para mi nha fa zen da”. Em ou tros ter mos: o pos su i dor re ce bia
em me nor nú me ro de pe ças de qua tro cen tos e du zen tos réis o va lor que 
de po si ta va; o lu cro do fis co es ta va na di fe ren ça de oi ten ta e qua ren ta
réis res pec ti va men te. Para o Bra sil a ca rim ba gem de via fa zer-se no Rio,
na Ba hia, e tam bém no Ma ra nhão, que for ma va es ta do di fe ren te.

Ope ra ções mais con si de rá ve is de ter mi na ram os De cre tos de 20 
de no vem bro de 1622 e 22 de mar ço de 63, para cuja exe cu ção pro mul -
gou o Con de de Óbi dos um lon go re gi men to em 7 de ju lho des te ano.

O re gi men to, tal vez iné di to, pro vi den cia so bre a su bi da de 
12 ½% nas mo e das de ouro e de 25% nas de pra ta.

Far-se-iam tan tos cu nhos quan tos fos sem ne ces sá ri os, e se
pro ce de ria à con tra mar ca ção na casa de con tos da Ba hia, Per nam bu co,
Rio de Ja ne i ro, em São Vi cen te, nas em que cos tu ma vam as sis tir os pro ve -
do res da fa zen da com seus ofi ci a is. Nos cu nhos para as mo e das de ouro 
se abri ria um es cu de te com uma co roa em cima e den tro no es cu do o
novo va lor; nos cu nhos para as mo e das de pra ta não ha via es cu do para a 
de cla ra ção do va lor e so bre as le tras es ta ria uma co roa. O di nhe i ro, do
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Ce a rá até o rio de S. Fran cis co, re ce be ria o novo cu nho em Per nam bu co;
o de Ser gi pe até Por to Se gu ro, na Ba hia; o de Espí ri to San to, no Rio.

“E todo o das vi las de São Vi cen te, San tos, São Pa u lo, Par na í ba e
mais lu ga res que há na que la ca pi ta nia e fora dela para o Sul (se há de re sse lar) na
mes ma casa don de cos tu mam as sis tir os ofi ci a is da fa zen da real na vila de São Vi -
cen te... E por que ali se po dem achar al gu mas mo e das que têm por ar mas São Vi cen te
se lhe acres cen ta rá cu nho com o ex ces so que lhe to car a res pe i to do va lor a que so bem
as mo e das de ouro, que é doze e meio por cen to.”

Re cu nha do o di nhe i ro, o te sou re i ro ge ral res pon de ria na pró pria
es pé cie a seu dono com a mes ma quan ti da de de di nhe i ro res se la do com
cin co por cen to de avan ço se fos se pra ta, com dois e meio se fos se ouro.

Será tam bém exa to que abun da va di nhe i ro de ouro em S.
Pa u lo, como afir ma Si mão de Vas con ce los? As Atas da Câ ma ra da Vila
de São Pa u lo per mi tem res pon der a este pon to com bas tan te pre ci são.

Em 1661 Por tu gal as si nou os tra ta dos de ca sa men to da In fan ta 
D. Ca ta ri na com Car los II, re cen te men te res ta u ra do ao tro no da Ingla -
ter ra, e de paz com a Ho lan da, ra i vo sa ain da da per da de Per nam bu co.
Pelo pri me i ro obri gou-se ao dote de um mi lhão de cru za dos, pelo se gun do
à in de ni za ção de qua tro mi lhões que de ve ri am fi car pa gos den tro no
pra zo de de zes se is anos.

Para cum prir es tes com pro mis sos não bas ta vam os re cur sos do 
ve lho re i no, que teve de so cor rer-se das co lô ni as. So bre o Bra sil foi lan ça -
da uma con tri bu i ção anu al de cen to e vin te mil cru za dos, para a paz da
Ho lan da, de vin te mil para o dote da Infan ta, ou dois mi lhões du zen tos e
qua ren ta mil, mais tre zen tos e vin te mil cru za dos res pec ti va men te, du ran -
te os de zes se is anos em que de vi am ser co bra dos. A Fran cis co Bar re to, o
ven ce dor de Gu a ra ra pes, go ver na dor-ge ral, cou be ini ci ar e or ga ni zar a ar -
re ca da ção, or de na da por duas car tas ré gi as de 4 de fe ve re i ro de 62.

Fran cis co Bar re to re u niu no pa lá cio do Sal va dor as pes so as
mais no tá ve is e acor dou com elas as quo tas das ca pi ta ni as. À Ba hia,
como a mais opu len ta, pois Per nam bu co ape nas saía de uma guer ra
de vas ta do ra, e Rio de Ja ne i ro es ta va qua se todo pre so ain da den tro das
ser ra ni as da Gu a na ba ra, to cou me ta de; Per nam bu co, Ita ma ra cá e Pa ra í ba
en tra ri am com trin ta mil, Rio de Ja ne i ro com vin te e seis mil, São Vi cen te 
com qua tro mil cru za dos. Ilhéus, Por to Se gu ro e Espí ri to San to não
fi ca ram isen tos, mas suas con tri bu i ções ser vi ri am para as que bras. O
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pe di do, do na ti vo ou fin ta real (tri bu to não era por que as Cor tes não
in ter vi nham) cor re ria des de agos to de 1662.

A 5 de agos to de 1662 na Câ ma ra de S. Pa u lo, pe ran te o povo 
e os ho mens bons da vila, fo ram li das as car tas ré gi as ao go ver na dor-ge ral 
do Esta do e a pro vi são des te de 28 de abril ati nen tes ao ob je to, e ele i tos
pro cu ra do res para tra tar do caso em San tos, onde, pa re ce, de vi am re u -
nir-se os pro cu ra do res das di fe ren tes Câ ma ras, os ca pi tães D. Si mão de
To le do e Antô nio Ri be i ro de Mo ra is. O re sul ta do da con fe rên cia di vul -
gou-se a 2 de no vem bro: São Pa u lo com seu dis tri to pa ga ria qui nhen tos
e oi ten ta mil réis, acres ci dos no ano se guin te, por or dem do Con de de
Óbi dos, de mais se ten ta mil: se is cen tos e cin qüen ta mil-réis anu a is,
por tan to, du ran te de zes se is anos.

A Câ ma ra pa u lis ta, em que era juiz or di ná rio Estê vão Ri be i ro
Ba ião Pa ren te, o fu tu ro con quis ta dor dos ser tões ba i a nos, vo tou logo o
es tan co do vi nho do re i no, da aguar den te do re i no e da ter ra e do aze i te. 
Em ja ne i ro de 63 man dou fa zer lis tas dos con tri bu in tes de cada ba ir ro,
que se ri am en tre gues a dois mo ra do res in cum bi dos da co bran ça. A 21
de se tem bro lan ça ram-se quar téis para que to dos os mo ra do res su je i tos
ao pe di do pa gas sem a anu i da de até dia de To dos os San tos. A 3 de
no vem bro man dou-se pro ce der con tra os que não que ri am pa gar. A 4
de mar ço de 64, re u ni dos a Câ ma ra e os ho mens bons com as sis tên cia
do Ou vi dor, re co nhe ce ram que ape nas se apu ra ram cem mil-réis. E o
pri me i ro exer cí cio ter mi na ra em agos to!

Nes te ano de 64 con ti nu ou o es for ço. Para a fin ta real vo tou-se 
que cada car ga de fa ri nha de tri go pa ga ria 40 réis, cada peça de pano
240, cada ar ro ba de car ne de por co man da da para San tos 40 réis; car ne
de vaca ou por co con su mi da na vila 20 réis a ar ro ba; ar ro ba de fumo 40
réis, o cou ro de vaca 10 réis, a pe ru le i ra de me la do 30, cada ca be ça de
gado des ci do para San tos um tos tão, bo ti ja de aze i te de amen do im ou
car ra pa to dois vin téns, de vin te pães ven di dos nas ven da gens um vin tém.

Estas ta xas de vi am ser co mu ni ca das aos mo ra do res de Par na í ba, 
Jun di aí, Itu e So ro ca ba. Os de Par na í ba não es ti ve ram por elas. Vol tou-se
ao sis te ma de co mis sá ri os de ba ir ros: a 1º de no vem bro pres ta ram ju ra -
men to de fin tar ver da de i ra men te, sem aten der a ódio, pa ren tes co ou
ami za de, os de Ta ra mem bé, os da vila de Ca gua çu, de São Mi guel, de
Ma ru e ri, dos três Ju qui ris, de João Pi res Mon te i ro, Ma nu el Ro dri gues

92 J. Ca pis tra no de Abreu



Mo ra is, D. Fran cis co de Le mos, de S. Ama ro, de Ca o ca ia, do For te
(Ca ra pi cu í ba?) e de Cu tia.

A his tó ria é lon ga: para que de bu lhá-la. Bas ta co nhe cer o re sul -
ta do da apu ra ção do de sem bar ga dor João da Ro cha Pita, o tio do oco e
ru i do so au tor da His tó ria da Amé ri ca Por tu gue sa, apu ra ção fe i ta em 1679.

O pra zo pri mi ti vo de de zes se is anos fora am pli a do ao de vin te
e qua tro no Rio e São Vi cen te – na Ba hia a trin ta e dois: as sim a anu i da de 
pa u lis ta des ceu de 650$ a 433$333. Nos exer cí ci os de 1663 a 1678 fo ram
ex pe di das para San tos com doze re mes sas de le tras, pa nos de al go dão,
etc. 3:237$. A par tir de 1678 pa ga men tos e for ne ci men tos di ver sos a
Jor ge So a res de Ma ce do, a D. Ro dri go de Cas te lo Bran co, a D. Ma nu el
Lobo, ao de sem bar ga dor sin di can te João da Ro cha Pita, em qua tor ze
adi ções mon ta ram a 2:856$670; com ou tros acrés ci mos fi ca ram os
mo ra do res de S. Pa u lo res tan do ain da 238$655 réis.

O de sem bar ga dor não po den do de ter-se na co bran ça des te
sal do, deu as con tas por ajus ta das e de so bri ga dos os ve re a do res e mo ra -
do res de tudo quan to até ali es ta vam a de ver do do na ti vo, sob a con di ção
de que se co bri ria o res tan te nos dois pri me i ros anos dos oito que fal ta -
vam para se ul ti mar a fin ta, pe di do ou do na ti vo. Evi den te men te es tes
fa tos de põem con tra a abun dân cia de ouro ba ti do em mo e da, apre go a da 
pelo cro nis ta da Com pa nhia.

Por aque le tem po ocor ria no Bra sil em ge ral um fe nô me no de 
alta gra vi da de. As fro tas tra zi am anu al men te ou qua se, por que às ve zes
fa lha vam, mal tas de co mis sá ri os que ven di am as fa zen das e mais ar ti gos
ne ces sá ri os à po pu la ção, le van do o açú car, o ta ba co e mais gê ne ros da
ter ra, que se con ver tia em fe i ra bu li ço sa e va ri a da por al gu mas se ma nas
para logo re ca ir na es ti a gem ha bi tu al. Ulti ma men te no ta va-se que os
co mis sá ri os con ti nu a vam sim a vir com os car re ga men tos, mas não que -
ri am mer ca do ri as em re tor no, exi gi am di nhe i ro de con ta do.

Vá ri as me di das, to das im pro fí cu as, to ma ram-se para im pe dir
esta san gria im pla cá vel. João Pe i xo to Vi e gas, dono de cur ra is de gado
em Ita po ro ro cas, pos su i dor de vas tas ses ma ri as para as ban das de Ja co -
bi na e rio do Sa li tre, ho mem pro va do em vá ri os car gos im por tan tes,
mu i to prá ti co e ex pe ri men ta do, cuja fi gu ra se vai for man do e avul tan do
na me di da do es tu do dos do cu men tos con tem po râ ne os, foi in qui ri do
pelo mar quês das Mi nas, go ver na dor-ge ral, so bre o que se de ve ria fa zer.
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Vi e gas ex pli cou a pa ra li sa ção do co mér cio do açú car pela
abun dân cia da pro du ção; pela con cor rên cia das Bar ba das e da Índia,
fe i ta em con di ções mais fa vo rá ve is; pela in fe ri o ri da de do pro du to bra si -
le i ro, en tre gue ao em pi ris mo dos mes tres de açú car, que acer ta vam ago ra
uma sa fra para logo es tra gar a se guin te, agra va da pela de mo ra das fro tas 
que de i xa vam o gê ne ro nas al fân de gas su je i to às in tem pé ri es, le van do-o
para além-mar ve lho e já de te ri o ra do; pela ca res tia dos fre tes; pe los
ex ces sos de im pos tos, lan ça dos quan do o açú car al can ça va três mil e
qui nhen tos a ar ro ba, man ti dos in va riá ve is quan do o pre ço pou co ex ce -
dia mil réis. O ta ba co du ran te anos as su mi ra gran de in cre men to, con -
cor re ra para o cul ti vo dos ser tões, mas ago ra os plan ta do res de si lu di dos
e de sa ni ma dos re flu íam para as pra i as aon de pelo me nos os ma ris cos e
ca ran gue jos lhes ga ran ti am a sub sis tên cia, por que o es tan co do ta ba co
cres ta va to dos os im pul sos e pro pa ga va a mi sé ria por toda par te: en tre -
tan to a sim ples li ber da de da dro ga bas ta ria para res ta be le cer a vida: só o
Ori en te con su mia mais do que o Bra sil po de ria pro du zir.

“Ve jam lá os sábi os da po líti ca qual pode ser o re médio, con clu ir des co -
ro ço a do o ve lho repú bli co: eu lhe não veja senão dar-nos Deus um novo fru to de es ti ma
e pre ço, e es pe rar mi la gres para o que a pru dên cia dos ho mens bas ta, não se cos tu ma
nem é ra ci o ná vel.”

Este fru to de es ti ma e pre ço, pelo qual sus pi ra va, já mu i tos o
jul ga vam des co ber to e ma du ro: bas ta va es ten der a mão para apa nhá-lo;
era o le van ta men to da mo e da.

Em 1641, ape nas co me ça do o pri me i ro ano da di nas tia bra -
gan ti na, o mar co de pra ta cor ria por dois mil e oi to cen tos. No ano
se guin te a oi ta va de ouro, que va lia qua tro cen tos e ses sen ta e oito réis, a
20 de mar ço su biu a se is cen tos e ses sen ta, o mar co a qua ren ta e dois mil 
du zen tos e qua ren ta réis. Esta va dado o pri me i ro pas so: quem qui ser
acom pa nhar os ou tros re cor ra ao se gun do tomo de Te i xe i ra de Ara gão,
que aliás não é com ple to. A lei de 4 de agos to de 1688 fi xou o grão de
ouro em vin tém, a oi ta va em mil e qui nhen tos réis, a onça em doze mil,
o mar co em no ven ta e seis réis; de pra ta o mar co va le ria seis mil-réis, a
onça se te cen tos e cin qüen ta; a oi ta va e o grão pro por ci o nal men te. Invo -
lun ta ri a men te irô ni co, nos so Var nha gen vê nes te fato o ba i xo pre ço
pro por ci o nal em que es ta vam os me ta is amo e da dos.
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A lei che gou à Ba hia em me a dos do ano se guin te, quan do,
por mor te do ti tu lar Ma ti as da Cu nha, go ver na va in te ri na men te o ar ce -
bis po D. Ma nu el da Res sur re i ção, que a trans mi tiu ao de sem bar ga dor
Ma nu el Car ne i ro de Sá, chan ce ler da Re la ção, para pu bli cá-la, como era
de seu ofí cio. Entre os dois po ten ta dos pa re ce hou ve ra atri tos e não re i -
na va gran de har mo nia. O chan ce ler não deu si nal de vida. O ar ce bis po
man dou pro ce der à pu bli ca ção, “ao som de ca i xas e tam bo res que al vo ro ça va o 
povo e não sa bia se era lei ou ban do”, co men ta Car ne i ro de Sá.

A ati tu de do chan ce ler pro ce dia de mo ti vos su pe ri o res a des -
pe i tos mes qui nhos, como ex pli ca em do cu men to ofi ci al.

Ti nha dú vi da se po dia apli car-se ao Bra sil uma lei re la ti va a
mo e das que aqui não cor ri am, e man da va que as pa ta cas de me nos de
sete oi ta vas de pra ta fos sem pe sa das e va les sem a tos tão a oi ta va. A
ge ne ra li da de das pa ta cas de Ba hia não pas sa va de qua tro oi ta vas e meia
e va li am se is cen tos e qua ren ta; cada mo e da per de ria por tan to, le va da à
ba lan ça, cen to e no ven ta réis; o pre ju í zo to tal se ria de tre zen tos mil cru -
za dos; re sol veu por isso par ti ci par à Cor te es tes in con ve ni en tes e es pe -
rar pela de ci são para agir.

O ar ce bis po, re cém-che ga do à ter ra e pou co co nhe ce dor da
si tu a ção, con fes sa ter sen ti do es crú pu los; de ci diu-o a no tí cia de se ha ve -
rem an te ci pa do em Per nam bu co. Ape nas a lei se di vul gou, so a ram vo zes 
des con ten tes, en cheu-se a Câ ma ra de povo, e foi re di gi do um pa pel con -
trá rio à exe cu ção da me di da. O ar ce bis po con vo cou en tão uma jun ta
ge ral a que as sis ti ram pes so as de to dos os es ta dos, – al guns mi nis tros,
fra des e sa cer do tes, as se gu ra Car ne i ro de Sá, que não quis com pa re cer.
Vo ta ram-se vá ri as re so lu ções: eli mi nou-se o em pre go das ba lan ças e
fi xou-se em dois cru za dos o va lor da da ta ca (duas pa ta cas) que pe sas se
seis oi ta vas e meia e daí para cima, em se te cen tos réis a de seis oi ta vas
per fe i tas até seis e meia; as de qua tro e meia até seis con ti nu a ri am a va ler
se is cen tos e qua ren ta réis.

Em sua car ta de 11 de ju nho de 89 para a Cor te o pre la do
re ve la-se sa tis fe i to da sua obra. Antes da jun ta só se tra ta va de re u nir as
mo e das de ma i or peso e con du zi-las para bor do; mu i tos na vi os não
ti nham ain da las tro, ou tros só meia car ga; de po is da jun ta, apa re ceu o
di nhe i ro de peso, es per ta vam-se as com pras do açú car que já es ta va
na que la data qua se todo em bar ca do e a fro ta pres tes a se guir.
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A ele va ção da pra ta que de via vi go rar ape nas na Ba hia, du ran te 
a as sis tên cia da fro ta, alas trou pelo Bra sil in te i ro com ím pe to ir re sis tí vel
e fir mou-se como con quis ta ir re vo gá vel.

Em ofí cio de 18 do mes mo mês, o chan ce ler ex pli cou sua re lu -
tân cia nos ter mos já co nhe ci dos; lem bra va que para to lher o açam bar ca -
men to das mo e das de peso bas ta ria uma vis to ria nos na vi os; le van tar o di -
nhe i ro é re ga lia de prín ci pe; não in ve ja va as gló ri as do au tor, se o ato fos se
apro va do; con ten ta va-se em não ter com pa re ci do nem con cor ri do para ele.

As duas car tas, acom pa nha das de ou tros do cu men tos, fo ram li -
das a 20 de de zem bro no Con se lho Ultra ma ri no, em Lis boa. O pro cu ra dor
da Co roa acen tu ou que le van ta men to de mo e da só com pe te a el-rei; não
jul ga va a lei apli cá vel ao Bra sil, aon de o uso co mum dos mo ra do res, sem lei 
nem or dem, ti nha dado à mo e da va lor a seu ar bí trio: o chan ce ler an da ra
bem re tra in do-se, o ar ce bis po não an da ra mal adi an tan do-se: de via con fir -
mar-se a lei do ar ce bis po, vis to ser por co mum ace i ta ção e acor do do povo
e não po der nos ter mos pre sen tes ha ver ou tro re mé dio. Dois con se lhe i ros
de ram vo tos aná lo gos; e a ma i o ria vo tou que in vi o la vel men te de via guar -
dar-se a lei de 4 de agos to de 1688, sem cu rar dos cla mo res do povo.

El-rei deu ra zão ao Con se lho. Em 21 de mar ço de 90, en vi ou-lhe
uma car ta com data de 19, di ri gi da ao novo go ver na dor-ge ral, Câ ma ra
Cou ti nho, al mo ta cé-mor, ex-do na tá rio do Espí ri to San to, que ven de ra
sua ca pi ta nia ao ri quís sí mo Fran cis co Gil de Ara ú jo. Da car ta ré gia de
19 de mar ço, que de modo a não per mi tir di la ções fi xa va no va men te em 
tos tão o va lor da oi ta va da pra ta e pres cre via o uso de ba lan ças, exis te
có pia ofi ci al no Arqui vo Pú bli co. Dela há trans cri to exa to no quin to vo -
lu me dos Ana is do Rio de Ja ne i ro de Sil va Lis boa.

Câ ma ra Cou ti nho re ce beu a car ta de 19 de mar ço em Per -
nam bu co, que go ver na va ain da, aon de se fi ze ra o pri me i ro le van ta men to 
da mo e da; suas idéi as eram-lhe fa vo rá ve is; mas a or dem ré gia não per -
mi tia du bi e da des. Espe rou que a fro ta par tis se para evi tar o êxo do sú bi -
to do nu me rá rio, e por edi tal de 3 de ju nho de 1691 man dou pu bli cá-la
em to das as ca pi ta ni as. O la bo ri o so Gu i lher me Young des co briu o do -
cu men to em Igua pe e im pri miu-o no 8º vol. da Re vis ta do Inst. Hist. de S.
Pa u lo, tão che io de er ros e con tra-sen sos que fi cou inin te li gí vel. A Bi -
bli o te ca Na ci o nal pos sui boa có pia.
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Da sen sa ção ca u sa da na Ba hia dá tes te mu nho o qua se no na -
ge ná rio Antô nio Vi e i ra, que no te a tro de sua in fân cia e de seus pri me i ros
tri un fos vi e ra pe ni ten ci ar-se das va i da des do mun do e pre pa rar a vi a gem
su pre ma. “As fro tas que vi e ram não acha rão des tes gêne ros (ta ba co e açú car) para
tor nar car re ga dos, por te rem le va do en tre eles o que não paga fre te nem di re i to, que é
toda a pra ta e di nhe i ro, em que os mer ca do res acha vam mais con ta que nas ou tras
dro gas” – es cre ve em 1º de ju lho de 1692 ao an ti go go ver na dor Ro que da 
Cos ta Bar re to.

Em 15 de ju nho de 93 es cre via o go ver na dor-ge ral: “O Bra sil
até ago ra es te ve mu i to mal e de pre sen te fica com a can deia na mão e com pou cas ou
nenhumas es pe ran ças de re médio, por que enquan to teve san gue deu o que ti nha, ago -
ra tem per di do as for ças e as es pe ran ças, por que lhe fal ta a mo e da, que é o es sen ci al,
com que to dos os pa ga men tos es tão pa ra dos, o aç úcar nos tra pi ches, sem ha ver quem
os com pre, os se nho res de les como de vem mais do que têm não os po dem ma ne ar e
cada um cho ra e não sabe por que... Ou se há de usar dos no ve los de Ma ra nhão ou
das ma cu tas de Ango la.”

O ve ne ran do je su í ta es cre via ao Du que de Ca da val: “O re mé -
dio... e não pode ha ver ou tro, é o da mo e da pro vin ci al com tal pre ço ex trín se co que
nem para os de fora nem para os de den tro te nha con ta a saca dela.” No mes mo
sen ti do, ape nas com res tri ções a res pe i to da mo e da de ouro que en ten dia
de ver ser a mes ma tan to na co lô nia como na me tró po le, vá ri as ve zes
se ma ni fes tou o go ver na dor-ge ral em sua cor res pon dên cia pú bli ca, par -
te im pres sa no tomo 71 da Rev. Trim., par te ain da iné di ta, exis ten te na
Bi bli o te ca Na ci o nal. O povo da Ba hia, o go ver na dor do Rio, o pro ve -
dor da Fa zen da em Per nam bu co re fle ti am unâ ni mes sen ti men tos e opi -
niões idên ti cas. A Cor te ce deu.

A lei de 8 de mar ço de 1694, que fun dou a casa da mo e da da
Ba hia, des de o prin cí pio re co nhe ce a ne ces si da de de uma mo e da pro vin -
ci al “por que só sen do fa bri ca da com ma i or va lor e di fe ren te cu nho, pro i bin do-se sua ex -
tra ção com gra ves pe nas, se po de ria con ser var a mo e da no es ta do do Bra sil, sem que se
trou xes se para este re i no como a ex pe riên cia ti nha mos tra do”. Nes te in tu i to foi
le van ta do o mar co de pra ta de oito on ças a sete mil e qua ren ta, a onça a
oi to cen tos e qua ren ta, a oi ta va a cen to e dez réis; cada mar co de ouro de
oito on ças – a cen to e cin co mil e se is cen tos réis, cada onça a tre ze mil e
du zen tos e cada oi ta va de ouro a mil se is cen tos e cin qüen ta réis.
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Na ve ga va-se até o sé cu lo pas sa do por mon ções, na ve ga ção
lon ga, in cer ta, in ter mi ten te. A no tí cia do le van ta men to da mo e da fe i to
na Ba hia em 1689 che gou a S. Pa u lo em agos to de 90. O povo al vo ro -
çou-se, em 3 de agos to in va diu a Câ ma ra, co a giu os ve re a do res e, mais
atre vi do que a jun ta, im pôs que a pa ta ca de qua tro oi ta vas e meia va les se 
oi to cen tos réis, a pa ta ca sim ples qua tro cen tos réis, etc.: “por este va lor cor -
ri am em San tos e vilas cir cunvi zi nhas”, lê-se na ata.

A 1º de mar ço de 92 os ve re a do res de ci di ram con ser var a
mo e da na mes ma al tu ra até da Cor te vi rem or dens em con trá rio; a re a li -
da de era, po rém, ou tra; “em S. Pa u lo, es cre via Câ ma ra Cou ti nho, não só
não se deu exe cu ção à ba i xa da mo e da, mas não a qui se ram ace i tar nem me res pon -
de ram”. Em ou tra oca sião: “A vila de S. Pa u lo há mu i tos anos que é re pú bli ca de
per si, sem ob ser vân cia de lei ne nhu ma assi di vi na como hu ma na.”

Em 23 de ja ne i ro de 1693, o povo foi adi an te: à vis ta da con -
fu são re sul tan te da fal ta de mo e das para tro cos, le van tou no va men te o
va lor do di nhe i ro mi ú do aci ma do que de ci di ra ha via três anos. A se -
guin te ta be la re su me a mar cha des de 1689 até 1693:

1689 1690 1693
640 800 –
500 600 –
400 500 –
320 400 –
250 300 –
200 240 280
160 200 240
120 160 200
100 120 160
80 100 120
60 80 100
40 50 80
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Há li ge i ras di ver gên ci as: na ata de 3 de agos to o cru za do apa -
re ce con ver ti do em 480 e 500 réis; na de 25 de ja ne i ro fala-se em três
vin téns – mo e da que não de via mais ha ver, pois os dois ti nham sido ele -
va dos a meio tos tão.

Em 23 de ja ne i ro de 1694, a Câ ma ra de S. Pa u lo pe diu a
Ma nu el Pe i xo to da Mota, ca pi tão-mor, as or dens so bre a ba i xa da mo e da;
deu-lhes logo o cum pra-se, pas san do quar téis e pu bli can do-as. “Qu e ren do 
à vis ta da car ta de V. Sª exe cu tar o que nela man da va, es cre vem os ve re a do res em
data de 30 a D. João de Len cas tre, o novo go ver na dor-ge ral; e ba i xar com pú bli co
edi to à mo e da, le van tou-se no ato da pu bli ca ção de tal sor te e com tal fu ror o povo
que não de i xou aca bar de se in ti mar a or dem le gi ti ma men te na pra ça, ajun tan do-se
com cla mo res con trá ri os, com in sul tos e con tra o ca pi tão-mor e com tu mul to con tra os
pou cos mi nis tros que cos tu mam in ter vir a es tes atos im pe din do des ta sor te o cum pri -
men to do que se in ten ta va fa zer.”

A no tí cia da lei que cri a va a casa da mo e da da Ba hia, ins ti tu ía
a mo e da pro vin ci al e ele va va a oi ta va de pra ta a cen to e dez réis, pou co
mo di fi cou a si tu a ção: ain da três anos de po is a exal ta ção per sis tia ru bra.

A 19 de ja ne i ro de 1697, no tan do con cur so e ru mor, acu di -
ram os ofi ci a is da Câ ma ra e de fron ta ram um ajun ta men to de povo
ar ma do de ar mas de fogo e es pa das, gen tio com arco e fle chas, exi gin do 
o le van ta men to da mo e da. Os ca ma ris tas ale ga ram as ter mi nan tes or dens
ré gi as, lan ça ram mão do re cur so ha bi tu al de con vo car os pre la dos das
di ver sas re li giões para de li be rar. “Res pon de ram to dos jun tos que eles como povo
le van ta ram o di nhe i ro e que se não qui ses sem dar o va lor de seu re que ri men to que
to ca ri am a de go lar gri tan do com vo zes al tas que mor res sem to dos, com que de ne -
ces si da de por re mir sua ve xa ção lhes foi pro pos to pe los ve re a do res que cha mas sem os 
pre la dos das re li gi ões para com eles se ajus tar o que mais con ve ni en te fos se”, no que 
não qui se ram con sen tir co i sa al gu ma se não que des sem cum pri men to a
seu re que ri men to, “que não ti nham ne ces si da de de que vi es sem pre la dos para o
que lhes con vi nha a eles, se não que le van tas sem a mo e da, se não que mor re ri am
to dos”.

O se gun do vo lu me do Re gis tro Ge ral pres tes a sair tra rá na tu -
ral men te mais do cu men tos com ple tan do as in di ca ções por ve zes de ma -
si a do su má ri as das Atas. O ca pí tu lo fi nal des ta his tó ria com pri da e mal
con ta da des co briu Ba sí lio de Ma ga lhães em suas pe ne tran tes e fe cun das
pes qui sas ar qui va is e vem na pri me i ra par te da opu len ta co le ção, pu bli -
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ca da no vo lu me 18 da Re vis ta do Inst. Hist. de S. Pa u lo: é uma car ta a D.
Pe dro II de 1º de ju nho de 1698 es cri ta pelo go ver na dor do Rio de
Ja ne i ro, Artur de Sá e Me ne ses.

Enca be ça va o mo vi men to Pe dro de Ca mar go que re sis tia a
to das as or dens vin das da Ba hia, vi via em S. Pa u lo fe i to re gal, cri mi no so 
de qua tro mor tes, de la tro cí ni os e vi o lên cia, e exer cia o car go de Juiz
or di ná rio aque le ano. Man dou in ti mar ao go ver na dor que não fi zes se à
ca pi ta nia a anun ci a da vi a gem em que ia pro vi den ci ar so bre as mi nas,
não des co ber tas. O go ver na dor não se de i xou inti mi dar, gran je ou par ti -
dá ri os, trans pôs a ser ra e che gou ao cam po.

“Che ga do que fui a S. Par do achei mor to ao so bre di to Pe dro Ca mar go... 
Vi o len ta men te o ma ta ram com um seu mes mo ba ca mar te ao meio-dia, e foi cou sa
pro di gi o sa, por que o ma ta dor é um dos nos sos me lho res ho mens que há na que la ca pi -
ta nia, tan to pelo seu modo de vida, como por ser mu i to ob ser van te de to dos os pre ce i -
tos e or dens de Sua Ma jes ta de, es tra nhan do sem pre o não se lhe dar aque la de vi da
exe cu ção que me re cem com que pa re ce que foi di vi na pro vi dên cia que o me lhor
ho mem ma tas se ao mais ti ra no e ino be di en te vas sa lo.

“E como lhe  fal ta ra o cas ti go, que por tan tos tí tu los me re cia, quis Deus 
que pa gas se a enor mi da de de seus de li tos, por que de po is de lhe ati ra rem foi dan do
mais de cem pas sos com o co ra ção pas sa do por duas ba las, e foi cair ao pé do pe lou ri -
nho, aon de me re cia ser jus ti ça do.”
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Um li vro so bre a Mar que sa de San tos∗

Q
UANDO se anun ci ou que Alber to Ran gel pre pa ra va

uma mo no gra fia so bre a Mar que sa de San tos, a no tí cia foi aco lhi da com 
a sim pa tia e cu ri o si da de de vi das ao es cri tor já tão van ta jo sa men te
co nhe ci do. Ape nas po dia ha ver dú vi da se, vo ta do até aqui a obras de
fan ta sia, sa be ria su bor di ná-la ao es tu do de ári dos pa péis ve lhos. Ago ra o 
re ce io per deu a ra zão de ser: o li vro saiu com do cu men ta ção for te e só li da;
di fi cil men te se en con tra ria tra ba lho na ci o nal lan ça do em ali cer ces tão
pro fun dos e se gu ros como D. Pe dro I e a Mar que sa de San tos.

Qu a tor ze pá gi nas em oi ta vo1 enu me ram a li te ra tu ra con sul ta da
e as si mi la da: gros sos in-fó li os, co le ções de jor na is, re la tó ri os, au tos de
car tó ri os, me mó ri as iné di tas, avul sos, cor res pon dên ci as par ti cu la res,
cor res pon dên ci as di plo má ti cas dos Esta dos Uni dos, da Fran ça, da
Espa nha, da Prús sia, da Áus tria, da Su é cia, de Roma, etc. Não pou co do 
apu ra do pro vém de pro ce dên cia di plo má ti ca, mas o di plo ma ta não goza 
de po si ção pri vi le gi a da so bran ce i ra à crí ti ca. “Até que pon to acre di tar nos

∗ Pu bli ca do no Jor nal do Co mér cio de 10 de ju nho de 1917.
1 Págs. 432 a 446.



de po i men tos da crô ni ca viva, lan ça da por va di os aten tos ao que lhes che gas se aos ou -
vi dos, por so bra de tem po, in can sá ve is es cri vães do cons ta e do me xe ri co, na re pre sen -
ta ção das po tên ci as, é ques tão de li ca da e mui com ple xa. Os sig na tá ri os de tais pe ças
eram in di ví du os es tra nhos à so ci e da de onde se acha vam, como cal dos de ou tro mun do
e aper re a dos em meio oco, se mi bár ba ro e qua se gro tes co; ex ci tá-los-ia o ve e men te de se -
jo de so bre car re gar os Cor re i os.”2

No de se jo de ser com ple to inves tiu pe las no bi li ar qui as e pela
he rál di ca até dar nas ra í zes com a mí se ra e mo fi na Inês de Cas tro por
um lado, e Pi que ro bi, o mo ru bi xa ba de Pi ra ti nin ga, pelo ou tro. Um
ca pí tu lo, o oi ta vo,3 es tu da os an te pas sa dos, per fi la dos em de zes se te
si nop ses da das em apen so: os apen sos, de con te ú do va ri a dís si mo, so bem
a cen to e cin qüen ta e nove.4 Cin qüen ta e oito gra vu ras ilus tram o tex to
ar tis ti ca men te im pres so em Tours.

O pri me i ro ca pí tu lo – “As ima gens”5 – apre sen ta-nos o
Impe ra dor e a Mar que sa tais qua is os re ve lam qua dros, re tra tos, fo to gra -
fi as, tes te mu nhos de con tem po râ ne os: ele, tipo de be le za más cu la, quer
a pé quer a ca va lo, re ve lan do a ma jes ta de no seu todo; ela, “uma des sas 
for mo su ras de con jun to, onde mes mo as mi nú ci as ir re gu la res an tes se plas mam do
que se des fa zem nos pla nos da fi gu ra, con cor ren do a fa zer so bres sa ir o tra ço ge ral do
cu nho em efe i tos to ta is de se du ção, em pol gan tes e dis tin tos dos es pa lha dos pela ba na li -
da de fas ti di o sa e in sig ni fi cân cia pa ra do xal de ti pos mu i to mais per fe i tos”.

Com pa re-se por con tras te a vi são do Impe ra dor e da Impe ra -
triz, qua is os no tou uma ma nhã de abril de 1825, no Arse nal de Ma ri -
nha, um aven tu re i ro ale mão que aca ba va de de sem bar car.

“D. Pe dro é um belo ho mem, de es ta tu ra me di a na, o ros to for te men te
mar ca do de be xi gas, de mag ní fi ca bar ba ne gra, es cre ve C. Schlichthorst; seu por -
te é ne gli gen te men te or gu lho so; fala de pres sa e re so lu to, ex pri me-se so fri vel men te em 
fran cês. Os olhos ne gros e bri lhan tes não fi xam mu i to tem po um lugar; tudo nota do
que se pas sa à roda; gos ta de dar tom jo vi al às per gun tas mais sé ri as. Qu an do ri, o
que não é raro, mos tra uma fi e i ra de den tes alv íssi mos. Seu tra je era aco mo da do ao
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cli ma e à hora: um ca sa co par do e leve, cha péu bran co, cal ças bran cas, um len ço de
seda de cor pas sa do des cu i da da men te ao pes co ço.

“A Impe ra triz é ba i xa, atar ra ca da, de ros to ge nu i na men te ale mão.
Cer ta se me lhan ça com a ex-Impe ra triz de Fran ça, Ma ria Luísa, sal ta aos olhos;
mas suas fe i ções não têm o afi na men to e a gra ça que tão en can ta do ra tor na vam a
es po sa de Na po leão. O sol dos trópi cos e o modo de vida pa u ta do pelo he mi sfé rio do
Sul de ram-lhe uma alta ca ma da de ver me lhi dão e pro vo ca ram a cor pu lên cia com -
mum às bra si le i ras que já de i xa ram atrás a pri me i ra ju ven tu de. Acres cia o ves tuá rio 
in fen so a olhos eu ro pe us: lon gas bo tas in te i ri ça das de dra gão com pe sa das chi le nas de
pra ta, lar gas bom ba chas bran cas, por cima uma bre ve tú ni ca de seda, uma ama zo na 
aber ta de pano par do, len ço ao pes co ço, bran co, amar ra do à gola da ca mi sa, cha péu
de pa lha de sa ba do, azul-cla ro.”

As sim pa ti as pelo Impe ra dor jor ram des de que o au tor o
de fron ta “su je i to a bron qui tes, abu san do do Le roi e da Água Vi e nen se, com os
rins in fla ma dos, o fí ga do con ges to, are i as e cál cu los ras pan do os ca na lí cu los des sas
vís ce ras, so bre tu do o hor ror lar val da epi lep sia, a pre si dir os con se lhos, a ga lo par com 
fú ria, a po e tar e mu si car, a co man dar e cha la ce ar, a es cre ver pro cla ma ções e de cla ra -
ções de amor, te me rá rio e obs ti na do, oni po ten te e li cen ci o so”.

“Nos pa ços em que nas ceu e mor reu se ins cre vi am nas pa re des ce nas de
Dom Qu i xo te, de ter mi na da e bem pró pria alu são à vida que le vou aos tran cos, nas
ma tas mi ne i ras e nos are a is do Sul, nas águas do Oce a no e nas ve i gas lu si tâ ni cas, ga ú cho 
e na u ta, sol da do e D. João, ser ta ne jo e ci da dão, mo nar ca e aven tu re i ro na guar da e es -
col ta de sua pró pria ilu são... Di fe ren te de Be le ro fon te, o seu des ti no não foi ma tar a
qui me ra, mas se gui-la. Imper tur ba bi li da de era o dom de que mais se ga ba va a gran de
Ca ta ri na II: im pres si o na bi li da de a pren da e ufa nia de D. Pe dro. Por toda a par te vi bra
este fe i xe de ner vos; e de tal modo que a exe cu ção de seus atos ex pli ca os sen ti men tos
que a todo o ins tan te o acon se lham e o cor ri gem, o com pro me tem e o sa cri fi cam.”

Co lo can do-se além do bem e do mal apre sen ta-nos nos cin co 
ca pí tu los se guin tes as mil fa ce tas des ta per so na gem qua se ni etzschi a na,
bru tal e me i go, des lin gua do e cho rão, com a ti ra nia no san gue e a li ber -
da de no pen sa men to, su pe ri or ao meio ta ca nho, ul tra jan do a gra má ti ca e 
aca ri ci an do a ló gi ca, “me câ ni co, mar ce ne i ro, tro pe i ro, mag ní fi co e des co ca do, ca va -
lhe i ro so e fras cá rio”.

Com a mes ma am pli tu de se ria im pos sí vel pin tar a aman te im -
pe ri al: “D. Do mi ti la na qua li da de e con di ção de li ca da e fu gaz dos se res fe mi ni nos
fi car-nos-á sem pre dis tan te, ne bu lo sa e es fin gé li ca. Os de fe i tos agra va ram-se ou os
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bons cré di tos ga nham de fe i ti ço e pre pon de rân cia, tal vez pela in sus ce ti bi li da de às aná li ses
de fi ni ti vas, pe cu li ar às apa ri ções ina bor dá ve is das se re i as. Aju da a com ple xi da de dos 
re fo lhos e o in de fi ni do dos li ne a men tos o vá cuo his tó ri co que a sub ti li za e de ne gra.”

Do mi ti la – é a for ma que o au tor pre fe re, fun da do no Flos
Sanc to rum e em José Bo ni fá cio; o nome acha-se es cri to de qua tor ze mo -
dos di fe ren tes, a pró pria por ta do ra va ri ou a este res pe i to. Foi a pe -
núl ti ma de oito ir mãos, qua tro do sexo mas cu li no, to dos vo ta dos à car -
re i ra mi li tar. Mi li tar era tam bém seu pai que veio a es ta be le cer-se em S.
Pa u lo, co nhe ci do pela al cu nha de Qu e bra-vin téns, por que, de fato, que bra va
uma mo e da en tre os de dos. A fi lha her dou-lhe a for ça mus cu lar, como
pro vou já qua ren to na no con ven to de So ro ca ba, ca van do bu ra cos para
es con der ca i xões de mo e das e bar ras de ouro ame a ça dos de sa que.

Nas ceu na Pa u li céia a 17 de de zem bro de 1797; da pri me i ra
fase de sua vida ape nas sabe-se que ca sou a 13 de ja ne i ro de 1813 com o 
al fe res Fe lí cio Pin to Co e lho de Men don ça, de im por tan te fa mí lia mi ne i ra, 
ali des ta ca do. Em Mi nas, para onde vol tou, vi e ram à luz a pri me i ra fi lha
Fran cis ca, em 1815, que es po sou um tio, ir mão da mãe, e mor reu aos
de zo i to anos de tu ber cu lo se; Fe lí cio em 1816; em S. Pa u lo o ter ce i ro
fi lho, João, ba ti za do a 26 de agos to de 1819, que pou co vi veu.

Qu an do este nas ceu já não co a bi ta va o ca sal: ele di fa ma va-a
pu bli ca men te e aca bou dan do-lhe duas fa ca das em abril: ela fa zia que i xas
amar gas. D. Fran cis co de Assis Lo re na cha ma va-se o se du tor real ou
su pos to, bas tar do de um an ti go go ver na dor de S. Pa u lo e Mi nas Ge ra is.

Os anos ime di a tos à tra gé dia co brem far tas mur mu ra ções.
Ain da não há mu i tos me ses, ou viu quem es cre ve es tas li nhas co i sas
in crí ve is no Arqui vo de S. Pa u lo. Alber to Ran gel pro va o in fun da do de
tais afir ma ti vas. Ape nas um pon to per mi ti ria du vi dar: o le ga do de doze
con tos ao fi lho tes ta men te i ro “a fim de que ele cum pra uma dis po si ção par ti cu lar 
con for me lhe re co men dou em car ta fe cha da de cuja dis po si ção não será obri ga do a dar 
con tas, de ven do ser acre di ta do so men te por seu ju ra men to”; mas a ri gor que se
pode con clu ir daí? Como pro var a re la ção com su ces sos pas sa dos qua -
ren ta anos an tes?

Que pe ca do ve nal se ria o que bas ta vam doze con tos para re -
di mir?

Em 1822 o Bra sil atra ves sa va um pe río do re vo lu ci o ná rio e os
âni mos es ta vam agi ta dos. De po is de se re nar pela sim ples ação de sua
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pre sen ça a tem pes ta de que bra mia em Ouro Pre to, o Prín ci pe-Re gen te
re sol veu ir às ter ras do Ti e tê onde as pa i xões tu mul tu a vam, e fer vi am os 
ódi os. Dia de S. Bar to lo meu per no i tou na Pe nha; a 25 de agos to pe ne -
trou na Ca pi tal; a 8 de se tem bro des pe diu-se dos pa u lis tas, de po is de
acal mar os es pí ri tos e acla mar a in de pen dên cia nas mar gens do Ipi ran ga; 
nes te in ter va lo co nhe ce ram-se e li ga ram-se o fu tu ro Impe ra dor e a fu tu ra
Mar que sa. Não fal tam ver sões so bre o pri me i ro en con tro; mas as pa la -
vras de D. Pe dro fi xam a ver da de: “No dia em que fa zia três anos que eu co -
me cei a ter ami za de com mecê, as si no o tra ta do de nos so re co nhe ci men to como im pé -
rio.”6 O re co nhe ci men to do Impé rio as si nou-se a 29 de agos to de 25;
por con se guin te de 8 de se tem bro de 22 a 29 de agos to de 25 cor reu o
triê nio in cen diá rio, cu jas cha mas ain da não es ta vam ex tin tas em 29.

O caso lem bra va ga men te o de Na po leão e da Con des sa
Wa lews ka em Var só via: a um res pe i to a se me lhan ça é com ple ta e ex tre -
mou esta de inú me ras aven tu ras do mes mo gê ne ro su ce di das aos dois
im pe ran tes: tan to a pa u lis ta como a po la ca  fi ca ram grá vi das. “Tive ar tes
de fa zer sa ber a seu pai que es ta va pe ja da de mim, es cre via-lhe a 27 de no vem bro;
mas não lhe fa lei nis so, e as sim per su a di-lhe que a fos se bus car e à sua fa mí lia, que
não há de cá mor rer de fome, es pe ci al men te o meu amor por quem es tou pron to a fa -
zer sa cri fí ci os”...7 O pri me i ro fru to de amor não vin gou; a ele de vem re fe -
rir-se as pa la vras de D. José De la vat.8

Qu an do che gou ao Rio não é bem lí qui do; em maio já o pai
re ce bia o sol do de re for ma do na guar ni ção da Cor te; em mar ço o ma ri do 
que aqui es ta va des de 21 fora man da do para fora como te nen te-aju dan te 
do ba ta lhão de Pi lar e Ser ra. Pa re ce mo rou para Mata Por cos nos pri me i -
ros tem pos. Suas re la ções com o Impe ra dor pou co a pou co se fo ram
tor nan do co nhe ci das, e de ram azo a des fe i tas num te a tro em ju nho de
24, na Ca pe la Impe ri al du ran te a Se ma na San ta de 25. Qu an do ocor reu
o úl ti mo in ci den te já de via ter sido apre sen ta da na Cor te, pois no em pe -
nho de de sa gra vá-la a Impe ra triz man dou que a ca ma re i ra-mor a no me -
as se pri me i ra dama de ho nor. A no me a ção deu-se em 4 de abril; des de
en tão co me çou a ser vi si ta da e adu la da.
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De sua in fluên cia so bre o im pe ri al aman te, nes te pri me i ro
pe río do, nar ra-se um fato bem sig ni fi ca ti vo: a ela atri bui-se o de cre to de
16 de ju nho de 1823, man dan do cas sar a se gun da de vas sa aber ta em S.
Pa u lo e es tig ma ti zan do-a como pro du ção de ri va li da des par ti cu la res. O
gol pe fe riu José Bo ni fá cio e Ma rtim Fran cis co, que dei xa ram o Mi nis té rio e 
nun ca lho per do a ram. Dru mmond per pe tu ou es tas que i xas e im pli cou-a 
na dis so lu ção da Cons ti tu in te.

Alber to Ran gel afi na por Var nha gen na His tó ria da In de pen dên -
cia, ul ti ma men te im pres sa, em que, dir-se-ia, há o pro pó si to de trans for -
mar o pa tri ar ca em Ba rão de Lu ce na. “O sumo sa ber e apu ros do en ge nho tor -
nam in dis cu tí ve is os con ce i tos de bon zo e imo di fi cá ve is as de ter mi na ções de ares te i ro.
Pe ri go à in de pen dên cia alhe ia, dis ci pli na im por tu na, odi en ta e in sus ten tá vel a im por
o Alco rão ao li vre agir e ao pen sar dos ou tros. A vara do juiz ou do pri me i ro-mi nis -
tro nas mãos do poço de sa ber pode ser ver ga de lic tor; é sím bo lo alto e so le ne que
virá a ser vir de aço i te.”

Como é in dis pen sá vel, como é ur gen te o li vro de Mar tim
Fran cis co so bre a fa mí lia dos Andra das, que só ele pode es cre ver e que
já tem qua se es cri to.

A 4 de mar ço de 1824 D. Do mi ti la de Cas tro do Can to e
Melo re que ria para ser de po si ta da em casa de seu pai para tra tar do di -
vór cio com Fe lí cio Pin to Co e lho de Men don ça, “a quem sem pre amou cor -
di al men te, vi ven do ho nes ta men te, obe de cen do-lhe em tudo sem dar mo ti vo de des con -
ten tar”, ao pas so que “este por seu mau gê nio e ca rá ter tem mal tra ta do a su pli can -
te com vi o len tas e re pe ti das pan ca das, ame a çan do-a até de a ma tar, a pon to de já ter
pe ga do em uma faca para este fim, o que de cer to te ria acon te ci do se não acu dis sem à
su pli can te”. O di vór cio foi con ce di do a 21 de maio e o ex-ma ri do foi
ad mi nis trar uma fa zen da im pe ri al, pago e sa tis fe i to. Sa tis fe i to? Não, de
todo. “Re cal ci tra va Fe lí cio no ódio à an ti ga es po sa. Nar ra o aus tría co que Bo a ven -
tu ra Del fim Pe re i ra ha via re ce bi do de Fe lí cio uma car ta que o apre sen ta ra a D. Do -
mi ti la. O re sul ta do te ria sido ime di a to com as fú ri as da in sul ta da. Em no i te di lu vi a -
na o Impe ra dor, mon tan do a ca va lo, com um com pa nhe i ro, sal ta ra as doze lé guas
que o se pa ra vam de Pe ri pe ri. Lá che gan do, es bo fe te a ra o ad mi nis tra dor da fe i to ria,
en tre gros se i ros do es tos, obri gan do-o a as si nar um pa pel em que em pe nha va a pa la -
vra de não atas sa lhar ou mes mo se ocu par de D. Do mi ti la, sob pena de uma coça.
Ma res chal es cre ve Sur ra, dan do ao vo cá bu lo da gí ria por tu gue sa as hon ras de in ser -
ção no aran zel a Met ter nich. Quem se ria o cho ca lhe i ro pa jem da aven tu ra de cos ta aci -
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ma e que a foi re la tar aos ou vi dos do em ba i xa dor? O nome do in di ví duo da ria bar ras 
de fi de li da de à bur les ca pe ri pé cia.”9

Dois dias de po is do di vór cio vi nha ao mun do uma me ni na,
pri me i ro fru to viá vel dos amo res im pe ri a is, ba ti za da com o nome de
Isa bel e como fi lha de pais in cóg ni tos. No ano se guin te nova gra vi dez, 
e no auge do con ten ta men to o Impe ra dor a 15 de ou tu bro hou ve por
bem no me ar Vis con des sa de San tos, com as hon ras da gran de za, a D.
Do mi ti la de Cas tro do Can to e Melo, aten den do aos dis tin tos mé ri tos
da “pri me i ra dama da Impe ra triz, mi nha mu i to ama da e pre za da Mu lher, pe los
qua is se faz dig na de Mi nha Im pe ri al Con si de ra ção”. Em fe ve re i ro de 26
numa ex cur são que fez à Ba hia com a Impe ra triz, le vou-a em sua com -
pa nhia no mes mo na vio e com ela es te ve todo o tem po rou ba do aos
de ve res ofi ci a is e aos ci ú mes da con sor te, já des con fi a da e ago ra con -
ven ci da.

Já de vol ta, o Impe ra dor re ce beu a no tí cia da mor te de D.
João VI e o cha ma do para su bir ao tro no de Por tu gal. Nos pri me i ros
tem pos da re gên cia, D. Pe dro jul ga va pos sí vel re u nir as duas co ro as, mas 
a ex pe riên cia o de si lu di ra e op ta ra re so lu ta men te pela nova pá tria. Nas
ne go ci a ções para o re co nhe ci men to da in de pen dên cia, qui se ra que isto
fi cas se bem cla ro, e só a opo si ção ir re du tí vel do pai im pe di ra a re nún cia
de fi ni ti va e ca bal. Fir me nas mes mas idéi as, ab di cou da co roa em sua
fi lha Ma ria da Gló ria, que de ve ria ca sar com o tio D. Mi guel.

De po is de dar em 3 de maio uma co roa à fi lha le gí ti ma, po dia 
D. Pe dro ocu par-se dos bas tar dos san tis tas. Diz-se que pen sa ra em fa zer 
Du que de S. Pa u lo ao fi lho nas ci do em 7 de de zem bro de 1825, cin co
dias ape nas de po is do que foi se gun do Impe ra dor. Se de fato con ce beu
tal pla no, – o que não é cer to, – ma lo grou-o a mor te do me ni no na ida de
de qua tro me ses: res ta va a me ni na Isa bel. Ape nas três se ma nas de po is da
ab di ca ção, de cla ra o Impe ra dor que hou ve “uma fi lha de mu lher no bre e
lim pa de san gue”, a qual se cha ma ria Isa bel Ma ria Alcân ta ra Bra si le i ra e
te ria o tí tu lo de Du quesa de Go iás: a 4 de ju lho deu-lhe o tra ta men to de 
Alte za. A 17 de ou tu bro a Vis con des sa foi ele va da a Mar que sa de San -
tos, como pú bli co tes te mu nho “do alto apre ço aos ser vi ços pres ta dos, tra tan do
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da Mi nha mu i to ama da e que ri da fi lha, a Du quesa de Go iás, des de que me dig nei
en tre gá-la, e que ren do fa zer-lhe Hon ra e Mer cê em aten ção a tão dis tin tos ser vi ços
que so bre ma ne i ra têm pe nho ra do meu co ra ção”.

Ou tra fi lha, Ma ria Isa bel, nas ci da a 3 de agos to de 1827, vi ria
a ser a Du que sa do Ce a rá, se não mor res se aos qua tro me ses. Her -
dou-lhe o nome a ter ce i ra, por as sim di zer pós tu ma, pois os aman tes já
es ta vam de fi ni ti va men te se pa ra dos, quan do a 28 de fe ve re i ro de 1830
veio à luz em S. Pa u lo a que de ve ria ser a in fe liz Con des sa de Igua çu. A
Du que sa de Go iás, man da da para além-mar aos seis anos de ida de, por
lá se fi cou, es ta be le ceu-se e teve des cen dên cia; seus bis ne tos de vem a
esta hora es tar com ba ten do nos Exér ci tos da Eu ro pa Cen tral.

Con ta um vi a jan te que os ca ri o cas não com pre en di am o lon go
ape go do Impe ra dor à Mar que sa, e mu i to me nos a li be ra li da de com que
a man ti nha, ele em ge ral tão par ci mo ni o so: ex pli ca vam-no por fe i ti ço.
Me nos se ar re da ri am do real, se aten des sem à fe cun di da de da mu lher,
pon do em vi bra ção cons tan te a fi bra da pa ter ni da de, tão enér gi ca em D. 
Pe dro. Fi lha, cha ma va à aman te nas car tas mais der re ti das; fi lho, que ria
ser cha ma do.

No meio de tudo isto que fa zia a Impe ra triz? Pe las pá gi nas do
li vro, per pas sa des gre nha da, mal ves ti da, ga lo pe i ra, ca ça do ra, co me lo na:
seu amor às ciên ci as pro vo ca su tis re mo ques, ca pa zes de evo ca rem cer ta
per so na gem da Casa de Pen são, de Alu í sio Aze ve do. O gos to pe las ciên ci as 
na tu ra is po de ria ser um re fle xo dos com pa nhe i ros na lon ga tra ves sia
de Le or ne ao Rio, o gra ve Spix, o ge ni al e lu mi no so Martius, o in can sá vel
Nat te rer e ou tros que fo ram os ver da de i ros des co bri do res do Bra sil.
Ama va às le tras. Schlich thorst, ven do-se sem re cur sos, ama nhou um
so ne to e le vou-o à Impe ra triz, que leu a po e sia, achou bo ni ta e man dou
dar-lhe 200$000. O au tor a re pro duz em seu li vro Rio de Ja ne i ro wie es ist,
im pres so em 1829 em Han no ver, não por jul gá-la uma obra-pri ma,
po rém, por ter sido mu i to bem paga. De po is de fa lar nas pra i as flo ri das, 
aon de o Rio es ti ra seus bra ços de gi gan te, en tre pe ne dos, da are ia azul
em que a lin fa do re ga to lam be o ouro mais puro, do solo rico que ocul ta
di a man tes, onde viu a Impe ra triz ves ti da de ra i os, ter mi na: “Es po sa do fi -
lho her de i ro de D. João, com ele se rás fes te ja da e vi ve rás fe liz; per mi te que até o tro no 
dou ra do, até tua pes soa, erga-se au daz o olhar li vre, por que a bon da de do co ra ção
cer cou de luz ce les te o tro no im pe ri al.”
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O se gun do Impe ra dor saiu an tes Habs burgo que Bra gan ça.
Qu an do viu sua pri me i ra dama ele va da a Vis con des sa de San -

tos, a Impe ra triz per ce beu que não se tra ta va de uma aven tu ra como
tan tas ou tras, atra vés de to das as ca ma das da so ci e da de, de alto aba i xo
da es ca la cro má ti ca, em que nem se can sa va, nem se sa ci a va o neto de
D. Ma ria Lu í sa, fi lho de Car lo ta Jo a qui na. A con vi vên cia di u tur na du -
ran te a vi a gem à Ba hia, o re co nhe ci men to da Go iás com o tra ta men to
de Alte za, a pro mo ção da Vis con des sa, na tu ral men te amar gu ra ram a
aban do na da. Hou ve ce nas vi o len tas, mal co nhe ci das, no ca sal. A Impe -
ra triz pe diu ao Emba i xa dor da Áus tria co mu ni cas se a seu pai que se
sen tia mu i to in fe liz. A sa ú de foi se al te ran do, de fi nhou, con su miu-se e
mor reu. Uma vi si ta da Mar que sa à mo ri bun da, tem sido ex plo ra da con -
tra ela. Ran gel pro va que o es cân da lo foi pro vo ca do por Mi nis tros, al -
guns seus ba ju la do res até en tão, que jul ga vam o sol no oca so.

O Impe ra dor es ta va no Rio Gran de do Sul e vol tou às pres sas 
quan do sou be do fa le ci men to da Impe ra triz. A Mar que sa con ti nu ou a
exer cer o mes mo pre do mí nio. Fa lou-se em que D. Pe dro pre ten deu
tomá-la por es po sa, in ven ci o ni ce aé rea numa épo ca em que não se ri am
mais pos sí ve is D. Fer nan do e Le o nor Te les. De fato Fe lí cio, con so la do
pro va vel men te pe las aman ças an ci la res como an tes do di vór cio, con ti -
nu a va com vida. Cor reu que Fe i jó, o gran de Fe i jó, iria até o as sas si na to
para im pe dir o con sór cio!

Entre tan to, a si tu a ção mu da ra aos pou cos. As car tas con ti nu a -
vam nu me ro sas, mas os en con tros es pa ça vam. As au sên ci as do Rio ami u -
da vam-se; mas in flu iu so bre tu do a idéia de novo ca sa men to com uma
prin ce sa eu ro péia que al guém su ge riu e foi abra ça da apa i xo na da men te. A
his tó ria das ten ta ti vas ma tri mo ni a is do re cém-vi ú vo já foi nar ra da ao
com pri do na mal es cri ta, mal dis pos ta, mal re vis ta, mas im pres cin dí vel
Vida do Mar quês de Bar ba ce na por Antô nio Au gus to de Agui ar. Com ple -
tou-a um ar ti go do Con de de Bar ral, neto do Vis con de da Pe dra Bran ca,
que, pa re ce, foi o ne go ci a dor fe liz; o ar ti go saiu em uma re vis ta pa ri si en se.

A fama da Mar que sa atra ves sou os ma res; prin ce sa al gu ma
quis re pe tir as ex pe riên ci as de D. Le o pol di na; o afas ta men to era con di -
ção pré via de qual quer ne go ci a ção bem su ce di da; a idéia do sa cri fí cio
en ra i zou-se no âni mo im pe ri al, e uma car ta qua se bru tal, de que o li vro
dá ex tra tos, im pôs e con se guiu a re ti ra da.
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De ou tu bro de 1828 a abril de 1829 a Mar que sa es te ve em S.
Pa u lo, onde so freu hor ro res, a acre di tar em suas pa la vras. As no i vas
con ti nu a vam es qui vas e D. Pe dro, atri bu la do pe los su ces sos de Por tu gal, 
onde seu ir mão D. Mi guel po dia en fim mos trar-se tal qual era, ou qual o 
que ri am seus par ti dá ri os ob ce ca dos, es cre veu ao ex-so gro que, por ora,
não po dia pen sar em ca sa men to. Lu crou com isso a Mar que sa, que em
abril no va men te apa re ceu na Cor te.

A sua es ta da não de via ser lon ga. O ca sa men to ajus tou-se em
maio com a bela Amé lia de Le uch ten berg, fi lha do prín ci pe Eu gê nio,
neta de Jo sep hi na de Be a u har na is ou Bo na par te, e o Impe ra dor ra ti fi -
cou-o em 30 de ju lho de 1829.

Na mes ma oca sião a Mar que sa de cla rou-se grá vi da e o Im pe ra -
dor es bra ve jou. Con ta a Con des sa de Igua çu: “Des de o ven tre de mi nha mãe
eu prin ci pi ei a so frer. Estan do ela grá vi da de mim, com dois me ses, quis meu pai
matá-la, di zen do que eu não era sua fi lha; en tão, meu tio José de Cas tro, pon do-se na
por ta do quar to de mi nha mãe na oca sião em que meu pai que ria en trar, lhe em bar gou 
o pas so e lhe per gun tou onde ia; meu pai res pon deu: ‘ma tar aque la que diz que está
grá vi da de mim não sen do meu fi lho’; en tão meu tio lhe dis se: “Se nhor, se o fi lho ou fi -
lha que mi nha irmã ti ver não for seu, eu lhe dou a mi nha ca be ça.”10

A Mar que sa par tiu para S. Pa u lo a 27 de agos to de 1829,
qua se sete anos, dia por dia, de po is da ami za de tem pes tu o sa tra va da em
22, a 29 do mes mo mês, e afo ra li ge i ras ex cur sões, pas sou o res to da
exis tên cia na ter ra na tal. Em agos to de 1833 mor reu-lhe a fi lha pri mo -
gê ni ta; em 3 de no vem bro mor reu-lhe o ma ri do Fe lí cio, no sí tio da Pi e -
da de, em Ma ra pi cu. Po dia ca sar ou tra vez, e de fato con vo lou a no vas
núp ci as, sem aban do nar o tí tu lo.

O Ca pí tu lo XVI – “A Ma tro na”11 –, con têm a his tó ria de
trin ta anos e é um dos mais in te res san tes, pela có pia de pe que nos fa tos
e ane do tas ca rac te rís ti cas. Como amos tra pode ser vir esta mi ni a tu ra:
“Por vol ta de 1860, D. Do mi ti la, a ve ne ran da se xa ge ná ria e duas ve zes vi ú va, era
uma ru í na es plên di da. Fi ze ra-lhe o tem po con ces sões ex cep ci o na is. A ve lhi ce veio com 
de li ca de zas de um re to ca dor de qua dros. Co briu-a de neve onde de via, con ser vou-lhe o 
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que pôde da so bran ce ria do meio cor po apa ra to so, so prou-lhe so bre a tez um há li to
que mal lhe ti ra va a fres cu ra e o al vor re tros pec ti vos, ten do-lhe de i xa do a bran cu ra
de ná car nos den tes sãos, e nos olhos ain da uma cen te lha, em me mó ria dos an ti gos fo -
ga réus que ne les se acen di am. E de mo rou-se no tra ba lho su til o ar tis ta co mu men te
de sa bu sa do e ul tra jan te... Ela aju da va-o na pou pan ça, ves tin do-se com apu ro, a fim
de com pa re cer às fes tas mun da nas e re li gi o sas, e usan do das fa bu lo sas jói as de seus
es crí ni os. Pela Se ma na San ta a vi si ta às igre jas dava oca sião de os ten tá-las abun -
dan te men te, bem como as se das bor da das, os es car pins e le ques ma ra vi lho sos.”

Fa le ceu de in ter co li te a 3 de no vem bro de 1867. “Pran te a -
ram-na da ple be às gran des fa mí li as, gre gos e tro i a nos. Sal da nha Ma ri nho, Pre si den te
da Pro vín cia, com pa re ceu ao sa i men to fú ne bre. Nem um pre i to de via ser mais hon ro so
aos ma nes da Mar que sa de San tos do que o pres ta do pelo ho mem em quem se
en car na vam a in de pen dên cia, a ho nes ti da de e o li be ra lis mo de duas ge ra ções.”

O ca pí tu lo fi nal12 exa mi na as acu sa ções fe i tas à Mar que sa e
pro va que não pro cu rou in flu ir na po lí ti ca, sal vo a in ter ven ção be né fi ca
e pa ci fi ca do ra na de vas sa pa u lis ta, que não pe sou aos co fres pú bli cos,
que seus pa ren tes só ob ti ve ram pro mo ções le ga is e hon ra ri as pla tô ni cas, 
que a nin guém per se guiu e a mu i tos pro te geu.

Um dos ma i o res acu sa do res da Mar que sa foi Antô nio de
Vas con ce los Me ne ses de Dru mmond, e não vem fora de pro pó si to in qui -
rir do cré di to que me re ce o me mo ri a lis ta. Os se guin tes fa tos aju dam a
for mar opi nião. Seu de po i men to, fe liz men te im pres so, no pro ces so ins -
ta u ra do con tra Ja nuá rio, Alves Bran co, José Cle men te, Ledo, numa
ques tão de pe na cho, por que os Andra das, ape sar do fa vor im pe ri al, não
po di am im pro vi sar pres tí gio igual ao de les, mo ra do res an ti gos, lu ta do res 
co nhe ci dos nes ta mu i to he rói ca e leal, é con tra di tó rio e odi en to. Com -
pa re-se o que diz so bre Vi le la Bar bo sa nas Cons ti tu in tes de Lis boa com
o que Go mes de Car va lho do cu men ta no seu cons ci en ci o so li vro a res -
pe i to dos De pu ta dos bra si le i ros àque las Cor tes e, ver-se-á, como sua
me mó ria era su je i ta às tra i ções e des fa le ci men tos. Leia-se fi nal men te o
seu fa mo so ofí cio de ju nho de 1852, em que de nun ci ou ao Go ver no
bra si le i ro, que ha via anos re pre sen ta va em Por tu gal, o em pre go de ani -
ma is pu tre fa tos e tal vez de car ne hu ma na, numa fá bri ca de pa i os de
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Alde ia Ga le ga. De po is des te es tar da lha ço fi cou in com pa ti bi li za do com a 
cor te de Lis boa; a ha bi li da de e a ener gia do Vis con de de Uru guai per mi -
ti ram-lhe uma sa í da mais ou me nos ai ro sa, mas não pôde mais to mar à
ati vi da de. Apro ve i tou os óci os for ça dos para es cre ver; é pena não es cre -
ves se mais; lê-lo, traz sem pre pro ve i to; mas aqui é o caso de con fi ar des -
con fi an do sem pre.

Na “Intro du ção”, Alber to Ran gel ex pli ca os mo ti vos por que
es cre veu D. Pe dro e a Mar que sa de San tos. A me lhor ex pli ca ção é o pró prio
li vro. A obra lou va o ar tis ta, que sabe es cre ver com vi gor, com bri lho,
com co lo ri do. No seu vo ca bu lá rio há ca ra pi nhas que es tão pe din do
pen te ou te sou ra. Cer tas in cor re ções se ri am fa cil men te evi tá ve is. Infe liz -
men te, não fi cou de todo imu ne de cer ta gra ma ti qui ce in dus tri al, gê ne ro 
im por ta do que Said Ali zur ziu em tem po, e con tra a qual já co me çou o
gri to de alar ma em S. Pa u lo.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pre fá cio à His tó ria do Bra sil
 de Frei Vi cen te do Sal va dor∗

EM 1881 a Bi bli o te ca Na ci o nal re a li zou uma ex po si ção de
his tó ria e ge o gra fia do Bra sil, aber ta a 2 de de zem bro, ani ver sá rio de
D. Pe dro II, en cer ra da a 2 de ja ne i ro do ano se guin te. Vi e ram à luz suas
ri que zas em im pres sos, ma nus cri tos, ma pas, es tam pas, me da lhas e mo e das; 
ins ti tu i ções di ver sas, co le ci o na do res par ti cu la res con cor re ram ao cer ta me; 
pela pri me i ra vez de se nhou-se ní ti da a imen si da de da em pre sa de
des cre ver a ter ra bra si le i ra e co nhe cer os fe i tos de seus fi lhos.

Pe los sa lões e cor re do res do ve lho ca sa rio da Rua do Pas se io
pe re gri na ram sete mil se is cen tos e vin te e um vi si tan tes. Não é mu i to.
Po dia ser me nos sem in con ve ni en tes. A exi bi ção fi gu ra va apa ra to tran si -
tó rio, mero pre tex to da obra ver da de i ra, o Ca tá lo go. Des de o pri me i ro dia 
dis tri bu í ram-se dois vo lu mes, so man do mil se is cen tos e doze pá gi nas,
ar ro lan do de ze no ve mil du zen tos e se ten ta e oito ob je tos. Com o su ple -
men to, que pou co de mo rou, as pá gi nas su bi ram a cer ca de mil e oi to -
cen tas, os ob je tos ex ce de ram vin te mil. Vá li do e fe cun do pros se gue
ain da quem con ce beu e le vou ga lhar da men te a fim a obra mo nu men tal,  

∗ Pre fá cio à His tó ria do Bra sil de frei Vi cen te do Sal va dor, edição de 1918.



– hoje vo ta do ao Di ci o ná rio his tó ri co, et no grá fi co e ge o grá fi co bra si le i ro em pre -
en di do pelo Insti tu to His tó ri co, que será o co ro a men to de sua se gun da
mo ci da de.

Pou cos dias an tes da ina u gu ra ção so bre ve io aos que tra ba lhá -
va mos ao lado e sob as or dens do Dr. Ramiz Gal vão a mais agra dá vel
das sur pre sas.

Tí nha mos bem pre sen tes as pou cas li nhas de Bar bo sa Ma cha -
do na Bi bli o te ca Lu si ta na e os tre chos de Ja bo a tão no Novo orbe se rá fi co bra -
si le i ro, re la ti vos a frei Vi cen te do Sal va dor e sua obra; sa bía mos do exem -
plar de sua his tó ria, fo lhe a do por Var nha gen, qua se ado les cen te ain da,
na Bi bli o te ca das Ne ces si da des em Lis boa e su mi do ain da hoje; co nhe -
cía mos o ca pítu lo avul so des co ber to por João Fran cis co Lis boa na
Tor re do Tom bo, iden ti fi ca do e im pres so por Var nha gen em 1858 na
Re vis ta tri men sal do Insti tu to. De po is da úl ti ma data, nem a obra nem o
nome do au tor emer giam mais do mis té rio.

Bem po dia tê-lo des ven da do o ilus tre Var nha gen, que de pa -
rou a obra na Tor re do Tom bo, des de 1872 pou co mais ou me nos,
quan do re ve lou a exis tên cia do exem plar da Pro so po péia de Ben to Te i xe i ra,
até en tão con si de ra da per di da. Já em 1874 no pos fá cio à se gun da edi ção 
da His tó ria das Lu tas se re fe re a fa tos que re cen te men te apu ra ra re la ti vos
ao po ti guar Zo ro ba bé e à ex pe di ção de Pero Co e lho de Sou sa ao Ce a rá.
Na se gun da edi ção da His tó ria Ge ral re pe tiu es tas no vi da des e for ne ceu
ou tras, as mais das ve zes sem in di car-lhes a pro ce dên cia, uma es cu dan -
do-se no di zer de um es cri tor an ti go –, pág. 379, ou tra, pág. 393 –, re cor -
ren do à si gla pou co trans pa ren te de F. V. do S. Isto no pri me i ro vo lu me.

No se gun do, guar da si gi lo so bre o pa ra de i ro do ma nus cri to,
jun ta ine xa ti dões como di zer que a de di ca tó ria foi da ta da de Lis boa, que 
a Crô ni ca da Cus tó dia é a pri me i ra par te da His tó ria e ter mi na se ca men te,
pág. 687: “tan to uma como ou tra par te não fo ram até ago ra im pres sas”. Com os
anos, ad qui ri ra cer tas sin gu la ri da des bem di ver sas da fran que za e al vo -
ro ço com que a prin cípio re ve la va os acha dos e as des co ber tas: re ser va -
va-os tal vez para Arqui vo di plo má ti co bra si li en se an ti go, anun ci a do des de a
pu bli ca ção do li vri nho de Ma u rí cio de He ri ar te, belo so nho es va ne ci do
pela mor to a 29 de ju nho de 1878, em Vi e na.

Ora, o li vro es qui vo, qua se mí ti co, de frei Vi cen te do Sal va dor 
en trou de modo ines pe ra do na Bi bli o te ca Na ci o nal.
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João Mar tins Ri be i ro, in te li gen te li vre i ro do Rio, que va len te e 
ati vo ain da po de rá ler es tas pá gi nas, ad qui riu pa péis vá ri os e al far rá bi os
e de mis tu ra al guns ma nus cri tos, en tre os qua is uma his tó ria do Bra sil
em que nun ca ou vi ra fa lar. Não os quis ex por à ven da, e doou-os à
Bi bli o te ca Na ci o nal, como sua quo ta para a ex po si ção que ia ser ina u gu -
ra da. (V. Gaz. de No tí ci as, de 19 de no vem bro de 1881.)

O mais li ge i ro exa me do có di ce re ve la va seu pas sa do: – a en -
ca der na ção de cou ro à por tu gue sa, o as pec to do pa pel, a le tra do co pis ta,
de nun ci a vam-no como um dos nu me ro sos vo lu mes co pi a dos dos ar qui -
vos e bi bli o te cas lu si ta nas na era de 50 por co mis são do go ver no im pe -
ri al, con fi a da pri me i ro a Gon çal ves Dias e por fim a João Fran cis co Lis -
boa. A co le ção, de po is de fi car al guns anos na Se cre ta ria do Impé rio, foi 
re me ti da para o Insti tu to His tó ri co, don de uma par te es cor reu para
mãos de par ti cu la res. A Bi bli o te ca Na ci o nal pos sui al guns vo lu mes
com pra dos a par ti cu la res.

O ma nus cri to ofe re ci do pro ce dia in di re ta men te do es pó lio do 
Mar quês de Olin da e pode-se ima gi nar até cer to pon to como as co i sas
pas sa ram.

Em 27 de fe ve re i ro de 1857 João Lis boa man da ra a Var nha gen 
uns apon ta men tos so bre Ga bri el So a res, ex tra í dos de um vo lu me, en con -
tra do aca so na Tor re do Tom bo, e pro me tia en vi dar es for ços para des -
co brir o ma nus cri to prin ci pal de que os apon ta men tos não pas sa vam de
adi ção ou emen das. Seus es for ços sur ti ram bom re sul ta do, pois o Mar -
quês do Olin da, mi nis tro do Impé rio, de i xou a pas ta em 12 de de zem -
bro de 1858 e a His tó ria de frei Vi cen te foi para sua casa e lá fi cou. É
pro vá vel que o ve lho mar quês nun ca a abris se e até es que ces se sua exis -
tên cia. Em 1866 Melo Mo ra is es cre veu a bi o gra fia do ex-re gen te, fi gu ra
pri ma ci al do Se gun do Impé rio. Se se lem bras se da pre ci o si da de que
pos su ía, o bi o gra fa do tê-la-ia ofe re ci do ou pelo me nos mos tra do ao
Plu tar co ala go a no.

Dia de ano bom de 82, vés pe ra do en cer ra men to, o con se -
lhe i ro Sa ra i va, pre si den te do Con se lho, vi si tou a ex po si ção de his tó ria e
ge o gra fia e, ven do a gran de quan ti da de de iné di tos ali acu mu la dos,
ofe re ceu as co lu nas do Diá rio Ofi ci al para im pri mi-los e de po is re du zir
a vo lu mes, como fa zia com os de ba tes do Par la men to.

Ensa i os e Estu dos 115



Ace i to, como não po dia de i xar de ser, o ofe re ci men to, pa re cia 
ób vio en ce tar a sé rie com a His tó ria de frei Vi cen te do Sal va dor, já pelo
va lor in trín se co da obra, já como uma cor te sia ao ilus tre ba i a no, seu
pa trí cio, que lhe fa cul ta va a apa ri ção. Não se fez as sim e a au to ri za ção
caiu em co mis so.

Em 1886 o con se lhe i ro Fran cis co Be li sá rio, mi nis tro da Fa -
zen da, con ce deu au to ri za ção se me lhan te à que fora des cu ra da a Vale
Ca bral, che fe da se ção de ma nus cri tos da Bi bli o te ca Na ci o nal, e ao es -
cri tor des tas li nhas, a quem se agre gou Sil ve i ra Cal de i ra, di re tor do Diá -
rio Ofi ci al. Bem qui sé ra mos es tre ar com a His tó ria de frei Vi cen te, apro -
ve i tan do o có di ce tão ge ne ro sa men te do a do. Não foi pos sí vel. Ti ve mos
de re cor rer à bon da de de nos so ami go Lino de Assun ção, que nos ob te -
ve nova có pia na Tor re do Tom bo. No Diá rio Ofi ci al de 23 de ju lho de
1886 saiu o pri me i ro ca pí tu lo. Da com po si ção fez-se em 1887 um vo lu -
me de 115 pá gi nas, con ten do os dois pri me i ros li vros, ano ta dos com pri -
da men te. As ano ta ções fo ram um erro, pois só trou xe ram a de mo ra e
por fim a pa ra li sia da pu bli ca ção; ti ve ram, po rém, um efe i to: a Bi bli o te ca 
de ci diu dar a obra com ple ta em 1889 no vo lu me 13 de seus Ana is.

Com li ge i ras mo di fi ca ções o tex to da Bi bli o te ca Na ci o nal ser ve 
de base ao pre sen te.

A or to gra fia vai sim pli fi ca da, ex ce to quan do se tra ta de no mes
pró pri os e ter mos bra sí li cos sem que foi, ou de ve ria ser con ser va da. Se
o vo cá bu lo era pro nun ci a do de modo di ver so do atu al, con ser vou-se ou 
ten tou-se con ser var a fo né ti ca do tem po; se apa re cia sob mais de uma
for ma – assi e as sim, para e pera, ca ba ço e ca ba ça, cos so, cor sá rio e cor so e cor sá rio, 
câ me ra e câ ma ra –, não se for ças se a uni da de.

A pon tu a ção foi mo der ni za da, de modo a fa ci li tar a com pre en -
são. A sin ta xe, mais de co or de na ção que de su bor di na ção, do mi nan te na 
obra, per mi tiu subs ti tu ir por pon to fi nal, mu i ta vír gu la, pon to e vír gu la e 
dois pon tos. O que pro no mi nal, hoje ab so lu ta men te con de na do para co -
me ço de ora ção quan do é in ter ro ga ti vo ou ex cla ma ti vo, an ti ga men te
não so fria esta li mi ta ção. Fez-se uso aqui da an ti ga li ber da de.

O tex to da Bi bli o te ca Na ci o nal, re vis to di li gen te men te pelo
bon do so Te i xe i ra de Melo, che fe da se ção de im pres sos e de po is di re tor
do es ta be le ci men to, con ti nha al guns lap sos que fo ram quan to pos sí vel
es co i ma dos. Que ou tros se te nham in tro du zi do em lu gar de les é bem

116 J. Ca pis tra no de Abreu



pos sí vel, mas de ne gli gên cia não pro ce dem. A nu me ra ção dos úl ti mos
ca pí tu los no Li vro V foi li ge i ra men te al te ra da. Da in tro du ção à edi ção
da Bi bli o te ca Na ci o nal es cri ta pelo au tor des ta foi apro ve i ta do o que pa -
re ceu con ve ni en te.

Os pro le gô me nos de cada li vro vi sa ram a dis tin guir as fon -
tes uti li za das pelo his to ri a dor, a in di car os do cu men tos co nhe ci dos re -
la ti vos a cada pe río do, as mo no gra fi as a con sul tar por quem qui ser ir
por di an te e mais fun do no es tu do. Escri tos às pres sas, à me di da que a
com po si ção ti po grá fi ca ur gia, não pre ten dem fo ros de he u rís ti ca, me -
ros apon ta men tos bi o grá fi cos ou bi bli o grá fi cos. As omis sões so bre tu do
se rão nu me ro sas. O sim ples as pec to dis cri mi na os pro le gô me nos do
tex to e não há ris co de con fun dir o mel do pa tri ar ca e o vi na gre do
epí go no.

A plan ta da ci da de do Sal va dor, a car ta do Ma ra nhão, fo ram
re pro du zi das da Re zão do es ta do do Bra sil no go ver no do Nor te so men te... até
1612, msc. do Insti tu to His tó ri co.

A es tam pa dos ín di os re pro du zi da de Cla u de d’Aubeville,
in di ca pe las ce su ras, aber tas com den te de ani mal e co ber tas de car vão
para fi ca rem in de lé ve is, que o ta ba jar Ca ri pi ra já con quis ta ra vin te e qua tro
no mes, ma tan do ou tros tan tos ini mi gos.

Pu bli ca do ago ra em for ma aces sí vel, é de es pe rar que o li vro
do fra de ba i a no, a pri me i ra his tó ria do Bra sil com pos ta por bra si le i ro,
ad qui ra le i to res e ami gos. Nem ou tra mira al ve ja esta ten ta ti va. No
in ter va lo que se pa ra esta da pre ce den te edi ção ma lo gra ram-se os es for ços 
para des co brir os ca pí tu los per di dos. Seja mais fe liz quem di ri gir a ou tra, 
que mais cedo ou mais tar de há de vir à luz.

Na cor re ção das pro vas pres ta ram os me lho res ser vi ços M.
Said Ali, pro fes sor de ale mão do co lé gio D. Pe dro I, e Ro dol fo Gar cia,
en car re ga do da bi bli o te ca do Insti tu to His tó ri co, a quem fi cam aqui
con sa gra dos os agra de ci men tos.

O pou co sa bi do so bre a vida de frei Vi cen te do Sal va dor en -
con tra-se em sua His tó ria do Bra sil, no Novo orbe se ra fi co bra si li co e no ca tá -
lo go ge ne a ló gi co de Ja bo a tão, im pres so pelo Insti tu to His tó ri co, Rev.
Trim., 52, I.
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João Ro dri gues Pa lha, es cu de i ro fi dal go da ge ra ção dos Pa lhas 
do Alen te jo, emi grou por des gos tos do més ti cos, à pro cu ra de me lhor
for tu na, por ter pou co grão para sus ten tar fa mí lia. Seu com pa tri o ta Luís 
de Melo da Sil va ar ma va uma ex pe di ção para as ter ras bra sí li cas, aon de
lhe fora do a da uma ca pi ta nia. Nela alis tou-se, par tiu em ju nho de 1554 e 
na u fra gou dia de S. Mar ti nho, 11 de no vem bro, nos es par céis e ba i xios
do Ma ra nhão. Das três naus e duas ca ra ve las da ar ma da sal va ram-se
ape nas uma ca ra ve la e um batel, em que de zo i to pes so as apor ta ram a
São Do min gos. Foi uma de las.

Como se saiu da ilha ig no ra mos. Tão co muns eram os na vi os
de lá para a pe nín su la como se ri am ra ros para a Amé ri ca por tu gue sa.
De via ter tor na do à pá tria, mas de ver da de re sol ve ra ex pa tri ar-se e, sem
agou rar mal do co me ço, afron tou no va men te os ma res, deu con si go na
baía de To dos os San tos, es ta be le ceu-se em seu re côn ca vo, ca sou, teve
fi lhos. Cha mou-se ao mais ve lho Vi cen te Ro dri gues Pa lha, o nos so au tor.
Ter mi nan do sua obra em 1627, frei Vi cen te con fes sa va ses sen ta e três
anos. De via ter nas ci do em 1564, no go ver no de Mem de Sá. Diz Ja bo a -
tão que foi ba ti za do na sé da ci da de do Sal va dor, em 29 de ja ne i ro de
1567, pelo cura Si mão Gon çal ves e era na tu ral de Ma to im.

Ga bri el So a res for ne ce uma lis ta dos en ge nhos de Ma to im e
nela não apa re ce o nome do ve lho Pa lha, que ain da vi via em 1580. Tra -
ba lha ria em ter ras fo re i ras? Fi gu ra va a sua en tre as nu me ro sas fa zen das
de que Ga bri el So a res não es pe ci fi ca os do nos?

Os en ge nhos ri cos ti nham um ca pe lão, com quem os me ni -
nos do se nhor e ou tros a quem o per mi tia co me ça vam os ru di men tos
de le i tu ra, or di na ri a men te em car tas de mão, que os li vros não eram
co muns: na fal ta das obras de João de Bar ros, leia-se o que a tal res pe i to 
es cre ve Ma nu el Se ve rim de Fa ria na vida do au tor das Dé ca das. Tal vez
as sim se ini ci as se nas le tras o fu tu ro his to ri a dor.

Con ti nuá-las só po dia na ci da de do Sal va dor, ci da de es qui si ta,
de ca sas sem mo ra do res, pois os pro pri e tá ri os pas sa vam o mais tem po
em suas ro ças ru ra is, só acu din do no tem po das fes tas. A po pu la ção ur ba -
na cons ta va de me câ ni cos que exer ci am seus ofí ci os, de mer ca do res, de
ofi ci a is de jus ti ça, de fa zen da, de guer ra, obri ga dos a re si dên cia. Seu tio
ma ter no Jor ge de Pina, cô ne go da sé, chan tre e mes tre-es co la, era dos que 
não po di am afas tar-se. Na tu ral men te o so bri nho foi mo rar com ele.
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A ins tru ção da que le tem po con cen tra va-se nas mãos dos
pa dres da Com pa nhia. “As ocu pa ções dos nos sos com os pró xi mos, es cre ve
Anchi e ta (Infor ma ções, 37/38q são: uma li ção de te o lo gia, que ou vem dois ou três
es tu dan tes de fora, ou tra de ca sos de cons ciên cia que ou vem ou tros tan tos e uma e
ou tra al guns de casa, um cur so de ar tes que ou vem dez de fora e al guns de casa, es co la
de ler, es cre ver e con tar, que tem até se ten ta ra pa zes, fi lhos de por tu gue ses, duas clas -
ses de hu ma ni da de, na pri me i ra apren dem trin ta, na se gun da quin ze es co la res de
fora e al guns de casa.

“Os es tu dan tes nes ta ter ra, além de se rem pou cos tam bém sa bem pou co,
por fal ta dos en ge nhos e não es tu da rem com cu i da do, nem a ter ra o dão de si, por ser
re la xa da, re mis sa e me lan có li ca, e tudo se leva em fes tas, can tar e fol gar. Po rém por
ser nes ta ter ra não se faz pou co fru to com eles e lá há al guns ca su ís tas que são vi gá ri os, 
e al guns ar tis tas mes tres ne las, e dois ou três teó lo gos pre ga do res que pre gam na ca te -
dral des ta ci da de e cô ne gos da igre ja-mor e vi gá ri os das pa ró qui as.”

Isto es cre via-se por 1586, pou co mais ou me nos. 
De seus es tu dos, diz o au tor ape nas que Pero do Cam po

Tou ri nho foi con dis cí pu lo em ar tes e de te o lo gia. Não ex pli ca se na Ba hia,
se em Co im bra, don de trou xe o tí tu lo de dou tor in utro que jure, sen do-o
com van ta gem em te o lo gia e câ no nes, vai as se gu ran do Ja bo a tão.

Qu an do com ple tou a for ma tu ra e vol tou à Ba hia?
Fa lan do de Ma nu el Te les Bar re to (in fra, 267), es cre ve: “Era de

ses sen ta anos de ida de, e não só era ve lho nela, mas tam bém de Por tu gal o ve lho; a
to dos fa la va por vós, ain da que fos se ao bis po, mas caía-lhe em gra ça, a qual não têm 
os ve lhos to dos.” Se as sim nota uma im pres são pes so al, es ta ria de vol ta
an tes de 1587, data do fa le ci men to do go ver na dor, e dou to ra do com
vin te e pou cos anos.

To mou de po is or dens sa gra das, ser viu de cô ne go, de vi gá -
rio-ge ral, go ver na dor do bis pa do em tem po de D. Antô nio Bar re i ros,
cujo nome cita a pro pó si to de ques tões com o Go ver na dor Luís de
Bri to, das guer ras da Pa ra í ba e da su ces são de Ma nu el Te les Bar re to. O
lu gar de vi gá rio-ge ral po dia ser ren do so; não eram tais as co ne zi as e dig -
ni da des da sé, de que os clé ri gos fu gi am, as se gu ra Ga bri el So a res (RT,
14, 120), “por não ter cada cô ne go mais de trin ta mil-réis e as dig ni da des a trin ta e
cin co, ti ra do o deão que tem qua ren ta mil-réis, o que lhes não bas ta para se ves ti rem. 
Pelo que que rem an tes ser ca pe lães da Mi se ri cór dia ou dos en ge nhos, onde têm de
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par ti do ses sen ta mil-réis, ca sas em que vi vam e de co mer, e nes tes luga res ren dem-lhe
suas or dens e pé de al tar ou tro tan to”.

Quão pou co pe sa vam con si de ra ções pe cu niá ri as so bre o pa -
dre dou tor Vi cen te Ro dri gues Pa lha, pro vou to man do o há bi to de S.
Fran cis co a 27 de ja ne i ro de 1599 e pro fes san do a 30 do mes mo mês no 
ano se guin te.

De po is de pro fes sar foi man da do para Per nam bu co, em data
que pode ser de ter mi na da com esta apro xi ma ção. Ali as sis tia nas vés pe -
ras da par ti da para o re i no de João Ro dri gues Co la ço e de D. Be a triz de
Me ne ses (in fra, 373). O go ver no de Co la ço de via ter al can ça do pelo me -
nos a 3 de ju lho de 1603, data de uma ses ma ria do a da a Do min gos Sir -
go, in for ma Vi cen te de Le mos (Ca pi tães-mo res e go ver na do res do Rio Gran de
do Nor te, 1, 6). Ain da as su mia este tí tu lo a 8 de se tem bro do mes mo ano
(Rev. Trim., 73, I, 444). Pou co de po is frei Vi cen te mis si o na va os ín di os
da Pa ra í ba, como re fe re à pá gi na 393.

Para mis si o nar era in dis pen sá vel co nhe cer a lín gua ge ral, mas
nes te co nhe ci men to ha via gra da ções, como es cre ve o mes tre José de
Anchi e ta nos frag men tos his tó ri cos que acom pa nha ram suas Infor ma ções, 
69, 70, 73, 74. Di o go Jáco me, vin do com Ma nu el da Nó bre ga, sou be o
bas tan te para en si nar os ín di os e apa re lhá-los para o ba tis mo e ou vir
con fis sões. Ma nu el de Pa i va, da pe que na leva de 1550, não che gou a
mais que a sa ber en si nar a dou tri na por es cri to, aju dan do os na tu ra is por 
in tér pre te. Fran cis co Pi res, seu com pa nhe i ro de leva, não sou be a lín gua 
da ter ra, con tu do por in tér pre tes aju dou mu i to os na tu ra is na dou tri na e 
prin ci pal men te no ou vir con fis sões. Gre gó rio Serrão po dia en si nar a
dou tri na, ins tru ir para ba ti zar, con fes sar e ain da pre gar.

Não pa re ce que frei Vi cen te atin gis se à mes tria de Gre gó rio
Ser rão. De pa la vras bra sí li cas tra duz ape nas co roe, pág. 32, apu a ba tó, aliás
apu a ba té, pág. 53, ibu ra gua çu mi rim, pág. 191, ini gua çu, pág. 223, gua ra ci, pág.
352. O que diz so bre a lin gua gem com pen di o sa (pág. 53), é vago e su -
per fi ci al. As in for ma ções so bre pa ren tes co re pre sen tam um vade me cum
dos mis si o ná ri os, em pe nha dos em sa ber dos ca sa men tos lí ci tos ou ilí ci -
tos por con san güi ni da de. Pa re ce, en tre tan to, ter apa nha do bem a ín do le
do gen tio.

Os ca pu chos de San to Antô nio es ta be le ce ram-se pri me i ro em 
Per nam bu co, a ins tân ci as do do na tá rio Jor ge de Albu quer que Co e lho, e
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por isso e por te rem qua tro con ven tos na ca pi ta nia ali re a li za vam os ca -
pí tu los e con gre ga ções cus to di a is (in fra, 330).

O cus tó dio frei Le o nar do de Je sus, na jun ta fe i ta em Olin da a
22 de ou tu bro de 1606, ace i tou a fun da ção de um con ven to no Rio de
Ja ne i ro, aon de che gou a 20 de fe ve re i ro do ano se guin te. No go ver no de 
Sal va dor Cor re ia de Sá, este, os ofi ci a is da câ ma ra e os mag na tas da ci -
da de de S. Se bas tião do a ram aos fran cis ca nos os ter re nos da er mi da de
San ta Lu zia. Como o lo cal não pa re ceu o mais pró prio a frei Le o nar do,
Mar tim de Sá e a câ ma ra con ce de ram-lhes o mor ro en tão cha ma do do
Car mo, de fron te da vár zea a do ba ir ro de Nos sa Se nho ra, so bre a la goa
de San to Antô nio. Os sig na tá ri os da do a ção, da ta da de 4 de abril, obri -
ga ram-se a de sa ba far o mato da vár zea, a fa zer uma rua até o mar, com
a lar gu ra co mum de trin ta pal mos, e le var à pra ia uma vala para san grar
a la goa, de modo a não ser no ci va aos re li gi o sos que ha bi tas sem sua vi -
zi nhan ça.

Frei Vi cen te, com pa nhe i ro do cus tó dio e no me a do pre si den -
te, fi cou di ri gin do as obras do Rio, e tal ati vi da de de sen vol veu que a 4
de ju nho de 1608 frei Le o nar do de Je sus pôde lan çar no fun do dos ali -
cer ces a pri me i ra pe dra dos cor re do res do atu al con ven to de San to
Antô nio. No Rio o fra de ba i a no tal vez per ma ne ces se até a vin da do go -
ver na dor D. Fran cis co de Sou sa em abril de 1609 e ou vi ria as que i xas de 
Afon so de Albu quer que, ca pi tão-mor, de que só fi ca va para seu go ver no 
o ar, por que D. Fran cis co cha ma ra a si a ter ra e D. Antô nio, seu fi lho, o
mar (in fra, 419).

Na com pa nhia do cus tó dio o ex-pre si den te par tiu para Olin -
da, onde iam ser aber tos es tu dos e ele de via le ci o nar. Pou co tem po exer -
ceu as fun ções, por que veio do re i no ou tro cus tó dio acom pa nha do de
mes tres de es tu do e es tu dan tes.

Re co lheu-se à Ba hia, até ser ele i to guar dião do con ven to em
1612 e logo cus tó dio em 15 de fe ve re i ro de 1614. Deu-se en tão nova
for ma à cus tó dia do Bra sil, au to ri za da a fa zer ca pí tu los re gu la res, em
que fos sem tam bém ele i tos os de fi ni do res. Afir ma Ja bo a tão que, para o
efe i to ca bal do as sim de ter mi na do, o novo cus tó dio par tiu da Ba hia para 
Olin da, onde re u niu o ca pí tu lo a 15 de ou tu bro. Se a data es ti ver cer ta,
re pe tiu a vi a gem no ano se guin te, como ele pró prio nar ra, em com pa -
nhia do Go ver na dor-Ge ral Gas par de Sou sa (in fra, 488). “Com ple tou seu
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go ver no com aque le acer to, pru dên cia e bom exem plo que pro me ti am sua vir tu de e
suas boas le tras”, re mon ta o cro nis ta da or dem se rá fi ca.

Ter mi na do o triê nio par tiu para o re i no, tal vez de se jo so de
im pri mir a Crô ni ca da Cus tó dia do Bra sil que com pu se ra.

Des ta obra só fala com co nhe ci men to de ca u sa Ge or ge Car -
do so, que em dois pas sos do Agi o ló gio Lu si ta no lhe cha ma bre ve. Bre ve
de ve ria ser efe ti va men te, pois, in clu in do seu tem po de cus tó dio, abar ca -
va ape nas trin ta anos. Duas de suas pá gi nas pa re cem ter pas sa do para
esta His tó ria, am bas re la ti vas a ín di os da Pa ra í ba (in fra 63, 394). Con te ria 
ma té ria va li o sa quan to à ca te que se dos ín di os con fi a dos aos ca pu chos e, 
nas di gres sões a que o au tor não era aves so quan do o as sun to prin ci pal
es cas se a va, in for ma ções de ca rá ter ge ral. Tra ta ria da fun da ção dos di ver -
sos con ven tos, pes so as que con tri bu í ram para sua ere ção, ca sos edi fi -
can tes, mi la gres que nun ca fal ta vam. Por onde an da rá? “Le van do-a con si go
seu au tor para a pro vín cia [de Por tu gal] no ano de 1618 as sim a ela como a esta
Cus tó dia só nos fi cou a no tí cia que des ta obra nos dão os es tra nhos”, es cre via Ja -
bo a tão no Preâm bu lo di gres si vo. Nada mais sa be mos. Con si de rar a Crô ni ca
da Cus tó dia pri me i ra par te des ta His tó ria, como fez Var nha gen, é es que -
cer o ta ma nho das duas, as da tas das res pec ti vas com po si ções, o in tu i to
bem de fi ni do de cada uma.

Para ins pi rar sua His tó ria do Bra sil o afas ta men to da pá tria não
po dia de i xar de ser be né fi co. O vi ver quo ti di a no pro vo ca va con fron tos,
com os con tras tes li ber ta ram-se as afi ni da des ele ti vas e as so ma va a idéia
de um con jun to amá vel. E ou tras cir cuns tân ci as fe li zes con cor re ram
para a idéia e re a li za ção das obras.

Do Alen te jo pro ce dia a fa mí lia pa ter na, em Évo ra ha via um
con ven to his tó ri co da or dem, nele pa re ce ter fi ca do al gum tem po. Em
Évo ra fez ou re no vou co nhe ci men to com Ma nu el Se ve rim de Fa ria, que 
ti nha um ir mão fran cis ca no, frei Cris tó vão de Lis boa, men ci o na do no
Li vro V. Tal vez fos se este o tra ço de união en tre am bos.

Se ve rim de Fa ria era um eru di to, aman te de li vros, de ma nus -
cri tos, de epi gra fia, de ge ne a lo gia, de he rál di ca, de nu mis má ti ca e até de
cu ri o si da des et no grá fi cas, pois frei Cris tó vão de Lis boa en vi ou-lhe al gu -
mas do Ma ra nhão e Pará. Na sua li vra ria fa mo sa, in fe liz men te in cen di a -
da com a do con de de Vi mi e i ro no ter re mo to de Lis boa, eram mu i tos
os li vros his tó ri cos. Com pra zia-se nes tes es tu dos, mas agra da va-lhe pou -
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co a his tó ria prag má ti ca, pre fe ria a bi o gra fia de que pu bli cou as de João
de Bar ros, Di o go do Cou to e Luís de Ca mões, te mas ge ra is como o
cres ci men to da po pu la ção, a or dem da mi lí cia, a no bre za e ou tros, ex -
pos tos nas No tí ci as de Por tu gal. Deu-se por úl ti mo a es cre ver fa tos con -
tem po râ ne os na for ma de ana is. Stu dart des co briu e pu bli cou mu i tos
frag men tos seus na His tó ria Por tu gue sa (For ta le za, 1903). Com o pse u dô -
ni mo de Fran cis co de Abreu pu bli cou o pri me i ro jor nal em lín gua por -
tu gue sa (J. C. Ro dri gues, Bib. Bra sil, 3/4).

No tra to com frei Vi cen te, Se ve rim de Fa ria des co briu-lhe
qua li da des de his to ri a dor e in ci tou-o à his tó ria. Sua bi bli o te ca se le ta e
opu len ta for ne cia ma té ria para nar ra ti va e mo de los para imi ta ção. Pu bli -
ca ria a obra à sua cus ta, ofe re ci men to se du tor, que em Por tu gal a im -
pres são era cara e di fí cil. Na li vra ria do chan tre fo ram es cri tos ou pelo
me nos ras cu nha dos qua se todo o pri me i ro li vro, a ma i or par te do se -
gun do (os ca pí tu los 139 e 149 des te são pos te ri o res a 1624) e as par tes
dos ou tros de pen den tes de João de Bar ros, Ma riz, Di o go de Couto e
Her re ra.

No ca pí tu lo ce le bra do em Lis boa a 16 de no vem bro de 1619,
frei Vi cen te foi ad mi ti do a vo tar como cus tó dio que aca ba va, e ele i to
guar dião da Ba hia. Em fe ve re i ro do ano se guin te ain da es ta va em Lis -
boa. Como se vê em Andra de e Sil va (Co lec. cro nol., 3, 4), de 21 des te
mês é o al va rá so bre a re si dên cia obri ga tó ria dos go ver na do res-ge ra is
na Ba hia, o que le vou Hen ri que Cor re ia da Sil va a abrir mão do car go
que ace i ta ra (in fra, 494). A pro vi dên cia, ob ti da pelo do na tá rio Du ar te de
Albu quer que Co e lho e Ma ti as de Albu quer que, no me a do para go ver nar
Per nam bu co, que não que ria su pe ri o res em sua go ver nan ça, já fora lem -
bra da por Gas par de Sou sa.

Frei Vi cen te em bar cou de po is para o Bra sil, mas não to mou
con ta do car go, in for ma Ja bo a tão. Onde fez a re nún cia, se em Per nam -
bu co, aon de as sis tia or di na ri a men te o cus tó dio, se na Ba hia, aon de de via 
as su mir o man do, fal tam me i os de apu rar. Em 1621 ina u gu rou-se com
gran de so le ni da de no con ven to do Rio uma ima gem de Sto. Antô nio,
vin da do re i no, agen ci a do o cor po com as es mo las de um ir mão le i go,
por te i ro de um con ven to, a ca be ça por um po bre que men di ga va para
jan tar (Sil va Lis boa, Ana is, 7, 219). Não pa re ce es tra nho nem in ve ros sí mil
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que frei Vi cen te fos se o por ta dor da ima gem e ele pró prio a ben zes se e
ina u gu ras se.

Como quer que seja, as sis tiu no Rio de po is de vol tar do re i no
e no na vio dos je su í tas na ve ga va para a Ba hia quan do foi apri si o na do
pe los ho lan de ses que se ti nham as se nho re a do da ci da de do Sal va dor.
Pri si o ne i ro con ti nu ou, a prin cí pio a bor do, de po is em ter ra, até a re con -
quis ta.

Com a li ber da de deu novo im pul so à obra e em 27 de de zem bro 
de 1627 lan ça va-lhe o pon to fi nal, con sa gran do-a a Ma nu el Se ve rim de
Fa ria. À his tó ria em pro sa acom pa nha va ou tra, es cri ta em ver so por um
ami go a quem in ci tou, diz-nos. Que ami go se ria este men ci o na do com
tan to de sa pe go e cur so ri a men te? Não se ria o pró prio Frei Vi cen te, imi -
tan do o caso que re lem bra de San to Agos ti nho e o bis po Sim pli ci a no?

Em 1630 foi ter ce i ra vez ele i to guar dião da Ba hia e des ta to -
mou pos se.

Deve ter mor ri do en tre 1636 e 1639, como es ta be le ce Ja bo a -
tão com seus ar gu men tos.

So bre vi veu, por tan to, uns dez anos de po is de con clu í da a His -
tó ria e pa re ce não ter se de sin te res sa do da obra, pois o có di ce exis ten te
na Tor re do Tom bo tem es cri ta à mar gem de cer tos ca pí tu los a nota a
lá pis Ad. Cor res pon dem a tais adi ções as úl ti mas oito li nhas da pág. 92,
as págs. 216-319, 339-342, 350-353, 368-372, 582-590, 595-605. E mais
na tu ral é atri buí-las a ele pró prio que a um es tra nho. Os acrés ci mos iri am
à me di da que no vos su ces sos eram apu ra dos e a di ver gên cia quan to à
nu me ra ção dos ca pí tu los, no ta da nos pro le gô me nos, pro ce de des tas
in ter ca la ções que su a vi za vam a im pa ciên cia. O có di ce da Tor re do Tom bo,
cum pre lem brar, nem é o ori gi nal nem tal vez fos se co pi a do do ori gi nal.

As duas mon ções de mar ço e se tem bro le va vam na vi os a Ba hia.
Qu an tas ve zes es pe ra ria ver em le tra de fôr ma a obra de sua ve lhi ce?
De sen ga nou-o logo Se ve rim de Fa ria? Hou ve al gu ma for ça su pe ri or a
sua von ta de que a pa ra li sas se?

Se ve rim de Fa ria vi veu até 1655.

Qu an do em 1618 frei Vi cen te do Sal va dor con clu iu a Crô ni ca
da Cus tó dia do Bra sil, um anô ni mo, não bem iden ti fi ca do ain da, com pu -
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nha em uma ca pi ta nia do Nor te, Per nam bu co ou mais pro va vel men te
Pa ra í ba, os Diá lo gos das Gran de zas do Bra sil, im pres sos fi nal men te na Rev.
do Inst. Arq. de Per nam bu co e no Diá rio Ofi ci al. Frei Vi cen te pa re ce ter co -
nhe ci do en tão ou mais tar de o au tor e pelo me nos par te da obra: em al -
guns pon tos, por exem plo as van ta gens da re la ção da Ba hia, como que
lhe res pon dem.

Por sua vez tra ta na His tó ria de as sun tos abor da dos pelo anô -
ni mo: a ha bi ta bi li da de da zona tór ri da, as res pon sa bi li da des no atra so da 
ter ra, a pos si bi li da de do Bra sil vir a ser cen tro e re fú gio do go ver no por -
tu guês, a pro ce dên cia da po pu la ção in dí ge na. So bre esta, en quan to os
Diá lo gos se per dem em hi pó te ses, ele, de po is de ci tar D. Di o go de Ava lo,
ter mi na sim ples men te (in fra, 52): “Esta opi nião não é cer ta e me nos o são ou -
tras que não re fi ro por que não têm fun da men to; o cer to é que esta gen te veio de ou tra
par te, po rém don de não se sabe, por que nem en tre eles há es cri tu ra, nem hou ve al gum
au tor an ti go que de les es cre ves se.”

Qu an do as opi niões de am bos co in ci dem, fun da men ta as suas 
com ar gu men tos pró pri os.

Era se nhor da cul tu ra da épo ca, ver sa do na li te ra tu ra la ti na sa -
gra da e pro fa na, na li te ra tu ra pá tria, le i tor de his tó ri as, de vi a gens, de
po e si as; sa bia es pa nhol e tal vez ita li a no.

Dou tor ia utro que jure, tra ta dos pon tos ju rí di cos com a pre ci -
são con ci sa do en ten di do. Pa re ce pre fe rir a te o lo gia aos câ no nes; de D.
Mar cos Te i xe i ra tem o cu i da do de no tar que pre ga va sem ser teó lo go,
pos to que gran de ca no nis ta, me lhor que mu i tos teó lo gos. Em mais de
um pas so in vo ca a fi lo so fia e a te o lo gia.

As fon tes em que be beu, até onde foi pos sí vel ras treá-las, po -
dem dis tri bu ir-se em:

obras ge ra is, que no Bra sil to ca vam aci den tal men te, como
as de João de Bar ros, Di o go do Cou to, Pe dro de Ma riz, Sa chi no,
Her re ra; 

obras par ti cu la res so bre o Bra sil, im pres sas umas como a his -
tó ria da nau San to Antô nio, a His tó ria de Gan da vo, a bi o gra fia de Anchi e ta;
iné di tas ou tras como o Su má rio das Arma das, re la ções, diá ri os, ro te i ros,
cuja pre sen ça o exa me aten to re ve la, mes mo quan do não res tam ou tros
ves tí gi os de sua exis tên cia; 
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co mu ni ca ções par ti cu la res, tra di ções co lhi das nos di ver sos lu -
ga res que per cor reu; 

do cu men tos semi-ofi ci a is, como jus ti fi ca ções, ates ta dos de
ser vi ços, in qui ri ções de tes te mu nhas.

Do cu men tos ofi ci a is, salvo um tra ta do de tré guas e ou tro de
paz, não co nhe ceu; a pu bli ci da de de sa fi na va dos atos do go ver no, e com 
isso não per de mos, por que lhes subs ti tui com van ta gem o tom po pu lar,
qua se fol cló ri co.

Às fon tes ali nha-se com uma fi de li da de que des cam ba va para
o ser vi lis mo; os in dí ge nas va ri am de de sig na ção com os ori gi na is con -
sul ta dos: gen ti os, ín di os, ne gros, bra sis, sel va gens pou cas ve zes, bár ba -
ros pou cas ve zes, rús ti co uma. Do Su má rio das Arma das co pia in sig ni fi -
cân ci as des ta or dem:

(in fra 288): “com todo este exér ci to que foi a mais for mo sa ca u sa que
nun ca Per nam bu co viu nem sei se verá, foi o ge ne ral Mar tim Le i tão, que as sim lhe
cha ma re mos nes ta jor na da” (cf. RT, 36, I, 33, 34);

(in fra 297): “ain da que o es pí ri to do Ou vi dor-ge ral Mar tim Le i tão que
já não cha ma rei ge ne ral” (cf. RT 1, c, 45).

Mu i tos exem plos des tes po de ri am ser adu zi dos. Daí a im pos -
si bi li da de de dis tin guir o pró prio do alhe io. Qu an do no cer co de Iga ra -
çu, con ta um ato de he ro ís mo das mu lhe res que de i xa ram o ini mi go
apro xi mar-se para dar-lhe mais cer te i ro gol pe e con clui (in fra 110): “foi
um fe i to mui he rói co para mu lhe res te rem tan to si lên cio e tan to âni mo”, es cre ve
isto por con ta pró pria ou já achou es cri to?

Para ten tar a His tó ria ha bi li ta va-o o amor à ter ra na tal, a cer te za 
no seu fu tu ro e tais sen ti men tos eram ra ros na que le tem po, como se
po dem ver tam bém nos Diá lo gos das Gran de zas. Seu amor à ter ra na tal es -
ten dia-se a tudo nela exis ten te. Con ta his tó ria de ín di os sem re ve lar an ti -
pa tia ou me nos pre zo. Um ne gro do con ven to ba i a no acha nele seu Ho -
me ro. No prin cí pio Bas tião pen dia para os ho lan de ses quan do foi to ma -
da a Ba hia; mas qui se ram ti rar-lhe um fa cão e ele tra tou de es con dê-lo
no pe i to de um dos in va so res e ga nhou gos to pelo san gue fla men go.
Nos en con tros avan ça va o mais pos sí vel, pre tex tan do o pe que no al can -
ce de sua fre cha e bra da va na sua meia lín gua que o bom do cro nis ta
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con ser vou: si pan ta, si pan ta, in ci tan do os com pa nhe i ros a re cor re rem à es -
pa da pois a arma de fogo men tia.

A pro pó si to de Anchi e ta no caso de Bo lés, diz (in fra  194) que
o ato é mais para ad mi ra do que para imi ta do. Nar ran do (in fra 612) que
Mar tim So a res se me tia nu e co a ti a do en tre os ín di os para ilu dir os fran -
ce ses e me lhor matá-los, cha ma a isto obra de su per-ro ga ção, isto é, de
trop de zèle. Ape nas con ta com as pe re za a sor te de Bal ta sar Fer raz (in fra
484/485), mas tra ta va-se de um caso edi fi can te, de um como cas ti go,
pelo des res pe i to à Igre ja e não po dia tran si gir.

Em ge ral atém-se à ca ri da de. D. Luís de Vas con ce los, o in fe liz 
go ver na dor do Bra sil, era sa bi da men te fi lho do ar ce bis po de Lis boa, mas
ele ape nas diz (in fra 163), que “o ar ce bis po era mu i to ami go des te fi dal go”. No
Su má rio lê-se o nome de uma pes soa que Mar tim Le i tão man dou sur rar;
ele con ta o fato sem de cla rar o nome do aço i ta do. Nas lu tas de D. Du ar te 
da Cos ta com o bis po D. Pe dro Fer nan des ale ga ig no rân cia para não
in ter vir (in fra 158); nas di fe ren ças en tre os dois po de res a pro pó si to de
Se bas tião da Pon te (in fra 222), não emi te pa re cer; quan do o bis po
D. Mar cos ar re ba ta o po der a Antão de Mes qui ta qua se en co bre o fato;
so bre a ra pa ci da de de D. Fra di que na Ba hia guar da a ma i or dis cri ção.

Na dis tri bu i ção das ma té ri as mos tra ha bi li da de in con tes tá vel.
O pri me i ro li vro des cre ve a ter ra qual a de fron ta ram os des -

co bri do res; o se gun do abar ca por or dem ge o grá fi ca o pe río do dos do -
na tá ri os; o ter ce i ro ter mi na com a per da da in de pen dên cia de Por tu gal;
o quar to co me ça com os so cor ros pres ta dos pe los es pa nhóis logo de po is
de Fi li pe Se gun do ter re u ni do as duas co ro as, e ter mi na no go ver no de
D. Di o go de Me ne ses, em que se pre pa rou a gran de avan ça da para o
Nor te; com este avan ço re a li za do sob Gas par de Sou sa co me ça o quin to,
que por não es tar com ple to fi cou qua se todo li mi ta do à guer ra ho lan de sa,
que so bre ve io.

O es ti lo pou co pre o cu pa o au tor. Pode es cre ver com ele gân -
cia e gra ça, mas em ge ral de sen vol vem-se os pe río dos des cu i do sos, a
ma ne i ra de con tas de ro sá rio de bu lha das ma qui nal men te. Às ve zes ocul ta
o subs tan ti vo para ma i or re al ce. Qu an do D. Fran cis co de Sou sa mor reu, 
nem uma vela ha via para lhe me ter na mão; “mas que re ria Deus alu miá-lo
na que le tran se por ou tras mu i tas que ha via le va do di an te, de mu i tas es mo las e obras
de pi e da de que sem pre fez”.

Ensa i os e Estu dos 127



Não des gos ta va de ali te ra ções e tro ca di lhos: Pã, pão, pau; de -
mô nio, do mí nio; re pen di do, re pre en di do; um ín dio por nome Gu a ra ci,
“que quer di zer sol, o qual tam bém se lhe pôs e mor reu no ca mi nho” (pág. 352);
Mar tim So a res Mo re no tem pou ca ten ça, “por isso lhe dá Deus mu i to âm bar 
por aque la pra ia [do Ce a rá] com que pode mu i to bem ma tar la ham bre (in fra,
612)”.

Re ve la-se nes tes tro ca di lhos uma face de seu bom hu mor,
ain da ex ter na do no gos to que sen tia pe las ma ni fes ta ções co le ti vas,
como a pes ca de curi mãs em Magé e a de ba le i as na Ba hia, no cu i da do
em jun tar ane do tas para dar ma i or des ta que às fi si o no mi as; quan do con -
ta va al gu ma, na tu ral men te as mi ma va.

Um ca pu cho não se pren dia à pri são do cla us tro; a men di cân cia
da or dem dava-lhe en tra da nas di ver sas clas ses so ci a is, em to das aca ta -
do; a con vi vên cia va ri a da tra zia-lhe a jo vi a li da de, a in dul gên cia, o are ja -
men to. O la tim, que apa re ce na de di ca tó ria e no pri me i ro li vro, é alhu res 
subs ti tu í do por di ze res po pu la res. Que há de mais li ge i ro nes te mun do?
O pen sa men to, di zia a sa be do ria das na ções, e frei Vi cen te es cre ve (in fra,
122/123): a ca ra ve la era um pen sa men to.

Às ve zes sor ri uma iro nia de li ca da nas pá gi nas da His tó ria.
Con ta vam os ín di os da Ba hia que Sumé, trans for ma do pe los co lo nos
em S. Tomé, deu uma pas sa da de lé gua da pra ia para a ilha da Maré.
Para onde foi de po is, ig no ra vam. “De via de ser indo pera a Índia, in si nua
frei Vi cen te (in fra 103); que quem tais pas sa das dava bem po dia cor rer to das es -
tas ter ras e quem as ha via de cor rer tam bém con vi nha que des se tais pas sa das.”

Seu li vro afi nal é uma co le ção de do cu men tos, an tes re du zi -
dos que re di gi dos, mais his tó ri as do Bra sil do que his tó ria do Bra sil. Isto 
que tal vez es mo re ceu o en tu si as mo de Ma nu el Se ve rim de Fa ria, acos tu -
ma do a obras va za das em ou tros mol des, é o que cons ti tu i rá sem pre
para nós o en can to e o pico do ve lho ba i a no.

Ima gi ne mos que a His tó ria de frei Vi cen te, em vez de fi car en -
ter ra da e per di da tan tos anos, vi es se logo à luz; as con se qüên ci as po di am
ter sido con si de rá ve is: ser vi ria de mo de lo.

Os ar qui vos es ta vam com ple tos e te ri am sido con sul ta dos
com as li mi ta ções im pos tas pelo tem po. As en tra das ser ta ne jas te ri am
atra í do a aten ção e o co nhe ci men to de las não fi ca ria em no mes es co te i -
ros, sem in di ca ções bi o grá fi cas, sem ache gas ge o grá fi cas, me ros su je i tos
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sem pre di ca dos. Mu i tas ane do tas te ri am sido co lhi das, que bran do a mo -
no to nia pe des tre ou so le ne com que os Ro cha Pi tas, os Ber re dos, os Ja -
bo a tões afron ta ram a pu bli ci da de.

Frei Vi cen te ul ti mou a His tó ria do Bra sil em 1627; só um sé cu lo
mais tar de saiu Se bas tião da Ro cha Pita com uma His tó ria... da Amé ri ca
Por tu gue sa.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fran cis co Ra mos Paz∗

EM Afi fe, Vi a na do Cas te lo, nas ceu a 26 de ja ne i ro de
1838, Fran cis co Ra mos Paz, fi lho le gí ti mo de João Ra mos Paz e Te re sa
de Aze ve do. A fa mí lia dis pu nha de al guns re cur sos; não foi a pe nú ria
que trou xe para o Bra sil o imi gran te im pú be re, com a abo na ção pa ter na, 
como cons ta do pas sa por te; pro va vel men te o pai as sen tia por vir ao
mes mo tem po al gum com pa tri o ta de con fi an ça, que pro me tes se rá pi da
co lo ca ção ao me ni no.

Par tiu do Por to no bri gue Men tor, che gou ao Rio em 14 de
de zem bro de 1850. Apre sen tan do-se à po li cia em 10 de maio do ano
se guin te, de cla ra-se ca i xe i ro, mo ra dor à Rua de S. Pe dro, 26, loja, uma
dro ga ria; pas sou de po is à casa de um ca fe sis ta da Rua dos Be ne di ti nos.
Des de 1853 fi li ou-se numa das or dens ter ce i ras: eram es tas as úni cas
ins ti tu i ções de pre vi dên cia da épo ca. O ve lho Vi tó rio da Cos ta, di re tor
de um co lé gio afa ma do, aos alu nos mais dis tin tos pre mi a va com o
di plo ma de uma de las.

A vida dos ca i xe i ros cor ria dura na que les tem pos: ti nham
casa, co mi da, rou pa la va da, mé di co, bo ti ca, tudo por con ta dos pa trões;

∗ Pu bli ca do em fo lhe to, edi ção do Jor nal do Comér cio, de se tem bro de 1920.



mas na rua não po di am usar nem pa le tó, nem gra va ta, nem cha péu;
sal vo co zi nha, que exi gia com pe tên cia, fa zi am to dos os ser vi ços do més ti -
cos. Paz la vou pra tos na casa do ca fe sis ta.

Nes ta rude es co la, além de eco no mi as, po dia quem para tan to 
se dis pu nha, cul ti var a in te li gên cia. A Bi bli o te ca Na ci o nal, imer sa na
le tar gia só mais tar de dis si pa da gra ças a Ra miz Gal vão, abria-se ape nas
al guns ho ras di ur nas, es plên di da inu ti li da de para quem ti nha o dia to ma do.
Fa zi am-lhe as ve zes o Ga bi ne te Por tu guês de Le i tu ra, ain da e sem pre
vi go ro so, e a Bi bli o te ca Flu mi nen se hoje ex tin ta. O con ser va dor des ta,
Fran cis co Antô nio Mar tins, bi blió fi lo in de fes so e li ge i ra men te ma nía co,
fa la va com sa u da de da era de 50 e 60; o gos to de ler e ins tru ir-se alas tra va 
e só de sa pa re ceu, para nun ca mais vol ver, com as so ci e da des de cor ri das 
de ca va los, as se ve ra va. A ver da de des tas afir ma ções é ro bus te ci da
pela quan ti da de de au to di da tas for ma dos en tão: Ma cha do de Assis, os
ir mãos Melo, Cu nha Vas co e mu i tos ou tros. Tal vez au xi li as se os es tu dos 
de Paz o imi gra do Ber nar di no Pi nhe i ro, pou co mais ve lho, que tor nou
para o re i no de po is de quin ze me ses de au sên cia e lá con quis tou nome
dis tin to.

Em 1885 Fran cis co Paz su biu para Pe tró po lis; du ran te anos
em pre gou-se numa casa de co mis sões (a cor res pon dên cia ia di ri gi da a
So a res e Com pa nhia). Se de fato emi grou qua se anal fa be to, apro ve i ta ra
bem o tem po: pôde co la bo rar no Pa ra í ba, jor nal sus ten ta do por Emí lio
Za lu ar na ci da de ser ra na de 1857 a 1860, e au xi li ar, jun ta men te com
Ma nu el Antô nio de Alme i da, Ma cha do de Assis, etc. a tra du ção do Bra sil
Pi to res co de Char les Ri bey rol les.

Este es cri tor amá vel, pros cri to de Na po leão III, ami go de
Vic tor Hugo, co nhe ci do dos ho mens cuja no me a da atra ves sa ra o Atlân -
ti co, de i xou a mais sim pá ti ca me mó ria en tre os neó fi tos que, vivo, o te ri am
trans fi gu ra do em so bre-ho mem se o seu bom sen so e sua sim pli ci da de
não dis su a dis sem os exal ta dos inex pe ri en tes. Ma cha do de Assis lem bra -
va-se do modo ca ri nho so por que lhe cha ma va “mon cher Ma cha do”.
Seus res tos mor ta is ja zem no ce mi té rio de Ma ruí; a pe di do dos ad mi ra -
do res, en tre os qua is so bres sa ía Qu in ti no Bo ca i ú va, Vic tor Hugo es cre -
veu um epi tá fio ain da le gí vel:

Il ac cep ta l’exil, il aima les souf fran ces;
Intré pi de, il vou lut tou tes les dé li vran ces;
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Il ser vit tous les dro its par tou tes les ver tus
Car l’idée est un gla i ve et l’âme est une for ce;
Et la plu me de Wil ber for ce
Sort du même four re au que le fer de Bru tus.
Qu an do des ceu de Pe tró po lis, Fran cis co Paz vi nha re sol vi do

a não ser mais ca i xe i ro; tra ba lho não fal ta va para quem re u nia se ri e da de
e com pe tên cia: re la tó ri os de di re to ri as, es ta tu tos de com pa nhi as, exa mes 
de es cri tas, etc.

Os mo men tos de la zer não se per di am: gran de par te de les
ocu pa va uma so ci e da de de mo ços, o Re ti ro Li te rá rio Por tu guês, a res -
pe i to do qual es cre veu Re i nal do Car los Mon to ro no Diá rio do Rio, em
mar ço de 1872: “O Re ti ro Li te rá rio Por tu guês teve seu se ma ná rio ins tru ti vo e re -
a li zou sa ra us li te rá ri os e ar tís ti cos com no tá vel su ces so. Mas o fim prin ci pal da ins ti -
tu i ção foi pro por ci o nar aos as so ci a dos o en si no pre pa ra tó rio so bre es tu dos de lín guas e 
fi lo sof ia que lhes fa cul tas se mais tar de o in gres so nas car re i ras li be rais. O Sr. F. R.
Paz, ima gi na ção bri lhan te, ins pi ra ção ora tó ria da ma i or dis tin ção, memó ria fácil e
abun dan te dos mais va ri a dos co nhe ci men tos, pos su in do gran des do tes para o uso da
pa la vra, foi vi go ro so am pa ro des ta as so ci a ção e, com o pró prio ca be dal de co nhe ci men -
tos que ia ad qui rin do e que der ra ma va ge ne ro sa men te nas dis cus sões com os seus
consó ci os, des per tou ne les as mais no bres idéias e o mais ín ti mo amor ao es tu do.”

Ou tro de seus pon tos pre di le tos era o Diá rio do Rio, di ri gi do
por Sal da nha Ma ri nho, vin do das ter ras de Va len ça para aqui ven cer as
ele i ções ge ra is de 1860, co ra ção ge ne ro so, do ta do de uma ju ven tu de
es pi ri tu al que se trans mi tia aos com pa nhe i ros e o fa zia o mais jo vem de
to dos. Os pro ven tos de sua ren do sa ban ca Sal da nha sa cri fi cou ao Diá rio, 
ten do ao lado Qu in ti no Bo ca i ú va, Ma cha do de Assis, Cé sar Mu zio, Sal -
va dor de Men don ça. Con tou este no Impar ci al que qua se to das as no i tes
Paz com pa re cia como se fos se um dos re da to res ex tra nu me rá ri os.

Com Sal da nha Ma ri nho ain da mais se li gou de po is do Diá rio.
Aos 21 anos fi li a ra-se no Gran de Ori en te do Vale do Pas se io e quan do
o Gran de Ori en te de Be ne di ti nos abriu ci são, dis pos to a in flu ir alma
nova no ins ti tu to ar ca i co, Paz acom pa nhou Sal da nha Ma ri nho e Jo a -
quim José Iná cio, mais tar de Vis con de de Inha ú ma, na obra de re ge ne -
ra ção. O al mi ran te Iná cio co brou-lhe afe to; mais de uma vez es cre -
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veu-lhe do Pa ra guai, onde co man da va a es qua dra na ci o nal, sem pre des -
ve la do pela as so ci a ção tão cara a am bos.

Sob o pse u dô ni mo Eu ri co, Paz im pri miu um opús cu lo em
1872 in ti tu la do O pon to ne gro. O pon to ne gro para ele eram cer tos bis pos, 
des ta can do en tre ou tros o de Per nam bu co, que ain da não to ma ra con ta
da di o ce se e an tes de ter mi na do o ano de via dar mu i to que fa lar.

Na ques tão re li gi o sa Sal da nha Ma ri nho en trou com os ar ti gos 
de Gan ga nel li, re u ni dos em pon de ro sos vo lu mes. A di re ção da cam pa nha 
foi so bre tu do obra de Paz, se cre tá rio-ge ral do Gran de Ori en te. Está en -
cer ra da esta pá gi na da his tó ria e com a se pa ra ção da Igre ja e do Es ta do
é pou co pro vá vel nova cri se. O ter ce i ro vo lu me da bi o gra fia de um
es ta dis ta do Im pé rio es cri ta por Jo a quim Na bu co, tra ta bre ve men te dos
su ces sos com gran de isen ção e su pe ri o ri da de.

Ca vou-se por este modo en tre o Tro no e o Altar um fos so
não mais ce ga do. Um ecle siás ti co te u tô ni co de alta cul tu ra, em in te res -
san te li vro as si na do Si cra no, con ta que a 16 de no vem bro de 1889 o bis -
po do Rio to man do a bar ca da Pra ia Gran de, aon de ia co me çar uma vi -
si ta pas to ral, ao ver cer ca do de sol da dos o paço da ci da de e ao sa ber que 
den tro es ta va de ti do D. Pe dro II, dis se de modo a ser bem ou vi do: “Isto
mes mo fez ele aos bis pos.”

Por este tem po e logo em se gui da en trou em vá ri as em pre sas
de que não co lheu o efe i to es pe ra do. Re sol veu por isso li qui dar o que
ti nha, ir abra çar a fa mí lia, a mãe que ain da vi via e vi veu até com ple tar os 
oi ten ta e cin co anos, vi si tar a ex po si ção de Pa ris e mais par tes do Ve lho
Mun do para que bas tas sem suas pos ses. Vol ta ria para re co me çar a vida,
como vin te o oito anos an tes.

Di ver sas ex cur sões fez a al gu mas pro vín ci as, à Argen ti na, ao
Chi le pelo es tre i to de Ma ga lhães e pe los Andes, ao Egi to. Não lhe foi
dado ver o Ja pão e os Esta dos Uni dos como tan to de se ja va.

Uma vi a gem a Por tu gal fe i ta de po is de pro cla ma da a re pú bli ca
bra si le i ra ca u sou-lhe do lo ro sa im pres são. Encon trou a mo nar quia em
com ple to des man cho; o mo nar ca es te a va-se ape nas na guar da mu ni -
ci pal; a re pú bli ca já te ria vin do se o câm bio do Bra sil não ti ves se ba i xa do
tan to. Isto, po rém, não era o pior; o pior era a fal ta de ca pa ci da de e pre -
pa ro dos re pu bli ca nos, en tre os qua is fez mu i tos ami gos, para de fron ta -
rem o fu tu ro e sal va rem a pá tria.
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No tem po do Re ti ro Li te rá rio, so ci e da de de mo ços, es pé cie
de câ ma ra ba i xa da co lô nia por tu gue sa, dera as ma i o res pro vas de lu si ta -
nis mo e até de ba ir ris mo; como no caso da bi bli o te ca de Go mes de
Amo rim, res ga ta da e res ti tu í da ao pu pi lo e fu tu ro bió gra fo de Gar rett.
Dis sol vi do ou amor te ci do o grê mio, ati ra do ele a ou tros me i os e atra í do 
por in fluên ci as di ver sas, suas afe i ções ar re fe ce ram. “Nas ci em Por tu gal,
fiz-me no Bra sil, sou pro fun da men te bra si le i ro; nun ca, po rém, apre sen ta rei re que ri -
men to para na tu ra li zar-me”, – re pe tia. Ti rou-o do em ba ra ço a re pú bli ca,
de cre tan do a na tu ra li za ção tá ci ta. Mais tar de con ce de ram-lhe as hon ras
de te nen te-co ro nel do Exér ci to, pre ce den do-as do pos to de co ro nel da
Guar da Na ci o nal, o que nun ca foi. Mu i to sé rio pa gou pa ten te e es con -
deu-a com um co men tá rio irô ni co.

De po is da vi a gem à ex po si ção de Pa ris, re pe ti da em 1889 e
1900, apa re ce seu nome na di re to ria e no con se lho fis cal de di ver sas
so ci e da des; era sem pre um ele men to de in te li gên cia, de ati vi da de e de
har mo nia. Seus com pa nhe i ros res tan tes fa zem-lhe ain da as me lho res re -
fe rên ci as. No Ban co do Bra sil, se gun do Ge tú lio das Ne ves, que com ele
ser viu al gum tem po, cha ma vam-lhe o João das Re gras e não cor ria pa pel 
im por tan te sem seu vis to.

O car go do Ban co do Bra sil foi o úl ti mo ou pe núl ti mo que
exer ceu. Cer tas sen ten ças es qui si tas le va ram-no ao ce ti cis mo de um
ad vo ga do emi nen te, seu ami go, que por fim re du ziu a con sul tas sua ati -
vi da de fo ren se.

Além dis so, dos seus anos de tra ba lhos apu ra ra um ca be dal
mo des to que lhe bas ta va. “Nun ca tive jeito para rico – di zia; na guer ra do Pa -
ra guai quan to po dia ter ga nha do? No en ci lha men to tive medo de per der e por isso
não me ar ris quei a ga nhar.”

Pela tar de apa re cia no es cri tó rio do Vis con de de Mo ra is, seu
ve lho ami go, aon de ti nha sua car te i ra; pou cas ho ras bas ta vam a seus
ne gó ci os. Os ami gos, da mo ci da de, da boa e da má for tu na, ti nham ido
de sa pa re cen do. Pas sa va a ma i or par te do tem po em casa, na com pa nhia
dos ob je tos que en can ta ram o me lhor de sua exis tên cia.

Dran mor, no tá vel po e ta ale mão, pse u dô ni mo de Fern. v.
Schmid, su í ço que pas sou a ma i or par te da vida no Bra sil, tra du ziu em
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fran cês e man dou aos jor na is uma das mais fa mo sas de suas pro du ções
– Re qui em. Pro cu rei-a na Ga ze ta de No tí ci as, aon de en tão es cre vi nha va o
me nos que po dia. Nin guém me deu no tí cia, até que Pa tro cí nio me dis se: 
– Foi o Paz que le vou.

Nun ca ti nha ou vi do tal nome; só en tão sou be que fa zia par te
do con se lho fis cal da em pre sa, mu i to ínti mo de Fer re i ra de Ara ú jo e
Hen ri que Cha ves, pro cu ra dor, ve lho e fra ter nal an ti go de Elí sio Mendes, 
co-pro pri e tá rio da fo lha. Pas sa va isto em co me ços de 1880; co nhe ci-o
pou co de po is.

Cos tu ma va apa re cer qua se to das as no i tes. Che ga va an tes das
8, con fe ren ci a va no bal cão com o Jú lio Bra ga, ca i xa, mu i to boa pes soa se
es ta va de bom hu mor e não lhe pe di am al gum adi an ta men to, que de po is
de mu i to es bra ve jar em ge ral fa zia. Paz era como a pró pria pes soa do Elí -
sio, para ele nada ha via re ser va do; Jú lio res pe i ta va-o como a nin guém.

De po is su bia para a re da ção, sen ta va-se numa ca de i ra de so -
cu pa da, pa les tra va, se era caso, em pe nha va-se na co lhe i ta quo ti di a na;
obras ofe re ci das, jor na is das pro vín ci as ou do ex te ri or, tudo pas sa va-lhe
pe los olhos e car re ga va se que ria. O mes mo de via ter fe i to no Diá rio do
Rio, na Re pú bli ca, no Glo bo, para onde o atra í ra a ve lha ami za de de Qu in -
ti no Bo ca i ú va.

Qu an do se re ti ra va, fa zia-lhe mu i tas ve zes com pa nhia, en trá -
va mos num café e con ver sá va mos ho ras es que ci das. Gos ta va de con ver -
sar e con ver sa va bem. Espí ri to não lhe fal ta va: quan do as so ci e da des
car na va les cas ain da não ti nham abo li do as más ca ras avul sas, fa zia
sem pre su ces so, in for mou-me Fer re i ra de Ara ú jo. Ha via no seu es pí ri to
um pico es pe ci al, só li ge i ra men te tra va do quan do vi sa va à pró pria
pes soa; tra ta va de pre fe rên cia dos ami gos; pes so as com quem por qual -
quer mo ti vo não sim pa ti za va des vi a va da con ver sa ção o mais pos sí vel;
nun ca ab sor veu a pi men ta do bra si le i ro nato, que re pu ta o dia bem
che io e dor me far to se en ri que ce a ga le ria com mais uma fi gu ra de cre ti -
no ou tra tan te.

À sua che ga da o Rio era ain da a ci da de co lo ni al que só de i xou 
de ser quan do, abo li do o trá fi co, vi e ram para a ter ra os ca pi ta is em pre -
ga dos no mar.

Ha via nela ti pos cu ri o sos: apra zia-se em me mo rá-los; um
dos úl ti mos a de sa pa re cer foi Gu er ra Sa pa te i ro, a res pe i to do qual se
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im pri miu um ar ti go na Ga ze ta em gran de par te es cri to ou ins pi ra do
por ele.

Lem bra va sem pre seus ami gos mais an ti gos, gru pa dos à
roda do Bra sil Pi to res co e do Pa ra í ba. Des tes sin gu la ri za va Ma nu el
Antô nio de Alme i da, o das Me mó ri as de um Sar gen to de Mi lí ci as: não co -
nhe ce ra pes soa me lhor; de seus in te res ses se en car re ga ra quan do
Alme i da es te ve em Fri bur go, pou co an tes do fa tal na u frá gio do Her mes
em Ma caé. Foi Alme i da quem des co briu Ma cha do de Assis, me dío cre 
ti pó gra fo da Impren sa Na ci o nal, e lhe fa ci li tou a car re i ra li te rá ria.
Lem bra va mu i to Re mí gio de Sena Pe re i ra, um gran de ge ne ral de nas -
cen ça, que man da va nos ami gos e era na tu ral men te obe de ci do por
to dos, até pelo Qu in ti no.

Con ta va his tó ri as de li vros ra ros, in ci den tes de ca ça das bi bli o -
grá fi cas, pe que nas rus gas li te rá ri as; uma das ví ti mas dos con tem po râ ne os
era Pe re i ra da Sil va, o de Ma nu el de Mo ra is e Je rô ni mo da Cor te-Real .
Di zia-se que seu nome fi gu ra va em um vo lu me do Dict. de la Con vers.
com o epí te to O Ca pa dó cio.

De sua ex pe riên cia de jor na lis mo, co lhi da no Cor re io Mer can til, 
no Diá rio do Rio e na Re pú bli ca, con clu í ra que a vi tó ria não de pen dia dos
re da to res, mas do bal cão. O Jor nal do Co mér cio nun ca ti ve ra mais pres tí gio 
do que quan do sus pen deu anos a fio os ar ti gos de fun do. A pros pe ri da de
evi den te da Ga ze ta não sa bia até onde che ga ria; se não fos se o ca rá ter
ine xo rá vel de Elí sio, te ria man gra do no nas ce dou ro.

Os dois ma i o res ma les do Rio ti nham sido o Jor nal e o Alca -
zar. A pre ven ção con tra o gran de ór gão de via pro ce der dos jor na lis tas
de si lu di dos e pou co ven tu ro sos com que con vi ve ra e era ain da ge ne ra li -
za da. João de Alme i da, o rei dos re pór te res do seu tem po, ju ra va que só
mor re ria sa tis fe i to no dia em que le vas se para casa um ti jo lo do edi fí cio
des tru í do pela in dig na ção po pu lar. Para tais ex plo si vos não da vam o
tem pe ra men to equi li bra do de Fran cis co Paz e a lu ci dez de sua in te li gên -
cia. O Jor nal sou be de po is que brar as tra di ções dos dois Cas tros, de
Adet, de Le o nar do con tra os qua is se insur gia.

Con si de ra va o Alca zar, o tem plo de Ofen bach e do can cã, um 
se mi ná rio de des cré di to, de de com po si ção, de des res pe i to, pre cur sor
dos bon des, dos jor na is ca ri ca tos e da im pren sa ba ra ta, que tudo ar ra sa -
vam. Gos ta va mu i to do nar rar suas vi a gens.
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Para que ir adi an te? Os que o fre quen tá va mos e co nhe cía mos
o seu va lor, mu i tas ve zes lhe pe di mos de i xas se me mó ri as: sor ria, des cul -
pa va-se, des con ver sa va; nada es cre veu.

Como co le ci o na dor Fran cis co Paz re ve lou-se ao pú bli co na
Expo si ção de his tó ria e ge o gra fia do Bra sil re a li za da pela Bi bli o te ca
Na ci o nal em 1881. Os ex tre mos, até onde o le vou a di li gên cia mos tram
o ca tá lo go de seus li vros e o dos ob je tos de arte já dis per sos em le i lão.
Du ran te mais de meio sé cu lo, diz-se-ia, não fez se não co le ci o nar, se a
con quis ta do pão, os de ve res a que não sa bia nem que ria fu gir, não lhe
de i xas sem ape nas os mo men tos de so bra para ce var a pa i xão.

Co me çou cedo, no seu quar to mes qui nho de sol te i rão po bre,
com re cur sos mí ni mos, com pen sa dos pela fal ta de con cor ren tes. Ouvi
ao ve lho Melo Mo ra is que, an tes de seu de sa gui sa do com o Ga bi ne te
Rio Bran co, não se fa zia caso de im pres sos ou ma nus cri tos aqui no Rio:
era até fa vor pedi-los e levá-los. Alfar ra bis tas ha via cer ta men te, so bre tu do 
de com pên di os (aon de há es tu dan te há sebo), de obras de me di ci na,
di re i to e ma te má ti ca, atra sa dos como tro glo di tas quan to ao mais. A
no ção de li vro raro data de pou cos anos, pro pa gou-se va ga ro sa men te,
ain da ago ra não de i xa de ser eso té ri ca.

As di ver sas vi a gens den tro e fora do Bra sil ofe re ce ram oca -
siões fa vo rá ve is, cu i da do sa men te apro ve i ta das. Suas re la ções ma çô ni cas
de vi am tra zer cer tas fa ci li da des. Sua per se ve ran ça cres cia com as di fi cul -
da des. Os ami gos não o es que ci am.

Em seus li vros há mu i ta va ri e da de e al guns até ca u sam es tra -
nhe za: na par te bra si le i ra e na par te por tu gue sa es tão os mais nu me ro -
sos e de ma i or va lia. Não os ti nha para or na tos: lia-os, ano ta va-os,
do cu men ta va-os com re ta lhos de jor na is, in ter ca la va fo lhas ar ran ca das
de ou tros li vros, ma teri al tal vez de pla nos nun ca pos tos em exe cu ção.

Arran car fo lhas de um li vro para jun tá-las a ou tro há de pro -
vo car re pa ros, mas ex pli ca-se. Paz nun ca teve bi bli o te cá rio nem re sidiu
em ca sas es pa ço sas, co nhe cia as di fi cul da des da guer ri lha con tra a hos te
eru di ta das tra ças e do cu pim, não que ria so bre car re gar-se de pu bli ca -
ções vo lu mo sas mais pró pri as de es ta be le ci men tos pú bli cos, fu gia dos
pesos mor tos. Sem ca tá lo go sa bia per fe i ta men te gui ar-se nes se la bi rin to. 
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Qu an do lhe era pe di do qual quer li vro, tra zia-o logo ou sem gran de
de mo ra, mes mo tra tan do-se de fo lhe tos mí ni mos, que gos ta va de en ca -
par, es cre ven do o tí tu lo a lá pis no pa pel da capa.

Empres ta va li vros ge ne ro sa men te, dava-os até: uma vez en -
con trou seis exem pla res do úl ti mo vo lu me das Me mó ri as da Ba hia de Iná -
cio Ació li, que é bas tan te raro; ad qui riu-os to dos e dis tri bu iu por ami gos 
que não o pos su íam. Um ma nus cri to in te res san te para a his tó ria da Uni -
ver si da de de Co im bra ofe re ceu à Aca de mia das Ciên ci as de Lis boa,
que o edi tou. A pu bli ca ção das obras pós tu mas de Eça de Qu e i rós só foi
pos sí vel por que fran ca e de sin te res sa da men te en tre gou to dos os nú me -
ros da Ga ze ta re u ni dos du ran te anos. Ou tras ofer tas po de ri am ci tar-se.

Paz go zou sem pre de sa ú de inal te rá vel, pa re cia fa da do ao
cen te ná rio quan do su cum biu à es pa nho la em 31 de ja ne i ro do ano pas -
sa do, aos oi ten ta e um anos e cin co dias.

Em seu tes ta men to dis pôs que não se man das se no tí cia do
sua mor te à Impren sa, que não hou ves se con vi tes para o en ter ro, que
este fos se de úl ti ma clas se, que não lhe re vol ves sem os ossos de po si ta -
dos em se pul tu ra rasa nem pu bli cas sem os le ga dos.

Para pri me i ro tes ta men te i ro es co lheu Sílvio Vi e i ra Sou to, a
quem co nhe cia des de a in fân cia.

Quem viu a inte li gên cia, a le al da de, o de vo ta men to in fle xí vel
de Vi e i ra Sou to du ran te qua se dois anos, não sabe, se ad mira mais a fe li -
ci da de e a pers pi cá cia de quem es co lheu, se a no bre za do es co lhi do.

Gran de pra zer sen tiu o dig no tes ta men te i ro, e não será o úni co 
a sen ti-lo, man ten do ín te gra a bi bli o te ca de seu ami go: era o seu de se jo;
foi o seu ga lar dão. Adqui riu-a Arnal do Gu in le, que as su me gra ve res -
pon sa bi li da de, e com mu i to me nos anos, su pe ri o res re cur sos, men ta li da de 
mais cul ti va da, po de rá con ser var e con ti nu ar a obra em que con su miu
dois ter ços de sua exis tên cia la bo ri o sa e ho nes ta o sa u do so Fran cis co
Ra mos Paz.

De po is de pu bli ca das es tas li nhas no Su ple men to do ca tá lo go
da bi bli o te ca de Fran cis co Paz, hou ve um fato aus pi ci o so a tem po de
ser aqui no ta do.
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Arnal do Gu in le doou o es pó lio opi mo à Bi bli o te ca Na ci o nal
e des ti nou uma ver ba para con ti nu ar e com ple tar as co le ções. Assim não 
pe re ceu a ten dên cia ide a lis ta que ilu mi nou as agru ras do imi gran te
po bre e o gui ou sem pre em to das as vi cis si tu des da exis tên cia. Se hou -
ves se mais ho mens como Paz, não fal ta ri am ou tros como Sílvio Vi e i ra
Sou to e Arnal do Gu in le.
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Do Rio de Ja ne i ro a Cu i a bá∗

(Pre fá cio)

A 27 de de zem bro de 1884 o Jor nal do Co mér cio im -
pri miu uma co mu ni ca ção so bre a ge o gra fia fí si ca do rio Pa ra guai re me ti da 
por Her bert H. Smith.

Co nhe cia-o de nome des de sua ida ao Ce a rá, in cum bi do por
um pe rió di co es ta du ni den se de es tu dar a seca de 1877 e se guin tes. Com
gran de pra zer lera a ma i or par te de seu vo lu me so bre a Amazônia e o
li to ral bra si lí co. Sa bia que an da va em ex plo ra ção ci en tí fi ca pe los ser tões. 
Não o jul ga va tão pró xi mo. 

A no tí cia de sua che ga da in te res sou-me so bre ma ne i ra.
No mes mo dia en ca mi nhei-me ao Mu seu Na ci o nal para

im for mar-me com o seu com pa tri o ta Orvi le Der bi. Lá es ta va Smith.
Der bi apre sen tou-nos. Tal vez por vê-lo no meio de aves em pa lha das
deu-me a im pres são de um per nal ta.

Des cre ve-o bem um fino ob ser va dor que o con ver sou bas -
tan te na que la épo ca. “Qu an do o co nhe ci, es cre ve-me Cas tro Fon se ca, po de ria ter
pou co mais ou me nos uns trin ta e cin co anos de ida de. Era de es ta tu ra me di a na, seco 
de cor po, mas de ma gre za rija. Sem pre se ve ra men te tra ja do de so bre ca sa ca pre ta, um 

∗ Pre fá cio ao li vro Do Rio de Ja ne i ro a Cu i a bá, de Her bert H. Smith, pu bli ca do em 1921.



tan to lon ga tal vez e um tan to usa da, si bem que sem de mons trar a mí ni ma dis cre -
pân cia do as se io. Para a im pres são ge ral, con tri bu ía jun ta men te com a fir me za dos
tra ços a acen tu a da pa li dez do sem blan te, or la do por uma pe que na bar ba ne gra, pou -
co den sa e li ge i ra men te hís pi da, pa li dez em que não se ria er ra do di vi sar um leve tom
de as ce tis mo, ou ex tre ma do de vo ta men to pela ciên cia. To da via, o que à pri me i ra vis ta 
nele ain da mais im pres si o na va era a fi xi dez do olhar de raro bri lho e de uma se re ni -
da de pe ne tran te, por onde de i xa va per ce ber o con tí nuo es for ço não só de pro cu rar ou -
vir fa lar pe los olhos, à ma ne i ra dos sur dos de viva in te li gên cia e este era seu caso,
senão tam bém como um sin ce ro de se jo de pers cru tar a sin ce ri da de do aco lhi men to dos
que com ele tra ta vam.”

A apre sen ta ção de Der bi re sul tou em sim pa tia ins tan tâ nea,
se gui da logo de ami za de só li da, a que se as so ci ou Vale Ca bral, o sa u do so,
o ines que cí vel che fe da se ção dos ma nus cri tos da Biblioteca Na ci o nal.
Ca bral con vi dou-o para sua com pa nhia. No es tu di o so cu bí cu lo da Rua
das Man gue i ras, hoje de mo li do, na Rua de D. Lu í sa aon de eu re si dia, no
Pas se io Pú bli co, sem pre que nos era per mi ti do re fo ci lá va mos os três em 
pa les tras in ter mi ná ve is.

Smith es tu da va na uni ver si da de de Cornell quan do teve por
pro fes sor Ch. Fre de ric Hartt, ver da de i ro gê nio, in te li gên cia ge nu i na -
men te uni ver sal, com um ca be dal enor me de sa ber nos do mí ni os mais
re mo tos, ain da ma i or ca pa ci da de de ad qui rir e apren der, di zia Smith, em 
ple no acor do com Der bi, para quem Hartt foi a gran de ado ra ção de
toda a vida.

O mes tre, que a fe bre ama re la ha via de ce i far no pino da vi ri -
li da de, per su a diu ao neó fi to de que di plo mas aca dê mi cos fi gu ra vam me ras
con ven ções es té re is; o im por tan te era ar car com a re a li da de e ar ran -
car-lhe os ar ca nos. Assim trou xe-o para o Bra sil e ati rou-o na car re i ra
das ex plo ra ções ci en tí fi cas. Os pri me i ros amo res de Smith fo ram a ge o -
lo gia, a ge o mor fia; ago ra pre fe ria in ves ti gar a dis tri bu i ção de vida no
Pla ne ta, o que mais tar de se cha mou bi o ge o gra fia, a mais bela das ciên -
ci as, in sis tia con vic to. So bre a dis tri bu i ção dos ani ma is nas ma tas e nos
cam pos do Bra sil e a cor res pon dên cia das res pec ti vas fa u nas com uma e 
ou tra for ma ção ve ge ta is, che gou a re sul ta dos no vos e gol pe an tes. Que
pena os não haja re du zi do a es cri ta! Pro me teu-os para a se gun da edi ção
bra si le i ra de Va päus, que nun ca saiu.

Que vi e ra fa zer à ca pi tal do Impé rio?
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Sa í ra dos Esta dos Uni dos com al guns sub sí di os e pro mes sas
par ti cu la res; aqui fi ze ra um con tra to vago com o Mu seu Na ci o nal; no
ar dor das pes qui sas es va iu-se a no ção das co i sas; os re cur sos fo ram de fi -
nhan do ao com pas so do tem po; vi nha ao Rio ver se no Mu seu ob te ria
me i os de tra zer a Se nho ra e as co le ções que de i xa ra na Cha pa da, a pou -
cos qui lô me tros de Cu i a bá.

A seu fa vor em pre ga mos nos sa pou ca va lia. Uma cir cuns tân -
cia for tu i ta veio fa vo re cer-nos quan do me nos es pe rá va mos. Em fe ve re i ro
de 1885 as sis ti mos os três ami gos à ina u gu ra ção da es tra da de fer ro
pa ra na en se. A bor do Smith foi apre sen ta do ao con se lhe i ro Car ne i ro da
Ro cha, mi nis tro da Agri cul tu ra, de que de pen dia o Mu seu; ex pôs com
li su ra seu caso, cap tou-lhe a be ne vo lên cia, lo grou o que pre ten dia,
po den do as sim tra zer para o po vo a do o que ti nha de mais pre ci o so.

Antes de vol tar ao ser tão cu i a ba no, Her bert Smith pe diu-me
ar ran jas se a pu bli ca ção na Ga ze ta de No tí ci as de suas im pres sões de vi a -
gens: te ria um ache go quan do tor nas se, à pá tria.

Era co nhe ci do na fo lha, cre io, sem ter cer te za, que já for ne ce ra 
al gu mas no tas. Fer re i ra de Ara ú jo, o ele fan te vir gem, na ex pres são
sim bó li ca de José do Pa tro cí nio, era o mais bon do so dos ho mens. Ace -
deu ao pe di do. – Mas a lín gua? ob je tou. – Smith es cre ve a nos sa com
fa ci li da de e cor re ção, mas não seja esta a dú vi da: ele me dará o ori gi nal
em in glês, a ver são fica por mi nha con ta, – res pon di. Assim se fez. O pri -
me i ro ar ti go saiu na Ga ze ta de 21 de ju lho de 1886; o últi mo na de 20 de
ou tu bro de 1887. A ver são da Ga ze ta é a que vai no pre sen te vo lu me
com li ge i ras mo di fi ca ções. De ou tras ma i o res sin to a ne ces si da de de po is 
do de cur so de tan tos anos; fal tou-me o ori gi nal in glês e nada pude fa zer.

A 6 de se tem bro de 1886 pu bli cou a Ga ze ta:
“Par te hoje para os Esta dos Uni dos o nos so dis tin to co la bo ra dor Her -

bert H. Smith. É esta a quin ta ex cur são ci en tí fi ca que faz ao Bra sil. A pri me i ra foi
em 1870, como aju dan te do prof. Hartt e pas sou qua tro me ses no Pará. A se gun da foi
de 1873 a 1877, tem po de que pas sou a ma i or par te no Pará, na co mis são ge o ló gi ca, e 
al gum no Rio.
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Em 1878 fez duas pe que nas ex cur sões co mis si o na das pelo Scrib ners
Monthly, uma ao Pará, ou tra ao Rio de Ja ne i ro. Na vol ta pas sou por Per nam bu co
e pelo Ce a rá, onde es tu dou a seca e a epi de mia que en tão as so la vam a pro vín cia.

A úl ti ma ex cur são co me çou em maio de 1881. De po is de al guns me ses
pas sa dos no Pará, es te ve dez dias em Per nam bu co, seis me ses no Rio de Ja ne i ro, seis
no Rio Gran de do Sul e qua tro anos em Mato Gros so. De di can do-se de pri me i ro
aos es tu dos ge o ló gi cos, pas sou de po is à zo o lo gia, prin ci pal men te à dis tri bu i ção ge o grá -
fi ca dos ani ma is. Sua co le ção zo o ló gi ca é a mais rica que se tem fe i to no Bra sil, pois
con tém 10.000 es pé ci es de in se tos, 10.000 es pé ci mens de aves, 450 de ma mí fe ros,
mu i tos rep tis e ba trá qui os. Tem além dis to mu i tos ob je tos et no grá fi cos e uma gran de
li vra ria bra si le i ra. Na sua úl ti ma ex cur são foi acom pa nha do par sua jo vem se nho ra
e um cu nha do. A au sên cia de nos so dis tin to co la bo ra dor em nada in flu i rá quan to à
re gu la ri da de da pu bli ca ção de seus ar ti gos. Antes de par tir de i xou pron tos os 27 de
que com põe Do Rio de Ja ne i ro a Cu i a bá, que de po is se rão re u ni dos em vo lu me.

Logo que che gar aos Esta dos Uni dos, man dar-nos-á ele a ou tra série de
ar ti gos re la ti vos à pro vín cia de Mato Gros so de que é hoje um dos mais pro fun dos
co nhe ce do res sob os mais va ri a dos as pec tos.

De se ja mos boa vi a gem ao nos so ilus tre co la bo ra dor e que não de mo rem
mu i to a sua sex ta ex cur são e a sua se gun da série.”

A con ti nu a ção do tra ba lho de Her bert Smith, que de via –
es tu dar a re mo ta pro vín cia, nun ca veio. Para Cu i a bá não fi gu rar só na
fo lha do ros to, jun tam-se al gu mas pá gi nas do li vro de Car los von den
Ste i nen, tam bém tra du zi das por mim e im pres sas na Ga ze ta.

Fer re i ra de Ara ú jo, que  con cor da ra no apro ve i ta men to da
com po si ção para dar em se pa ra ta o de li ci o so vo lu me do cin ti lan te ci en -
tis ta ale mão, mu dou de idéia e a ver são pa rou a meio ca mi nho.

Em apên di ce vão três ar ti gos de Smith, im pres sos du ran te sua 
es ta da nes ta ci da de.

O se guin te é tra du zi do de Who’s Who in Ame ri ca, vol. XI, cor -
res pon den te a 1920/1921.

“Her bert Hun ting ton Smith, nas ci do em Man li us, N. Y., a 21 de ja ne i ro
de 1851, é fi lho de Char les e Ju lia Ma ria (Hun ting ton) Smith; es tu dou na Uni ver -
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si da de de Cor nell de 1868 a 1872; ca sou com Ame lia Wo ol worth Smith, de Bro ok lin,
a 5 de  ou tu bro de 1880.

Me lhor co nhe ci do como co le ci o na dor de es pé ci mens de His tó ria Na tu ral;
vi a jou no Bra sil em 1871, em 1873-1877, em 1881-1886. No Mé xi co co le ci o nou
para a Bi o lo gia Cen tral-Ame ri ca na, nas Índi as Oci den ta is para a W. Indi an
Com. of  the Ro yal So ci ety e Bri tish Asso ci a ti on.

Suas co le ções (pelo me nos 500.000 espé ci mens) exis tem em qua se to dos
os gran des mu se us do Glo bo.

Co la bo rou no Cen tury Dic ti o nary, Cen tury Cyclo pe dia of  na -
mes e John son Cyclo pe dia. Cu ra dor do Car ne gie Mu se um em Pittsburg,
1896/1898, e li ga do com aque la ins ti tu i ção em 1902; cu ra dor do Mu seu de His tó -
ria Na tu ral de Ala ba ma des de 1917.

Au tor: Bra zil, the Ama zo nas and the Co ast, 1880.
Do Rio de Ja ne i ro a Cu i a bá. 1886, em por tu guês. 
Pu bli cou: His Ma jesty’s Slo op Di a mond Rock, com o pse u dô ni mo

de H. S. Hun tington, 1904.”

No dia 22 de mar ço de 1919 (es cre ve J. C. Bran ner, sem pre
ami go e sem pre ge ne ro so), às 7½ da ma nhã, Smith indo de sua casa na
vila de Tus ca lo o sa, Ala ba ma, para o mu seu da Uni ver si da de, ten do de
atra ves sar o le i to de uma es tra da de fer ro, foi mor to ins tan ta ne a men te
por um trem de car ga. Des de moço era um pou co sur do e pa re ce pro -
vá vel que não sen tiu a apro xi ma ção do trem.

APENSO AO PREFÁCIO

Da can ção re fe ri da à pág. 80 do li vro Do Rio de Ja ne i ro a Cu i a bá
sai com o tex to a ver são fe i ta por Má rio de Alen car, a pe di do do seu ve -
lho ami go C. de A.
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AMERICA AMÉRICA

I (Tra du ção)
My country, ’tis of tee,
Swe et land of li berty,

Of thee I sing;
Land whe re my fat hers died!
Land of the Pil grims’ pri de!
From every moun ta in side

Let fre e dom ring!

Can to-te a ti, pá tria mi nha.
Doce ter ra em que se ani nha
A alma li vre; eu can to a ti.
Ter ra em que meus pais mor re ram,
Ter ra or gu lho dos que vi e ram
Pe re gri nos para aqui:
Res soe de cada ver ten te
A li ber da de es tri den te
No país em que nas ci.

II

My na ti ve country, thee,
Land of the no ble free

Thy name I love; 
I love thy rocks and rills,
Thy wo ods and tem pled hills:
My he art with rap tu re thrills

Like that abo ve.

Eu teu solo, Pá tria, co bres
Fi lhos mor tos, li vres, no bres.
Teu nome, eu te nho-lhe amor;
Amo-te as pe dras, ri be i ros,
Ma tas; amo os teus ou te i ros,
Com teus tem plos ao Se nhor.
Fre me o meu pe i to e me exal to
Com es ses que lá no Alto,
Go zam do eter no es plen dor.

III
Let mu sic swell the bre e ze,
And ring from all the tre es

Swe et fre e dom’s song;
Let mor tal ton gues awa ke
Let all that bre at he par ta ke;
Let rocks the ir si len ce bre ak,

The sound pro long.

Can te mú si cas a ara gem,
Vi bre de toda a ra ma gem
Da li ber da de o almo som
Que as lín guas mor ta is acor dem;
E os que res pi ram te acor dem;
No ex pan di do doce tom.
Que as ro chas mes mas que bran do
O si lên cio, vão res so an do
De eco em eco o can to bom.

IV

Our fat her’s God, to Thee,
Aut hor of li berty,

To Thee we sing;
Long may our land be bright 
With fre e dom’s holy light;
Pro tect us by Thy might,

Gre at  God, our King!

Deus de nos sos pais, Se nhor,
Que és da li ber da de au tor,
A ti can to, o Deus dos Céus.
Que a nos sa ter ra acla ra da
Per du re na luz sa gra da
Da li ber da de, e com teus
Olhos, que po dem, am pa ra
Nos sa ter ra doce e cara,
Tu, Rei Nos so, Gran de Deus.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pre fá cio à His tó ria da Mis são
dos Pa dres Ca pu chi nhos∗

DEPOIS de lon go pe re gri nar, a cu ri o si da de in sa ciá vel de
Edu ar do Pra do fi xou-se no Bra sil. De li vros bra si le i ros ou re la ti vos a
co i sas bra si le i ras, os mais ra ros e os mais pre ci o sos, co li giu gran de nú -
me ro. Em in ves ti ga ções da his tó ria pá tria con ta va con su mir o res to da
exis tên cia. O pou co que de i xou fe i to mos tra o mu i to que po de ria fa zer.
A mor te não lhe con sen tiu ir além.

Ami go ca ri nho so e dis cí pu lo ama do, Pa u lo Pra do quis re a tar
a tra di ção do sa u do so tio. De con tri bu i ções his tó ri cas se ria ca paz, e é
pos sí vel as apre sen te, se sua vida la bo ri o sa lhe con ce der as en san chas
im pres cin dí ve is. Por ora, li mi ta-se a for ne cer ins tru men tos aos de se jo sos 
de tra ba lhar. A sé rie Edu ar do Pra do des ti na-se aos que as pi ram co nhe cer
me lhor o Bra sil.

 A His to i re de la mis si on des Pères Ca pu cins en I’Isle de Ma rag nan,
que a ini cia, es cri ta por frei Cla u de d’Abbeville, pas sou por duas edi ções 
em 1614 e nun ca mais se re im pri miu. Sua ra ri da de le vou-a a pre ços ina -
ces sí ve is à ma i o ria dos es tu di o sos. Entre nós, pos sui um exem plar o

∗ Pre fá cio à His tó ria da Mis são dos Pa dres Ca pu chi nhos na Ilha do Ma ra nhão, pelo pa dre
Cla u de d’Abbe vil le, re pro du ção fac-sí mi le de cem exem pla res, edi ção da Sé rie
Edu ar do Pra do, 1922.



eru di to Ri be i ro do Ama ral, no Ma ra nhão; dois, o Insti tu to His tó ri co,
do a dos por A. Hen ri que Leal, o ze lo so Plu tar co ma ra nhen se, e Ma nuel
Ba ra ta, o de di ca do cul tor da his tó ria do Pará; mais de um a Bi bli o te ca
Na ci o nal, me re cen do es pe ci al men ção o da co le ção Be ne di to Oto ni,
for ma da por José Car los Ro dri gues; um, a Se cre ta ria do Exte ri or, pro ce -
den te do es pó lio de Rio Bran co; um, Pa u lo Pra do, com pra do na bi bli o -
te ca de Edu ar do e apro ve i ta do para a pre sen te re pro du ção. Não deve
es tar per di do o exem plar do be ne mé ri to Cân di do Men des.

Em 1874, Cé sar Au gus to Mar ques tra du ziu a obra, ser vin do-se 
do exem plar em pres ta do por H. Leal. A ma i or par te dos que a co nhe cem 
le ram-na atra vés da tra du ção que, fe i ta na pro vín cia, lon ge de to dos os
re cur sos, pro por ci o na le i tu ra ame na, mas não dis pen sa o ori gi nal para o
es tu do. Estu dá-lo qua se ex clu si va men te se po dia nes ta ci da de; ago ra
des cen tra li za-se, li ber ta-se e torna-se pos sí vel em qual quer par te do ter -
ri tó rio o exa me des te pre ci o so cro nis ta.

A His to i re de la mis si on pode di vi dir-se em três par tes: os dez
pri me i ros e os oito úl ti mos ca pí tu los nar ram a vin da ao Ma ra nhão e a
vol ta à Fran ça; os ca pí tu los 35 a 43 in te res sam a co ro gra fia e a his tó ria
na tu ral; nos ou tros pre do mi na a et no gra fia.

De mo ran do ape nas qua tro me ses, Cla u de d’Abbeville achou
tem po de ob ser var mu i ta co i sa, e re ve la-se bom ob ser va dor; na tu ral -
men te não con se guiu apren der a lín gua da ter ra e teve do so cor rer-se
dos ex ce len tes in tér pre tes que en con trou, como Des Vaux, mais tar de
em pre ga do por Ale xan dre de Mou ra na em pre sa do Pará, e Da vid Mi -
gan, mor to na ba ta lha de Gu a xin du va.

Deu Vaux, na tu ral de Sa in te Ma u re em Tou ra i ne, com pa nhe i -
ro de Jac ques Rif fa ult em uma de suas ex pe di ções, de i xou-se fi car lar gos 
anos no Bra sil, acom pa nhou os ín di os em com ba tes, mais de uma vez
os con du ziu à vi tó ria; o ape li do de Ita ji ba, bra ço de fer ro, mos tra o pres -
tí gio con quis ta do jun to aos com pa nhe i ros de ar mas, que o in cum bi ram
de ir à Fran ça im plo rar a pro te ção do rei e pe dir-lhe in cor po ras se o país
às pos ses sões da Co roa.
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Da vid Mi gan cri ou-se nas al de i as des de a in fân cia; como os
lín guas nor man dos ci ta dos por Léry, pou co te ria guar da do da pri mi ti va
cul tu ra; Mi gan não é nome fran cês, mera va ri an te de min gau.

Com es tes e ou tros o mis si o ná rio ob te ve o me lhor de suas in -
for ma ções.

A me mó ria dos ín di os, as se gu ra, era ex tra or di ná ria: con ser va -
vam ocor rên ci as de oi to cen tos e mil anos atrás; es tas de i xou de par te.

A notí cia mais re mo ta que nos ofe re ce re fe re-se à apa ri ção e
ao es ta be le ci men to dos pe róis ou por tu gue ses em Per nam bu co, nar ra do 
pelo mais que cen te ná rio Mam bo ré Uaçu, tes te mu nha pre sen ci al.

Embo ra in com ple tos, são pre ci o sos os da dos so bre as úl ti mas 
mi gra ções dos tu pi nam bás.

A mi gra ção era, por as sim di zer, o es ta do per ma nen te des tes
ín di os. Pas sa dos cin co ou seis anos em um lu gar, es co lhi am ou tro pou co 
dis tan te, der ru ba vam mato, fa zi am plan ta ções e, de pois de que i mar o ti -
ju pá, trans por ta vam-se com as pou cas al fa i as ne ces sá ri as, pa ne las, ca ba -
ças, ar mas, re des, etc., da ta pe ra para a nova taba que pas sa va a ter o
mes mo nome.

Os tu pi nam bás ha bi ta vam pri mi ti va men te jun to ao Tró pi co
do Ca pri cór nio, nas flo res tas do in te ri or; os eu ro pe us já os en con tra vam 
à be i ra-mar.

Na ma i or par te da cos ta bra si le i ra do mi na va a cha ma da lín gua
ge ral, fa la da por tri bos de de no mi na ções vá ri as, que se fi li a vam nos dois
tron cos do tu pi nam bás e tu pi ni quins, de usos e cos tu mes fun da men tal -
men te os mes mos, po rém se pa ra dos por ódi os se cu la res, nu tri dos e exas -
pe ra dos por guer ras con tí nu as. Ca u sas des co nhe ci das afe i ço a ram os ta ba ja -
ras ou tu pi ni quins, aos por tu gue ses: nos pi ti gua res do Nor te, nos ta mo i os
do Sul en con tra ram os fran ce ses os mais cons tan tes e fiéis ali a dos.

Os ta ba ja ras, pou co nu me ro sos, si tu a dos en tre o cabo de San -
to Agos ti nho e o rio de Ca pi ba ri be-mi rim, fa ci li ta ram a fun da ção e a
pros pe ri da de de Olin da, pon to de par ti da do mo vi men to que de via de -
sa gre gar os tu pi nam bás, e im pe lir os fran ce ses para o Cabo Frio e Rio
de Ja ne i ro, além dos tu pi ni quins de Ilhéus e Por to Se gu ro, dos ter mi mi -
nós do Espí ri to San to, dos gua i ta ca ses da Pa ra í ba do Sul, de fa lar in te i -
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ra men te di fe ren te, ini mi gos por igual de por tu gue ses a fran ce ses e ín di os
de ou tra pa ren te la.

Nem Du ar te Co e lho nem seus su ces so res ime di a tos dis pu -
nham de for ças para gran des en tra das, mas afas ta ram os ín di os do li to ral
per nam bu ca no-ala go a no, obri gan do-os à pro cu ra de no vas ter ras.

For ça dos às mu dan ças, al guns dos gru pos fu gi ram para lon ge; 
a ma i or par te pa re ce ter-se aco lhi do à Pa ra í ba e re giões con fi nan tes. O
mapa de Jac ques de Va u de cla ye, de se nha do em 1579 e re pro du zi do no
Atlas de Rio Bran co, fi gu ra um semicír cu lo en tre o rio de S. Do min gos
ou Pa ra í ba e o da Cruz ou Ca mo cim, e nele ins cre ve dez mil ín di os, dis -
pos tos a com ba ter os por tu gue ses. Os su ces sos pro va ram que o nú me ro 
era bem ma i or.

Ita ma ra cá, ex tre mo da co lo ni za ção du ran te al gum tem po,
pou cas lé guas dis ta da Pa ra í ba; trans pô-las, avan çar ao Rio Gran de,
aven tu rar-se na cos ta Les te-Oes te, fir mar-se no Ma ra nhão, exi giu gran -
des es for ços e ocu pou não pou cos anos os vas sa los de Por tu gal. “Até
esse tem po (cer ca de 1585) ti nha-se por im pos sí vel os na vi os que de cá do Sul fos sem
a Pa raí ba, tor nas sem a Per nam bu co sem ar ri bar às Índi as”, es cre ve o pa dre da
Com pa nhia, que por or dem do vi si ta dor Cris tó vão de Gou veia nar rou
as guer ras da Pa ra í ba.

Na que le tre cho do li to ral o sis te ma de ven tos e a con fi gu ra -
ção fa zi am as co mu ni ca ções ma rí ti mas di fí ce is e pre cá ri as. Je rô ni mo de
Bar ros, fi lho e her de i ro do gran de his to ri a dor, in for ma que de sua ca pi -
ta nia os na vi os de man da vam as Anti lhas. Lê-se em Va u de claye que os
por tu gue ses iam por ali pes car âm bar em bar ca dos, mas vol ta vam a pé.
Antes de Ale xan dre de Mou ra nem um dos emis sá ri os man da dos ao
Ma ra nhão con se guiu vol ver por mar ao pon to de par ti da. O go ver no
por tu guês cons ti tu iu Ce a rá, Ma ra nhão e Pará em es ta do se pa ra do do
Bra sil, su bor di na do di re ta men te à me tró po le, para fa ci li tar as co mu ni ca -
ções e as pro vi dên ci as. Ain da no pe río do da in de pen dên cia, ale ga va-se
con tra a ade são, que os ma ra nhen ses de co mum com o Bra sil nada ti -
nham. Só a na ve ga ção de va por nor ma li zou a si tu a ção.

Os fran ce ses en tra ram em co mu ni ca ções mais es tre i tas com
os pi ti gua res de Pa ra í ba e Rio Gran de, de po is de des tru í dos seus es ta be -
le ci men tos do Rio de Ja ne i ro. Afe i ço ou-os ain da mais àque las pla gas a
qua li da de su pe ri or do pau-bra sil, que dava duas co res, se gun do André
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The vet em sua Cos mo grap hie, cin co, afir ma o cro nis ta je su í ta con tem po râ -
neo. Entre os pi ti gua res, in for ma Anthony Kni vet, mu i tos fa la vam fran -
cês, ha via mu i tos bas tar dos de fran ce ses. Assim se ex pli ca a pre sen ça de
gen te lou ra nos es ta dos ad ja cen tes, mais fa cil men te que pela ação dos
fla men gos. Estes de mo ra ram pou co mais de vin te anos nas ter ras que
con quis ta ram e as guer ri lhas in ces san tes de Ma ti as de Albu quer que, as
de vas ta ções dos cam pa nhis tas de Bag no li, a li ber da de di vi na de Vi e i ra e
Vi dal agui lho a ram-nos à cos ta du ran te a ma i or par te des te tem po.

Os vi zi nhos de Olin da e Ita ma ra cá não mos tra ram ve le i da de
de in va dir a ca pi ta nia de João de Bar ros. O ve lho do na tá rio ar ren dou os
búz i os do cabo do mes mo nome, na tu ral men te le va dos para a Áfri ca,
onde o zim bo cor ria como mo e da. Fru tu o so Bar bo sa, co lo no po de ro so
de Per nam bu co, con se guiu car ga de pau-bra sil para um na vio. Os res ga -
tes re pe ti ram-se, hou ve cer ta dis ten são, se não bro ta ram sim pa tia e con -
fi an ça re cí pro cas en tre os ín co las do li to ral. Na ser ra os aven tu re i ros
iso la dos eram re ce bi dos som pre ven ções. Exa ta men te en tre os pi ti gua -
res da ser ra lu ziu a pri me i ra cen te lha do in cên dio que la vrou um quar to
de sé cu lo.

As cu nhãs an tes do ca sa men to go za vam da li ber da de con ce -
di da aos ra pa zes em pa í ses mais ci vi li za dos. Um per nam bu ca no en gra -
çou-se de uma na ser ra da Ca pa o ba, com ela fez vida ma ri tal sob as vis -
tas be né vo las do pai que ape nas im pôs como con di ção que o gen ro
tem po rá rio fi ca ria mo ran do ali ou não le va ria con si go a fi lha. Não cum -
priu a pro mes sa o ma ma lu co e as sim pro vo cou a tra gé dia: a mu lher pas -
sou de mão em mão e pa re ce nun ca foi res ti tu í da.

Su ce dia isto no go ver no de Luís de Bri to e Alme i da, quan do
os fran ce ses, de sen ga na dos do Rio de Ja ne i ro, co me ça ram a aflu ir para
os pi ti gua res, seus ve lhos ami gos. Nos úl ti mos anos da au to no mia de
Por tu gal, re pe ti ram-se as sal tos, os co lo nos ti ve ram os en ge nhos des tru í -
dos, sem apa re lhos de re sis tên cia efi caz. Com a re u nião das duas Co ro as 
e Fi li pe II mo nar ca úni co na pe nín su la, co me çou a re a ção vi to ri o sa.

Di o go Flo res de Val dez, vol tan do de uma ex pe di ção ma lo gra -
da no es tre i to de Ma ga lhães, teve a idéia de pres tar no Bra sil al gum ser -
vi ço que dis far ças se o de sas tre. Na Ba hia ob te ve do go ver no a in cum -
bên cia de ir a Pa ra í ba com uma ar ma da po de ro sa para o tem po. Foi, viu
e ven ceu. Sur pre en deu na vi os fran ce ses, in cen di ou-os, ame dron tou a in -
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di a da, de sem bar cou, lan çou os fun da men tos de uma ci da de e pros se -
guiu tri un fan te para o Ve lho Mun do.

Po bre tri un fo! Pi ti gua res e fran ce ses, pas sa do o pri me i ro es -
pan to, en che ram-se de ma i or fú ria, e todo o tra ba lho fi ca ria per di do se
não acu dis sem, da Ba hia, e, so bre tu do, de Olin da e Ita ma ra cá.

Gu er ras com os ín di os ti nha ha vi do mu i tas, mas em ge ral ins -
pi ra vam-se no de se jo de fa zer es cra vos e para avul tar o nú me ro de les
pro cu ra va-se ma tar o me nos pos sí vel. Mar tim Le i tão, ou vi dor-geral
man da do da Ba hia, ar vo ra do em ge ne ral, in di fe ren te à aqui si ção de pe ças, 
tru ci dou os pri si o ne i ros que pôde, ar ran cou as ro ças, de vas tou as al de i as,
im pos si bi li tou a re sis tên cia e até re si dên cia nas cer ca ni as, de in tér pre te
das leis con ver teu-se em anjo do ex ter mí nio. Os ta ba ja ras, a prin cí pio
ar re di os por jus tas que i xas con tra a gen te de Per nam bu co no rio de S.
Fran cis co, ali a ram-se a Le i tão e pu de ram sa ci ar os ódi os he re di tá ri os.

A obra as sim co me ça da foi com mais ou me nos vi o lên cia le -
va da ao Rio Gran de do Nor te, até Je rô ni mo de Albu quer que pa ci fi car
os pi ti gua res res tan tes de quem era con san güí neo pelo lado ma ter no.

De po is da cam pa nha de Le i tão ain da apa re ce ram na vi os fran -
ce ses nas cos tas dos pi ti gua res; de Jac ques Rif fa ult sabe-se va ga men te
que fez gran des es tra gos: Ca be de lo foi qua se de toda in cen di a da; a nova 
ci da de, cer ca da por ter ra e mar, te ria su cum bi do, ape sar do he ro ís mo de
Fe li ci a no Co e lho de Car va lho, sem os so cor ros de Per nam bu co.

De po is da pa ci fi ca ção de Albu quer que os fran ce ses an da ram
va gan do a oes te da pon ta do Cal ca nhar até pa rar na ilha do Ma ra nhão.
Lá iria des fe char-lhes o gol pe mor tal o fi lho de Arco Ver de.

Por trás do li to ral ha via ao mes mo tem po um fer vi lhar cons -
tan te, alas tra va um mo vi men to mi gra tó rio como di fi cil men te se pode
ima gi nar. Cla u de d’Abbeville não en tra em por me no res, mas per mi te até 
cer to pon to ava liá-lo. Na ilha do Ma ra nhão exis ti am vin te e sete al de i as,
de du zen tos, tre zen tos, qui nhen tos, se is cen tos ha bi tan tes, per fa zen do
dez a doze mil; em Ta pu i ta pe ra nove, mais po pu lo sas que as da ilha; em
Cumá onze, e mais de vin te até Ca i té. Todo este gen tio aba la ra por in -
fluên cia das ar mas por tu gue sas.

Como se deu a mi gra ção? Os ín di os, sem re cur sos e tam bém
sem im pe di men tos, de mo ra vam num lu gar ape nas o su fi ci en te para fa zer
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as plan ta ções e mu nir-se dos man ti men tos ne ces sá ri os à con ti nu a ção da
jor na da afli ti va. Os gru pos ti nham de vi a jar em se pa ra do sob pena de
es go ta rem-se to das as pro vi sões e me i os de sub sis tên cia. Onde quer que 
os ca tin ga is per mi tis sem pas sa gem era o ca mi nho; só nos bo que i rões se
en con tra vam pon tos for ça dos. Ti nham de atra ves sar re giões ocu pa das
por ta pu i as e ar re dá-los de qual quer modo.

Mi gra ção até cer to pon to se me lhan te re pe ti ram os po vo a do res
da Bor bo re ma, dos Ca ri ris, da Ibi a pa ba, mas em pe que nos tro ços, sem
de i xar ini mi gos atrás, es ma gan do os que de fron ta vam, en chen do de ga -
dos os ser tões, em co mu ni ca ção tra ba lho sa, mas qua se sem pre se gu ra
com o po vo a do. Foi a obra dos sé cu los XVII e XVIII. A es tes co lo nos
obs cu ros de vem-se os ca mi nhos in te ri o res do Ma ra nhão a Ba hia, do
Ce a rá a Per nam bu co, pri me i ra vi tó ria con tra as in cer te zas da na ve ga ção
ma rí ti ma que ate nu ou sua ação se pa ra tis ta.

Os ín di os do Ma ra nhão eram idên ti cos aos pi ti gua res, aos tu -
pi nam bás da Ba hia, aos ta mo i os do Rio so bre que es cre ve ram The vet,
Léry, Hans Sta den, Ga bri el So a res, au tor dos Diá lo gos das Gran de zas do
Bra sil, etc. Não se po de ria por tan to es pe rar gran des no vi da des do ca pu -
chi nho pi car do; ape sar dis to nele se en con tram no tí ci as do ma i or in te -
res se, e só pela ra ri da de do li vro não têm sido de vi da men te apro ve i ta das.
O ca pí tu lo 51, por exem plo, con tém o pou co que se sabe da as tro no mia
dos ín di os de lín gua ge ral. Só mais de dois sé cu los de po is Car los von
den Ste i nen re u niu da dos se me lhan tes dos ba ca e ris do Pa ra na tin ga.

À obra de Clau de d’Abbeville se guiu-se a de seu con fra de
Yves d’Evreux, im pres sa, não pu bli ca da, em 1615. Antes de ex pos ta à
ven da, a edi ção foi des tru í da, sal van do-se ape nas um ou ou tro exem plar
mu ti la do. Pelo da Bi bli o te ca Na ci o nal de Pa ris fez Fer di nand De nis a
im pres são, que a sal vou do es que ci men to. A mais de um res pe i to Yves
d’Evreux com ple ta o an te ces sor; seu ca be dal lin güís ti co é mu i to mais
abun dan te e ins tru ti vo, pois sua as sis tên cia na ilha du rou mais tem po,
mas a ob ser va ção sa bia-lhe me nos que a in tros pec ção, e mu i tas ve zes os 
fa tos afo gam-se em con si de ra ções te le o ló gi cas e mís ti cas, que nos re ve -
lam sua psi co lo gia sem alar gar os ho ri zon tes.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Um Vi si ta dor do San to Ofí cio∗

(Con fis sões da Ba hia)

IINUTILMENTE pro cu rou D. Ma nu el, rei de Por tu gal, in tro du zir a
Inqui si ção em seus do mí ni os, a exem plo de Isa bel de Cas te la e Fer nan -
do de Ara gão. Cou be a ven tu ra a seu fi lho e su ces sor ime di a to, que de
Cle men te VII ob te ve em 17 de de zem bro de 1531 a bula Cum ad ni hil
ma gis no me an do um in qui si dor-ge ral para o re i no, e anos mais tar de viu
o San to Ofí cio cons ti tu í do de modo a de sa fi ar a ação dos sé cu los pela
bula Me di ta tio cor dis nos tri de Pa u lo III.

Entre as duas da tas ex tre mas ocor re ram vá ri os mo vi men -
tos de re cuo e de avan ço. “Re vo ga da por Cle men te VII em bre ve de 17 de
ou tu bro de 1532 a con ces são por ele fe i ta no ano an te ri or, pos ta no va men te em
vi gor no mês de abril de 1534, para ser ou tra vez re ti ra da em no vem bro des se
ano por Pa u lo III; res ta be le ci da em maio de 1536 e sus pen sa em se tem bro de

∗ Um Vi si ta dor do San to Ofí cio à Ci da de do Sal va dor e ao Re côn ca vo da Baía de To dos os San -
tos – (1591-1592) –, se pa ra ta do pre fá cio da Pri me i ra Vi si ta ção do Sto. Ofí cio às Par tes
do Bra sil, – Con fis sões da Ba hia – edi ção da Sé rie Edu ar do Pra do, 1922.



1544, só foi afi nal con fir ma da a 16 de ju nho de 1547 por bula do mes mo
papa”1  – su ma ria Lú cio d’Azevedo.

Ao des va i ra do e qua se de ser to ter ri tó rio bra sí li co che ga vam
es tas no tí ci as va gas e in com ple tas.

Em Lis boa, a 13 de se tem bro de 1543, João Bar bo sa Pais de -
nun ci ou Pero do Cam po Tou ri nho, do na tá rio de Por to Se gu ro, por se
di zer papa e rei e fa zer tra ba lhar aos do min gos.2

Em 24 de no vem bro de 1546, quan do o tri bu nal es ta va sus -
pen so por Pa u lo III, clé ri gos e se cu la res cap tu ra ram Tou ri nho, ar vo ra -
ram-se em juí zes, e pre so, a fer ros, re me te ram o po ten ta do para
além-mar, onde em 1550 ain da res pon dia a in ter ro ga tó rio.

Nem Gan da vo, nem Ga bri el So a res, nem frei Vi cen te do Sal -
va dor alu dem ao su ces so. Nar ra-o nos se guin tes ter mos o se xa ge ná rio
Gas par Dias Bar bo sa, de nun ci an te na pre sen te vi si ta ção: “Na ca pi ta nia de 
Por to Se gu ro André do Cam po e Gas par Fer nan des, es cri vão, e uns fra des da or dem 
de S. Fran cis co e ou tras pes so as que lhe não lem bram, or de na ram au tos e ti ra ram
tes te mu nhas e pren de ram a Pero do Cam po, ca pi tão e go ver na dor da dita ca pi ta nia,
pai do dito André do Cam po, e o en vi a ram preso ao re i no por par te da San ta Inqui -
si ção, di zen do que era he rege e de po is ou viu di zer que fora aqui lo in ven tado para o
dito André do Cam po fi car em lugar do pai como fi cou.” Com es tes não con cor -
dam em tudo os di ze res do pro ces so ain da exis ten te: dele di vul ga ram
ex cer tos em 1917 o aba i xo-as si na do na re vis ta Ciên ci as e Le tras de A. e C. 
Be vi lá qua des ta ci da de e Bor ges de Bar ros nos Ana is do Arqui vo Pú bli co
da Ba hia em 1919. Mu i to con vi ria a pu bli ca ção in te gral: ini ci a is se gui das
de re ti cên ci as bas ta ri am para ate nu ar os pa la vrões e res guar dar as pu di -
cí ci as dos mais aris cos.

   Pou co se pre o cu pa vam com o San to Ofí cio os ma ma lu cos
de San to André da Bor da do Cam po, a jul gar por uma car ta de José de
Anchi e ta es cri ta da ca pi ta nia de S. Vi cen te em 1554. Um de les, ten do usa -
do de cer tas prá ti cas gen tí li cas, sen do ad ver ti do duas ve zes se aca u te las se
com a San ta Inqui si ção, res pon deu: “Aca ba re mos as in qui si ções a fre xas.”3

156 J. Ca pis tra no de Abreu

1 Rev. de his tó ria, 2º, 144.
2 Arq. hist. port., 6º, 171.
3 An. da Bibl. Nac., 1º, 72.



Ao nome de Anchi e ta tem an da do in jus ta men te li ga do o de
João Co in ta, se nhor de Bo lés, fi dal go fran cês vin do ao Rio de Ja ne i ro em
1557 com os hu gue no tes tra zi dos por Bois-le-Com te. Nas lu tas te o ló gi cas 
que agi ta ram a co lô nia de ci diu-se por Vil le ga ig non e pelo ca to li cis mo; de -
ser tou mais tar de para S. Vi cen te e nes sa vila, em San tos, na Ba hia, em
Per nam bu co an dou sol tan do pa la vras ím pi as e se me an do dou tri nas he te -
ro do xas. Entrou na ex pe di ção con tra os fran ce ses par ti da da Ba hia em
1560, gaba-se de ter fa ci li ta do a to ma da do inex pug ná vel for te Co ligny.
Por este ser vi ço con tra seus com pa tri o tas jul ga va-se com di re i to a re com -
pen sas do go ver no por tu guês. A re cla má-las em bar cou com Está cio de Sá 
em S. Vi cen te para além-mar. Ca su al ou pro po si tal men te Está cio de Sá
apor tou à baía de To dos os San tos; de bor do foi ar ran ca do o trâns fu ga,
in cur so em pe ço nhen tas he re si as, se gun do de pu nham con tes tes vá ri as
tes te mu nhas. Re me ti do para o re i no, sub me ti do a pro ces so, foi afi nal de -
gre da do para a Índia, de onde não se sabe como ter mi nou a car re i ra aci -
den ta da. Não po dia, por tan to, ser su pli ci a do quan do se fun dou a ci da de
de S. Se bas tião, nem Anchi e ta re pre sen tar o pa pel de vi ti má rio com que
pro cu ram trans fi gu rá-lo pa ne gi ris tas in dis cre tos.4

José de Anchi e ta e Fer não Car dim men ci o nam, sem lhe de cla -
rar o nome, um va rão má gi co ou ni gro má ti co, de ação pre pon de ran te
nas guer ras de Du ar te Co e lho II con tra os in dí ge nas da Nova Lu si tâ nia.
Cha ma-lhe Pa dre do Ouro a his tó ria do Bra sil de frei Vi cen te do Sal va -
dor, que nar ra seus fe i tos como os me mo ra va a tra di ção per nam bu ca na
meio sé cu lo de po is. O pro ces so, pu bli ca do pelo eru di to Pe dro de Aze -
ve do no Arqui vo His tó ri co Por tu guês, des ven da o mis té rio: as de no mi na -
ções va gas iden ti fi cam o aven tu re i ro com Antô nio Gou veia, ilhéu da
Ter ce i ra, clé ri go de mis sa, per ten cen te al gum tem po à Com pa nhia, vi a -
ja do por di ver sos pa í ses eu ro pe us, al quí mi co e ou tras co i sas mais que o
le va ram pela pri me i ra vez ao pre tó rio in qui si to ri al. De gre da do para o
Bra sil, ob te ve do bis po a re in te gra ção nas or dens sa cras, fir mou-se na
sim pa tia de Du ar te de Albu quer que Co e lho e ope rou li vre men te em Per -
nam bu co.
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Suas fa ça nhas che ga ram ao Ve lho Mun do: acu sa vam-no de
di zer mis sa com pa ra men tos he ré ti cos em sí ti os ve da dos pelo con cí lio
tri den ti no, de ma tar ou fer rar na cara ín di os to ma dos em com ba te, de
ar ran car as cu nhãs a seus do nos ou aman tes, de de sa fi ar para du e los, de
di fa mar os je su í tas atri bu in do-lhes pen sa men tos sus pe i tos, dou tri nas he -
ré ti cas, etc.

Pre so na Rua Nova Olin da, nas pou sa das de Anri que Afon so, 
juiz or di ná rio, a 25 de abril de 1571, foi in ter na do a 10 de se tem bro no
cár ce re de Lis boa, aon de em 30 de de zem bro de 1575 pe dia em au diên -
cia aos mem bros do tri bu nal que o qui ses sem des pa char ou lhe dar cul -
pas que con tra ele ti ves sem para se de fen der e li vrar de las.5

Em 1573 foi que i ma do um fran cês he ré ti co na Ba hia.6 As cir -
cuns tân ci as não vi e ram a nos so co nhe ci men to. Esta va nas atri bu i ções
epis co pa is ve lar pela pu re za da fé, dar com ba te às he re si as, cas ti gar os
he re ges. Qu an do as he re si as me di e va is apa re ce ram sob a for mas mais
di ver sas, re cla man do es pe ci a lis tas teó lo gos para as des mas ca ra rem, e
sur gi ram nos pon tos mais afas ta dos, exi gin do uni da de de ação para de -
be lá-las, a au to ri da de epis co pal foi di mi nu in do, em bo ra não de sa pa re -
ces se de todo, di an te da au to ri da de dos in qui si do res.

A pena de fogo re ser vada pri me i ro a ni gro man tes e a ma ni -
queus, tor nou-se de pra xe de po is das cons ti tu i ções do im pe ra dor Fre de -
ri co II, a que a Igre ja se con for mou.7

A quem caía na sua al ça da, a Inqui si ção po dia in fli gir to dos os 
cas ti gos até a pri são per pé tua. Se esta pa re cia in su fi ci en te, o cri mi no so
ia en tre gue ao bra ço se cu lar, que se en car re ga va do res to: o res to era a
fo gue i ra. Na Ba hia re pre sen ta vam-no Luís de Bri to e o ou vi dor-ge ral,
quan do foi que i ma do o fran cês.

158 J. Ca pis tra no de Abreu

5 P. de Aze ve do, “Antô nio de Gou ve ia, al qui mis ta do sé cu lo XVI”, Arq. hist. port.,
3º, Cf. Por to Se gu ro, Hist. ger., 3ª ed., nota K,  págs. 457/458. Alfre do de Car va -
lho, Rev. do Inst. Arq. Pern., 11º, que re im pri miu o se gun do pro ces so do Pa dre do
Ouro, con cor da com a iden ti fi ca ção pro pos ta pelo au tor des ta nota.
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Exis tia qual quer re la ção en tre a que i ma do fran cês he ré ti co e 
a co mis são ao bis po do Bra sil e aos pa dres da Com pa nhia pas sa da em
12 de fe ve re i ro de 1579 por D. Hen ri que,8 ao mes mo tem po rei e in -
qui si dor ge ral?

Em 1585 as sim se ex pri mia Anchi e ta nas Infor ma ções, 9:
“Ofí cio de Inqui si ção não hou ve até ago ra, pos to que os bis pos usam

dele quan do é ne ces sá rio por co mis são que têm, mas dan do ape la ção para o San to
Ofí cio de Por tu gal e com isso se que i mou lá na Ba hia um fran cês he re ge. Ago ra
tem o bis po D. Antô nio Bar re i ros este ofí cio para com os ín di os so men te e é no me -
a do seu co ad ju tor o pa dre Luís da Grã, da Com pa nhia, que é ago ra re i tor do co lé -
gio de Per nam bu co.” Com isso é am bí guo: pode sig ni fi car por isso ou ape -
sar dis to.

Esta si tu a ção foi mo di fi ca da pelo car de al Alber to, de quem
um for te na baía de To dos os San tos re ce beu o nome.

Fi lho do so bri nho e gen ro de Car los V, Ma xi mi li a no II, im pe -
ra dor da Ale ma nha, o ar qui du que Alber to d’Áustria, nas ci do em 1561,
edu cou-se na Espa nha, se guiu a car re i ra ecle siás ti ca, lo grou o car di na la -
to em 1573, o ar ce bis pa do de To le do em 1584. Con quis ta do Por tu gal,
Fi li pe II, seu tio, no me ou-o vice-rei, e no pos to man te ve du ran te dez
anos até re mo vê-lo para os Pa í ses-Ba i xos a guer re ar con tra fran ce ses e
ho lan de ses. Qu an do o real tio as si nou o tra ta do de Ver vins com Hen ri que
IV, ele vou a prin ci pa do au tô no mo os Pa í ses-Ba i xos, o Fran co-Con da do,
o Cha ro la is, doou-o à in fan ta Cla ra Isa bel Eu gê nia sua fi lha e ao fu tu ro
es po so, o car de al ar qui du que. Este re nun ci ou às dig ni da des ecle siás ti cas. 
O papa Cle men te VIII con ce deu li cen ça para o es té ril ma tri mô nio ce le -
bra do em 1598.

Já vice-rei de Por tu gal e le ga do de la te re, o papa Sis to V cons ti -
tu iu-o por bula de 25 de ja ne i ro de 1586 in qui si dor-ge ral dos re i nos e
se nho ri os por tu gue ses. Nes te ca rá ter or de nou a pri me i ra vi si ta ção do
San to Ofí cio às par tes do Bra sil.

O fato fi cou des co nhe ci do até re ve lá-lo a His tó ria do ca pu -
cho Vi cen te do Sal va dor, im pres sa em 1888. Mais tar de Antô nio Ba ião,
o ilus tre di re tor da Tor re do Tom bo, des co briu al guns dos li vros da vi si -
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ta ção e so bre eles co me çou na Re vis ta de His tó ria de 1912 uma no tí cia
que não foi con clu í da. Ago ra sai com esta a pri me i ra par te dos do cu -
men tos re la ti vos à vi si ta ção de He i tor Fur ta do de Men do ça.

Os li vros da vi si ta ção eram nove: três de con fis sões, qua tro de 
de nun ci a ções, dois de re ti fi ca ções. Estes são com ple tos: das con fis sões
fal ta o vo lu me de Per nam bu co, que era o se gun do; de de nun ci a ções res -
tam o pri me i ro da Ba hia e o ter ce i ro, mu i to de sor ga ni za do, sem or dem
ge o grá fi ca, sem or dem cro no ló gi ca, in clu in do Ba hia e Per nam bu co, a
jul gar pe los su má ri os de Antô nio Ba ião. É pos sí vel que ain da apa re çam
os três que fal tam. Na Tor re do Tom bo os pro ces sos de San to Ofí cio
an dam por de ze nas de mi lha res.

He i tor Fur ta do de Men do ça, a 26 de mar ço de 1591 no me -
a do pelo in qui si dor-ge ral para vi si ta dor dos bis pa dos de Cabo Ver de,
São Tomé, Bra sil e ad mi nis tra ção de S. Vi cen te ou Rio de Ja ne i ro,
che gou à ca pi tal ba i a na com o go ver na dor D. Fran cis co de Sou sa em
9 de ju nho, do min go da San tís si ma Trin da de. Pu bli cou suas pa ten tes
a 28 de ju lho, con ce den do trin ta dias de gra ça para a ci da de, uma lé -
gua em roda; a 12 de ja ne i ro do ano se guin te con ce deu ou tros tan tos
dias de gra ça en cer ra dos a 11 de fe ve re i ro, para os mo ra do res do re -
côn ca vo.

A 29 de ju lho re ce beu a pri me i ra con fis são, in fra 23-27; no
mes mo dia fez-se pri me i ro de nun ci an te João Ser rão, que a 22 de agos to
veio pe dir per dão do per jú rio por se di zer cris tão-ve lho sen do cris tão-
novo, in fra 55-56. As ra ti fi ca ções co me ça ram a 4 de se tem bro, tudo de
1591. Em 2 de se tem bro de 1593 o vi si ta dor-ge ral par tiu da Ba hia para a 
ca pi ta nia de Per nam bu co, a bor do da nau São Mi guel , de que era mes tre
Bar to lo meu Fer nan des.

Da sua es ta da na Ba hia, con tém li ge i ras no tí ci as uma car ta de
Anchi e ta, es cri ta  da ci da de do Sal va dor em 1º de de zem bro de 1592,
im pres sa em 1897 no vol. dos Ana is da Bib. Nac., se gun do có pia mu i to
im per fe i ta.

Infor ma Anchi e ta que Fer não Ca bral de Ta í de, in fra 35-36,
sa í ra ago ra com sua sen ten ça, mi se ri cor di o sa, se gun do to dos afir ma vam
e o pró prio Ca bral re co nhe cia, dan do gra ças ao in qui si dor e a to dos os
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ad jun tos pela mer cê que lhe fi ze ram, me re cen do mu i to mais suas cul pas, 
e isto de jo e lhos com mu i ta hu mil da de.9 

Anchi e ta acres cen ta ou tro caso di fí cil de es cla re cer. Tra ta-se
de cer to Ro cha, mo ra dor, se gun do pa re ce, da ca pi ta nia do Espí ri to San -
to, que agra va do do vi si ta dor lhe ati rou duas no i tes com um ar ca buz a
sua ja ne la. “Foi pre so e, se os pa dres que são ad jun tos do in qui si dor não tra ba lha -
ram mu i to nis so, ele não es ca pa va de mor te de fogo con for me a bula do Papa, mas
eles a in ter pre ta ram de ma ne i ra que pa re ce ro [sic] bem ao in qui si dor dar-lhe a vida,
mas con tu do saiu com de gre do para as ga lés por dois anos e pri me i ro cin co do min gos
na Sé com gri lhão e ba ra ço e no cabo de les pre gão por toda a ci da de com ba ra ço e
cum prir um ano de ca de ia e de po is o de gre do.” – l. c. 68-69.

A cro no lo gia da vi si ta ção a Per nam bu co e ca pi ta ni as vi zi nhas
não pode pre ci sar-se na fal ta de li vros es sen ci a is. Sabe-se ape nas que
ter mi na ram a 8 de fe ve re i ro de 1594 os trin ta dias de gra ça para vi rem
con fes sar-se em Olin da os ha bi tan tes da fre gue sia dos San tos Cos me e
Da mião da Iga ra çu; de S. Lou ren ço com a ca pe la ane xa de S. Mi guel em 
Ca ma ra gi pe; de S. Ama ro (cujo vi gá rio Antô nio André es ta va cego) com 
as ca pe las de Nª Sª das Can de i as e Nª Sª da Gra ça; de Sto. Antô nio no
cabo de Sto. Agos ti nho com as ca pe las de S. João e Nª Sª  da Anun ci a ção; 
de S. Mi guel de Po ju ca, com a ca pe la de San ta Lu zia. A 21 de de zem bro
ter mi na ram os doze dias da gra ça con ce di da a Nª Sª da Con ce i ção de
Ta ma ra cá; a 24 de ja ne i ro de 1595 os de Nª Sª das Ne ves da Pa ra í ba. Em 
fins de ju nho o vi si ta dor con ti nu a va em Olin da, aon de che ga ra de vol ta
da Pa ra í ba em 1º de fe ve re i ro.

Nas pes qui sas fe i tas por Lú cio d’Azevedo para man dar pro ce der 
à có pia do pre sen te vo lu me, sur giu uma no vi da de in te i ra men te des co nhe ci -
da: hou ve ou tra vi si ta ção na Ba hia re a li za da em 1618, or de na da pelo in qui -
si dor-ge ral Fer não Mar tins Mas ca re nhas! Os po de res do in cum bi do da vi si -
ta ção, pro to no tá rio apos tó li co, de pu ta do do San to Ofí cio, in qui si dor e vi si -
ta dor, li mi ta vam-se à ci da de do Sal va dor e seus re côn ca vos e a Ango la. Ha -
ve ria ou tros agen tes para Per nam bu co e para as ca pi ta ni as de ba i xo?
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O vi si ta dor cha ma-se Mar cos Te i xe i ra. Se ria o mes mo bis po
da Ba hia que, de po is de to ma da a ci da de pe los ho lan de ses, en ca be çou o
mo vi men to de re con quis ta? Var nha gen iden ti fi cou o bis po do Bra sil
com um in qui si tor ho mô ni mo, que de via or çar por oi ten ta anos, pois
fora no me a do no sé cu lo an te ri or.

Se gun do frei Vi cen te, ao mor rer o bis po não ti nha ain da cin -
qüen ta. É bem pos sí vel, cer to qua se, que o guer ri lhe i ro de 1624 fos se o
vi si ta dor de 1618; o só lio epis co pal se ria como re co nhe ci men to de seu
zelo na co mis são do San to Ofí cio.

Da vi si ta ção de Mar cos Te i xe i ra co nhe ce-se um có di ce de 322 
fo lhas; nas pri me i ras vem a lis ta das pes so as de nun ci a das, cen to trin ta e
qua tro ao todo; até a f. 81, de que já foi ex tra í da có pia, fa la ram cin qüen -
ta de nun ci an tes. No li vro fi gu ram al gu mas pes so as au tu a das na vi si ta ção 
de He i tor Fur ta do de Men don ça; lê-se nele que fora que i ma da a oc to ge -
ná ria Ana Roiz cuja con fis são ocu pa in fra as págs. 177-181.

Um ma nus cri to je su í ti co da Bi bli o te ca Na ci o nal de Ná po les
in for ma que o go ver na dor Antô nio Te les da Sil va, a alma ar den te e apa i -
xo na da, o gran de ate a dor do in cên dio que man dou os ho lan de ses para
fora do Bra sil, em pe nha va-se por in tro du zir o San to Ofí cio em ter ras de 
sua go ver nan ça, dis pos to a sa cri fi car to dos os seus bens a este pro pó si to.
Que te ria fe i to sem o trá gi co na u frá gio de Bu ar cos em 1649?

Pro ble ma ain da in ta to é o mo ti vo por que o go ver no por tu -
guês, que des de 1560 in tro du ziu o San to Ofí cio em Goa, de i xou de fa -
zer o mes mo no Bra sil.

A dis tân cia deve ter con cor ri do para este re sul ta do: com pa ra do
com o pé ri plo do cabo da Boa Espe ran ça atra vés do Índi co até as ter ras de 
Cam ba ia, as vi a gens de lon go de Por tu gal ao Bra sil po di am con si de rar-se
de re cre io. O Atlân ti co en tre Lis boa e o Rio bem me re cia cha mar-se Oce a -
no Pa cí fi co, dis se uma vez o be ne mé ri to H. Gor ce ix, na úl ti ma vi a gem a
este país, a que sa cri fi cou sua mo ci da de e seu fu tu ro ci en tí fi co.

A dis tân cia ain da po dia in flu ir por ou tro modo. O am plo li to ral,
na ve gá vel se gun do as mon ções, que ora so pra vam num, ora em ou tro
sen ti do, es ta be le cen do as sim um blo que io mó vel, não apre sen ta va cen -
tro na tu ral; mu i to me nos o in te ri or: as sim não bas ta ria um só, e vá ri os tri -
bu na is, quer de pri me i ra quer de úl ti ma ins tân cia, ofe re ci am des van ta gens 
pa ten tes. Estas con si de ra ções fo ram fre qüen te men te in vo ca das nas Cor -
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tes Cons ti tu in tes de 1821 e 1822, quan do se tra tou das re la ções en tre o
re i no uni do do Bra sil e Por tu gal.

Acres ce que Inqui si ção só com fra des po dia pros pe rar, e a
me tró po le des de os co me ços do sé cu lo XVII co me çou a opor di fi cul da -
des à cri a ção de no vos con ven tos na co lô nia. Tam bém po de ria al çar em -
ba ra ços a no vas cri a ções a pró pria San ta Sé, de po is de ter vis to per di -
dos, no re i na do de D. Pe dro II, to dos os es for ços fe i tos para abre vi ar as
li be ra li da des pro di ga li za das por Pa u lo III e al guns de seus su ces so res.
Nes tas ten ta ti vas para me lho rar a sor te dos cris tãos-no vos pôs to das as
for ças de sua in te li gên cia, todo o ar dor de seu tem pe ra men to e foi qua se 
es ma ga do o pa dre Antô nio Vi e i ra, da Com pa nhia de Je sus, por tu guês de 
nas cen ça, bra si le i ro de for ma ção.10

Os es cri to res que ne gam a par ti ci pa ção da Igre ja na es tru tu ra
in qui si to ri al e tudo atri bu em ao es ta do ávi do de preia, po de ri am ain da
afir mar que ao fis co não con vi nha re par tir os bens dos con de na dos en -
tre a me tró po le e a co lô nia: a me tró po le que ria a fa zen da in te i ra para
seu pro ve i to ex clu si vo.

Com a fal ta de tri bu na is no Bra sil não fol gou nem lu crou o gado 
hu ma no mar ca do para a Inqui si ção. Su pria-os pelo seu fer vor e por sua
ubi qüi da de o fa mi li ar do San to Ofí cio, tí tu lo mu i to co bi ça do por que ex pli -
ci ta men te afir ma va a lim pe za de san gue e im pli ca va nu me ro sos pri vi lé gi os.
Bas ta ci tar a C. R. de D. Se bas tião, da ta da de 14 de de zem bro de 1562. Por
ela o fa mi li ar fi ca va isen to de pa gar fin tas, ta lhas, etc., de ser cons tran gi do a
ir com pre sos e di nhe i ros, de ser tu tor ou cu ra dor, ex ce to se as tu to ri as fos -
sem lí di mas, de exer cer con tra a von ta de ofí ci os de con se lho, de lhe se rem
to ma das para a apo sen ta do ria a casa de mo ra da, ca va la ri ça, etc., de lhe to -
ma rem pão, vi nho, rou pa, pa lha, ce va das, le nhas, ga li nhas, ovos, bes tas de
sela ou al bar da; po dia tra zer ar mas ofen si vas; a mu lher, o fi lho e a fi lha do
fa mi li ar en quan to sob o pá trio po der, po di am usar seda em seus ves ti dos.11

Com o tem po os pri vi lé gi os fo ram acres ci dos.
No co me ço do sé cu lo XVIII a Inqui si ção la vrou so bre tu do

nas ter ras flu mi nen ses e suas vi zi nhas, já por que a pro xi mi da de das mi nas 
de ouro para elas atra ís se gen tes das mais di ver sas pro ce dên ci as, já por -
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que, como su ge re Var nha gen, frei Fran cis co S. Je rô ni mo, bis po di o ce sa -
no de 11 de ja ne i ro de 1702 a 7 de maio de 1721, ce deu à nos tal gia do
tor res mo a que se ave sa ra como qua li fi ca dor do San to Ofí cio em Évo ra.

“A per se gui ção foi pro gre din do por tal arte”, es cre ve o au tor da His -
tó ria Ge ral, “que de 1707 a 1711 hou ve ano em que se pren de ram mais de cen to e
ses sen ta pes so as, às ve zes, fa mí li as in te i ras, sem ex ce ção das cri an ças. Nos au tos-de-fé 
de 1709 em Lis boa apa re ce ram já al gu mas des gra ça das fi lhas do Bra sil... No ano
de 1713 se con tou o nú me ro ma i or de con de na ções em gen te ida do Bra sil; fo ram ses -
sen ta e seis os sen ten ci a dos, in clu in do trin ta e nove mu lhe res... As ou tras ca pi ta ni as do
Bra sil fo ram tam bém mais ou me nos per se gui das por este fla ge lo, po rém não tan to
como a do Rio.” Op. cit., 835, 837.

A Inqui si ção, ob ser va Tur be vil le, para pros pe rar pre ci sa va do
apo io da opi nião pú bli ca e da for ça ar ma da. Qu an do em Por tu gal a pro -
te ção des ta di mi nu iu, a pres são da que la afrou xou, prin ci pal men te com o 
cer ce io das imu ni da des ecle siás ti cas que pu nham o cle ro aci ma das leis
ci vis até o re i na do de D. José I.

O mar quês de Pom bal, de po is de ce var no je su í ta Ga bri el de
Ma la gri da to das as ru ins pa i xões de seu co ra ção ine xo rá vel, man dou o car -
de al João Cos me da Cu nha ela bo rar ou, mais pro va vel men te, ape nas as si nar
um novo re gi men to do San to Ofí cio. Se ria o quar to: o pri me i ro fe i to em
1552 por D. Hen ri que, car de al in qui si dor-ge ral, e só re cen te men te im pres so
por Antô nio Ba ião no 5º vo lu me do Arqui vo His tó ri co Por tu guês; o se gun do de
D. Pe dro de Cas ti lho em 1613; o ter ce i ro de D. Fran cis co de Cas tro em 1640.

Bem dig nas de le i tu ra as pá gi nas de que o las ti má vel car de al
pre ce deu o re gi men to de 1774.

A Inqui si ção, tal qual a im pe trou D. João III e a con ce deu o
papa Pa u lo III, era um tri bu nal ré gio, como o pa ten te ia o fato do pri me i ro
in qui si dor-ge ral ter sido de no me a ção d’el-rei, in de pen den te da Sé
Apos tó li ca. A pra vi da de dos je su í tas ar ran cou a prer ro ga ti va da Co roa,
que só a re ou ve em 1771, quan do no me ou a ele car de al para o car go.

No tri bu nal in tro du zi ram-se cin co er ros ca pi ta is: ne ga ram-se aos 
réus os no mes das tes te mu nhas que os acu sa vam; pro ce deu-se à re la xa ção,
que é a mor te na tu ral, con fis ca ção de bens e in fâ mia até a se gun da ge ra ção
por tes te mu nhos sin gu la res; em pre ga rem tor men tos, que aliás “po di am e de -
vi am ser apli ca dos aos cis má ti cos e he re si ar cas até de cla ra rem to das as pes so as que per ver -
te ram para se ex tin gui rem es tas ve ne no sas plan tas da vi nha do Se nhor até as ul ti mas

164 J. Ca pis tra no de Abreu



ra í zes” – alu são cla ra a Ma la gri da, cha ma do Mons tro em um ar ti go; fi car 
in fa ma do em sua pes soa e na de seus des cen den tes qual quer um, ain da
de po is de cum pri das as pe nas im pos tas, pos to que le ves; pre te ri rem-se e
aban do na rem-se as leis do re i no pela sim ples au to ri da de do in qui si dor.

O re gi men to pom ba li no deve ter eli mi na do to dos es tes er ros; 
mes mo as sim se ria mu i to su pe ri or aos que o pre ce de ram? Du vi da-o
Hi pó li to e au to ri da de al gu ma po dia com pa rar-se à sua.

Hi pó li to José da Cos ta Pe re i ra Fur ta do de Men don ça nas ceu
na fa mo sa co lô nia do Sa cra men to, no rio da Pra ta, pou co an tes dos por -
tu gue ses per de rem-na de fi ni ti va men te. No re i no for mou-se em di re i to e 
ciên cia na tu ra is ou fi lo so fia; além das duas lín guas clás si cas es tu dou ale -
mão, fran cês e in glês. Sa bia na tu ral men te es pa nhol e ita li a no. Vi a jou pe -
los Esta dos Uni dos e di ver sos pa í ses eu ro pe us. Era um dos mem bros da 
col méia in te lec tu al agre mi a da por Con ce i ção Ve lo so em tor no do Arco
do Cego. Em ju lho de 1802 con ta va 28 anos, quan do foi pre so e de po is
le va do aos cár ce res da Inqui si ção pelo cri me de ser pe dre i ro-li vre.

Sua Nar ra ti va de uma per se gui ção con ta a luta tre men da de um
ho mem con tra uma ins ti tu i ção, sem pre ani mo so, im pe li do pela au dá cia,
sus ten ta do pela pre sen ça de es pí ri to, do mi nan do pela sa ga ci da de e pelo
san gue-frio. Nun ca ne gou que fos se ma çom; so bre seus con fra des, so -
bre os re cur sos pe cu niá ri os de que dis pu nham, não hou ve meio de ex -
tor quir-lhe re ve la ções; nun ca se con si de rou ven ci do ou de i xou in ti mi dar. 
Veja-se o se guin te tre cho da Nar ra ti va:

“Man dou-me o Inqui si dor que ajo e lhas se di an te dele para di zer a dou -
tri na (do ca te cis mo); mas eu re tor qui-lhe que um dos pon tos que me ha vi am en si na do 
na mes ma dou tri na cris tã era que dos três cul tos de la tria, hi per du lia e du lia se de via 
dar só a Deus o cul to da la tria, no que com pre en de ajo e lhar com am bos os jo e lhos e
que era um dos ma i o res pe ca dos tri bu tar este cul to à cri a tu ra, e por mais que ele ins -
tou não me re sol via fazê-lo, dan do-lhe por es cu sa que te mia ser aqui lo ar ti fí cio dele
Inqui si dor, para ex pe ri men tar a mi nha fé ven do se eu era ca paz de ido la trar ado ran -
do-o a ele; não obs tan te as se ve rar-me que este era o cos tu me do Tri bu nal, não só quan -
do os réus eram exa mi na dos da dou tri na, na au diên cia, mas tam bém quan do eram le va -
dos à mesa do tri bu nal no tem po que os mi nis tros es ta vam ao pon to de de li be rar
para dar a sen ten ça, ofe re cen do esta oca sião ao réu de im pe trar com a hu mi lha ção a
mi se ri cór dia de seus ju í zes, e ao de po is quan do se lhe pro fe ria a sen ten ça, que tam -
bém de jo e lhos se cos tu ma ou vir.”
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Este pe que no in ci den te mos tra rá a so ber ba e or gu lho das pes -
so as que con tém este tri bu nal, co men ta o pri si o ne i ro. Com mais ra zão diz
Ni etzsche que só pode fa lar em or gu lho quem so fre o tor men to e não re -
ve la seu se gre do. Os três anos do pri são ce lu lar para tem pe ra men to tão vi -
brá til como o de Hi pó li to de ve ri am doer mais que o po tro e a polé.

Hi pó li to não so freu a pena nem o per dão do San to Ofí cio.
Lo grou fu gir para a Ingla ter ra, aon de ser viu de se cre tá rio a Au gus to
Fre de ri co, fi lho do Jor ge III, du que de Sus sex,  grão-mes tre da ma ço na -
ria. Dado o re fú gio, pre viu a im por tân cia do fato e ini ci ou o Cor re io Bra -
si li en se, o pri me i ro vul ga ri za dor de idéi as po lí ti cas na co lô nia luso-ame ri -
ca na; ain da as sis tiu aos al bo res da in de pen dên cia; pro va vel men te tor na -
ria à pátria li vre, hon ra do e en gran de ci do, se não fa le ces se a 11 de se -
tem bro de 1823, com me nos de 50 anos. Seu li vro acom pa nha do de
dois re gi men tos da Inqui si ção teve tam bém uma edi ção in gle sa.

Tudo in cli na a su por que, di re ta ou in di re ta men te, se deve à su -
ges tão de Hi pó li to o ar ti go do tra ta do en tre Por tu gal e a In gla ter ra que
pro i biu para o fu tu ro o es ta be le ci men to da Inqui si ção em ter ras bra si le i ras.

No dia 31 de mar ço de 1821 foi ex pe di do um de cre to das Cor -
tes Cons ti tu in tes de Por tu gal abo lin do em todo o re i no e seus do mí ni os o 
tri bu nal do San to Ofício da Inqui si ção. O úl ti mo in qui si dor-ge ral foi um
bra si le i ro na tu ral do Rio: Aze re do Cou ti nho, pri me i ra men te bis po de Per -
nam bu co, aon de exer ceu, pela fun da ção de um se mi ná rio ins pi ra do em
idéi as mo der nas, ex tra or di ná ria in fluên cia so bre a men ta li da de pá tria. Sem 
Aze re do Cou ti nho não sur gi ria a ge ra ção ide a lis ta e pura de 1817.

Ain da per sis te em Roma uma con gre ga ção do San to Ofício,
da qual os não-ini ci a dos mal co nhe cem a exis tên cia, Alph. Vik tor Mül ler,
que de po is de vin te anos de as sis tên cia na ca pi tal do ca to li cis mo aca ba de 
im pri mir em Got ha uma obra so bre o Papa e a Cú ria, afir ma que não só 
o ob je to de suas pes qui sas é des co nhe ci do como tam bém o seu modo
de pro ce der... “O si lên cio so bre os pro ces sos do San to Ofí cio é tão se ve ra men te
guar da do que nem mes mo se co nhe ce a fór mu la do ju ra men to pres ta do ao as su mir o
car go. Sa be mos mais que o in fra tor des te se gre do in cor re numa ex co mu nhão de que
nem o car de al pe ni ten ciá rio pode ab sol ver, e que só ao Papa é re ser va da: sabe-se que
o in fra tor está su je i to a ou tras pe nas, – ig no ra-se qua is.”
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II

PARA  pa u tar suas ações o vi si ta dor dis pu nha do mo ni tó rio de
1536, for mu la do por D. Di o go da Sil va, in qui si dor-mor, e do re gi men to 
de 1552, pro mul ga do pelo car de al in fan te D. Hen ri que, in qui si dor-ge ral.

O mo ni tó rio de D. Di o go ser via ao du plo fim de fa ci li tar o
exa me de cons ciên cia dos conf iten tes e de in di car o ca mi nho aos es piões
e de la to res. Está im pres so no Col lec to rio de 1634, pro va de que ain da en tão 
vi go ra va. Entre ele e os de po i men tos da pre sen te vi si ta ção nem sem pre
se nota cor res pon dên cia exa ta: pode ser hou ves se mo ni tó ri os par ci a is
que não co nhe ce mos. Vai adi an te trans cri to o mo ni tó rio de D. Di o go.

Os cen to e qua ren ta e um ca pí tu los do seu re gi men to re for -
çou D. Hen ri que com vin te e três edi ções e de cla ra ções em 1564; o car -
de al Alber to mo di fi cou al guns, não cons ta qua is. Mu i to pou cos bas tam
para o fim mi ra do nes ta nota pre li mi nar.

A vi si ta ção exi gia ape nas três pes so as: vi si ta dor, no tá rio, me i -
ri nho. Do vi si ta dor se ocu pam os ca pí tu los 3-8, do no tá rio os 80-84, do
me i ri nho os 95-98. Sa in do para tão lon ge, o vi si ta dor re ce beu do car de al 
Alber to au to ri da de de pren der os cul pa dos e sen ten ciá-los em fi nal,
con for me ao re gi men to e à ins tru ção que tra zia. So bre as atri bu i ções do 
no tá rio e do me i ri nho de via ter in flu í do de qual quer modo o novo meio 
a que vi nham trans fe ri dos.



Do re gi men to de D. Hen ri que são ca rac te rís ti cos o se gre do e
a tor tu ra.

O San to Ofí cio sur giu em ter ras de he re ges no tá ve is pelo
nú me ro e pelo po de rio; os de nun ci an tes ar ris ca vam a vida no caso de
se rem iden ti fi ca dos; mais de um in qui si dor su cum biu à vin di ta po pu lar;
ur gia o ma i or se gre do. Ago ra a si tu a ção mu da ra; os réus eram os es cor -
ra ça dos e os in de fe sos. Ape sar dis to o re gi men to man ti nha o se gre do
ori gi ná rio, não só ca lan do os no mes dos de nun ci an tes, como en co brin -
do as cir cuns tân ci as por onde se po de ria ati nar com eles; os réus se
equi pa ra vam para o fim do si gi lo ab so lu to e in vi o lá vel a pes so as pre po -
ten tes e ré gu los pe ri go sos.

O uso das tor tu ras acom pa nha a so ci e da de hu ma na des de os
in cu ná bu los e com mais ou me nos hi po cri sia há de es col tá-la até o Dia
do Ju í zo. Mes mo aqui, nes ta pre ten sa ou real me tró po le de cul tu ra, con -
tra as mais in so fis má ve is pres cri ções le ga is vêm à luz uma vez por ou tra
fa tos hor ro ro sos; pelo que trans pi ra pode ima gi nar-se quan to fica aba -
fa do. No San to Ofí cio o tor men to era tra di ci o nal e le gí ti mo, pois abo -
na va-se com a au to ri da de su pre ma des de 1252, des de a bula Ad ex tir pan -
da de Ino cên cio IV.

Não se co nhe cem com pre ci são os ins tru men tos de tor tu ra
no tem po do car de al Alber to; o re gi men to de 1640 es ta be le ce o po tro e
a polé: “o po tro, es pé cie de cama de ri pas onde, li ga do o pa ci en te com di fe ren tes vol -
tas de cor da nas per nas e bra ços, se aper ta vam aque las com um ar ro cho, cor tan do-lhe 
as car nes; e a polé, mo i tão se gu ro no teto, onde era sus pen sa a ví ti ma, com pe sos aos
pés, de i xan do-a cair em brus co ar ran co sem to car no chão”, ex pli ca Lú cio
d’Azevedo.12

Ce le bram vá ri os es cri tos a de mên cia e a bran du ra dos in qui si -
do res. Cle mên cia e bran du ra são pos sí ve is, mas pou co pro vá ve is: a oni -
po tên cia ir res pon sá vel não se li mi ta es pon ta ne a men te; o con ta to diá rio
e di u tur no com o so fri men to em bo ta va a sen si bi li da de; ti nha-se como
caso so me nos de i xar o réu apo dre cer nas mas mor ras du ran te anos e
anos sem in ter ro gá-lo se quer; os au tos-de-fé po mpe a vam como mar chas 
tri un fa is. A re la xa ção ao bra ço se cu lar, a cre ma ção na fo gue i ra daí
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de cor ren te, esta, sim, foi rara e mais ra re ou ain da quan do o tri bu nal
com pre en deu que im por ta va uma de cla ra ção de fa lên cia, um ges to de
de ses pe ro im po ten te da sua par te.13

Tudo isto, se dis far ça, não ate nua a mis são pre cí pua do San to
Ofício: ob ter con fis são vo lun tá ria e sin ce ra, pro vo car ar re pen di man tos e 
ab ju ra ções. Obe de cen do à pra xe se cu lar, o re gi men to de D. Hen ri que
es ta be le cia dias de gra ça em que os con fi ten tes, se es pon ta ne a men te vi -
nham con fes sar-se, se con ven ci am ao in qui si dor de sua sin ce ri da de, de
seu ar re pen di men to, e se o pe ca do não fora tes te mu nha do, eram re con -
ci li a dos su ma ri a men te e con ser vavam a fa zen da. O caso com pli ca va-se
se ha via tes te mu nhas; ain da mais se co in ci dia a con fis são com a de nún -
cia, por que esta po dia anu lar aque la, como su ce deu a Fer não Ca bral de
Ta í de já ci ta do.

A con fis são mera e sim ples nem a to dos ater ra va. No ca pí tu lo 
15º de seu re gi men to D. Hen ri que pro vi den cia so bre o re con ci li a do no
tem po da gra ça e de po is que se jac tar ou ga bar em pú bli co “di zen do que
ele não co me tia nem co me teu os he ré ti cos er ro res por ele con fes sa dos ou que não er rou
tan to como con fes sou”.

Das cen to e vin te e uma con fis sões, adi an te im pres sas, fi que
de par te o re fe ren te ao pe ca do se xu al con tra a na tu re za. O as sun to me -
lin dro so exi ge ha bi li da de sin gu lar em quem o abor da. Bas ta in di car as
pá gi nas in qui na das: 23, 24, 25, 26, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 67, 70, 71, 78,
79, 80, 90, 93, 94, 95, 122, 132, 133, 142, 144, 150, 151, 152, 162, 163,
168, 169, 170, 175, 176, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 210.

De po is des te avi so pode cada um evi tá-las ou pro cu rá-las a
seu ta lan te.

Com a se xu a li da de an da ram sem pre em es tre i to am ple xo as
fe i ti ce i ras, ca pa zes de pro du zi rem im po tên cia ou es te ri li da de. Nem uma
com pa re ceu pe ran te o vi si ta dor: três ci tam-se com ma i or in sis tên cia:
Isa bel Ro dri gues, de al cu nha Boca-Tor ta, Antô nia Fer nan des, de al cu nha
Nó bre ga , Ma ria Gon çal ves, de al cu nha Arde-lhe-o-Rabo.

Boca-Tor ta, a mais mo des ta, ape nas for ne cia cer tos pós mi mí fi -
cos e en si na va ora ções for tes. A Nó bre ga, pro xe ne ta de gos tos tor pes e
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sa crí le gos, im pa va de pac to com o Di a bo; pos su ía num vi dro cer ta co i sa
que fa la va e res pon dia quan to lhe per gun ta vam, co i sa ami ga de ce bo las e
vi na gre, que gos ta va lhe des sem uma vez por se ma na. Arde-lhe-o-Rabo
dez anos an tes, de gre da da por fe i ti ce i ra, de sem bar ca ra de Per nam bu co,
aon de es ti ve ra de ca ro cha à por ta de igre ja. A al guém que se que i xa va de 
pou ca efi cá cia de suas fe i ti ça ri as, res pon deu se gun do uma de nun ci an te:
“Por mu i to que ela me dê, mu i to mais lhe me re ço, por que eu po nho-me à meia-no i te
no meu quin tal com a ca be ça ao ar e com a por ta aber ta para o mar e en ter ro e de -
sen ter ro umas bo ti jas e es tou nua da cin ta para cima e com os ca be los e falo com os
 diabos e os cha mo e es tou com eles em mu i to pe ri go.”

A es tas não se em pa re lha a ve lhi nha Le o nor So a res, che ga da à 
ter ra ba i a na em 1550, na com pa nhia de seu ma ri do Si mão da Gama de
Andra de, ca pi tão-mor da pri me i ra ar ma da de so cor ro a Tomé de Sou sa.
Gran de re pú bli co da ci da de, se nhor de en ge nho no Pira já, Si mão de
Andra de de i xou um epi tá fio em ver so, con ser va do por frei Vi cen te do
Sal va dor. Seu cu nha do Se bas tião da Pon te pos su iu um en ge nho em Co te -
gi pe, cur ra is de gado em Ti nha ré, pres tou ser vi ço a Mem de Sá na guer -
ra con tra os ín di os de Pa ra gua çu. O fu tu ro pa re cia aus pi ci o so quan do
foi man da do ir pre so para o re i no, por uma or dem ré gia ex pres sa, que
qua se re vo lu ci o nou a po pu la ção, pon do em al vo ro ço se mi na ris tas, fâ mu -
los do bis po e re pre sen tan tes do po der ci vil.

A vi u vez, a per da do ir mão, que no Li mo e i ro ex pi rou ex pi an -
do suas cul pas, a ida de, de vi am dar a Le o nor So a res um ar es tra nho e a
aura po pu lar, sem que ela o ima gi nas se, en vol ven do-a no bru xe do. De põe
uma de nun ci an te: quan do nes ta ci da de hou ve um dia gran des bri gas e
re vol tas en tre o bis po e o go ver na dor Luís de Bri to, esta na mes ma no i te
foi a Por tu gal dar aque la nova.

Além dos Pi ri ne us a Inqui si ção guer re ou e ex tin guiu vá ri as
he re si as me di e va is in dí ge nas ou ad ven ci a is; na Pe nín su la Ibé ri ca e res -
pec ti vas co lô ni as os ini mi gos ca pi ta is fo ram os ju de us ba ti za dos à for ça, 
mar ra nos, cris tãos-no vos, gen te da na ção, que, ce den do à vi o lên cia quan to
às ex te ri o ri da des, guar da vam no foro ín ti mo as cren ças da ve lha lei e
pra ti ca vam os ri tos he re di tá ri os.

Dos cris tãos-no vos da Ba hia re cla mam o pri me i ro lu gar os de 
Ma to im, onde exis tia uma si na go ga (ou es no ga, como en tão se di zia), –
as so a lha va a voz pú bli ca, sem pre ma lé vo la para a gen te da na ção.
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He i tor Antu nes, fun da dor da pa ren te la, pode ter sido o mes -
mo par ti do de Be lém a 30 de abril e che ga do à Ba hia em 28 de de zem -
bro de 1557, com o go ver na dor Mem de Sá, em cujo ins tru men to de
ser vi ços ju rou como tes te mu nha.14 Uma sua fi lha de qua ren ta e três
anos ju rou que ti nha seis ou sete quan do a fa mí lia imi grou. O pai já não
exis tia no tem po da vi si ta ção.

He i tor Antu nes, cris tão-novo, ca sa ra no re i no com Ana Roiz,
cris tã-nova, e hou ve ram Isa bel, mãe de Ana Alco fo ra do, ca sa da, com 27 
anos; Vi o lan te, já de fun ta, mãe de Lu cas Esco bar de 21 e Isa bel de 18;
Be a triz, mu lher de Bas tião de Fa ria, mãe de Cus tó dia, de 23 anos, ca sa da 
com Ber nar do Pi men tel de Alme i da (se nhor do en ge nho de que era la -
vra dor o se xa ge ná rio João Ro dri gues Pa lha, pai de frei Vi cen te do Sal va -
dor, in fra 158); Le o nor de 32 anos, mu lher de Hen ri que Mu niz; Jor ge
Antu nes já fa le ci do, cuja vi ú va, Jo a na de Sá, con vo lou para o tá la mo de
Se bas tião Ca va lo; Álva ro Lo pes Antu nes, ca sa do; Nuno Fer nan des, sol -
te i ro, de trin ta anos. To das es tas ida des re fe rem-se a 1591 ou 1592.

Com os Antu nes, pa ren tes dos Ma ca be us e por tan to da mais
fina pro sá pia ju da i ca, não po dia com pe tir a pro le de Fer não Lo pes,  do
du que de Bra gan ça, e de sua mu lher Bran ca Roiz, am bos já fa le ci dos
quan do co me çou a vi si ta ção.

Uma das fi lhas, Ma ria Lo pes, ca sou com o ba cha rel mes tre
Afon so Men des, vin do como ci rur gião-mor do Bra sil em com pa nhia de
Mem de Sá, de cu jos ser vi ços ju rou tes te mu nho.15

Teve o ca sal: Ma nuel Afon so, meio cô ne go da Sé, já fa le ci do;
Ana de Oli ve i ra duas ve zes vi ú va; Bran ca de Leão, já fa le ci da, ca sa da
com Antô nio Lo pes Ulhoa; Álva ro Pa che co.

Le o nor da Rosa, irmã de Ma ria, ca sa da com João Vaz Ser rão,
cris tão-novo, ci rur gião que emi grou para as co lô ni as es pa nho las, teve
pelo me nos uma fi lha, que ca sou com o pri mo Álva ro Pa che co.

Ca ta ri na Men des, ca sa da com Antô nio Se rrão, pa re ce não ter
de i xa do des cen dên cia.
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Ana Ro dri gues, ca sa da com Gas par Dias da Vi di gue i ra, teve,
além de Antô nia de Oli ve i ra, ca sa da com Pe dro Fer nan des, Ma ti as Roiz
e Di o go Afon so.

Os ou tros cris tãos-no vos não cons ti tu íam pa ren te la con si de -
rá vel.

No ín di ce da vi si ta ção de Mar cos Te i xe i ra lê-se que Ana Roiz
fora que i ma da pela Inqui si ção. Con fes sa a ma tri ar ca, in fra 178, que
numa do en ça che gou a tres va ri ar e dis se ra, ao que de po is ou via, de sa ti nos
do que não se lem bra va. Lem bra vam-se os de nun ci an tes e tudo le va ram
aos ou vi dos de He i tor Fur ta do de Men don ça. Espe re mos fos se gar ro te a da
an tes da cre ma ção.

O mo ni tó rio de D. Di o go fa ci li ta va as con fis sões e de nun ci a -
ções dos ju da i zan tes, mas era de fi ci en te, Cla ra Fer nan des pre vi ne ao in -
qui si dor que a Boca-tor ta a in fa ma va de ter um cru ci fi xo que aço i ta va.
Esta abo mi na ção, a mais fre qüen te das de nún ci as con tra os cris tãos-no vos,
não fi gu ra va no mo ni tó rio de D. Di o go.

Dos au tóc to nes ca te qui za dos con fes sou-se um, de nun ci a do
por ou tro: ser viu de in tér pre te um pa dre da Com pa nhia. É de es tra nhar
não se ti ves se ain da con cer ta do numa mes ma de no mi na ção ge ral para os
abo rí gi nes; apa re ce com fre qüên cia a de ne gros, tão pre pós te ra para os
co nhe ce do res de Ango la e Gu i né como a de ín di os, afi nal ven ce do ra,
para os que vi ram os ber ços onde nas ce o dia. Uma vez por ou tra vem
bra sil.

Não me nos de es tra nhar no ma nus cri to ago ra im pres so é a
mul ti pli ci da de de gra fi as para cer tos no mes ge o grá fi cos, o de Co te gi pe,
o de Pi ra já, o do Pa ra gua çu, por exem plo. Em fo né ti ca o no tá rio Ma nu el 
Fran cis co po dia bem pro cla mar-se fe no me nal e de i xa per ple xo quan to a 
vá ri as iden ti fi ca ções, tão bem as sou be em bu çar no seu pro te ís mo ca co -
grá fi co ou ca co fô ni co.

Em mais de uma con fis são apa re cem as ta tu a gens dos bra sis. 
Já sa bía mos que nes ta he rál di ca da epi der me po dia es cre ver-se

a his tó ria de um fa ma naz: Cla u de d’Abbeville es tam pa um ta ba ja ra cu jas
ci ca tri zes nar ra vam vin te e qua tro mor tes em com ba te sin gu lar. Novo
ago ra é o in for me de que as ta tu a gens po di am ser vir de sal vo-con du to;
em um apu ro de las so cor reu-se com êxi to o fa mo so To ma ca ú na.
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A san ti da de era fes ta ex tra or di ná ria dos ín di os: ca ra í ba, co i sa
san ta, ca ra i mo nha ga, san ti da de dos ín di os, aca ra i mo nhang, fa zer san ti da de,
apon ta um vo ca bu lá rio tupi do sé cu lo XVI, in com ple to, ain da iné di to,
de que a Bi bli o te ca Na ci o nal guar da a ma i or par te. Des cre ve-a Nó bre ga
na in for ma ção do Bra sil im pres sa nas Có pi as de unas car tas de 1551, e
qua se nos mes mos ter mos João de Aspil cu e ta em sua no tá vel car ta da
co le ção cas te lha na de 1555. Espla na-a lar ga men te Jean de Léry em um
dos mais in te res san tes ca pí tu los de sua nar ra ti va de vi a gem à Fran ça
Antár ti ca.

A san ti da de con sis tia na che ga da de um fe i ti ce i ro ou pro fe ta,
o ca ra í ba, vin do de lon ges ter ras, a pre gar a boa nova. Espe ra vam-no
com an si e da de: para re ce bê-lo lim pa vam os ca mi nhos, edi fi ca vam um
ti ju pá em que se re co lhia com seus ma ra cás e ou tros ape tre chos pres ti -
gi o sos. O ju bi leu po dia du rar me ses; en quan to fer via, ape nas co mia-se,
be bia-se, dan ça va-se e, fa tal men te, bri ga va-se. O ca ra í ba ga ran tia o fu tu -
ro mais fan tás ti co. Para que ca çar? As fle chas dis pa ra ri am por si, as ca ças
vi ri am ter à casa. Para que tra ba lhar? As en xa das iri am a ca var nas ro ças, 
os man ti men tos ama du re ci am com far tu ra.

Nos efe i tos ma te ri a is ime di a tos a san ti da de não de via di fe rir
mu i to de uma pra ga de ga fa nho tos.

Os efe i tos mo ra is po di am ser ou tros. Os ca ra í bas, que iam de
um a ou tro ex tre mo da área da lín gua ge ral, con cor re ri am para man ter a 
uni da de de cren ças e ri tos. Pode- se com pa rá-los mal, mes mo mu i to mal
com mis si o ná ri os como Ma la gri da, que per cor reu a pé os ser tões do
Ma ra nhão à Ba hia.

Os ín di os atu a is in se rem em suas tra di ções mais an ti gas as
úl ti mas no vi da des per ce bi das en tre os bran cos. Os ca xi na uás fa lam
num casa-ca noa que sin gra va api tan do en tre as águas do di lú vio. Os
ba ca e ris con tam como se atra ves sa o oce a no em um gran de ve a do à
bus ca de ma cha do de fer ro: a gen te pode as sen tar-se nas an cas, nos
chi fres, em ou tras par tes do cor po; as sim car re ga do o ani mal po dia
che gar per to de ter ra: não po dia ir adi an te por que é ex clu si va men te
aquá ti co. O va por é ce le bra do como um ja ca ré, que pode mer gu lhar e
ali men tar-se de pe dras.
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Os ín di os qui nhen tis tas as si mi la vam tam bém as no vi da des
ul tra ma ri nas e sem re pug nân cia fun di am-nas com os ha ve res tra di ci o na is:
de sua pen dên cia para a sin cre se a san ti da de não de via es ca par.

Na ca pi ta nia de Por to Se gu ro em 1574 Antô nio Dias Ador no
e seus com pa nhe i ros en con tra ram seis ído los de ma de i ra, de for ma hu -
ma na e ta ma nho na tu ral; ser vi am de bar re i ra para ti ros: os ati ra do res
que acer ta vam eram ti dos como for tes, os que er ra vam não le van ta vam
mais a ca be ça. Viam-se dois paus de 50 a 60 pal mos de al tu ra, à ma ne i ra 
de mas tros com suas gá ve as. Man da ra plan tá-los o ca ra í ba, que se di zia
fi lho de Deus Pa dre e da Vir gem Ma ria, vin do de Por tu gal fu gi do dos
que o que ri am cru ci fi car; por um su bia ao céu, por ou tro des cia; a gá vea 
ser via-lhe de púl pi to se que ria pre gar.16

Toda esta en ce na ção re a li za ra um ín dio do Espí ri to San to, an -
ti go dis cí pu lo dos pa dres da Com pa nhia. Da al de ia je su í ti ca do Ti nha ré
fu gi ra tam bém o en ce na dor da san ti da de des cri ta nas pre sen tes con fis -
sões e ain da me lhor nas de nun ci a ções iné di tas.

Aos ín di os não re pug na vam os aces só ri os cris tãos acu mu la -
dos so bre a so li dez do fun do na ti vo, como adi an te se verá a mais de um
pas so. Estra nho se ria que os aces só ri os cris tãos obs cu re ces sem e tor nas -
sem ace i tá vel aos ca tó li cos o gen ti lis mo do fun do. Pois des te sin cre tis mo
apa re ce ram ca sos...

 Con fes sa Lu í sa Bar bo sa que, sen do de doze anos pou co
mais ou me nos, acre di tou na san ti da de, in fra 84. Gon ça lo Fer nan des,
in fra 113, con fes sa que não de i xou de crer em Deus todo-po de ro so e
em Je sus Cris to seu fi lho, e no Espí ri to San to, três pes so as um só deus 
ver da de i ro, e sem pre teve em seu co ra ção a fé ca tó li ca; en tre tan to cu i -
da ra que este mes mo Deus ver da de i ro, se nhor nos so, era aque lou tro
que na dita abu são e ido la tria se di zia que vi nha. Mar ga ri da da Cos ta,
mu lher de Fer não Ca bral de Ta í de, um dos mais ri cos pro pri e tá ri os da
ca pi ta nia, con fes sa, in fra 101, que du ran te os dois me ses de as sis tên cia 
da san ti da de em sua fa zen da de Ja gua ri pe “ti nha para si e di zia que não
po dia ser aqui lo De mô nio se não al gu ma ca u sa san ta de Deus, pois tra zi am cru zes 
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de que o De mô nio foge e pois fa zi am gran des re ve rên ci as às cru zes e tra zi am con -
tas e no me a vam San ta Ma ria”.

Com a de no mi na ção vaga de blas fê mi as, he re si as, in fra ções
dos man da men tos da Igre ja, etc., apa re cem con fes sa das ou de nun ci a das
vá ri as fe i ções da so ci a bi li da de ba i a na.

Ci tam-se li vros pro i bi dos, como a bí blia em lin gua gem ver ná -
cu la, re fe ri da, nun ca vis ta, pois pro va vel men te não exis tia; a Eu fro si na, a
Di a na, as Me ta mor fo ses de Oví dio. O nome de Les su ar te lem bra Li su ar te,
pro ta go nis ta do Ama dis de Gaula.

Aos le i gos po dem afi gu rar-se de pe que na mon ta cer tas blas fê -
mi as e he re si as adu zi das: os co nhe ce do res jul ga ri am de ou tro modo.
João Fer nan des clé ri go de mis sa e vi gá rio de Ta çu a pi na, de nun ci ou que
João Ba u tis ta, cris tão-novo, pe san do um pou co de es pe ci a ria, ao fre guês, 
que lhe re pro cha va não es tar jus to o peso, res pon deu: jus to só Deus! E
di an te do en le io de vi si ta dor ex pli cou o re ve ren do de nun ci an te se es can -
da li za ra por que a Vir gem Ma ria é jus ta, São João Ba tis ta é jus to e a Igre ja 
tem o ve lho Si meão como vir jus tus et ti mo ra tus.

Des to am como ex ce ção as pa la vras de Lá za ro Ara nha, la vra -
dor em Ca pa ne mo, jun to ao Pa ra gua çu, ma ma lu co, de qua ren ta e cin co
anos: imor tal, di zia, só car vão me ti do na ter ra; Ma fo ma era um dos de u -
ses do mun do, ou viu-lhe um de nun ci an te.

Com pa ran do as con fis sões ago ra im pres sas com as de nun ci a -
ções que o se rão de po is, têm-se às ve zes idéi as de cor ri da de apos ta: o
pe ca dor con fes sa-se a toda pres sa para apro ve i tar os dias de gra ça; o ze -
lo ta vai com o mes mo ím pe to de nun ci ar para não ser cúmplice, para
apa ren tar de vo ção e fer vor.

Um caso ilus tra rá isto.
A 19 de agos to de 91 Ambró sio Pe i xo to de Car va lho, dou tor

em leis, de sem bar ga dor, pro ve dor de de fun tos e au sen tes, dis se em dis -
cus são com Antô nio So a res Re i mão que as con tas des te es ta vam er ra das 
e dis to não o dis su a di ria nem S. João Evan ge lis ta, in fra 53. Pas sa da a ex -
ci ta ção tra tou no dia se guin te de con fes sar-se. Fez bem em não re man -
char. A 21 Antô nio So a res ia de nun ciá-lo como blas fe mo.

A ex co mu nhão in cor ri da por quem ven des se ar mas aos in -
fiéis, aos pe ca dos co me ti dos por quem co mia car ne em dias de pre ce i to
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de ve mos in for mes re la ci o na dos mais ou me nos com o de vas sa men to
dos ser tões. De les cons tam en tra das com pos tas de cen te nas de pes so as
às ve zes. Alguns dos ser ta nis tas com pra zi am -se na vida sol ta das ta bas, e 
no meio do mu lhe ra me far to e fá cil fi ca ram anos e anos.

Cer tas en tra das e cer tos no mes já co nhe cía mos des de a di vul -
ga ção da his tó ria de frei Vi cen te.

De bom gra do tro ca ría mos os por me no res me ra men te bi o -
grá fi cos dos ser ta nis tas adi an te apon ta dos por um pou co mais de pre ci -
são quan to à ge o gra fia.

As en tra das para o ser tão par ti ram de Per nam bu co ou da
Ba hia, mo ti va das sem pre pela gana de ca çar ín di os e re du zi-los ao ca ti -
ve i ro; as pri me i ras pro cu ra vam a mar gem es quer da, as úl ti mas a mar gem
di re i ta do São Fran cis co, li mi te co mum.

Ao Nor te da baía de To dos os San tos, des de o rio Real, abun -
dan te de pau-bra sil, até o São Fran cis co, con fe de ra ram-se tupi nam bás e
fran ce ses logo de po is de des co ber to o Bra sil e opu se ram aos por tu gue -
ses re sis tên cia for mi dá vel.

Se gun do um do cu men to pu bli ca do por Fe lis be lo Fre i re, Hist.
de Ser gi pe, 418, ain da de po is de fun da da a ci da de do Sal va dor – fran ce ses 
e tupi nam bás re u ni dos pen sa ram em des truí-la.

Em 1587 es cre via Ga bri el So a res, Ro te i ro, 342, a res pe i to dos
fran ce ses que “mu i tos se aman ce ba ram na ter ra, onde mor re ram, sem se que re rem 
tor nar para Fran ça, e vi ve ram como gen ti os com mu i tas mu lhe res, dos quais e dos
que vi nham to dos os anos à Ba hia e ao rio de Ser gi pe em naus da Fran ça se in çou a
ter ra de ma me lu cos que nas ce ram, vi ve ram e mor re ram como gen ti os; dos quais há
hoje mu i tos seus des cen den tes, que são lou ros, al vos e sar dos, e ha vi dos por ín di os
tu pi nam bás e são mais bárba ros que eles”.

As ter ras co nhe ci das de po is pelo nome de Ser gi pe, que ain da
con ser vam, cons ti tu in do um es ta do da fe de ra ção, só fo ram in cor po ra -
das ao do mí nio por tu guês no go ver no in te ri no que re geu a co lô nia an -
tes da che ga da de D. Fran cis co de Sou sa com o Vi si ta dor apos tó li co.

Por tan to, Fri os gran des, Pal me i ras com pri das, Ser tão dos ni -
nhos das gar ças e ou tras lo ca li da des va ga men te no me a das nas con fis sões
se guin tes, de vem pro cu rar-se aquém do Real, en tre este e o Pa ra gua çu.
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Nes ta zona as sim re du zi da os ser ta nis tas fa mi li a ri za ram-se
com as ca tin gas e en ta bula ram re la ções pa cí fi cas com os ta pu ias, que a
Car do so de Bar ros ser vi ram na guer ra de Ser gi pe. Nos ta pu i as de po si ta -
va gran des es pe ran ças quan to às mi nas de sa li tre o re gi men to pas sa do
ao go ver na dor Fran cis co Gi ral des em l588.17

Oro bó ou Ara bó com suas cer ca ni as, qual ofi ci na gen ti um, for -
ne ceu quan ti da de ex tra or di ná ria de es cra vos da lín gua ge ral. “Há seis anos 
que um ho mem hon ra do des ta ci da de e de boa cons ciên cia e ofi ci al da Câ ma ra que
en tão era, dis se que eram des ci das do ser tão do Aro bó na que les dois anos atrás, vin te 
mil al mas por con ta”, lê-se na R. Trim., 57º, 242, do cu men to de 1585.

Qu e bra da a bar re i ra do rio Real, a po pu la ção de pro ce dên cia
ba i a na ati rou-se pela cos ta afo ra até as di vi sas da an ti ga ca pi ta nia de
Fran cis co Pe re i ra Cou ti nho. Vi a gens en tre Ba hia e Per nam bu co be i ran do o
mar tor na ram-se fre qüen tes. Na fal ta de pon tes ou ca no as apro ve i ta vam-se 
os vaus. Às ve zes bas ta va es pe rar pela maré.

Do ba i xo S. Fran cis co foi sen do logo ocu pa do o lado di re i to,
qua se todo fa vo rá vel à cri a ção de gado va cum, se mo ven te e por isso o
úni co pro du to apro pri a do à dis tân cia. À me di da que o gado me dra va e
pro gre dia a pe ne tra ção e cres cia o afas ta men to do mar, im pu nha-se a
ne ces si da de de ca mi nhos de vazão, ca mi nhos mais di re tos, ao que nas
re des fer ro viá ri as um no tá vel en ge nhe i ro nos so com pa tri o ta, C. Mor -
sing, cha ma va a pro cu ra das hi po te nu sas. Bas ta re cor dar o que an tes de
con clu í do o sé cu lo XVII atra ves sa va as fre gue si as de Ta pi cu ru, La gar to,
Ita ba i a na, Ge re mo a bo, e co mu ni ca va os al de a men tos de So cor ro, Ca na -
bra va, Saco dos Mor ce gos, etc.18

E a mar gem per nam bu ca na?
O rio de São Fran cis co fas ci nou a Du ar te Co e lho, pri me i ro

do na tá rio de Per nam bu co, que para de vas sá-lo e ar ran car-lhe as ri que zas 
apre go a das ape nas es pe ra va a hora de Deus, se gun do sua gra ve ex pres -
são. Os su ces so res por ali an da ram e guer re a ram. De vá ri as en tra das por 
suas ri be i ras te mos no tí cia. De al gu mas sa be mos que, de i xan do par te da 
gen te com as em bar ca ções aba i xo das ca cho e i ras, se gui am por ter ra a
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seu des ti no. Isto mes mo fez Cris tó vão da Ro cha, do a dor dos ter re nos
onde se fun dou Pe ne do, que al can çou a ser ra de Rari ou La ri pe, fo né ti ca,
po rém não ge o gra fi ca men te, idên ti ca à ser ra do Ara ri pe no Ce a rá.19

Tão be los prin cí pi os não fo ram por di an te. De po is os per -
nam bu ca nos amar ra ram-se ao ba i xo São Fran cis co. Aon de fe ne cia a
na ve ga ção es ta ca ram, pou co avan çan do para as ter ras do Nor te ou Oes te. 
Além a inú til ou pelo me nos in fe cun da Casa da Tor re, Do min gos Afon so 
Cer tão e ou tros mu i tos, vin dos da Ba hia ou para lá se nor te an do, pu de -
ram exer ci tar sua bu li mia ter ri to ri al na mar gem es quer da do rio e nos
seus ser tões, com o apo io do go ver no de Olin da e a in di fe ren ça de seus
ju ris di ci o na dos.

A trans gres são da gen te ba i a na ex pli ca-se pela di fi cul da de de
ex pan dir-se para Este do rio, rom pen do a ser ra do Espi nha ço, ven cen do 
as ma tas co me ça das à be i ra-mar, ár dua ta re fa le ga da ao sé cu lo XIX.

Para os ri be i ri nhos ba i a nos as ca cho e i ras e o su mi dou ro de
Pa u lo Afon so, o nec plus ul tra para Per nam bu co, per di am a im por tân cia.
Não tra ta vam de na ve gar o rio, mas de atra ves sá-lo, mero exer cí cio de
na ta ção, en can to do ser ta ne jo. Os ga dos tam bém apren de ram em sua
es co la. Na pas sa gem de al guns rios, es cre via Anto nil-Andre o ni, um dos
que gui am a bo i a da, pon do uma ar ma ção de boi na ca be ça e na dan do,
mos tra às re ses o vão por onde hão de pas sar.

Des de o rio Gran de, o rio Gran de do sul, como se cha ma va
an tes da ca pi ta nia de São Pe dro avo car-lhe o nome; des de o rio Gran de
do sul até as ca cho e i ras, a di vi so ra das águas com o Par na í ba apro xi ma-se
do São Fran cis co, per mi tin do-lhe ape nas rios in sig ni fi can tes, vá li dos só
en quan to du ram as chu vas. Da vila de Pe ne do até a bar ra do rio Gran de,
em cujo in ter va lo os vi a jan tes con tam aci ma de cem lé guas, não sai para o 
São Fran cis co um só re ga to no tem po da seca, – con clui Ai res do Ca sal.
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Por um dos rios, o Pon tal20 ou ou tro vi zi nho, deu-se a pe ne -
tra ção na ba cia con tra ver ten te do alto Par na í ba. Os ga dos cen tu pli ca ram 
ma ra vi lho sa men te na pas ta ria par na i ba na.

Para o sul, quan do a di vi so ra se afas ta do São Fran cis co, inun -
da ram as ri be i ras dos rios Gran de e Ca ri nha nha, che gan do qua se às
fron te i ras de Go iás, aon de logo apa re ce ram com os des co ber tos do
Anhan güe ra. Para o nor te mis tu ra ram-se com os ga dos do Pi a uí e Ma ra -
nhão e os que do li to ral do Ce a rá, Rio Gran de e Pa ra í ba de man da vam o
alto ser tão. “De al gu mas par tes gas tam-se dois anos para con du zi rem bo i a das às
pra ças da Ba hia e Per nam bu co, por ser ne ces sá rio re fa zê-las no ca mi nho um ano”,
es cre via-se no co me ço do sé cu lo XVIII.

Em suma ao fin dar o sé cu lo XVII bem di ver sas apa re ci am,
aci ma e aba i xo das ca cho e i ras, as mar gens ba i a na e per nam bu ca na do
São Fran cis co, já de mar ca das e re par ti das des de be i ra-mar ao ar ra i al de
Ma ti as Car do so.

Pela di re i ta, aci ma das ca cho e i ras, à me di da que se en ca mi -
nha va para o sul sur gia a ser ra do Espi nha ço, res trin gia-se a área des bra -
va da, es cas se a vam os mo ra do res, a im por tân cia da re gião pro vi nha so -
bre tu do do trân si to e das in ver na das dos ga dos tan gi dos para a ma ri nha. 
Com o im pul so da mi ne ra ção, li gou-se a ba cia do São Fran cis co à do
alto rio de Con tas e esta pela ser ra do Cin co rá e rio Una ao Pa ra gua çu,
ca mi nho de Ca cho e i ra. Abriu-se ape nas um cor re dor, como o pro va o
re la tó rio de Mi guel Pe re i ra da Cos ta; alar gá-lo de man dou mu i to tem po e 
mu i to es for ço do sé cu lo se guin te.21

À es quer da o ter ri tó rio, per nam bu ca no por for ça de lei, di la -
ta va-se até o di vór cio das águas do To can tins; nele mul ti pli ca vam-se cur -
ra is e mais cur ra is; ten ta va-se mes mo com pro ve i to a in dús tria de ex tra ir 
sal, que per ma ne ceu en quan to o per mi tiu a con cor rên cia do va por; a
ma i or des van ta gem, o se gre ga men to do po vo a do, ia di mi nu ir com o jor ro 
de aven tu re i ros gol fa dos pela fas ci na ção dos des co ber tos au rí fe ros.

O nome de Ma ti as Car do so lem bra a in ter ven ção dos pa u lis -
tas na his tó ria da Ba hia e ou tras ca pi ta ni as re mo tas. Em 1658, a pe di do
da au to ri da de ba i a na, par tiu de Pi ra ti nin ga, às or dens de Do min gos
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Bar bo sa Ca lhe i ros, uma pe que na leva des ti na da a dar guer ra aos ta pu i as
ir re pri mí ve is. Com o mes mo fim em 1671 o go ver na dor-ge ral o a câ ma ra
do Sal va dor re me te ram mil cru za dos por in ter mé dio da de São Pa u lo a
Estê vão Ri be i ro Ba ião Pa ren te e Brás Ro dri gues Arzão, que nos anos
se guin tes de sem pe nha ram ga lhar da men te a em pre i ta da. Tan to aque la
como esta ex pe di ção ser vi ram-se da via ma rí ti ma, a mais bre ve e con ve -
ni en te, as se gu ra va Estê vão Ri be i ro.

Entre tan to, iam sen do me lhor co nhe ci dos os ser tões do rio das
Ve lhas e do alto S. Fran cis co; ve ri fi ca va-se a exis tên cia de cen te nas e mi lha -
res do qui lô me tros fran ca men te na ve gá ve is no rio for ma do pela con fluên -
cia de am bos; apu rou-se a exis tên cia em suas cer ca ni as de ma de i ras pró -
pri as às cons tru ções na va is; umas cem fa mí li as pa u lis tas, al gu mas de gros -
sos ca be da is, ali se es ta be le ce ram. A se gun da ge ra ção de con quis ta do res,
João Ama ro, Ma ti as Car do so, Do min gos Jor ge, não quis mais sa ber do
mar; ati ra ram-se to dos à na ve ga ção ser ta ne ja. Com pa rem-se seus fe i tos
com os dos que os pre ce de ram e ver-se-á como acer ta da foi sua pre fe rên -
cia: os pri me i ros pa ci fi ca ram ape nas par tes do Pa ra gua çu e dos Ilhéus, os
ou tros al can ça ram ao Pi a uí e ao Ce a rá, ca mi nho do Ma ra nhão.

Pa u lis tas mais pa cí fi cos re pe ti ram e ami u da ram es tas vi a gens.
Quem des ce o São Fran cis co de i xa atrás de si as ma tas mais pos san tes. Nas 
das mi nas fa zi am-se to das as gran des e boas ca no as em pre ga das en tre o rio 
das Ve lhas e as ca cho e i ras; an tes de se ti rar ouro na que les dis tri tos cons tru í -
ram-nas os pa u lis tas e por ne go ci a ção as vi nham ven der pelo rio aba i xo,
ates ta um con tem po râ neo.22

Os ca mi nhos ter res tres não per de ram com isto sua fre gue sia.
Des de a bar ra até onde ter mi nam as fa zen das, in for ma o mes mo con -

180 J. Ca pis tra no de Abreu

22 A via flu vi al ain da foi se gui da al gum tem po de po is dos des co ber tos. “To dos aque les
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a que che gam por do bra do va lor do que lhe tem cus ta do nas mi nas.” Estas e ou tras in for ma -
ções pro ce dem de um ma nus cri to anô ni mo e sem tí tu lo, an te ri or à guer ra dos
Embo a bas, cod. 51, VI, 24, fl. 460-467, da bi bli o te ca da Aju da. Em 1748 o pri me i ro 
bis po de Ma ri a na foi em bar ca do des de o Pre to, aflu en te do Gran de, até o rio das
Ve lhas. Com a fa lha de quin ze dias para cris mar, ven ceu em qua ren ta e cin co dias
mais de du zen tas lé guas de dis tân cia, na ve gan do con tra a cor ren te do rio. Rev. do
Arq. Min., 6º, 293-296.



tem po râ neo, o S. Fran cis co não tem par te des po vo a da ou de ser ta em
que os vi an dan tes te nham de dor mir ou al ber gar no cam po, que ren do
re co lher-se nas ca sas dos va que i ros, como or di na ri a men te fa zem pelo
bom aco lhi men to que ne las acham.

Aba i xo das ca cho e i ras não era me nor o con tras te das duas
mar gens.

Na Ba hia, ape nas trans pos ta a bar ra, de sen ro la-se lar go ter re -
no afe i ço a do prin ci pal men te ao pas to re io. Por toda a par te viam-se bo i a -
das, apa re ci am ve re das, fa ci li ta vam-se as co mu ni ca ções, fun din do as tri -
lhas vi ci na is em ca mi nhos ma i o res.

Em Per nam bu co qua se toda a ma ri nha pres ta va-se a ca na vi a is 
e a en ge nhos. Ora o en ge nho, dan do cos tas ao ser tão, po la ri za va-se para 
os mer ca dos onde seus pro du tos va li am, po la ri za va-se para a ou tra ban -
da do Oce a no.

No São Fran cis co per nam bu ca no nu me ro sas ser ras, ma tas
for man do uma cin ta qua se con tí nua, como em Ilhéus e Por to Se gu ro,
em bo ra em di men sões mu i to me no res, di fi cul ta vam as en tra das e to lhi am a 
ex pan são per nam bu ca na que pou co se afas tou do rio. Os que dele se
afas ta vam, se não uti li za vam ca no as que os le vas sem ao Re ci fe, pre fe ri am a
pra ça da Ba hia para suas tran sa ções.

Co in ci dên cia re sul tan te das mes mas ca u sas: tan to na mar gem
per nam bu ca na do ba i xo São Fran cis co como na ma ri nha de Ilhéus e Por to
Se gu ro, qua se to dos os po vo a dos eram al de a men tos de ín di os ca te qui za dos.

Nada pro va me lhor a fra ca pe ne tra ção dos per nam bu ca nos,
quer de be i ra-mar, quer de be i ra-rio, do que a re sis tên cia se cu lar da ne -
gra da de Pal ma res, de his tó ria mais fa mo sa do que co nhe ci da.

O ata que de ci si vo con tra os Pal ma res veio do in te ri or para a
cos ta. Do min gos Jor ge Ve lho, sa in do em bar ca do de São Pa u lo e des cen do
o São Fran cis co, pas sou ao Pi an có, don de che gou a ter ras pi a u i en ses.
Des tas vol tou, con tra tou a des tru i ção dos qui lom bos e des tru iu-os.
Nem as sim Per nam bu co se apro xi mou do S. Fran cis co, de sa fron ta da em -
bo ra no ter ri tó rio do atu al es ta do de Ala go as uma gran de área. Tam pou co
des de o rio dos Ca ma rões ou Poti,23 aon de pa re ce ter sido o ma i or
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cen tro de suas pro e zas, Do min gos Jor ge con se guiu des vi ar para o li to ral 
per nam bu ca no a exí gua cor ren te ma ra nhen se que do Ita pi cu ru ten dia a
pas sar ao Par na í ba no lu gar de me nor dis tân cia en tre as duas ba ci as.
Com suas en tra das só lu crou a Ba hia.

Os per nam bu ca nos pre fe ri am ou tros re ces sos. Ter mi na da a
guer ra fla men ga, fo ram pro cu ran do as ter ras ao Nor te de Olin da até o
Ce a rá, de sa ne xa do afi nal do Ma ra nhão, de onde to das as con di ções ge o -
grá fi cas o re pe li am. Nos rios, al guns de gran de vo lu me du ran te a in ver -
nia, se cos ou cor ta dos em po ços no ve rão, no am plo ter ri tó rio fla ge la do 
de se cas com re gu la ri da de mais ou me nos pe rió di ca, ba li za do pela Bor -
bo re ma, pe los Ca ri ris e re ma tan do na Ibi a pa ba, se mul ti pli ca ram e cons -
ti tu í ram um cen tro de po vo a men to com pa rá vel a S. Pa u lo ou Ba hia.
Mes mo daí rom pe ram para o São Fran cis co: o rio do Pon tal, via de pe -
ne tra ção para o Pi a uí, e o ri a cho de Brí gi da, via da va zão para o Ce a rá,
fi ca vam a pou ca dis tân cia um do ou tro. Afi nal abriu-se a pri me i ra via de
va são ge nu i na men te per nam bu ca na, do Ja gua ri be ao Ca pi ba ri be.

Não ter mi nou o pe río do co lo ni al sem que o pro ble ma do São
Fran cis co cha mas se a aten ção dos per nam bu ca nos. Aze re do Cou ti nho, bis -
po e go ver na dor in te ri no de Per nam bu co, man dou cons tru ir uma es tra da
en tre Olin da e os ser tões do gran de rio. A obra fez-se, nela tra ba lha ram so -
bre tu do Cus tó dio Mo re i ra dos San tos e José de Bar ros Fal cão de Andra de
Ca val can ti.24 Con tem po râ ne os des te ca mi nho são os que rom pe ram as ma -
tas de Ilhéus e Por to Se gu ro, já ci ta dos na Co ro gra fia de Ai res do Ca sal.

A es tra da de Aze re do Cou ti nho veio tar de.
Do que al gum tem po foi a ca pi ta nia ge ne ral de Per nam bu co

de sa gre ga ram-se Ce a rá, Rio Gran de do Nor te, Pa ra í ba, Ala go as. Como
cas ti go pela Con fe de ra ção do Equa dor fo ram de sa ne xa das as fron te i ras
de Mi nas e Go iás, e in cor po ra do à Ba hia seu ter ri tó rio, já ba i a no aliás
pe las gen tes que o po vo a vam.

Con tra o que se as sen ta ra e se es pe ra va sai este vo lu me da Sé -
rie Edu ar do Pra do an tes da edi ção fac-sí mi le de Cla u de d’Abbeville, que
se está fa zen do em Fran ça, e por onde de via co me çar.
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Foi me lhor as sim. Edu ar do ti nha cer ta pre di le ção pe las co i -
sas in qui si to ri a is. Os dois li vros que pla ne jou, so bre Antô nio Vi e i ra e
Ma nu el de Mo ra is, tra ta vam de pro ces sa dos do San to Ofí cio. Com que 
pra zer le ria este! Com que ala cri da de man da ria co piá-lo se já fos se co -
nhe ci do!

No pró lo go à nova edi ção de Cla u de d’Abbeville es tão as se -
guin tes li nhas que ex pli cam a pre sen te pu bli ca ção:

“De po is de lon go pe re gri nar, a cu ri o si da de in sa ciá vel de Edu ar do Pra do
fi xou-se no Bra sil. De li vros bra si le i ros ou re la ti vos às co i sas bra si le i ras, os mais ra -
ros e os mais pre ci o sos, co li giu gran de nú me ro. Em in ves ti ga ções da his tó ria pá tria
con ta va con su mir o res to da sua exis tên cia. O pou co que de i xou fe i to mos tra o mu i to 
que po de ria fa zer. A mor te não lhe con sen tiu ir além.

Ami go ca ri nho so e dis cí pu lo ama do, Pa u lo Pra do quer re a tar a tra di ção
do seu sa u do so tio. De con tri bu i ções his tó ri cas se ria ca paz e é pos sí vel as apre sen te, se 
sua vida la bo ri o sa lhe con ce der as en san chas im pres cin dí ve is. Por ora li mi ta-se a for -
ne cer ins tru men tos aos de se jo sos de tra ba lhar. A Sé rie Edu ar do Pra do des ti na-se
aos que as pi ram co nhe cer me lhor o Bra sil.”

A esta nota im pres sa há dois ou três anos fol go de acres cen -
tar a pró xi ma pu bli ca ção de seu li vro so bre o ca mi nho do mar na an ti ga
ca pi ta nia de Mar tim Afon so, que é o sím bo lo de dois sé cu los da his tó ria 
pa u lis ta.

As có pi as pu bli ca das nes te vo lu me fo ram bon do sa men te li das 
pelo dig no di re tor da Tor re do Tom bo, Dr. Antô nio Ba ião. Sem a de di -
ca ção in can sá vel de Lú cio d’Azevedo não se ria pos sí vel obtê-las.

Às con fis sões fal tam as fra ses ta be li o as com que co me ça vam
e aca ba vam: a de Fru tu o so Alves vai com ple ta para se ver que o que foi
cor ta do não fez fal ta.

A gra fia re pro duz a do co pis ta, ex ce to num pon to: não ha via
e, i, u com til e não se pen sou em fun di-los a tem po.

Mu i tas no tas se ri am ne ces sá ri as ao es cla re ci men to do tex to:
fi cam re ser va das para o vo lu me das De nun ci a ções. Nele será am pla -
men te apro ve i ta da a His tó ria dos cris tãos-no vos por tu gue ses de Lú cio
d’Azevedo, de que a ami za de do au tor me per mi tiu a le i tu ra an tes de
qual quer ou tro.
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O ín di ce al fa bé ti co virá no ou tro vo lu me, para não de mo rar
mais essa de mo ra dís si ma im pres são.

Mo ni tó rio do Inqui si dor Ge ral, per que man da a to das as pes so as que
sou be rem dou tras, que fo rem cul pa dos no cri me de he re sia, e apos ta sia, o ve nham de -
nun ci ar em ter mo de trin ta dias.

Dom Di o go da Sil va, per mer cê de Deus e da San ta Igre ja de Roma, Bis po
de Ses ta con fes sor de el-Rei nos so Se nhor, e do seu Con se lho, Inqui si dor-mor, per au to ri -
da de apos tó li ca, em es tes Re i nos, e se nho rio: de Por tu gal, so bre os cri mes de he re sia, etc.

 A to das as pes so as, assi ho mens, como mu lhe res, ecle siás ti cos, clé ri gos se -
cu la res, re li gi o sos e re li gi o sas, de qual quer es ta do, dig ni da de, pro e mi nên cia e con di ção
que se jam, isen tos, e isen tas, não isen tos, e não isen tas; vi zi nhos e mo ra do res, es tan tes 
nes ta Ci da de de Évo ra, e seus ter mos, a to dos em ge ral, e a cada um em es pe ci al,
sa ú de em nos so Se nhor Je sus Cris to, que de to dos é ver da de i ra sal va ção:

fa ze mos sa ber aos que esta nos sa car ta mo ni to ra, e man da tos apos tó li cos
vi rem, ou ou vi rem, e le rem, em qual quer modo que seja, ou dela cer ta no tí cia hou ve rem.

Que nós so mos in for ma dos, per in for ma ção de pes so as fi de dig nas e per
fama pú bli ca, que nos di tos Re i nos, e Se nho ri os de Por tu gal, há al gu mas pes so as assi 
ho mens como mu lhe res, que não te men do o Se nhor Deus, nem o gran de pe ri go de
suas al mas, apar ta dos de nos sa San ta Fé Ca tó li ca, têm dito, fe i to, co me ti do, e per pe -
tra do de lí ci as, e cri mes de he re sia, e apos ta sia con tra a dita nos sa San ta Fé Ca tó li ca, 
ten do, cren do, guar dan do, e se guin do a lei de Mo i sés e seus ri tos, pre ce i tos, e ce ri mô ni as, 
e ten do ou tras opi niões, e er ro res he ré ti cos; 

que ren do nós, como por nos so ofí cio de Inqui si dor-mor, so mos obri ga dos,
pera gló ria, hon ra, e lou vor de N. Se nhor, e Sal va dor Je sus Cris to, e exal ça men to da
San ta Fé Ca tó li ca, re pri mir as di tas he re si as, e ar ran cá-las do povo cris tão, pela dita 
au to ri da de Apos tó li ca, a nós nes ta par te co me ti da.

Man da mos a vós so bre di tas pes so as e a cada uma, em vir tu de de obe -
diên cia, e sob pena de ex co mu nhão, e vos re que re mos, e amo es ta mos que den tro de
trin ta dias pri me i ros se guin tes, os qua is vos da mos por to das as três ca nô ni cas amo es -
ta ções, re par ti da men te, e dez dias pela pri me i ra, e dez pela se gun da, e ou tros dez pela 
ter ce i ra e úl ti ma amo es ta ção, e to dos os di tos trin ta dias por ter mo pe remp tó rio, que
vos da mos, e as si na mos, pera que den tro do dito ter mo ve nha is, e cada um de vós ve -
nha per ante nós pes so al men te, a nos di zer, e no ti fi car qual quer pes soa, ou pes so as de 
qual quer es ta do, con di ção, grau, e pre e mi nên cia, que se jam, ou se rão, pre sen tes ou
ausen tes que nos di tos Re i nos, e Se nho ri os de Por tu gal, vis tes, ou ou vis tes, que foram, 
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ou são he re ges, ou he re ge, di fa ma dos, ou di fa ma das, sus pe i tos ou sus pe i tas de he re sia,
ou que mal sen ti ram, ou sen tem dos Arti gos da San ta Fé, ou do San to Sa cra men to,
ou que se apar ta ram, ou apar tam da vida, e cos tu mes dos fiéis cris tãos;

E se vi ram, ou ou vi ram, ou sa bem al gu mas pes so as, que apro va ram, ou
apro vam, se gui ram ou se guem er ros lu te ra nos, que ago ra em al gu mas par tes há, e se
sa be is, vis tes, ou ou vis tes, que al gu mas pes so as, ou pes soa dos di tos Re i nos, e Se nho ri os
de Por tu gal, ou es tan tes em eles, sen do Cris tão (se guin do ou apro van do os ri tos, e ce ri -
mô ni as ju da i cas) guar da ria, ou guar dam os sá ba dos em modo, e for ma ju da i ca, não
fa zen do, nem tra ba lhan do em eles ca u sa al gu ma, ves tin do-se, e ata vi an do-se de ves ti do,
rou pas e jói as de fes ta, e ade re çan do-se, e alim pan do-se às sex tas-fe i ras ante suas ca sas, 
e fa zen do de co mer às di tas sex tas-fe i ras para o sá ba do acen den do e man dan do acen -
der nas dita sex tas-fe i ras à tar de can de e i ros lim pos com me chas no vas mais cedo que
os ou tros dias, de i xan do-os assi ace sos toda a no i te, até que eles per si mes mo se apa -
guem, tudo por hon ra, ob ser vân cia, e guar da do sá ba do.

Item, se de go lam a car ne, e aves, que hão de co mer, à for ma e modo ju da i co,
atra ves san do-lhe a gar gan ta, pro van do, e ten tan do pri me i ro o cu te lo na unha do dedo 
da mão, e co brin do o san gue com ter ra por ceri mô nia ju da i ca.

Item, que não co mem tou ci nho, nem le bre, nem co e lho, nem aves afo ga -
das, nem engu ia, pol vo nem con gro, nem ar raia, nem pes ca do, que não te nha es ca ma,
nem ou tras cou sas pro i bi das aos ju deus na lei ve lha.

Item, se sa bem, viram, ou ou viram, que je ju aram, ou jejuam, o jejum
maior dos ju deus, que cai no mês de setem bro, não co men do em todo o dia até noite,
que sejam as es tre las, e es tan do aque le dia do je jum maior, des ca lças, e co men do
aque la no i te car ne, e ti ge la das, pe din do per dão uns aos ou tros.

Ou tros sim, se viram, ou ou viram, ou sa bem al guma pes soa, ou pes so as
je ju aram, ou je ju am o je jum da Rai nha Ester por ceri mô nia ju da i ca, e ou tros jejuns
que os ju deus soíam e cos tu mavam de fa zer, assi como os je juns das se gundas e quin -
tas-fe i ras de cada se ma na, não co men do todo o dia, até a no i te.

Item, se so le ni za ram, ou so le ni zam as Pás co as dos ju de us, assi como a
Pás coa do pão ázi mo, e das Ca ba nas, e a Pás coa do cor no, co men do o pão ázi mo na 
dita Pás coa do pão ázi mo, em ba ci as, e es cu de las no vas, por ce ri mô nia da dita Pás -
coa, e assi se re za ram, ou re zam, ora ções ju da i cas, assi como são os sal mos pe ni ten ci a is, 
sem Glo ria Pa tri, et Fili, et Spi ri tu Sanc to, e ou tras ora ções de ju de us, fa zen do ora -
ção con tra a pa re de, sa ba di an do, aba i xan do a ca be ça, e ale van tan do-a, a for ma, e
modo ju da i co, ten do, quan do assi re zam, os atap ha lijs, que são umas cor re i as ata das 
nos bra ços, ou pos tas so bre a ca be ça.
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Item, se por mor te dal guns, ou dal gu mas, co me ram ou co mem em me sas
ba i xas, co men do pes ca do, ovos, e aze i to nas, por amar gu ra, e que es tão de trás da por ta,
por dó, quan do al gum, ou al gu ma mor te, e que ba nham os de fun tos, e lhes lan çam cal -
ções de len ço, amor ta lhan do-os com ca mi sa com pri da, pon do-lhe em cima uma mor ta lha 
do bra da, à ma ne i ra de capa, en ter ran do-as em ter ra vir gem, e em co vas mu i to fun das,
cho ran do-os, com suas li te ri as can tan do, como fa zem os ju de us, e pon do-lhes na boca
um grão de al jô far ou di nhe i ro d’ouro, ou pra ta, di zen do que é para pa gar a pri me i ra
pou sa da, cor tan do-lhes as unhas, e guar dan do-as, der ra man do e man dan do der ra mar
água dos cân ta ros, e po tes, quan do al gum, ou al gu ma mor re, di zen do, que as al mas dos 
de fun tos se vêm aí ba nhar, ou que o Anjo per cu ci en te, la vou a es pa da na água.

Item, que lan çaram, e lançam às no i tes de São João Ba tis ta, e do Na tal, 
na água dos cân taros e po tes, fer ros, ou pão, ou vi nho, di zen do, que aque las no i tes, se 
tor na a água em san gue.

Item, se os pais deitam a bênção aos fi lhos, pon do-lhe as mãos so bre a
ca be ça, aba i xan do-lhe a mão polo ros to aba ixo, sem fa zer o si nal-da-cruz, à for ma,
e modo ju da i co.

Item, que quan do nas ce ram, ou nas cem seus fi lhos se os cir cun ci dam, e
lhe pu se ram, ou põem se cre ta men te no mes de ju de us.

Item, se de po is que ba ti zaram, ou ba ti zam seus fi lhos, lhe ra param ou
rapam o óleo, e a cris ma, que lhes pu seram, quan do os ba ti zaram.

Item, se al gu mas pes so as, ou pes soa nos di tos Re i nos, e Se nho ri as de
Por tu gal, sen do ba ti za dos, e tor na dos cris tãos, ti ve ram ou têm e ra zão ou crê, se gui -
ram ou se guem a se i ta de Ma fa me de, fi ze ram ou fa zem ri tos, pre ce i tos e ce ri mô ni as
ma o mé ti cas, je ju an do o je jum de Ra ba dã, ou Ra me dã, não co men do em todo dia, até 
no i te sa í da a es tre i ta, ba nhan do todo o cor po, e la van do o ros to, e os ou vi dos, e os pés 
e as mãos, e os lu ga res ver go nho sos, e fa zen do ora ção, es tan do des cal ços, re zan do ora -
ções de mou ros, guar dan do as sex tas-fe i ras, das quin tas-fe i ras à tar de por di an te, ves -
tin do-se, e ata vi an do-se nas di tas sex tas-fe i ras, de rou pas lim pas, e jói as de fes ta, não 
co men do tou ci nho, nem be ben do vi nho, por rito, e ce ri mô nia ma o mé ti cas, por guar da,
e ob ser van do da dita fes ta: fi ze ram, ou fa zem ou tros ri tos, e ce ri mô ni as, assi da lei
dos ju de us, como da dita se i ta de Mafa me de.

Item, ou tro ssim, se sa be is, vis tes ou ou vis tes que al gu mas pes so as, ou pes -
soa, tenham ou hajam tido al guma opi nião he ré ti ca, di zen do, e aí fir man do, que não
há aí pa ra í so nem glória, para os bons, nem in fer no, nem pe nas para os maus, ou
que não há aí mais, que na scer, e mor rer.
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Item, que os sa cri fí ci os, e Mis sas, que fa zem na San ta men to do Altar, e 
que aque le pão ma te ri al, di tas as pa la vras da con sa gra ção pelo Sa cer do te, se tor na
em o ver da de i ro cor po de Nos so Se nhor, e Sal va dor, Jesus Cris to, e o vi nho em seu
ver da de i ro, e pre ci o so san gue.

Item, que não crêem os Arti gos da San ta Fé Ca tóli ca, e, que ne garam,
ou negam, al guns, ou algum de les.

Item, que os sa cri fí ci os, e Mis sas, que fa zem na Santa Igre ja não apro -
ve itam para as al mas.

Item, se afir maram, ou afirmam, que o Santo Pa dre, e Pre la dos, não
têm poder para li gar; nem ab sol ver, ou que a con fis são, se não há de fa zer, nem di zer 
a Sa cer do te, mas que cada um se há de con fes sar em seu co ra ção.

Item, que dis se ram, ou di zem, que a alma sa í da de seu cor po, en tra em 
ou tro, e que assi há de an dar, até o Dia de Ju í zo. E assi se dis se ram, ou di zem,
que o ju deu, e mou ro, cada um em sua lei se pode sal var tam bém, como o Cris tão
na sua.

Item, que ne garam, ou negam a vir gin da de, e pu re za de Nos sa Se nho ra
di zen do, que não foi Vir gem an tes do par to, no par to, e de po is do par to. Ou que
Nos so Se nhor Jesus Cris to, não é ver da de i ro Deus e ho mem, e o Mes si as na lei pro -
me ti do.

Item, se sa be is, vis tes, ou ou vis tes, que al gu mas pes so as se ca sas sem duas
ve zes, sen do o pri me i ro ma ri do, ou a pri me i ra mu lher, vi vos, sen tin do mal do Sa cra -
men to do ma tri mô nio.

Item, se sa be is, vis tes ou ou vis tes, que al gu mas pes so as, ou pes soa, fi ze -
ram ou fa zem cer tas in vo ca ções dos di a bos, an dan do como bru xas de no i te em com -
pa nhia dos de mô ni os, como os ma lé fi cos, fe i ti ce i ros, ma lé fi cas, fe i ti ce i ras, cos tu mam
fa zer, e fa zem en co men dan do-se a Bel ze bu, e a Sa ta nás, e a Bar ra bás, e re ne gan do a 
nos sa San ta Fé Ca tó li ca, ofe re cen do ao Di a bo a alma, ou al gum mem bro, ou mem -
bros de seu cor po, e cren do em ele, e ado ran do-o, e cha man do-o, para que lhes diga
ca u sas que es tão por vir, cujo sa ber, a só Deus todo-po de ro so per ten ce.

Item, se al gumas pes so as, ou pes soa, têm li vros, e es cri tu ras, para fazer
os di tos cer cos, e in ven ções dos di a bos, como dito é, ou outros alguns li vros, ou li vro,
re pro va dos pela San ta Ma dre Igre ja.

Item, se sa be is, vis tes, ou ou vis tes di zer, que al gu mas pes so as, ou pes soa,
re con ci li a das, ou re con ci li a da pe los di tos cri mes de he re sia, e apos ta sia, e cada um
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de les, tor na ram a re in ci dir, e er rar nos di tos de li tos, e cri mes de he re sia, e cada um de -
les, como dito é.

Item, se vis tes, ou ou vis tes que al gum ju deu de si nal, ou mou ro, ne sses
Rei nos, e Se nho rios de Por tu gal pro cu ras sem, ou pro cu rem, de in du zir, e pro vo car al -
gum cris tão-novo, ou ve lho, para o tor nar ao ju da ís mo ou seita ma o mé ti ca.

Item, que se al guma pes soa ou pes so as sou be rem que al gu mas pes so as ou
pes soa nos di tos Rei nos, e Se nho ri os de Por tu gal, têm al gu ma Bí blia em lin gua gem,
que não o venham ou tros sim di zer, e no ti fi car, e os que as tive rem, que não as
venham, ou man dem mos trar, para se rem vis tas, e exa mi na das per nós, para se ver,
se são fiel, e ver da de i ra men te tras la da das, e como de vem.

As quais cousa, e cada uma de las, que as si sou ber des de vis ta, ou de ou -
vi do, como dito é, nos assi vi re is pes so al men te, e cada um, e cada uma, vi rão di zer e
no ti fi car, den tro dos trin ta dias, e ter mo pe remp tó rio.

E po rém, por que os cris tãos-no vos, que de ju de us se tor na ram cris tãos e
os que dele des cen der per li nha de pai, ou mãe, são per do a dos, des de doze dias do mês 
de ou tu bro, do ano pas sa do, de mil e qui nhen tos e trin ta e cin co anos, para cá, de  to -
dos os cri mes de he re sia, e apos ta sia da Fé, de qual quer qua li da de, e gra ve za, que se -
jam, que até o dito dia, de doze de ou tu bro do dito ano pas sa do, co me te ram: de cla ra -
mos per essa nos sa car ta, e di ze mos, que dos di tos cri mes, e de li tos de he re sia, e apos -
ta sia, que até o dito dia co me te ram, nos não ve nha is di zer, nem no ti fi car, pos to caso
que o sa i ba is, vís se is, ou ou vís se is, e so men te dos di tos no vos cris tãos, que de ju de us se 
to rna ram cris tãos, e de seus des cen den tes per li nha pa ter no, ou ma ter na. E nos vi re is 
di zer e no ti fi car pes so al men te, os di tos cri mes, ri tos e ce ri mô ni as ju da i cas aci ma di tas, 
ex pres sas e de cla ra das, que lhes vis tes ou ou vis tes fa zer, des de o dito dia de doze de
ou tu bro do dito ano pas sa do, a esta par te.

E pas sa do o dito tem po e não o fa zen do vós e cada um assi e não vin do
pes so al men te nos di zer, des co brir e no ti fi car as so bre di tas ca u sas e cada uma de las
como sois obri ga dos, e cada um e cada ou obri ga do ou obri ga da, po mos em es tes pre -
sen tes es cri tos em vós e cada um de vós sen ten ça de ex co mu nhão ma i or, cuja ab sol vi -
ção pera nos re ser va mos, cu jos no mes, e cog no mes, es ta dos, dig ni da des, gra us, pre e mi -
nên cia, aqui ha ve mos ex nunc prout ex tunc, et ex tunc prout ex nunc, por re -
fe ri dos e cada um, e cada uma, por re que ri do, e re que ri da, para os mais pro ce di -
men tos, que con tra vós, e cada um en ten de mos fa zer, se ne ces sá ria for per nós, e
nos sos de pu ta dos con se lhe i ros, usan do de nos so ofí cio de Inqui si dor-mor se gun do
for ma de Bula da San ta lnqui si ção, guar dan do a cada um, e a cada uma sua jus ti ça, 
como nos pa re cer que é di re i to. E por que as so bre di tas ca u sas ve nham à no tí cia de
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to dos, e de cada um, a que to quem ou to car pos sam, e dela não pos sam pre ten der,
nem ale gar ig no rân cia, man de mos pas sar a pre sen te car ta, para ser lida, e pu bli ca da
nes te lu gar, e em to das as igre jas des ta Ci da de, e seus ter mos, em modo, que a to dos,
e a to das seja no tó rio, e ma ni fes to, o que dito é. Impres sor del Rei. Ano
MDCXXXIV.)

Dada na ci da de de Évo ra, sob nos so si nal, e selo, aos de zo i to dias do
mês de no vem bro. Di o go Tra vas sos No tá rio, e es cri vão da San ta Inqui si ção, a fez.
Ano do Nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil qui nhen tos e trin ta, e seis
anos.

A qual car ta aci ma, e atrás es cri ta foi pu bli ca da per mim Di o go Tra vas sos
No tário, logo o do min go se guin te, que fo ram deze no ve dias do dito mês, do dito ano,
es tan do pre sen tes, o Re ve ren dís si mo Se nhor, o Se nhor Car de al Infan te de Por tu gal, e 
o Re ve ren do Se nhor Inqui si dor-mor, e seus de pu ta dos con se lhe i ros da San ta Inqui si -
ção, e ou tros mu i tos se nho res do povo.

(Co le tó rio das Bu las, e Bre ves Apos tó li cos, Car tas, Alva rás & Pro vi -
sões Re a is que con têm a ins ti tu i ção e pro gres so do San to Ofí cio em Por tu gal, vá ri os
Indul tos e Pri vi lé gi os, que os Su mos Pon tí fi ces e Reis des tes Re i nos lhe con ce de ram.
Impres so per man da do do Ilus trís si mo e Rev mo Se nhor Bis po Dom
Fran cis co de Cas tro, Inqui si dor-Ge ral do Con se lho de Esta do de Sua
Ma jes ta de. Em Lis boa no Esta do por Lou ren ço Cra es be eck, Impres sor del Rei.
Ano MCXXXIV.)

As se guin tes de ter mi na ções en con tra das no 1º vo lu me das
De nun ci a ções têm ca bi da de po is do mo ni tó rio:

“– Se guem-se al gumas De ter mi nações q. se assen ta ram nes ta mesa al -
guns ca sos q. nela se tra ta ram.”

Tra tan do-se nes ta Mesa se in cor ri am na Exco mu nhão da Bula da Ceia 
os que dão Armas a Estes gen ti os Bra sis des te Bra sil que têm guer ra com os bran cos 
e com os ín di os Xpãos. Assen tou-se que não se com pre en dem na dita Bula es tes gen -
ti os, por quan to não são ini mi gos do nome de Xpo como são os tur cos & mou ros etc.
E não faz guer ra aos Xpão por res pe i to de se rem Xpãos em ódio do nome Xpão
se não por ou tros Res pe i tos, di fe ren tes na Ba hia, 29 de ju lho de 1593. – O Bis po –
He i tor Fur ta do de Men do ça. – Fer não Car dim. – Le o nar do Armí nio. – Mar cos
da Cos ta. – fr. Mân cio da † – fr. Da mião Cor de i ro.

– Tra tan do-se nes ta Mesa se se de via pro ce der como con tra sus pe i tos na fé, 
con tra os que se de i xam an dar ex co mun ga dos mais de um ano sem pe dir o be ne fí cio da
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Absol vi ção não sen do de cla ra dos no mi na tim por ex co mun ga dos. Assen tou-se que nes te
caso quan do não são de cla ra dos no mi na tim, não se deve pro ce der con tra eles como sus -
pe i tos, por que o Sa gra do Con cí lio Tri den ti no ses si o ne, 25, de re for ma ti o ne c. 3 in fine,
que diz que se pos sa pro ce der con tra os per sis ten tes na ex co mu nhão um ano, como sus -
pe i tos de he re sia, en ten de-se sen do os ex co mun ga dos, de cla ra dos por tais no mi na tim.
Como tam bém o de ter mi nou o Se re nís si mo in fan te Car de al Dom Hen ri que na Extra va -
gan te 18. Jun ta as suas Cons titu i ções. Na Ba hia, 31 de ju lho de 1593. – O Bis po –
He i tor Fur ta do de Men do ça. – Fer não Car dim. – Le o nar do Armí nio – Mar cos da
Cos ta. – fr. Mân cio da Cruz. – Ir. Da mião Cor de i ro.

De po is de nes ta Mesa se rem sen ten ci a dos al guns ho mens de cul pas com -
me ti das no Ser tão. Aos qua is (por se lhes ti rar a oca sião de tor nar a co me ter tais
cul pas) foi man da do em suas Sen ten ças que não tor nem mais ao Ser tão. Se as sen tou
nela que so men te quan do os go ver na do res ge ra is des te Esta do man das sem ao Ser tão
des tru ir al gu ma Abu são da cha ma da San ti da de, ou da, al gum so cor ro de guer ra, ou
des co brir mi nas de me ta is, sa li tre, e en xo fre, po de rão ir os tais con de na dos com li cen ça
des ta Mesa, ou (em sua ab sên cia) do Sr. Bis po des te Esta do. Na Ba hia, a 2 de
agos to de 1593 – O Bis po, He i tor Fur ta do de Men do ça.– Fer não Car dim. –
Le o nar do Armí nio. – Mar cos da Cos ta. – fr. Mân cio da Cruz. – fr. Da mião
Cor de i ro.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intro du ção ao Tra ta do da Ter ra do Bra sil e à 
His tó ria da Pro vín cia San ta Cruz∗

PERO DE MAGALHÃES GÂNDAVO, na tu ral de Bra ga, des cen dia de 
fla men gos, como seu nome in di ca: Gân da vo cor res pon de a Gan to is,
mo ra dor ou fi lho de Grand. Re si diu al gum tem po no Bra sil. Foi in sig ne
hu ma nis ta e ex ce len te la ti no, de cuja lín gua abriu es co la pú bli ca en tre
Dou ro e Mi nho, onde foi ca sa do, as se gu ra Bar bo sa Ma cha do. E se
acres cen tar mos que Luís de Ca mões o teve por ami go, te re mos es go ta -
do sua bre ve bi o gra fia.

No Re i no con ti nu ou a lem brar-se da co lô nia, es cre ven do um
Tra ta do da ter ra do Bra sil, no qual se con tém in for ma ção das co i sas que há
nes tas par tes, e uma His tó ria da Pro vín cia de Sta. Cruz, a que vul gar men te cha -
ma mos Bra sil. Esta, im pres sa em 1576, foi tra du zi da a fran cês pelo be ne -
mé ri to Ter na ux-Com pans em 1837, re im pres sa duas ve zes há qua se cin -
qüen ta anos, avul sa em Lis boa, e na Re vis ta do Insti tu to His tó ri co. O Tra ta do
só apa re ceu em 1826 no quar to vo lu me da “Colec ção de notí ci as para a
his tória e ge o gra fia nas na ções ul tra ma ri nas que vi vem nos do mí ni os

∗ In tro du ção ao Tra ta do da Ter ra do Bra sil e à His tó ria da Pro vín cia San ta Cruz a que 
vul gar men te cha ma mos Bra sil, por Pero de Ma ga lhães Gân da vo, edi ção do Anuá rio
do Bra sil, 1924.



por tu gue ses ou lhe são vi zi nhas”, pu bli ca da pela Aca de mia Real das
Ciên ci as de Lis boa: nun ca mais se re e di tou.

O Tra ta do foi es cri to em pri me i ro lu gar, an tes de 1573, pois
não se re fe re à di vi são do Bra sil em dois go ver nos, de que já fala na His -
tó ria. Assim, sua es ta da em nos sa ter ra deve ter co in ci di do com o go ver -
no de Mem de Sá (1558-1572).

Em que pon to re si diu, nem di zem cla ra men te seus li vros,
nem cons ta de do cu men to ex trín se co. Aten den do às mi nu ci o si da des da
des cri ção da Ba hia e dos Ilhéus, pode-se afir mar seu co nhe ci men to di re to 
das duas ca pi ta ni as: é pos sí vel mes mo que es ti ves se em S. Vi cen te, de
cu jas bar ras dá idéia tão pre ci sa, e em ou tras ca pi ta ni as in ter mé di as. Em
Per nam bu co, cer ta men te, não pi sou.

Con quan to cha me his tó ria ao tra ba lho pu bli ca do em vida, o
nome as sen ta-lhe mal. Diz ra pi da men te o des co bri men to da ter ra, dá o
nome dos pri me i ros do na tá ri os ou dos do na tá ri os vi vos, fala em Tomé
de Sou sa a pro pó si to da fun da ção da ci da de do Sal va dor, de Fer não de
Sá a pro pó si to da guer ra do Espí ri to San to em que mor reu; de Mem de
Sá quan do con quis tou o Rio, não po dia di zer me nos. As pri me i ras
ex plo ra ções da cos ta, as fe i to ri as, se des do pri mi ti vo es cam bo, a to ma da
de pos se às po le ga das do ter ri tó rio con ce di do às lé guas, na ex pres são
fri san te de Ro cha Pita, de i xa ram-no frio. Sua his tó ria é an tes na tu ral que 
ci vil; o mes mo se pode afir mar do Tra ta do.

Expli ca-se isto tan to pela in sig nifi cân cia do que era en tão o
Bra sil, como pelo fim vi sa do pelo au tor. Mais de uma vez re pe te que seu 
pro je to se re duz a mos trar as ri que zas da ter ra, os re cur sos na tu ra is e
so ci a is nela exis ten tes, para ex ci tar as pes so as po bres a vi rem po voá-la;
seus li vros são uma pro pa gan da de imi gra ção.

Na His tó ria dá uma des cri ção ge ral do país, e de po is em am -
bos os li vros per cor re as po vo a ções li to râ ne as: con quan to li ge i ras, as
no tí ci as em ge ral são ex ce len tes, e re ve lam ins tin to ge o grá fi co. No me ia
as ár vo res, des ta can do as fru tas; enu me ra os pe i xes mais dig nos de nota;  
tra ta dos di ver sos ani ma is, sa li en tan do as ca ças; en ca re ce as be le zas do
céu, as ex ce lên ci as do cli ma, as mi nas que hão de vir à luz, o âm bar que
o mar vo mi ta; não es que ce os ín di os, a cujo res pe i to dá mais de uma in -
for ma ção de gran de va lor.
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Sua ins pi ra ção é prin ci pal men te uti li tá ria, mas a cada ins tan te
o au tor se dis trai e mos tra as fa ces de seu es pí ri to: é um es pí ri to in da ga -
dor, cu ri o so, con vic to de que sob a apa rên cia das co i sas se es con dem
mis té ri os, uma vez in di can do-os ape nas, ou tras ve zes re ve lan do-os.

Diz das ba na nas: “Es tas pe que nas têm den tro em si uma cou sa es tra -
nha, a qual é que quan do as cor tam pelo meio com uma faca ou por qual quer par te
que seja, acha-se ne las um si nal à ma ne i ra de Cru ci fi xo, e as sim to tal men te o pa re -
cem.”  (Tra ta do, pág. 47.)

Diz a sen si ti va: “Esta plan ta deve ter al gu ma vir tu de mui gran de a
nós en co ber ta, cujo efe i to não será pela ven tu ra de me nos ad mi ra ção, por que sa be mos
de to das as er vas que Deus cri ou ter cada uma par ti cu lar vir tu de com que fi zes sem
di ver sas ope ra ções na que las cou sas para cuja uti li da de fo ram cri a das: e quan to mais
esta a que a na tu re za nis to tan to quis as si na lar, dan do-lhe um tão es tra nho ser e di -
fe ren te de to das as ou tras).” (His tó ria, pág. 101.)

Do des co bri men to do Bra sil diz: “O que não pa re ce ca re cer de
mis té rio, por que as sim como nes tes re i nos de Por tu gal tra zem a cruz no pe i to por in -
síg nia da or dem e ca va la ria de Cris to, as sim prou ve a ele que essa ter ra se des co bris se 
a tem po que o tal nome [de San ta Cruz] lhe pu des se ser dado nes te san to dia [3 de
maio], pois ha via de ser pos su í da de por tu gue ses e fi car por he ran ça de pa tri mô nio ao 
mes tra do da mes ma or dem do Cris to.” (His tó ria, pág. 79.)

Ou tras ve zes Gânda vo en con tra e vai logo ex pon do a ex pli ca -
ção do fato.

Diz do pau-bra sil: “O qual pau se mos tra cla ro ser pro du zi do da
quen tu ra do sol, e cri a do com a in fluên cia de seus ra i os, por que não se acha se não de -
ba i xo da tór ri da zona, e as sim quan to mais per to está da li nha equi no ci al, tan to é
mais fino, e de me lhor tin ta. E esta é a ca u sa por que o não há na ca pi ta nia de S.
Vi cen te nem daí para o Sul.” (His tó ria, pág. 99.)

Diz da ca pi va ra: “As qua is, como cor ram pou co por ca u sa de te rem os
pés com pri dos e as mãos cur tas, pro veu a na tu re za de ma ne i ra que pu des sem con ser -
var a vida de ba i xo da mes ma água, aon de logo se lan çam de mer gu lho, tan to que
vem gen te ou qual quer ou tra cou sa de que se te mam.” (His tó ria, pág. 103.)

Assim cons ti tu í do, Gânda vo não po dia de i xar de ser con vic to 
te le o lo gis ta. Dois exem plos o pro va rão.

De po is de com ba ter os que con si de ra vam o âm bar, quer
como se cre ção, quer como ex cre ção da ba le ia, por que se as sim fos se
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ha ve ria sem pre âm bar onde re pu xas se o ma mí fe ro co los sal, e tal não
su ce de, acres cen ta: “Fi nal men te, que como Deus te nha de mu i to lon ge esta
ter ra de di ca da à Cris tan da de, e o in te res se seja o que mais leva os ho mens traz si 
que ou tra ne nhu ma cou sa que haja na vida, pa re ce ma ni fes to que rer in ter tê-las
na ter ra com esta ri que za do mar, até che ga rem a des co brir aque las gran des mi -
nas que a mes ma ter ra pro me te, para que as sim des ta ma ne i ra tra gam ain da
toda aque la cega e bár ba ra gen te que ha bi ta nes tas par tes, ao lume e co nhe ci men -
to da nos sa san ta fé ca tó li ca, que será des co brir-lhe ou tras ma i o res no Céu, o
qual Nos so Se nhor per mu ta que as sim seja para gló ria sua e sal va ção de tan tas
al mas.” (His tó ria, págs. 119-120.)

Fi nal men te, fa lan do dos ín di os diz: “E as sim como são mu i tos, 
per mi tiu Deus que fos sem con trári os uns dos ou tros, e que hou ves se en tre eles
gran des ódios e disc órdi as por que se assim não fos se os por tu gue ses não po de ri am
vi ver na Ter ra, nem se ria pos sí vel con quis tar ta ma nho po der de gen te.” (Tra ta -
do, pág. 48.)

Sua pro fis são de fé re su me Gân da vo a pro pó si to de um
mons tro ma ri nho en con tra do em S. Vi cen te, de que apre sen ta o re tra to: 
“Tudo se pode crer, por di fí cil que pa re ça, por que os se gre dos da na tu re za não fo ram
re ve la dos to dos ao ho mem para que com ra zão pos sa ne gar e ter por im pos sí vel as
ca u sas que não viu; nem de que nun ca teve no tí cia.”  (His tó ria, pág. 123.)

Este ho mem te le o ló gi co aman te do mis té rio, não é ain da
todo o Gân da vo: há nele um bom ob ser va dor das co i sas so ci a is, e
quem es ti ver a par dos es tu dos fe i tos so bre as pri mi ti vas fa ses eco nô -
mi cas, a eco no mia ca se i ra de Bu e cher, o me ne io sin gu lar de Sem bart, 
em uma pa la vra a eco no mia na tu ral, en con tra rá ele men tos mu i to in -
dis tin ti vos.

Uma im por tan te con tri bu i ção en con tra mos para a psi co lo gia
do povo bra si le i ro. Os pri me i ros vi a jan tes que vi ram nos sas plagas fi ca -
ram en le va dos de suas be le zas: – se hou ver pa ra í so na Terra, não deve
fi car lon ge – afir mou Ves pú cio. Tal sen timento não po di am ani nhar os
pri me i ros ha bi tan tes, no meio de to das as pro va ções o con tra ri e da des
em que se agi ta vam. Como se deu a con ci li a ção en tre o ho mem e a ter -
ra, e se trans for mou em en tu si as mo? Quem pri me i ro se sen tiu bem no
novo meio?

Res pon de Gân da vo no seu Tra ta do:
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“Este ven to da ter ra é mui pe ri go so e do en tio; e se acer ta de per ma ne cer
al guns dias, mor re mu i ta gen te as sim por tu gue ses como ín di os da ter ra, mas quer
Nos so Se nhor que acon te ça isto pou cas ve zes; e ti ra do este mal, é esta ter ra mui sa lu -
tí fe ra e de bons ares, onde as pes so as se acham bem dis pos tas e vi vem mu i tos anos,
prin ci pal men te os ve lhos têm me lhor dis po si ção e pa re ce que tor nam a re no var, e por
isso al guns se não que rem to mar às suas pá tri as, te men do que ne las se lhes ofe re ça a
mor te mais cedo.” (Pág. 42.)

Assim os te mo res da ve lhi ce pre ce de ram aos ar do res da  mo -
ci da de.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pri me i ra vi si ta ção do San to Ofí cio às par tes do Bra sil ∗
(De nun ci a ções da Ba hia)

O ZELO do San to Ofí cio pela pu re za de san gue de seus
sú di tos es ten dia-se com ma i or ri gor aos que por qual quer tí tu lo per ten -
ci am ao tri bu nal. So bre He i tor Fur ta do de Men do nça qua tro tes te mu -
nhas in qui ri ram-se an tes de es co lhi do para vi si tar o Bra sil; uma du ran te
a vi si ta ção; vá ri as em Lis boa, Mon te mor-o-ve lho, quan do, já ter mi na da,
vol tou ao re i no em 1596: ao todo de zes se is. Fi ca mos as sim so be ja men te 
es cla re ci dos quan to à sua  as cen dên cia, gra ças aos au tos de ha bi li ta ção
re cém-des co ber tos.

Ama dor Co la ço, seu pai, ori gi ná rio de Mon te mor-o-ve lho, era 
fi lho na tu ral de Antô nio Co la ço, de fa mí lia al cu nha da Ba ga geu, e de Bri tes
Gon çal ves, de al cu nha Be le gui na, por con tar um ofi ci al de jus ti ça na
pa ren te la. O pai de i xou grá vi da a aman te, emi grou para São Tomé, lá
ad qui riu um en ge nho que le gou a Ama dor. Bri tes do tou o fi lho de
me i os-ir mãos ute ri nos.

Ama dor saiu de Mon te mor-o-ve lho, sua ter ra, para Co im bra
es te ve al gum tem po a ser vi ço do bis po D. João So a res, trans fe riu-se

∗  Pre fá cio à Pri me i ra Vi si ta ção do San to Ofí cio às Par tes do Bra sil – De nun ci a ções da Ba hia
(1591-1593) – edi ção da Sé rie Edu ar do Pra do, 1925.



de po is a Lis boa, tal vez cha ma do pelo pai, vin do do ul tra mar, ca sou-se
em 1543, se gun do ju rou uma tes te mu nha. Pela data do ca sa men to pode
ter nas ci do no fim do re i na do de D. Ma nu el ou no co me ço do de D.
João III.

Em Lis boa, Ama dor es po sou Le o nar da Lam pre ia de Men -
don ça, dos Arra is do Algar ve, gen te no bre, fi lha de He i tor Lam pre ia, que
lhe deu em dote os ofí ci os de es cri vão de agra vos da re la ção, me i ri nho
dos de gre da dos, so li ci ta dor de jus ti ça. Do con sór cio nas ce ram duas fi lhas, 
uma das qua is se con ser vou sol te i ra, e o fu tu ro vi si ta dor. Envi u van do na
gran de pes te que em 1568-1569 as so lou o re i na do de D. Se bas tião, Le o -
nar da ca sou no va men te com Brás da Cos ta, que exer ceu os ofí ci os de
pro pri e da de da mu lher, pre ce deu-a no tú mu lo e não de i xou pro le. 

O fi lho de Le o nar da to mou o so bre no me ma ter no e do avô o 
nome de ba tis mo. Nas ceu en tre 1543, ano do ca sa men to dos pais, e
1568-69 data da vi u vez. A úl ti ma data é im pro vá vel:  em tão ver de ida de 
nin guém se lem bra ria dele para de sem bar ga dor e de pu ta do do San to
Ofí cio. Por ou tro lado a vi si ta ção do Bra sil, – com a vi a gem de mo ra da e 
pe ri go sa, os des cô mo dos, a po bre za e a fal ta de re cur sos da co lô nia in ci -
pi en te, pe dia vi gor mais que o de um qüin qua ge ná rio. Se lhe der mos en -
tre trin ta e qua ren ta anos an tes da sua vin da, não es ta re mos mu i to ar re -
da dos da ver da de. De po is do lus tro la bo ri o so pas sa do nes te lado do
Atlân ti co, o vi si ta dor ain da apa re ce tra ba lhan do em 1599 na Inqui si ção
de Lis boa.

De sua bi o gra fia an tes da vi si ta ção ape nas sa be mos que
che gou a li cen ci a do, tal vez in utro que jure, era de sem bar ga dor  real, ca pe -
lão fi dal go d’el-rei, de pu ta do do San to Ofí cio; na pa ten te de vi si ta dor
o car de al Alber to afir ma as suas le tras e sã cons ciên cia.

Par te de sua ati vi da de na Ba hia, Per nam bu co, Ta ma ra cá e
Pa ra í ba, cons ta de nove vo lu mes per di dos na Tor re do Tom bo, don de
aos pou cos os tem tra zi do à luz seu dig no di re tor Antô nio Ba i ão. Ele
pró prio fez na Re vis ta de His tó ria de 1912 o su má rio dos dois li vros das
Ra ti fi ca ções. Já foi im pres so nes ta  sé rie, em 1922, o pri me i ro das Con fis -
sões; são-no ago ra o pri me i ro e par te do ter ce i ro das De nun ci a ções, re la ti vos
to dos três prin ci pal men te à Ba hia. O quar to das De nun ci a ções re la ti vo a
Per nam bu co, a par te do ter ce i ro re la ti va a Ta ma ra cá e Pa ra í ba fo ram ou
es tão sen do co pi a dos. Ain da não é co nhe ci do o pa ra de i ro do se gun do
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das De nun ci a ções re la ti vo ao re côn ca vo da Ba hia, do se gun do e ter ce i ro das
Con fis sões, na tu ral men te ocu pa dos por Per nam bu co e ca pi ta ni as con tí -
guas.

Mes mo se tudo es ti ver in tac to e vier à luz, não bas ta rá para
for mar mos idéia ca bal da ope ro si da de do vi si ta dor e co lher mos as par ti -
cu la ri da des de sua vi si ta. Além das con fis sões, de nun ci a ções e ra ti fi ca -
ções, houve pro ces sos; des tes nada sur giu até ago ra, além de duas ou
três no tí ci as cegas, como as de Fer não  Ca bral; hou ve au tos pú bli cos,
acen de ram-se fo gue i ras, pelo me nos a de Ana Roiz de Ma to im, como
cons ta da vi si ta ção de Mar cos Te i xe i ra em 1618.

Gra ças ao acha do re cen te das De nun ci a ções de Per nam bu co
pode se es ta be le cer uma cro no lo gia da vi si ta ção mais exa ta que a do
vo lu me pre ce den te.

26 de mar ço de 1591 – No me a ção do li cen ci a do He i tor Fur ta do 
de Men do nça (no vo lu me an te ri or saiu por en ga no 2 de mar ço).

9 de ju nho – Che ga da à Ba hia em com pa nhia de D. Fran cis co
de Sou sa, Go ver na dor-Ge ral.

28 de ju lho – Pu bli ca ção so le ne da pa ten te de vi si ta dor; con ces -
são de trin ta dias de gra ça ao povo da ci da de e de uma lé gua em re dor.

11 de ja ne i ro de 1592 – Con ces são de trin ta dias de gra ça à gen te 
do re côn ca vo.

2 de se tem bro de 1593 – Par ti da da Ba hia para Per nam bu co.
21 de se tem bro – Che ga da ao Re ci fe.
24 de se tem bro – O vi si ta dor e seus ofi ci a is par tem do Re ci fe

num ber gan tim, apor tam no Va ra dou ro e de sem bar cam em Olin da.
24 de ou tu bro – Insta la ção so le ne da Inqui si ção em Olin da; 

con ces são de trin ta dias de gra ça às fre gue si as do Sal va dor, de S. Pe dro
Már tir, Cor po San to, N. Sra do Ro sá rio da vár zea do Ca pi ba ri be.

8 de fe ve re i ro de 1594 – Fim dos trin ta dias de gra ça con ce di dos 
às fre gue si as dos S. S. Cos me e Da mião do Gu a ra çu, de São Lou ren ço,
San to Antô nio do Cabo e S. Mi guel de Pu ju ca.

21 de de zem bro – Ter mi nam os doze dias de gra ça con ce di dos a 
Ta ma ra cá.

24 de ja ne i ro de 1595 – Fim dos dias de gra ça con ce di dos à fre -
gue sia de N. Sra das Ne ves da Pa ra í ba.
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1 de fe ve re i ro – Che ga da do vi si ta dor a Olin da de vol ta da Pa ra í ba. 
Em co me ços de 1596, Hei tor de Men do nça dera por ter mi na da a vi si ta -
ção e es ta va no re i no.

O vo lu me pri me i ro das De nun ci a ções e a par te do ter ce i ro adi an te
im pres sos re fe rem-se qua se ex clu si va men te à ci da de do Sal va dor: ain da
não há no tí cia do se gun do re ser va do ao re côn ca vo. Espe re mos apa re ça:
o re côn ca vo com três quar tos da po pu la ção, com lar ga área ocu pa da à
be i ra-mar e para o in te ri or, com cul tu ras vá ri as, re pre sen ta va a par te
vi vaz, a gema da ca pi ta nia.

A ci da de do Sal va dor era ór gão ofi ci al, meio ar ti fi ci al, im pos to
a Tomé de Sou sa pela for ça das cir cuns tân ci as para cen tro ad mi nis tra ti vo.

Nela re si dia o go ver na dor-ge ral que man da va as for ças mi li ta -
res de sua guar da, as com pa nhi as de mos que te i ros e ar ca bu ze i ros da
guar ni ção, os for tes e re du tos, mes qui nhos po rém nu me ro sos, dis se mi -
na dos pela am pla baía, por que a lar ga ra da bar ra se opu nha à cons tru ção 
de uma for ta le za su fi ci en te para de fen der-lhe a en tra da. To ca va-lhe tam -
bém a ad mi nis tra ção ci vil; no mi nal men te eram-lhe su je i tas as ca pi ta ni as
d’el-rei e as dos se nho ri os, mas a na ve ga ção fe i ta ao sa bor dos ven tos
anu la va de fato toda a su bor di na ção.

À fren te dos ofi ci a is da fa zen da es ta va o pro ve dor-mor, com
esc ri vão, te sou re i ro, con ta do res, al mo xa ri fes, etc. Dele de pen di am os
pro ve do res das ca pi ta ni as.

Ofi ci a is da ri be i ra eram o guar da-mor, o pa trão-mor, al ca i des,
me i ri nhos, etc.

Pou co an tes da vin da do vi si ta dor, Fi li pe II fun da ra uma re la -
ção para o Bra sil. Os de sem bar ga do res em bar ca ram em na ves di ver sas,
que nem to das al can ça ram seu des ti no; só mais tar de, no re i na do se guin te,
se ins ta lou o tri bu nal; até lá o ou vi dor-ge ral con ti nu ou o juiz su pre mo.

Dos fun ci o ná ri os uns per ce bi am or de na dos cer tos, – eram os
fi lhos da fo lha; ou tros, a gran de ma i o ria, sub sis ti am de cus tas e emo lu -
men tos exí guos. A vida de via ser ba ra tís si ma.

Ao lado do go ver no se cu lar exis tia o po der ecle siás ti co, re pre -
sen ta do pelo bis po, úni co de Ita nha ém a Pa ra í ba, ca bi do com dig ni da des,
cô ne gos, me i os-cô ne gos, ca pe lães, cura. Re li giões ha via a dos je su í tas, a
mais an ti ga e pres ti gi o sa, a de São Ben to, a de São Fran cis co.
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Ve ge ta va tam bém a câ ma ra mu ni ci pal, com pos ta de dois ju í zes
or di ná ri os, qua tro ve re a do res, pro cu ra dor: al mo ta céis, de sig na dos pe los
ca ma ris tas, fa zi am de agen tes exe cu ti vos. As ele i ções eram anu a is, in di -
re tas e com pli ca das. As câ ma ras ser vi am  às ne ces si da des da ad mi nis tra -
ção su pe ri or, que, em vez da mas sa amor fa, de fron ta va re pre sen tan tes
sub mis sos. Em tro ca, os ca ma ris tas re ce bi am hon ras e pri vi lé gi os. Per -
ten cer aos da go ver nan ça da ter ra era tí tu lo ho no rí fi co, in vo ca do mais
de uma vez no de cur so das pá gi nas se guin tes. As câ ma ras go za vam do
di re i to de pe ti ção, po di am de cre tar pos tu ras e mul tas, ta xar pre ços de
cer tos gê ne ros, fi gu rar em cer tos atos pú bli cos.

Não me nos ca rac te rís ti ca que a da ad mi nis tra ção se cu lar ou
ecle siás ti ca, era a pre sen ça de me câ ni cos, al fa i a tes, car pin te i ros, pe dre i -
ros, fer re i ros, ta no e i ros. Pos su íam as fer ra men tas do  ofí cio, eram pa gos
do fe i tio das obras, tra ba lha vam en co men das para fre gue ses que for ne -
ci am a ma té ria-pri ma, é a cha ma da eco no mia ur ba na de Bu e cher. Em
ge ral, o me câ ni co exer cia mais de um ofí cio: Lino Fer nán dez, por exem plo, 
era con des tá vel pago pelo go ver no e sa pa te i ro; da ins ta bi li da de de pro -
fis sões re sul ta vam a in fe ri o ri da de dos pro du tos e a im pon tu a li da de das
en tre gas. Ao lado dos me câ ni cos exis ti am es cra vos, po rém o seu lu gar
pró prio era nos ei tos do re côn ca vo.

O co mér cio re ves tia for mas di ver sas: mer ca do res de lo jas, 
mer ca do res de por ta, bu fa ri nhe i ros. Na fal ta de di nhe i ro cu nha do pre -
va le ci am o cré di to e as per mu tas. So be ja vam in ter me diá ri os. Alguns pas -
sa ge i ros tra zi am mer ca do ri as de além-mar, ad qui ri am as da ter ra, vol ta vam
no mes mo na vio, pre ju di can do os co mer ci an tes in dí ge nas.

Entre as mu lhe res con ta vam-se bor da de i ras, cos tu re i ras,
ade las, pa de i ras, etc. Ha via mu lhe res do mun do; ha via as fe i ti ce i ras, fe i ti -
ce i ras ope ra ti vas, se gun do a clas si fi ca ção de Mar ga ret Mur ray, bem di ver sas 
das bru xas ri tu a is da Eu ro pa, com seus es bats e sab bats. Au to di da tas
ga ba vam-se de fa zer bem ou mal, pro vo car  ódio ou amor, de in flu ir
so bre a mar cha de na vi os, de pos su ir a seu ser vi ço di a bos obe di en tes, os 
fa mi li a res, – fa ma le a is cha ma va-lhes, vai para meio sé cu lo, um ce a ren se
cen te ná rio, que ain da co nhe ceu a dona de um fa ma le al, ge ran do de um
ovo de ga li nha in cu ba do no so va co. – De to dos es tes por ten tos atri bu í dos
às bru xas eu ro péi as ti nha che ga do o ci cio a cer tas mu lhe res au da zes, que
to dos alar de a vam. A at mos fe ra da ci da de pe dia bru xas de ver da de; um
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ecle siás ti co re co nhe ceu em três pa tas que pas sa vam três se nho ras da
me lhor so ci e da de, que, es tas, a tan to cer ta men te não pre ten di am.

Da vida da fa mí lia na ci da de pou co se apu ra. Mu i tas mu lhe res 
ca sa vam des de a en tra da da pu ber da de. Ci tam-se exem plos ex tre mos
quan to à vida con ju gal, como o de Pa u la de Si que i ra, re cor ren do a fe i ti -
ce i ras para ser que ri da pelo ma ri do, e o de uma so gra que a ins tân ci as da 
fi lha pe diu ve ne no para dar cabo do gen ro, se este vol tas se in có lu me da
guer ra de Ser gi pe. Não de via va ler mu i to a mu lher em ter ra de tan ta
mes ti ça gem e de tan ta man ce bia. Pai so tur no, mu lher sub mis sa, fi lhos
ater ra dos. Pou co ca ri nho unia os fi lhos aos pais, aten tos es tes à obra de
mi se ri cór dia que man da cas ti gar aos que er ram, con se qüên cia da per ver -
si da de ina ta do ho mem.

As ca sas fe cha das a ma i or par te do ano, só se en chi am com as 
fes tas pú bli cas. Ne las não ha via luxo, nem mes mo co mo di da de. Apo -
sen to para os pais, ca ma ri nha re ser va da para as mo ças, quar to para os
fi lhos, eram as pe ças es sen ci a is. Ha via mesa de jan tar, por que co mer em
mesa ba i xa era pró pria de cris tão-novo; ser via tam bém para es cre ver; as
ga ve tas eram um ar se nal de fer ra men ta mi ú da. Ha via ban cos para as sen to;
as ca de i ras ci ta das de vi am ser tri pe ças toda de ma de i ra, como exis tem
no ser tão. Ha via ca mas, pro va vel men te de cou ro, em que dor mi am vá ri as
pes so as, ha via ca tres; lêem-se re fe rên cia a re des que só mais tar de se
vul ga ri za ri am.

Inte li gên cia sim plis ta como a ge ne ra li da de de por tu gue ses e
bra si le i ros, Tomé de Sou sa aten deu ape nas a con si de ra ções es tra té gi cas
na es co lha da sede do novo go ver no. Da mon ta nha pre fe ri da avis ta -
vam-se no mar lar go os na vi os que de man da vam o por to. Uma mu ra lha
ve da va as in ves ti das do gen tio bra bo e tão frá gil saiu que ce deu às in tem -
pé ri es e Ga bri el So a res não a en con trou mais.

O sí tio aci den ta do pres ta va-se mal à edi fi ca ção re gu lar; nas
ruas cur tas, es tre i tas, tor tu o sas, des ni ve la das, ha via, ape sar de so be jar
es pa ço e se in se ri rem lar gas ex ten sões de vo lu tas, ca sas de me i as-pa re des 
por onde fil tra vam toda as in ti mi da des; fa zi am-se co mu ni ca ções pelos
quin ta is. Nem ilu mi na ção, nem água en ca na da, nem es go tos; em uma
pa la vra: cons pi ra va-se tudo na per se gui ção acir ra da, na tor tu ra dos
cin co sen ti dos.
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À be i ra-mar sur gi am os tre i ras, sam ba quis ou ser nam bis, mi nas
ines go tá ve is de cal da me lhor; bar ro ex ce len te es pe ra va as ola ri as que
co me ça vam; tra ba lha vam pe dre i ros en tre os me câ ni cos; mas a obra des tes 
cir cuns cre via-se qua se aos en ge nhos, que eram o ver da de i ro so lar; pou ca
te lha se con su mia na ci da de; um pro vér bio ba i a no lem bra ain da a sé de
pa lha.

A ci da de saía da vida sor na mu i to pou cas ve zes por ano.
Ga bri el So a res fala numa ho nes ta pra ça em que se cor ri am

tou ros quan do con vi nha. Re pe ti am-se as fes tas ecle siás ti cas com suas
pro cis sões e fi gu ra ções e can to ri as ao ar li vre; den tro da igre ja re pre sen -
ta vam-se co mé di as e com pou co ali nho, se, como jura uma tes te mu nha,
po dia al guém sen tar-se no al tar. Esva zi a vam-se en tão os en ge nhos;
po dia exi bir-se o luxo, que não se li mi ta va como hoje a um sexo úni co;
as mu lhe res au ten ti ca vam sua opu lên cia com co la res, ar re ca das, tra jes de 
seda, vas qui nhas e gi bões de ce tim e da mas co, os ho mens re pim pa -
vam-se em gi ne tes aja e za dos de me ta is pre ci o sos.

Ban que tes acom pa nha vam as fes tas; pe i xes e ma ris cos ti ra dos 
da baía, aves do més ti cas, pe que nos qua drú pe des do além-mar acli ma dos 
em uma ter ra aon de o en ge nho in dí ge na não lo gra ra do mes ti car um só
ani mal: ca ças em que se em pre ga vam es cra vos es pe ci a li za dos, qui tu tes,
do ces, ace pi pes, pro du tos cu li ná ri os da Eu ro pa, Áfri ca e Amé ri ca. Nes tas
pá gi nas, fala-se em ca sos de be be di ce; a ten ta ção de via ser for te; con vi da -
vam os vi nhos das Ca ná ri as e da Ma de i ra, que che ga vam mais bran dos,
de me lhor che i ro e cor e su a ve sa bor que nas mes mas ilhas, – as se ve ra
Ga bri el So a res.

Não es que cer o jogo, de ri va ti vo be né fi co numa so ci e da de em
que as sun tos re li gi o sos eram mo no pó lio do cle ro, atos das au to ri da des
es ca pa vam à cen su ra, qual quer pa la vri nha por mais ino cen te po dia ser
de tur pa da e des fe char em con se qüên ci as fa ta is; quan to me nos se pen sa va
e dis cor ria, me lhor para to dos.

Entre as pa les tras que não com pro me ti am avul ta vam as prá ti cas
por no grá fi cas, vin das da me tró po le.

Des tas so bre vi ve o ves tí gio em ver sos co lhi dos por cu ri o sos
que nun ca afron ta ram os pre los. Há de les em cas te lha no, e di zem-nos
tra du zi dos do por tu guês. Mais pro vá vel é que am bos os po vos, igual -
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men te aca len ta dos pelo San to Ofí cio, se em be ve ces sem em can ti le nas
da mes ma to a da.

Dia de bom mo vi men to era quan do apor ta va na vio do re i no.
A hos pi ta li da de não co nhe cia li mi tes, uma onda de es pe ran ça e con ten ta -
men to en vol via a ci da de. Mas an tes des ta exul ta ção cor ri am mo men tos
de so ço bro e re ce io. Se ria o na vio mes mo do re i no? Enquan to Por tu gal
vi veu in de pen den te não con tou ini mi gos e, sal vo al gu ma in ves ti da de
pi ra tas, vi veu de sa fron ta do; ape nas fi cou de pen den te da Espa nha a
si tu a ção mu dou-se.

Pou co an tes de He i tor Fur ta do de Men do ça es ti ve ra na Ba hia
e fi ze ra não pou cas de vas ta ções o pi ra ta in glês Whith ring ton. Não es ta va
lon ge a guer ra ho lan de sa.

So le ni da des ecle siás ti cas, fes tas pro fa nas, jo gos, con ver sa ções
li vres em pres ta vam um ver niz de so ci a bi li da de ru di men tar a um agre ga do 
em que do mi na vam os ele men tos cen trí fu gos. Ha via os in dí ge nas de
três con ti nen tes, em con ta to for ça do mas ir re du tí ve is; ha via a mis tu ra e
as com bi na ções múl ti plas dos três fa to res, afe ri-las nas mí ni mas cam bi an tes 
por uma do ci ma sia in fle xí vel. Mes mo no ele men to pu ra men te por tu -
guês pre va le ci am os in con ci liá ve is: o re i nol não que ria con fun dir-se com 
o ma zom bo, o cris tão-ve lho com o cris tão-novo, o no bre e suas prer ro -
ga ti vas com o peão a quem a lei de ser da va; ha via ci ga nos, mou ris cos,
etc.

A fre qüên cia de al cu nhas en car na va a fal ta de be ne vo lên cia.
Tudo os se pa ra va; nada os unia. O cal de a men to pe di ria anos e não dis -
pen sou pres sões ex ter nas.

Nes tas e nou tras pá gi nas, ao lado de no mes mu i to co nhe ci dos,
lêem-se ou tros pela pri me i ra vez, em ge ral acom pa nha dos de par ti cu la ri -
da des mais ou me nos va li o sas. Se apa re ce rem os vo lu mes ex tra vi a dos e
a vi si ta ção for toda im pres sa, ha ve rá ne ces si da de de re ver um bom tre -
cho da his tó ria ba i a na.

Por que nin guém cita o Ca ra mu ru e a Pa ra gua çu, em que se
mo no po li za a pri me i ra épo ca da que la his tó ria? A Ca ta ri na Álva res, já
fa le ci da (pág. 278), deve ser a ma tri ar ca. De Ge ne bra Álva res ape nas se
diz ser ma ma lu ca, fi lha de ín dia e por tu guês. De Fi li pa de cla ram-se o
ma ri do e o gen ro fi na dos, a nora, a neta, os so bri nhos fi lhos de sua irmã 
Ma da le na a que não há re fe rên cia. As omis sões ex pli cam-se: não foi
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in qui ri do fi lho do ga le go, como lhe cha ma va Pero do Cam po Tou ri nho
na car ta a el-Rei so bre Fran cis co Pe re i ra Cou ti nho, nem da prin ce sa
se nho ra das ter ras que doou a Por tu gal, como reza seu epi tá fio pre ten -
si o so.

Da era das ca pi ta ni as he re di tá ri as vêm à tona en tre ou tros
Fran cis co Ro me i ro (pág. 274), loco-te nen te de Jor ge de Fi gue i re do nos
Ilhéus, e o do na tá rio de Por to Se gu ro. Con fir mam-se a pri são e a re mes sa 
des te para o re i no à or dem do San to Ofí cio; fica, po rém, mais obs cu ra
sua des cen dên cia. Co nhe cía mos o ca sa men to com Inês Fer nan des Pin to,
seu fi lho Fer nan do, sua fi lha Le o nor, que ven deu a do na tá ria ao du que
de Ave i ro. Só ago ra se apu ra que Pero do Cam po Tou ri nho, deão da Sé,
co le ga de frei Vi cen te do Sal va dor, nada ti nha com Inês Pin to. Man te ria
Tou ri nho ao lado da fa mí lia le gí ti ma que se ex tin guiu ou tra bas tar da que 
se per pe tu ou?

De bal de se pro cu ra rá qual quer alu são ao Di a bo de Por to
Se gu ro, ente de bon da de ine xa u rí vel du ran te de zes se is anos, para Ma nu el
da Cu nha, car re ga do de uma gran de fa mí lia de mu lher e fi lhos que cris -
tã men te go ver na va, se gun do ates ta frei Ja bo a tão (“Preâm bu lo di gres si -
vo”, 1º, 84 da edi ção flu mi nen se). Em di a bru ras nada lhe fica de ven do a 
mis sa pre sen ci a da por Mi guel Ri be i ro (pág. 534): viu em Por to Se gu ro
na igre ja-ma triz, don de era vi gá rio Si mão de Pro en ça, que “tem uma mão
me nos, em uma ma nhã de Pás coa da res sur re i ção es tar uma fi gu ra de um cor po de
pa lha re ves ti da como clé ri go que di zia mis sa no al tar com as mãos ale van ta das e ne -
las uma hós tia de pa pel com que ale van ta va a Deus e que uma pes soa tan gia a cam -
pa i nha e quem che ga va cu i dan do ser de ver da de se ajo e lha va e ba tia nos pe i tos e ido -
la tra va e que esta fi gu ra fi ze ra e or de na ra a dito vi gá rio Simo de Pro en ça”.

Do go ver no de Tomé de Son sa so bre vi vi am al guns fun ci o ná -
ri os me no res, vi ú vas, etc. A to dos so bres sa ía Gar cia d’Ávila, ve re a dor da 
ci da de quan do se ins ta lou o San to Ofí cio, gran de pro pri e tá rio de ter ra,
se nhor de ga da ria sem con ta. Ca sa do por jus ti ça com Mé cia Ro dri gues,
cris tã-nova, dela não hou ve fi lhos; bas tar dos fo ram Isa bel (pág. 552),
ca sa da com Di o go Dias, neto de Ca ra mu ru, avo en gos da casa da Tor re,
e João d’Ávila, tal vez idên ti co ao João Ho mem (págs. 355, 369), alis ta do
por frei Vi cen te en tre as com pa nhi as da ex pe di ção de Ga bri el de Sousa,
con tem pla do no tes ta men to de Gar cia d’Ávila que Bor ges de Bar ros
im pri miu nos Ban de i ran tes e Ser ta nis tas.
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Com pa nhe i ros de D. Du ar te da Cos ta vi vi am Luís da Grã,
se gun do pro vin ci al do Bra sil, com qua se qua ren ta anos de mis si o ná rio, e 
Antô nio Blas ques. De po is de en tre gar o pro vin ci a la to a Mar çal Be li ar te,
Anchi e ta per ma ne ceu na Ba hia até com Fer não Cor de i ro tran si tar para
o Rio de Ja ne i ro e mais tar de para Espí ri to San to, onde mor reu; não
fi gu ra, po rém, como con fes san te nem como de nun ci an te.

No go ver no de D. Du ar te che ga ria João Ro dri gues Pa lha, pai
de frei Vi cen te do Sal va dor, o au tor da pri me i ra his tó ria do Bra sil es cri ta 
por bra si le i ro. João Ser rão, que abriu o rol dos de nun ci an tes de cla ra ran -
do-se (pág. 237) cris tão-ve lho, con fes sou-se de po is cris tão-novo (pág.
56) e des cul pou-se do per jú rio com a mu lher ser de gen te no bre, lim pa,
abas ta da, cris tã-ve lha. Esta mu lher, Cons tan ça de Pina, era irmã de frei
Vi cen te.

Da Fran ça Antár ti ca va ga va ain da por ter ras bra si le i ras de
Vila Nova vin do de Eu ro pa com Bois le Com te e o de li ci o so Jean de
Léry (ou tro não pode ser Mon se nhor de Be rit, pág. 117). Ou o tem po
de cor ri do des de en tão ba ra lhas se suas idéi as, ou qui ses se cap tar as sim -
pa ti as da Inqui si ção, con ta uma his tó ria in te i ra men te nova. “Como quer
que os lu te ra nos eram mais e mais po de ro sos que os ca tó li cos, co me ça ram a es pa lhar
seus li vros lu te ra nos e se me ar sua dou tri na lu te ra na, fa zen do es co las pú bli cas de sua
se i ta lu te ra na, cons tran gen do e for çan do em aço i tes a to dos os mo ços e man ce bos de
pou ca ida de que fos sem às di tas es co las e dou tri nas.”

No Tra ta do da Ter ra do Bra sil, que de po is de qua se um sé cu lo
de es que ci men to, Afrâ nio Pe i xo to e Ro dol fo Gar cia aca bam de re im pri -
mir, Pero de Ma ga lhães de Gân da vo con ta a en tra da de Mar tim Car va -
lho por mais de du zen tas lé guas de ser tão e o en con tro nas are i as de re -
ga tos de grâ nu los ama re los, pe sa dos, amol gá ve is ao den te, si na is in con tes -
tá ve is de ouro, co men tou Orvi le Der bi, com sua com pe tên cia e sa ga ci -
da de ad mi rá ve is. O Tra ta do foi es cri to an tes da mor te de Mem de Sé, an -
tes da efê me ra di vi são do Bra sil em dois go ver nos. Ago ra con fir ma-se
(pág. 447), que a ex pe di ção ocor reu em 1567; tal vez em re com pen sa de
ser vi ço Car va lho foi no me a do te sou re i ro das ren das em 1572. Em data
não apu ra da es po sou a fi lha de Cle mên cia Dó ria, uma das ór fãs no bres
man da das da me tró po le para to ma rem es ta do nes te he mis fé rio; pos su ía
um en ge nho de bois de duas mo en das no es te i ro de Ca í pe, mu i to con -
cer ta do com to das as ofi ci nas e uma er mi da da San tís si ma Trin da de,
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con for me ates ta Ga bri el So a res; re pre sen tan do a fa zen da acom pa nhou
Mar fim Le i tão, Ou vi dor-Ge ral, na ár dua con quis ta da Pa ra í ba; em Olin da
foi pre so, man da do ao re i no por mo ti vos que adi an te cons tam.

Mais, mu i to mais no mes po de ri am in di car-se; para con clu ir
vai o de Nuno da Sil va, que aliás não in te res sa à Ba hia. Na tu ral de Lis -
boa, fi lho de Álva ro Jo a nes e Jo a na da Sil va, em bar cou aos oito anos
para o Bra sil com o pi lo to Adão Fer nan des, seu tio.

Qu an do este mor reu con ta va vin te anos. Como ma ri nhe i ro,
pi lo to e por fim dono de na vio, con ti nu ou na la bu ta ma rí ti ma. Em 1579 
saiu do Por to para a ilha de Pal ma, car re gou de vi nho, di ri gia-se ao ar -
qui pé la go do Cabo Ver de a to mar água na ilha de San ti a go quan do foi
apri si o na do por Fran cis Dra ke, que apre sou o na vio, se apos sou da
car ga, lan çou numa lan cha pas sa ge i ros e tri pu la ção e le vou con si go
Nuno da Sil va que, a par dos co nhe ci men tos náu ti cos, ti nha a van ta -
gem de fa lar in glês. Com ele Nuno per lon gou a cos ta do Bra sil, fez
agua da no rio da Pra ta, atra ves sou o es tre i to de Ma ga lhães, no Pa cí fi co
che gou a Gu a tul co, di o ce se de Oa xa ca, no Mé xi co. Aí, Dra ke, que não
pre ci sa va mais de suas lu zes para a der ro ta das Mo lu cas, pô-lo em ter ra
sem pa gar seus ser vi ços, sem res ti tu ir o que era seu.

O caso pa re ceu sus pe i to às au to ri da des me xi ca nas, o San to
Ofí cio cha mou-o a sua al ça da, sub me teu-o a um pro ces so que se pode
es tu dar no li vro de Zé lia Nu tall, New light on Dra ke, edi ta do pela Hak luyt 
So ci ety. Como se vê, dali Nuno da Sil va pôde li vrar-se das gar ras da
Inqui si ção me xi ca na; Ma nu el de Fre i tas (pág. 435), um dos des car re ga -
dos na lan cha por Dra ke, en con trou-o de po is na Penín su la.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fer não Car dim ∗

EM 27 de ja ne i ro de 1625 fa le ceu na al de ia do Espí ri to
San to, hoje Abran tes, o pa dre Fer não Car dim, re i tor do co lé gio ba i a no
da Com pa nhia de Je sus. Mor reu en tre o fra gor das ar mas. A 8 de maio
an te ce den te en tra va na baía de To dos os San tos uma po de ro sa ar ma da
da Com pa nhia Ne er lan de sa das Índi as Oci den ta is, a 9 to ma va al guns
for tes e ini ci a va o de sem bar que, a 10 o pâ ni co en tre ga va-lhe de ser ta a
me tró po le do Bra sil. Fu gi ram quan tos pu de ram. Car dim e seus sú di tos
fo ram ar ras ta dos na tor ren te.

Uma ci da de re pre sen ta va fa tor so me nos na or ga ni za ção co e va.
Ha bi ta vam-na go ver na dor e bis po com seus fâ mu los, mi li ta res, ofi ci a is de 
fa zen da, jus ti ça, me câ ni cos, mer ca do res. Ca sas fe cha das a ma i or par te
do ano pos su íam os abas ta dos, para ma i or co mo di da de nas fes tas ecle -
siás ti cas e ou tras oca siões.

A vida ver da de i ra e vi go ro sa es ta va fora de mu ros, nos lu xu o -
sos en ge nhos de açú car, nos sí ti os mo des tos, nos cur ra is de gado va -
cum. Por to dos eles es ca cho ou a po pu la ção es pa vo ri da. A con fu são era
ine vi tá vel e foi enor me, mas ha via es pa ço, ali men to, ca ri da de, o equi lí -

∗  Pu bli ca do n’O Jor nal de 27 de ja ne i ro de 1925.



brio res ta be le ceu-se. Re cur sos fal ta vam para gran des mo vi men tos bé li -
cos; os pe que nos não tar da ram. A guer ra trans for mou-se em guer ri lhas,
as guer ri lhas em com ba tes sin gu la res. Dois co man dan tes ini mi gos su -
cum bi ram em to ca ias.

Enquan to não vi nham so cor ros de ou tras ca pi ta ni as ou de
além-mar, o pro gra ma li mi ta va-se a to lher ao ini mi go qual quer avan ço
para o in te ri or. Foi cum pri do.

Os dias do Espí ri to San to cor re ram amar gu ra dos para o ve -
lho re i tor. “Nes ta des gra ça da Ba hia – es cre ve Antô nio Vi e i ra, seu pu pi lo,
que já na ado les cên cia pro me tia os gran des des ti nos que lhe re ser va va o
fu tu ro – era re i tor e por isso que bra vam nele to das as on das da ad ver si da de, mas
como ro cha viva sem pre se con ser vou em paz e es te ve mu i to fir me e con for me com a
von ta de de Deus.”

De vi am ter-lhe su a vi za do os úl ti mos mo men tos os tri un fos
exí guos, mas cons tan tes, dos com pa tri o tas, os auxí li os vin dos das ca pi ta -
ni as, o nú cleo for te des de logo pre pa ra do por Ma ti as de Albu quer que,
as gran des ar ma das re u ni das além-mar, a que não po de ria re sis tir nem
re sis tiu o po der ba ta vo.

Qu an do mor reu, Fer não Car dim pas sa ra qua se meio sé cu lo
em ter ras bra si le i ras, in ter rom pi do ape nas por uma vi a gem, como pro -
cu ra dor de pro vín cia, a Roma, e al guns me ses ou anos de pri são na
Ingla ter ra. Fi lho de Gas par Cle men te e de sua mu lher Inês Car dim, nas -
ceu em Vi a na de Alvi to (não do Mi nho, como es ca pou na ter ce i ra edi -
ção de Var nha gen) em ano pou co cer to. Sabe-se que en trou no no vi ci a -
do da Com pa nhia a 9 de fe ve re i ro de 1566, e sua fa mí lia deu mais de
um re li gi o so.

Antes de 1582, cons ta, foi mi nis tro em Évo ra, e no me a do
mais tar de para acom pa nhar Cris tó vão de Gou veia na vi si ta ção à pro -
vín cia do Bra sil. Ambos os car gos im pu nham sé rias res pon sa bi li da des.
Ao mi nis tro in cum bia a or dem, a eco no mia in ter na. As afa ma das ri que -
zas dos je su í tas, tão pro cla ma das, tão co bi ça das, tão pro cu ra das e afi nal
tan ta li zan tes, ex pli cam-se pela obra dos mi nis tros, ad mi nis tra do res in -
com pa rá ve is. Por ou tro lado, com a ple ni tu de de po de res de le ga dos ao
Vi si ta dor, re pre sen tan te di re to do Ge ral, seu com pa nhe i ro de via pos su ir 
mu i tos re qui si tos de lu ci dez e mé to do para re su mir e con den sar os re -
sul ta dos da vi si ta ção.
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Par ti ram do Tejo o Vi si ta dor e seu com pa nhe i ro em 5 de
mar ço de 1583. O Vi si ta dor tra zia ca lo ro sas re co men da ções para to das
as au to ri da des da co lô nia, ema na das do novo rei, Fi li pe II de Espa nha,
su ces sor do car de al D. Hen ri que. Na mes ma nau, Cha gas de S. Fran cis co,
em bar cou Ma nu el Te les Bar re to, pri me i ro go ver na dor-ge ral do Bra sil
no me a do sob do mí nio es pa nhol.

Che ga do em 9 de maio à ca pi tal do país, o Vi si ta dor co me çou 
sem de mo ra a sua mis são com ple xa, e para ori en tar-se fez uma rá pi da
ex cur são às al de i as ge ri das pe los pa dres da Com pa nhia.

Em agos to re sol veu sair para Per nam bu co. Re so lu ção pou co
acer ta da. Na Ba hia as águas do mar e cor ren tes aé re as cur sam do S para
o N des de abril a ju lho; a agos to e mar ço águas e ven tos de NE e ENE,
pu xam para o S. Os na vi os or di ná ri os su je i ta vam-se a este re gi me, e da
con for mi da de sa íam os pro ven tos do fre te e vi a gens. O bar co do Vi si ta -
dor, per ten cen te à Com pa nhia de Je sus, não se le va va por in tu i tos opor -
tu nis tas.

Que a ra zão es ta va com os pri me i ros, Cris tó vão de Gou veia
hou ve de re co nhe cer. Par tin do em agos to, apor ta ram em Ca ma mu, em
Ilhéus, em Por to Se gu ro. Não se per deu tem po com as ar ri ba das; em to -
dos es tes lu ga res ha via je su í tas, ha via al de a men tos a vi si tar; com eles o
Vi si ta dor se ocu pou até ou tu bro, quan do de sis tiu de con ti nu ar e pre fe -
riu aten der a ca sos mais im por tan tes na ca pi tal. Escar men ta do com as
mon ções, o Vi si ta dor fi cou na Ba hia até que che gas sem. Foi no va men te
e com mais va gar às al de i as, es te ve em to dos ou qua se to dos os trin ta e
seis en ge nhos do re côn ca vo. O gol fo ad mi rá vel di vi de-se em es te i ros
sem con ta, qua se to dos na ve gá ve is. Numa em bar ca ção do Co lé gio fi ze -
ram-se as ex cur sões que to ma ram dois me ses.

Em fins de ju nho de 85 o Vi si ta dor par tiu para Per nam bu co.
Car dim bem po de ria re fe rir al guns su ces sos en tão pas sa dos sob seus
olhos: a mor te de D. Be a triz de Albu quer que, mu lher de Du ar te Co e lho, 
a quem foi re u nir-se, de po is de meio sé cu lo de vi u vez a ar ri ba da de Sar -
mi en to da Gam boa; os ex pe di en tes de Di o go Flo res Val dez, para dis far -
çar o fi as co do Estre i to de Ma ga lhães, a pas sa gem de Ga bri el So a res ao
re i no, aon de le vou a cer te za de mi nas es tu pen das, por cuja re ve la ção a
exem plo de Cor tez e Pi zar ro pre ten deu e lhe foi pro me ti do o tí tu lo de
mar quês das Mi nas, e de i xou seu Ro te i ro tão va li o so como elas, os es -
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for ços para a con quis ta da Pa ra í ba, os atri tos en tre Mar tim Le i tão e
Mar tim Car va lho, a pri são des te e sua re mes sa para Lis boa sob acu sa ção 
da al ça da do San to Ofí cio. De tudo isto só sa be mos al gu ma co i sa gra ças 
a um frag men to de Anchi e ta e a um su má rio nar ra ti vo es cri to por or -
dem de Cris tó vão de Gou ve ia, cuja au to ria Var nha gen re cla ma para o
pa dre Je rô ni mo Ma cha do, crô ni ca de le i tu ra ás pe ra, mas in dis pen sá vel a
quem qui ser for mar idéia do que se ri am as guer ras do ser tão con tra os
ín di os. O Insti tu to His tó ri co im pri miu esse su má rio das ar ma das da
Pa ra í ba em 1873.

A vi si ta ção de Per nam bu co ape nas con su miu três me ses.
Pôde fa zer-se tão de pres sa por que o co lé gio de Olin da da ta va de pou cos 
anos, de 1576. Seu re i tor, Luís da Grã, vi e ra para o Bra sil em 1553, tra -
zen do con si go o jo vem José de Anchi e ta, foi co la te ral de Nó bre ga e seu
su ces sor no pro vin ci a la to.

Em ou tu bro de 84 o Vi si ta dor e seu com pa nhe i ro sa í ram de
Per nam bu co e de po is de bre ve de mo ra na Ba hia, em par te por mo ti vos
de sa ú de, se gui ram para o sul. Em sua com pa nhia foi o pro vin ci al José
de Anchi e ta. Este fato des men te os que lhe atri bu em a fun da ção da
Mi se ri cór dia do Rio para so cor rer as tri pu la ções de Di o go Flo res
Val dez. Da Mi se ri cór dia flu mi nen se fala Car dim como co i sa sim ples e
su ben ten di da. Ha via ca sas de mi se ri cór dia em to das as ca pi ta ni as. Não é 
crí vel es pe ras se tan to tem po a ci da de de S. Se bas tião, ca pi ta nia d’el-rei,
não de se nho rio, para pos su ir a sua.

A vi si ta ção es ten deu-se para o sul até Ta nhaém, pon to ex tre -
mo da co lo ni za ção nes te rumo, como Ta ma ra cá no rumo opos to.

Assis ti ram em Pi ra ti nin ga, a 25 do ja ne i ro de 1585, ao tri gé si -
mo ani ver sá rio da fun da ção da hu mil de casa, ger me da vila de S. Pa u lo.
Este ve pre sen te Anchi e ta, tal vez o úl ti mo so bre vi ven te do ato que de -
ter mi nou a his tó ria pa u lis ta e tan to in flu iu so bre a do Bra sil. Em 26 de
mar ço de 85, a pe di do da po pu la ção san tis ta, a casa de S. Vi cen te, fun -
da da por Le o nar do Nu nes, foi mu da da para San tos: Aze ve do Mar ques
traz im pres sa a es cri tu ra da trans fe rên cia. Em abril es ta vam no Rio,
onde en con tra ram ain da dois ve te ra nos das guer ras que pre ce de ram a
fun da ção da ci da de de São Se bas tião: Sal va dor Cor reia, pri mo de Está -
cio de Sá e mais fe liz que este, Mar tim Afon so Ara ri bóia, co men da dor
de Cris to, aba e té e mo ça ca ra, sci li cet, gran de ca va le i ro e va len te, trans fe ri do
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do Rio Com pri do para o mor ro de S. Lou ren ço, na ou tra ban da. Ordens 
de além-mar abre vi a ram a es ta da no Rio e ida para a Ba hia. A 16 de ou -
tu bro de 1585 es ta va fin da a vi si ta ção e Car dim ul ti ma va a pri me i ra e
ma i or par te de sua nar ra ti va.

A vol ta do Vi si ta dor ao re i no di la tou-se por vá ri as in cum bên -
ci as que lhe vi e ram de Roma, e pela cap tu ra por cor sá ri os do na vio a
que se con fi ou. Por se tem bro de 1589 de sem bar cou em San tan der e vi a -
jan do por Bur gos e Va la do lid al can çou ter ra por tu gue sa.

Car dim fi cou no Bra sil. Du ran te al gum tem po exer ceu a re i -
to ria do Rio. Anchi e ta, acos tu ma do a vi ver de ba i xo da obe diên cia, an tes
de ir para a ca pi ta nia do Espí ri to San to, onde fa le ceu, pre fe riu fa zer-lhe
com pa nhia. Tal vez a ins tân ci as do re i tor, es cre veu os apon ta men tos so -
bre a pri mi ti va his tó ria da Com pa nhia, de cuja per da ou ex tra vio não
po dem con so lar os ex cer tos con ti dos nos li vros de Si mão de Vas con ce -
los e Antô nio Fran co. De les hou ve no co lé gio de Co im bra uma có pia
fe i ta pelo pu nho de Car dim; seu pa ra de i ro é des co nhe ci do.

O mo men to era úni co para o fe i tio dos Apon ta men tos. Dos
com pa nhe i ros de Nó bre ga vin dos em 1549 res ta va ain da Vi cen te Ro dri -
gues; das le vas se guin tes ha via mais de um so bre vi ven te. A to dos co nhe -
ce ra Anchi e ta, ou à che ga da, ou nas vi si tas obri ga tó ri as do pro vin ci a la to
– nem para ou tro fim a Com pa nhia pos su ía em bar ca ção pró pria. Pelos
frag men tos con ser va dos re ve la-se Anchi e ta, psi có lo go pe ne tran te, fe liz
no modo de nar rar os fa tos e de sa tar os fa to res.

Da re i to ria de Car dim no Rio pou co se cabe. Seu nome apa re -
ce a pro pó si to da fa zen da de San ta Cruz, que os epí go nos dos je su í tas
só de i xa ram sub sis tir e con ser vam no mi se rá vel es ta do atu al por que
nada se per de na na tu re za.

Em 1598 Fer não Car dim, ele i to pro cu ra dor da pro vín cia do
Bra sil, par tiu para o Ve lho Mun do. A seu an ti go che fe Cris tó vão de
Gou ve ia foi en con trar pro vin ci al de Por tu gal. Em Roma im pe ra va ir re -
du tí vel Cláu dio Aqua vi va, o mes mo que des pa cha ra para es tas ban das
no co me ço do seu ge ne ra la to tor men to so.

Em 1601 par tiu no va men te para o Bra sil como com pa nhe i ro 
do novo Vi si ta dor, o ter ce i ro des de o es ta be le ci men to da Com pa nhia,
João de Ma du re i ra. O na vio em que vi nham foi to ma do à vis ta de Por -
tu gal. Ma du re i ra mor reu logo, Car dim se guiu pri si o ne i ro para a Ingla -
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ter ra. Con se guiu de po is fu gir em con di ções mui va ga men te co nhe ci das.
Como prê mio de seus tra ba lhos Aqua vi va no me ou-o pro vin ci al do
Bra sil.

De seu pro vin ci a la to (1604 a 1609) fal tam qua is quer ânu as;
tal vez es te jam se pul ta das em al gum dos ar qui vos que, para ma i or se gu -
ran ça, a Com pa nhia guar da em vá ri os pon tos do con ti nen te eu ro peu e
res sur jam ago ra com o tri cen te ná rio. As gran des li nhas do que fez de le -
tre iam-se na Re la ção anu al de Fer não Gu er re i ro, re im pres sa par ci al men te
no se gun do vo lu me das Me mó ri as do Ma ra nhão, de Cân di do Men des
de Alme i da.

Dois fa tos o sin gu la ri zam: a mis são de Fran cis co Pin to e
Luís Fi gue i ra em bus ca do Ma ra nhão, a de João Lo ba to e Je rô ni mo
Ro dri gues aos Ca ri jós e Pa tos, nas pe ga das de Pero Cor re ia e João de
Sou sa, pro to már ti res da Com pa nhia. Nes ta no ta bi li za-se de po is João
de Alme i da.

A pri me i ra re sul ta va da di fi cul da de de na ve ga ção re gu lar en tre 
Per nam bu co e a cos ta Les te-Oes te. A con quis ta da Pa ra í ba e do Rio
Gran de do Nor te tornou-se pos sí vel de po is que o ini mi go, fran cês ou
in dí ge na, foi ata ca do por ter ra. Nes te sen ti do fez uma ten ta ti va Pero
Co e lho de Sou sa que suas im pru dên ci as, de po is de che gar sem tro pe ços 
a Ibi a pa ba, ma lo gra ram. Não fo ram mais fe li zes o “Ama ni a ra”, o se nhor 
da chu va, Fran cis co Pin to e seu jo vem com pa nhe i ro, au tor da se gun da
gra má ti ca da lín gua ge ral e de im por tan tís si ma nar ra ti va da mis são, im -
pres sa pelo Ba rão de Stu dart.

Ale xan dre de Mou ra, o con quis ta dor do Ma ra nhão, o in cor -
po ra dor da Ama zô nia, para onde já acu di am fla men gos, fran ce ses e in -
gle ses, pre de ces sor de Lor de Coch ra ne na cam pa nha da Inde pen dên cia,
foi o pri me i ro que, par tin do de Per nam bu co por mar, na mes ma em bar -
ca ção vol tou a Per nam bu co. A me tró po le com pre en deu que não ha via
fiar na cons tân cia de lan ces de for tu na tais, e o Ma ra nhão com as ter ras
con fi nan tes foi cons ti tu í do go ver no in de pen den te, que só com a Penín -
su la co mu ni ca va.

So bre a úl ti ma fase da vida de Fer não Car dim, de cor ri da en tre 
o ter mo do pro vin ci a la to e a mor te, re i na gran de obs cu ri da de. Antô nio
Vi e i ra diz que mor reu de 75 anos, 60 vi vi dos na Com pa nhia e, omi tin do 
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os ser vi dos como mi nis tro, etc., pas sa ram de vin te os que foi re i tor e
pro vin ci al.

Fer não Car dim nada des ti nou ao pre lo, e fi ca ria bem sur pre -
en di do se sou bes se que no pró prio ano de 1625, quan do já se des pe dia
ou des pe di ra des te val de lá gri mas, uns in for mes apon ta dos pou co de -
po is de sua che ga da a esta ter ra cor ri am ou iam cor rer mun do, tra ja dos
à in gle sa. De fato Fran cis Cook, de Dart mouth, um dos cor sá ri os de
1601, to ma ra-lhe um ma nus cri to, ven de ra-o por 20 xe lins a um mes tre
Hac ket, que o fez tra du zir. A tra du ção, em ge ral fiel, saiu no 4º vo lu me
da Pil gri ma ges de Pur chas, cor res pon den te ao 16º da re im pres são mo -
der na sob o tí tu lo: A Tre a ti se of  Bra zil writ ten by a Por tu gal which had long li -
ved the re. O tra ta do é ci ta do por ho lan de ses, en tre os qua is Laet; pa re ce
até que foi tra du zi do in te gral men te em ou tros idi o mas.

A im por tân cia do Tre a ti se de Pur chas sal tou aos olhos quan do 
fo ram com ele com pa ra dos dois ma nus cri tos exis ten tes na bi bli o te ca de
Évo ra, am bos re fe ri dos no pre ci o so Ca tá lo go de Cu nha Ri va ra.

Inti tu la-se um: Do Cli ma e Ter ra do Bra sil e de al gumas cou sas no tá -
ve is que se acham assim na ter ra como no mar.

Inti tu la-se o ou tro: Do Princí pio e Ori gem dos índi os do Bra sil e de
seus cos tu mes, ado ra ção e ce ri mô ni as.

Do co te jo de Pur chas apu rou-se logo que se tra ta va não de
duas obras di ver sas, mas de ca pí tu los da mes ma obra que es ta va sen do
es cri ta em 1584. Não é nada ba nal exis tir em Évora no idi o ma ori gi nal
có pia do ma nus crito ex tor qui do pelo cor sá rio de Dar mouth.

Quem se ria o au tor’?
Em 1847 Var nha gen deu à luz uma Nar ra ti va epis to lar de uma

vi a gem e mis são je suí ti ca ... pelo pa dre Fe rnão Car dim.
Pela pri me i ra vez o nome de Car dim, co nhe ci do só aos le i -

tores de Fer não Gu er re i ro, Antô nio Fran co ou André de Bar ros, apa re -
ceu como o de au tor. Var nha gen pre ten dia dar edi ção ano ta da da nar ra -
ti va, mas exi gên ci as da car re i ra di plo má ti ca cha ma ram-no im pre vis ta -
mente de Lis boa: nem ao me nos pôde ofe re cer tex to cor re to, cul pa dele, 
ou da có pia de que se ser viu, ou dos re vi so res em quem des can sou.
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Com pa ra do o Tre a ti se de Pur chas e a Nar ra ti va de Var nha gen,
im pôs-se a con clu são de que é o mes mo o au tor de am bos. A iden ti da de 
de for ma e fun do apa re ce a cada ins tan te; o Tre ati se foi es cri to em 1584
e Car dim es ta va no Bra sil des de maio de 1583; o ma nus cri to do Tre a ti se
foi to ma do por um pi ra ta in glês em 1601 a um je su í ta que apri si o na ram; 
nes te mes mo ano de 1601, Fe rnão Car dim foi apri si o na do e le va do para 
a Ingla ter ra. 

À vis ta dis to não se he si tou em pu bli car os dois tra ta dos com o 
nome de Fer não Car dim. O pri me i ro saiu em 1881 a ex pen sas de Fer re i ra 
de Ara ú jo, o fun da dor da Ga ze ta de No tí ci as, com pre ci o sas no tas de Ba tis -
ta Ca e ta no, o gran de mes tre da lín gua ge ral; o se gun do im pri mia-o em
1885 a Re vis ta da Se ção da So ci e da de de Ge o gra fia de Lis boa no Rio de Ja ne i ro.

Com pa ran do os es cri tos nota-se que os pri me i ros da ta dos de
84 só em par te po di am fun dar-se em ob ser va ções pró pri as; o au tor
re cor reu a in for ma ções es cri tas ou ver ba is dos con fra des. A Nar ra ti va,
da ta da, quan to à pri me i ra par te, de 16 de ou tu bro de 1586 apre sen ta-se
mais só li da, mais di re ta e mais clas si fi ca da.

Fernão Cardim nada tem de ex tra or di ná rio, mas re co men -
da-se à sim pa tia e ao es tu do por mais de um as pec to.

Era tem pe ra men to vi brá til, em que as sen sa ções ba ti am
for tes, se gui das, dan do às ve zes um es ti lo por as sim di rer ofe gan te. “O
pa dre vi si ta dor, in for ma, foi san gra do três ve zes, en xa ro pa do e pur ga do, pro vi do de
to das as ga li nhas, al ca par ras, per re xil, chi có ri as e al fa ces ver des e cou sas do ces e ou -
tros mi mos ne ces sá ri os, que pa re cia es tar mos em o co lé gio de Co im bra.” De José de 
Anchi e ta, o pro vin ci al pres ti gi o so e com fama de ta u ma tur go, es cre ve:
“O pa dre vi nha de trás, a pé, com as abas na cin ta, des cal ço, bem can sa do; é este pa -
dre um San to de gran de exem plo e ora ção, che io de toda a per fe i ção, des pre za dor de
si e do mun do, uma co lu na gran de des ta pro vín cia e tem fe i to gran de cris tan da de e
con ser va do um gran de exem plo: de or di ná rio anda a pé, nem há re ti rá-lo de an dar
sen do mu i to en fer mo. Enfim, sua vida é verè apos to li ca.”

Para ele a na tu re za exis tia, uma na tu re za ví vi da e pal pi tan te.
Se du zi am-no as águas dos rios, a va ri e da de de flo res, a fres cu ra dos bos -
ques, o can to das aves. “Era para ver nes te ca mi nho a mul ti dão, va ri e da de das
flo res, das ár vo res, umas ama re las, ou tras ver me lhas, ou tras ro xas, com ou tras mu i tas
vá ri as co res mis tu ra das, que era ca u sa para lou var o Cri a dor. Vi nes te ca mi nho uma 
ár vo re car re ga da de ni nhos de pas sa ri nhos, pen den tes de seus fios do com pri men to de
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uma vara de me dir ou mais, que fi ca vam to dos no ar com as bo cas para ba i xo: tudo
isto fa zem os pás sa ros para não fi car frus tra do seu tra ba lho; usam da que la in dús tria 
que lhes en si nou o que os cri ou, por se não fi a rem das co bras que lhes co mem os ovos
e os fi lhos.”

Não lhe é es tra nho o en can to da pa i sa gem.
“Tem uns dias for mo sís si mos [o Rio] tão apra zí ve is e sa lu tí fe ros que pa -

re ce es tão os cor pos be ben do vida. Tudo são ser ra ni as e ro che dos es pan to sos. Des ta
ser ra des cem mu i tos rios ca u da is que de qua tro a sete lé guas se vê al ve jar por en tre
ma tos que se vão às nu vens...

“A ci da de está si tu a da em um mon te de boa vis ta para o mar, e den tro
do bar ro tem uma baía que bem pa re ce que o pin tou o su pre mo pin tor e ar qui te to do 
mun do Deus Nos so Se nhor, e as sim é cou sa for mosís si ma e a mais apra zí vel que há
em todo o Bra sil; é tão ca paz que terá vin te lé guas em roda, che ia pelo meio de mu i -
tas ilhas fres cas de gran des ar vo re dos, que não im pe dem as vis tas umas às ou tras,
que é o que lhe dá gra ça.”

O amor à na tu re za de via in cli ná-lo aos ín di os. Não co nhe ceu
os que, em es ta do de li ber da de, qua is os de fron ta ram os pri me i ros des -
co bri do res, em pura ci da de de fogo e pe dra, per ma ne ci am ago ra em
bre nhas alon ga das. Os ín di os avis ta dos já cons ta vam trin ta anos de ca te -
que se sis te má ti ca, ini ci a da no go ver no de D. Du ar te da Cos ta pelo ines -
que cí vel e tão in gra ta men te es que ci do Ma nu el da Nó bre ga. Os je su í tas
ob ser va do res, in te li gen tes e prá ti cos ti nham con cen tra do seus es for ços
em fa zer de vá ri as ta bas um só al de a men to, re gi do por uma es pé cie de
me i ri nho no me a do pelo go ver na dor, com a vara de ofí cio, que os en fu -
na va de va i da de, com me i os de se fa zer obe de cer, po den do pôr gen te
no tron co; em ex tin guir a an tro po fa gia, a po li gi nia e a be be di ce de vi nhos 
de fru tas em que os ín di os eram in sig nes. O mais só ca be ria ao tem po.

As ocas, com a con fu são e mul ti pli ci da de de ca sas con tí guas
ou an tes con tí nu as, exis ti am ain da in tac tas. Con ser va vam-se as dan ças
ca rac te rís ti cas; como os ves tuá ri os não che ga vam para to dos, an da vam
mu lhe res nuas (cou sa para nós mui nova, diz sem bi o cos o vi a jan te). No 
Rio agra dou-lhe par ti cu lar men te uma dan ça de cu nu mis: “O mais ve lho
se ria de oito anos, to dos nu zi nhos, pin ta dos de cer tas co res aprazí ve is, com seus
cas ca véis nos pés e bra ços, per nas, cin ta e ca be ças, com vári as in ven ções de di a de mas
de pe nas, co la res e bra ce le tes: pa re ce que se os vi ram nes se re i no, que an da ram os dias 
atrás de les.”

Ensa i os e Estu dos 217



Sua be ne vo lên cia es ten de-se aos es tu dan tes e às cô mi cas
re cep ções es tram bó ti cas, com dis cur sos em lín gua di ver sas, epi gra mas,
etc.

À gen te da ter ra tudo ser via de pre tex to para fes tan ças: pa i ra va 
uma at mos fe ra de quer mes se, de pa ge ant, de ir re al.

Numa al de ia da ca pi ta nia do Espí ri to San to me ni nos e mu!he -
res, com suas pal mas nas mãos e ou tros ra ma lhe tes de flo res, re pre sen -
ta vam ao vivo o re ce bi men to do dia de Ra mos – e isto em no vem bro.
Pelo mes mo tem po, uma con fra ria dos Reis, por não ser ain da o tem po
con sa gra do, quis exi bir ao pa dre Vi si ta dor suas mag ni fi cên ci as. “Vi e ram
um do min go com seus alar des à por tu gue sa e a seu modo, com mu i tas dan ças, fo li as,
bem ves ti das, e o rei e a ra i nha ri ca men te ata vi a dos com ou tros prin ci pais e con fra des 
da dita con fra ria. Fi ze ram no ter re i ro da nova igreja seus co ra ções, abrin do e fe chan -
do com gra ça, e os ves ti dos não car re ga vam a mu i tos por que os não ti nham.”

No Rio, de po is da fes ta das ca no as, lem bran ça das guer ras de
Está cio de Sá, en quan to se re pre sen ta va um diá lo go do mar tí rio de São
Se bas tião, com co ros, vá ri as fi gu ras mui ri ca men te ves ti das, foi as se te a do
um moço ata do a um pau: “Ca u sou este es pe tá cu lo mu i tas lá gri mas de de vo ção e 
ale gria a toda a ci da de por re pre sen tar mu i to ao vivo o mar tí rio do San to.”

Estas amos tras de as pec tos di ver sos de Car dim po de ri am
inter pre tar-se como sin to mas de su per fi ci a li da de. Não são. A cada ins tan te
apa re cem re fle xos per ti nen tes. Mas o pa dre sen tia como um es te ta; não
fi na li za va, não mo ra li za va: em be bia-se no es pe tá cu lo, além do bem e do
mal. É tal vez úni co o pas so edi fi can te re la ti vo aos en ge nhos da Ba hia.
“Os en car gos de cons ciên cia são mu i tos; os pe ca dos que se co me tem ne les não têm con ta; 
qua se to dos an dam aman ce ba dos por ca u sa das mu i tas oca siões; bem che io de pe ca dos
vai esse doce por que tan to fa zem; gran de é a pa ciên cia de Deus que tan to so fre.”

Tal vez no seu tem po de mi nis tro, obri ga do a cu rar dos es tô -
ma gos alhe i os, pa gas se um pou co de gas trô no mo. A pa la vra vol ta com
in sis tên cia. “No Co lé gio da Ba hia nun ca fal ta um co pi nho de vi nho de Por tu gal,
sem o qual se não sus ten ta bem a na tu re za por a ter ra ser re la xa da e os man ti men tos
fra cos.”

Na vi si ta ao en ge nhos do re côn ca vo fe i ta em ja ne i ro e fe ve -
re i ro de 84, gol pe ia-o a far tu ra dos ban que tes, a fa ci li da de com que
eram ser vi dos hós pe des im pre vis tos.
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Na Ba hia a ques tão de açou gue, tra ta da em tan tos atos da
Câ ma ra de S. Pa u lo, não exis tia. As águas pro di gi o sas eram ine xa u rí ve is;
os se nho res de en ge nhos ti nham sem pre to dos o gê ne ro de pes ca dos e
ma ris cos de toda a sor te “por te rem de pu ta dos cer tos es cra vos pes ca do res pera
isso e de tudo ti nham a casa tão che ia que na far tu ra pa re ci am uns con des”. Nos
en ge nhos mais afas ta dos do mar exis tia toda a va ri e da de de car nes, ga li -
nhas, pe rus, pa tos, le i tões, ca bri tos. Por Ga bri el So a res sa be mos que a
gen te de tra ta men to só co mia fa ri nha de man di o ca fres ca, fe i ta no dia.
O mes mo au tor dá uma lis ta, for ço sa men te in com ple ta, das con ser vas e
do ces, trans plan ta dos uns de além-mar, apren di dos ou tros na ter ra.
Dir-se-ia um país de Co cag ne.

Tudo isto são ma ni fes ta ções de um fato úni co – a fase eco nô -
mi ca cha ma da oi kos pe los es pe ci a lis tas, em que pro du tor e con su mi dor
se iden ti fi cam. Na tu ral men te os ca sos não apa re cem na so ci e da de ba i a na
com a sin ge le za a que os re duz a ciên cia ex pe ri men tal, mas o exa me
aten to re ve la sua es tru tu ra ge nu í na.

Para me lhor co nhe cê-lo é in dis pen sá vel o es tu do do ve lho
je su í ta, fi na do há tre zen tos anos, no fra gor das ar mas e an gús ti as da
in va são.

For ma ai ro so en tre os mais dig nos jesu í tas que vão de 1550 a
1700: Ma nu el da Nóbre ga, Luís da Grã, José de Anchi e ta, Antô nio Vi e i ra, 
Ale xan dre de Gus mão, Andre o ni, etc.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Obra de Anchi e ta no Bra sil ∗

A CHEGADA DE ANCHIETA AO BRASIL

J
OSÉ DE ANCHIETA (es cre via-se tam bém, Anxe ta, e Anxi e ta, o que 

fixa a pro nún cia) apor tou à baía de To dos os San tos em ju lho de 1553,
na com pa nhia de D. Du ar te da Cos ta, se gun do go ver na dor do Bra sil, do 
pa dre Luís da Grã, fu tu ro pro vin ci al dos je su í tas, de vá ri os pa dres e
ir mãos da or dem.

Na tu ral de Te ne ri fe, fi lho de pai bis ca i nho e mão guan che,
in ci den tes des co nhe ci dos le va ram-no cedo a Co im bra, aon de co me çou
os es tu dos. Se du ziu-o a fra grân cia da re cém-fun da da Com pa nhia de Je sus,
e aos 17 anos alis tou-se na mi lí cia de Lo i o la. Vin te con ta va ao ser ex pe -
di do para o Bra sil, mais pro pí cio, no en ten der das au to ri da des de
além-mar, ao seu es ta do va le tu di ná rio.

Na ci da de da Ba hia es ta vam ape nas o pa dre Sal va dor Ro dri -
gues, mo ri bun do que só es pe ra va a per mis são do su pe ri or para pas sar a
vida me lhor e Vi cen te Ro dri gues, ir mão da pri me i ra leva de 49, que ser via 
de en fer me i ro e en si na va a re zar. Um se mes tre bas ta ra ao pa dre Ma nu el
da Nó bre ga para pre ver os tris tes su ces sos que não tar da ri am a pro vo car

∗ Pu bli ca do n’ O Jor nal  de 9 de ju lho de 1927 e trans cri to no de 31 de ju lho des te
ano, com re vi são do au tor.



o novo bis po e sua cle re zia. Assim apro ve i ta ra-se do na vio em que
Tomé de Sou sa ia vi si tar as ca pi ta ni as de ba i xo, e de i xou-se fi car na de S. 
Vi cen te.

Pou co de po is che gou à ca pi tal o pa dre Ne on ar do Nu nes, que
por man da do de Nó bre ga con du ziu a Anchi e ta e qua se to dos os ou tros
para o sul.

Na sua au sên cia Nó bre ga ti nha trans pos to a ser ra de Pa ra na -
pi a ca ba e es co lhi do lu gar para seus sú di tos se re co lhe rem e tra ba lha rem
na con ver são dos ín di os sem os in con ve ni en tes da ma ri nha. De i xan do a
bor da da mata, com a vila de San to André, eri gi da pelo Go ver na dor-Ge -
ral, pro cu rou os cam pos de Pi ra ti nin ga, já co nhe ci dos de Mar tim Afon so. 
Atra ía-o a pro xi mi da de do rio Ti e tê, ca mi nho do Pa ra guai, so bre o qual
fun da ra e al gum tem po nu triu es pe ran ças, le va do de in for ma ções fa vo -
rá ve is, quan to à do ci li da de do gen tio e fa ci li da de de ca te qui zá-lo.

No dia da con ver são do após to lo do gen tio, a 25 de ja ne i ro de 
1554, lan ça ram-se os fun da men tos da atu al ci da de de S. Pa u lo, em Pi ra -
ti nin ga. Anchi e ta es te ve pre sen te.

Em bre ve co me ça ram a apa re cer os qui la tes do no vi ço. As
só li das hu ma ni da des que ad qui ri ra in di ca ram-no para a re da ção das car tas 
qua dri mes tra is. Fez-se pro fes sor de pri me i ras le tras, de la tim, não só de
ir mãos como de sa cer do tes, do pa dre Ma nu el de Pa i va, por exem plo,
su pe ri or da mis são. Para su prir a fal ta de li vros de en si no per dia par te da 
no i te a tras la dá-los. Fa zia pe ças ma nu a is pró pri as ao es cam bo com os
vi zi nhos que aju da ram a min guar a fome. Sua ati vi da de fí si ca e sua ati vi -
da de in te lec tu al não co nhe ci am fa di ga.

Se em sua casa de Te ne rife o bas co era a lín gua de fa mí lia,
fica ex pli ca da a fa ci li da de com que apren deu o tupi, lín gua de es tru tu ra
con gê ne re, e re du ziu-a à gra má ti ca.

O mes mo su ce de ra ao pa dre João de Aspi cu el ta Na var ro. “O
pa dre”, reza uma car ta de Nó bre ga de 10 de agos to de 1549, me nos de
um se mes tre de po is da che ga da com Tomé de Sou sa, “o pa dre já sabe a
lín gua de les, que, ao que pa re ce, se con for ma com a bis ca i nha, de modo ge ral que com 
eles se en ten de.”

A arte da lín gua ain da ma nus cri ta, foi tor na da re vis ta obri ga -
tó ria des de 1560, pelo pa dre Luís da Grã. Re vis ta di u tur na men te por
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en ten di dos, foi im pres sa a pri me i ra vez em 1595; no úl ti mo quar tel do
sé cu lo pas sa do re im pri miu-a e tra du ziu-a Ju li us Platz mann, be ne mé ri to
ale mão a quem os es tu dos ame ri ca nis tas tan to de vem.

O POEMA À VIRGEM

O pres tí gio de Anchi e ta jun to a Nó bre ga, já pro vin ci al da
Com pa nhia de Je sus, ma ni fes tou-se no cha ma do ar mis tí cio de Ipe ro ig.
As hos ti li da des en tre os mo ra do res de S. Vi cen te e os ta mo i os co mar -
cãos do Nor te su bi ram a tal pon to que Nó bre ga, de vi da men te au to ri za do 
pe los da go ver nan ça da ter ra, foi se es ta be le cer en tre eles, como re fém,
a ver se os pa ci fi ca va. Trô pe go, gago, ig no ran te do fa lar in dí ge na, pre ci -
sa va de au xi li ar que lhe re al ças se a fi gu ra ve ne ra da e le vou con si go
Anchi e ta. As ne go ci a ções de po is de cin co me ses de ram re sul ta do sa tis -
fa tó rio. A este epi só dio pren de-se o po e ma la ti no que Anchi e ta, re fém
úni co, iso la do nos úl ti mos me ses – pois Nó bre ga jul gou opor tu no di ri -
gir as ne go ci a ções de São Vi cen te –, fez voto de con sa grar à Vir gem se
con se guis se atra ves sar in có lu me as ten ta ções da car ne.

O po e ma foi im pres so re im pres so nos li vros de Si mão de
Vas con ce los. Este pin ta o po e ta es cre ven do na are ia com uma va ri nha:
“Com pu nha os ver sos e logo, vi ran do-os à pra ia, fa zia dela bran co pa pel em que os 
es cre via para me lhor metê-los na me mó ria.”  Dis pen sa-nos de cal cu lar o ta ma -
nho das le tras e da ca ne ta a nar ra ti va sin ge la de Pe dro Ro dri gues, se gun do 
o qual Anchi e ta fa zia os ver sos pas se an do à be i ra-mar, de co ra va-os e
as sim ao vol tar para o po vo a do não lhes cus ta va pas sá-los em pa pel. O
fe i tio mne mô ni co dos me tros fa ci li ta va a pas sa gem.

O ano se guin te, de 64, con su miu Nó bre ga e por tan to seu
im pres cin dí vel au xi li ar, em or ga ni zar a em pre sa de Está cio de Sá, man -
da do sem re cur sos su fi ci en tes, a for ti fi car o Rio de Ja ne i ro, aban do -
na do de po is da der ro ta dos fran ce ses em 1560. À ar ma da, qua se in te i -
ra men te de vi da a seus es for ços, o Pro vin ci al jun tou dois je su í tas: Gon -
ça lo de Oli ve i ra, sa cer do te, e José de Anchi e ta, ir mão. A este quis fa zer 
su pe ri or, mas ce deu às suas ob ser va ções e, à des pe di da, pe ran te a co -
mu ni da de, de cla rou: “O pa dre por ser sa cer do te, será su pe ri or, mas lem -
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brar-se-á, pois o ir mão foi seu mes tre, do res pe i to e re ve rên cia que lhe deve ter e de
to mar seus con se lhos.”

A efi cá cia do ar mis tí cio de Ipe ro ig, pa ten te ou-se logo aos
mais cé ti cos: de Ber ti o ga à bar ra da Gu a na ba ra não apa re ce ram ini mi -
gos; os ta mo i os das cer ca ni as, re al men te pa ci fi ca dos, pre fe ri ram re ti -
rar-se para o ser tão a fa zer ca u sa co mum com os pa ren tes do Rio de Ja -
ne i ro a Cabo Frio.

De po is de as sis tir aos pri me i ros dias da ins ta la ção da futu ra
ci da de, do que uma car ta sua, in fe liz men te mu i to mu ti la da pelo tem po, é 
o úni co do cu men to co nhe ci do, Anchi e ta se guiu para a Ba hia a to mar
or dens sa cras. De ca mi nho vi si tou a casa e as al de i as do Espí ri to San to,
se gun do or dem do su pe ri or.

Da Ba hia, já clé ri go de mis sa, vol tou com Mem de Sá, ter ce i ro 
go ver na dor, com o bis po, D. Pe dro Le i tão, seu an ti go co le ga de Co im -
bra, com Inácio de Azeve do, pri me i ro vi si ta dor da Com pa nhia. Com
esta ar ma da Mem de Sá es ma gou os tamo i os, ain da re sis ten tes e os fran -
ce ses es pa lha dos pe las al de i as e mais pe ri go sos ago ra que na der ro ca da
for ta le za de Vil le ga ig non. Da en tra da da bar ra trans fe riu a ci da de para a
mata se cu lar do mor ro do Cas te lo, de pi to res ca me mó ria.

Nes ta es ta dia au to res je su í tas in se rem a his tó ria de Bo lés, o
Jean Co in ta da nar ra ti va de Léry, fran cês, fi dal go e he re ge con de na do à 
pena úl ti ma. O car ras co mos tra va-se bi so nho no ofí cio: o he re ge re -
con ci li a do de fres co, po dia ex plo dir em blas fê mi as e re in ci dir nas mes -
mas er ro ni as. Anchi e ta, para evi tar a per da de uma alma que con quis -
ta ra, subs ti tu iu o car ras co. Des ta his tó ria pou co edi fi can te, têm-se
apro ve i ta do in créus e pro tes tan tes. Será ver da de i ra? Man ca pelo me -
nos num pon to ca pi tal: Bo lés não mor reu no Rio, mas na Índia, para
onde foi man da do de po is de anos de vida ru i do sa no Bra sil e de um
pro ces so ri go ro so no San to Ofí cio de Lis boa. Se ví ti ma hou ve não foi
cer ta men te ele.

O PROVINCIALATO

No Rio, fi cou Ma nu el da Nó bre ga como re i tor do novo co lé gio
e pou cos anos mais vi veu. Anchi e ta se guiu para o Sul. Nos anos se guin tes 
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apa re ce como su pe ri or de S. Vi cen te ou de Pi ra ti nin ga ou sim ples sa cer -
do te, des cen do rios en ca cho e i ra dos como o Ti e tê, de que um sal to ain da 
per pe tua sua lem bran ça, pe ram bu lan do na in fin dá vel pra ia de Ita nha ém,
que ain da hoje guar da o as pec to sob que Anchi e ta a co nhe ceu, ide an do
e re pre sen tan do au tos, es pé cie de an te ci pa ção do ci ne ma, li te ra tu ra para
quem não sa bia ler, po e tan do em qua tro lín guas: tupi, la tim, por tu guês e 
cas te lha no.

A Com pa nhia pos su ía em bar ca ção pró pria para os pro vin ci a is 
ins pe ci o na rem a Pro vín cia e os su pe ri o res lo ca is irem às con gre ga ções
da Ba hia. Na tu ral men te as sis tia a uma des sas con gre ga ções na ci da de do 
Sal va dor, quan do re ce beu a no me a ção de pro vin ci al em 1557.

A no me a ção só sur pre en deu a ele.
Em toda a pro vín cia nin guém o igua la va em cré di to. A Roma

che ga ram como pre go e i ros suas pró pri as car tas, tão ins tru ti vas sem pre
que po dia for rar-se dos pa drões obri ga tó ri os, e as im pres sões le va das
por Iná cio de Aze ve do de i xa ram-no as si na la do.

No de cur so de seu pro vin ci a la to che gou ao Bra sil o se gun do
vi si ta dor dos je su í tas, Cris tó vão de Gou ve ia. Com este veio Fer não
Car dim que as sim des cre veu o Pro vin ci al em uma car ta para o re i no: “O 
pa dre vi nha de trás, a pé, com as abas da cin ta, des cal ço, bem can sa do; é este pa dre
wn san to de gran de exem plo e ora ção, che io de toda a per fe i ção, des pre za dor de si e
do mun do, uma co lu na gran de des ta pro vín cia e tem fe i to gran de cris tan da de e con ser -
va do um gran de exem plo: o or di ná rio anda a pé, nem há re ti rá-lo de an dar sen do
mun do en fer mo. Enfim, sua vida é veré apos to li ca.”

Con clu í do o pro vin ci a la to, em que o subs ti tu iu Mar çal Be li ar te, 
foi-lhe per mi ti do es co lher a re si dên cia que qui ses se, mas edu ca do na
es co la da obe diên cia pre fe riu fi car às or dens de Fer não Car din, fe i to re i -
tor do Rio de Ja ne i ro. Con ven ce ram-se en tão que não era o in vá li do que 
su pu nham, e do Rio pas sa ram na  ca pi ta nia do Espí ri to San to, como
su pe ri or e de po is como sim ples mis si o ná rio.

Este pe río do apro ve i tou em es cre ver apon ta men tos so bre as
mis sões da Com pa nhia e de al guns dos mis si o ná ri os já fa le ci dos. Co nhe -
cem-se ape nas ex cer tos, con ser va dos em Pero Ro dri gues, Si mão de Vas -
con ce los e Antô nio Fran co, ver da de i ra men te ad mi rá ve is. Se o li vro não
es ti ver de fi ni ti va me ne per di do e vier al gum dia à luz, será um re ga lo,
ver-se-á que psi có lo go pe ne tran te era o após to lo do Novo Mun do. –
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Que pena sou bes sem me lhor ao pa la dar da épo ca as ge ma das de um
Si mão de Vas con ce los!

José de Anchi e ta mor reu a 9 de ju nho de 1597, em Re ri ti ba
(Le ri ti ba, os tre i ra), cris ma da Be ne ven te na re a ção pom ba li na, hoje
Anchi e ta, Esta do do Espí ri to San to.

A fama do ta u ma tur go que já ti nha em vida, acom pa nhou-o
ao tú mu lo; des de logo co me ça ram a ser no ta dos e au ten ti ca dos seus
mi la gres. Nu me ro sas bi o gra fi as fo ram es cri tas, das qua is a mais an ti ga, a 
de Pero Ro dri gues, foi pu bli ca da pela Bi bli o te ca Na ci o nal.

A his tó ria pós tu ma de José de Anchi e ta me re ce vir à luz.
Re u nir suas car tas, seus es cri tos vá ri os, em pro sa e ver so, é

uma dí vi da que não ad mi te mais mo ra tó ria.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pre fá cio ao Diá rio de Pero Lo pes de Sou sa∗

ENTRE os ma nus cri tos da Bi bli o te ca da Aju da, Fran cis co 
Adol fo de Var nha gen des co briu um có di ce re la ti vo à vi a gem de Mar tim
Afon so de Sou sa ao Bra sil atri bu í do a Pero Lo pes de Sou sa, seu ir mão,
do na tá rio das ca pi ta ni as de San to Ama ro e Ta ma ra cá. Nem Bar bo sa
Ma cha do nem qual quer ou tro bi blió gra fo re fe ri ra a obra, con ser va da em 
três có pi as, e pode-se ima gi nar seu so bres sal to. Co te jan do-as pre pa rou
um tex to, en ri que ceu-o de no tas pre ci o sas e com os ma gros re cur sos de 
es tu dan te edi tou al vo ro ça do o “Diá rio da na ve ga ção da ar ma da que foi
à ter ra do Bra sil em 1530... Lis boa, 1839”.

Fi lho de mãe por tu gue sa e de um ale mão, des de 1803 emi -
gra do para Por tu gal e cha ma do em 1810 a ge rir o es ta be le ci men to de
Ipa ne ma em S. Pa u lo, Fran cis co Adol fo nas ceu em 1816 em ter ras da
fá bri ca de fer ro, aon de um mo nu men to sig ni fi ca ti vo avi va sua me mó ria
e “sua alma imor tal re ú ne to das as suas re cor da ções”.

∗  Pre fá cio ao Diá rio de Pero Lo pes de Sou sa (1530-1532), edi ção de 500
 exem pla res, Sé rie Edu ar do Pra do , 1927.



Pou co an tes da in de pen dên cia da co lô nia o ve lho Var nha gen,
já te nen te-co ro nel do Exér ci to, vol tou para a me tró po le. A fa mí lia se -
guiu-o ape nas as cir cuns tân ci as o per mi ti ram. Ape sar de in sis tên cia de
ami gos, al guns ocu pan do po si ções emi nen tes sob o novo re gi me, não
quis mais sa ber do país a que vo ta ra tan tos anos de ati vi da de. Fa le ceu
em 1842, no pos to de co ro nel.

O fi lho cur sou es tu dos mi li ta res, in ter rom pi dos du ran te os
me ses de 1833 que ser viu como 2º te nen te de ar ti lha ria nas for ças de D.
Pe dro, ex-im pe ra dor, du que de Bra gan ça, con tra D. Mi guel, con clu í dos
mais tar de no pos to de te nen te de en ge nhe i ros.

Des de os ban cos aca dê mi cos sua men ta li da de re ve lou-se em
vá ri os en sa i os. Aos 22 anos apre sen tou à Aca de mia das Ciên ci as de Lis -
boa, re fle xões crí ti cas so bre a No tí cia do Bra sil im pres sa em nome do au -
tor pelo mes mo ins ti tu to. A Aca de mia apro vou as Re fle xões, im pri miu-as
a sua cus ta e de ba i xo do seu pri vi lé gio, ele geu-o só cio cor res pon den te.

Nas Re fle xões re ve la va-se gran de co nhe ce dor das crô ni cas e
em ge ral da bi bli o gra fia bra sí li ca, bas tan te fa mi li a ri za do com os ar qui -
vos, ver sa do em ciên cias na tu ra is. Para es tas, em cujo tra to pas sa ra a
ado les cên cia, re ve la va de ci di do pen dor. Pre o cu pa va-o so bre tu do a ge o -
gra fia. Re fa zer o li vro de Ai res do Ca sal se ria tal vez uma das am bi ções
do co la bo ra dor da Co ro gra fia cabo-ver di a na: o Guts-Muts apon ta va o
ca mi nho des de 1827.

O Diá rio de Pero Lo pes des vi ou o jo vem eru di to da ge o gra -
fia para a his tó ria do Bra sil. Ao mes mo tem po fun dou-se nes ta ca pi tal
o Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co. Var nha gen pre viu seu fu tu ro, co la -
bo rou util men te des de os pri me i ros nú me ros da re vis ta, en vi an do do -
cu men tos e có pi as, ma nus cri tos e co mu ni ca ções ori gi na is. Uma vi a -
gem fe i ta em 1841 pô-lo em co mu ni ca ção com os só ci os do ins ti tu to e
pro vou-lhe que aqui se in te res sa vam so bre tu do pela his to ri o gra fia: mais
um mo ti vo para pre fe ri-la à ge o gra fia.

Obje to prin ci pal da sua vi a gem cons ti tu iu re i vin di car seus
di re i tos de bra si le i ro nato. Não era fá cil ao ofi ci al de um exér ci to es tran -
ge i ro, mas tan tos tí tu los o re co men da vam que tudo con se guiu. Logo
de po is en trou para a di plo ma cia, am pa ra do nos pri me i ros pas sos por
Me ne ses de Dru mmond, nos so pres ti gi o so mi nis tro jun to à Cor te de
Lis boa, fér vi do e de sin te res sa do ama dor de es tu dos his tó ri cos.
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Entra do na car re i ra di plo má ti ca, Var nha gen só de pas sa gem
veio de po is ao Bra sil e só à his tó ria se pôde apli car. Os amo res ge o grá fi cos
re vi ve ram nos úl ti mos anos da sua vida. De i xan do as co mo di da des de
en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio jun to à Cor te de
Vi e na, in ter na va-se pelo ser tão de Ca iás à pro cu ra de lu gar mais pró prio 
para a ca pi tal do país, ques tão que o pre o cu pou des de a mo ci da de.
Como lem bran ça de sua pas sa gem de i xou na For mo sa da Impe ra triz um 
ba rô me tro que ain da exis tia anos de po is.

Da mo ci da de de Pero Lo pes, o au tor do Diá rio, pou co se
sa bia em 1839, e não se sabe mu i to ago ra. Numa car ta do con de de Cas -
ta nhe i ra a Mar tim Afon so lê-se: “Pero Lo pes, vos so ir mão, está fe i to um ho -
mem mu i to hon ra do, e ou tra vez vos afir mo mu i to hon ra do e digo-vo-lo as sim por que 
pode ser por sua pou ca ida de vos pa re ça que terá bons prin cí pi os, mas que não está
ain da de todo bem as sen ta do nis so, como vo-lo eu aqui digo, que é ain da me nos do
que o que dele cu i do.”

Var nha gen, que di vul gou este tre cho, fi xou-lhe a data em
1538, data evi den te men te inad mis sí vel. Pode-se me lho rá-la, aten den do a 
uma ob ser va ção de Jor dão de Fre i tas, dig no di re tor da Bi bli o te ca da
Aju da, e o me lhor co nhe ce dor da ma té ria. A car ta, lem bra o eru di to his -
to ri a dor num só li do ca pí tu lo da His tó ria da Co lo ni za ção Por tu gue sa do Bra sil
(3º, 120), de via ser es cri ta quan do Mar tim Afon so an da va fora da cor te
aon de re si dia o con de. Aven tu ras amo ro sas e ações mi li ta res re ti ve ram
Mar tim por ter ras de Espa nha até 1525. Esta data con diz bem com a
“pou ca ida de” de Pero Lo pes. Não an da re mos mu i to ar re da dos da ver -
da de su pon do que nas ce ria pe las pro xi mi da des de 1510 e se ria de vin te
anos pou co mais ou me nos quan do acom pa nhou o ir mão ao Novo
Mun do, ida de apro xi ma da da de Var nha gen ao edi tar o Diá rio.

Mes mo con ser va do em três có pi as, o Diá rio apa re ce pro fun -
da men te de te ri o ra do: er ros de da tas, sal tos de dias, pá gi nas de sa pa re ci -
das. Ten do à vis ta to das as pe ças do pro ces so con clui Jor dão de Fre i tas,
ib., 132: “O ma nus cri to dado à pu bli ci da de por Var nha gen é an tes uma trun ca da
re la ção do iti nerá rio e vi a gem de Pero Lo pes, ca pi tão de um dos na vi os da ar ma da de 
seu ir mão Mar tins Afon so de Sou sa – re la ção, nar ra ti va ou crôni ca, ba se a da mu i to
em bo ra num diá rio de bor do que não che gou até nós.” A ma ni pu la ção vem de
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lon ge: com sua au to ri da de in dis cu tí vel Pe dro de Aze ve do si tua a có pia
mais an ti ga na se gun da me ta de do sé cu lo XVI.

Das pá gi nas mu ti la das do Diá rio, res sal ta a per so na li da de do
au tor, em bar ca do a 3 de de zem bro de 1530 co man dan do a nau em que
vi nha o ir mão, trans fe ri do para a nau fran ce sa to ma da em fe ve re i ro se -
guin te no li to ral per nam bu ca no e cris ma da Nos sa Se nho ra das Can de i as, in -
ves ti do no co man do ge ral à vol ta do Novo Mun do. Em to das elas per -
pas sa em ple no mo vi men to, to man do a al tu ra do sol, le van do a son da por 
ve zes a du zen tas bra ças, ama i nan do ve las, emen dan do os mas tros, ca la fe -
tan do cas cos, fa zen do ajus tes para su prir ân co ras, re bo can do ber gan tins,
tre pan do na gá vea para des co brir o ini mi go, su bin do ár vo res al te ro sas
para re co nhe cer o cam po, ca çan do, pes can do, pe le jan do, pe le jan do.

Os lan ces mais pe ri go sos acri so la vam-lhe a ener gia... “Ia já tão 
per to da pon ta que a uns pa re cia que a po día mos sobrar, e ou tros bra da vam que ar -
ribás se mos; era tão gran de re vol ta na nau que nos não en ten día mos; man dei me ter
toda a gen te de ba i xo da co ber ta; e man dei ao pi lo to tor nar o leme, e eu me fui à
proa, e de ter mi nei de fa zer ex pe riên cia da for tu na, e me pôr a ver se po dia do brar a
pon ta; por que se a não do bra va não ha via onde va rar, se ri am em ro cha viva, onde
não ha via sal vação: e as sim fo mos e prou ve a nos sa se nho ra e ao seu ben to fi lho, que
a do bra mos: e fui tão per to de la que o mar que ar re ben ta va na cos ta nos tor na va com 
a res sa ca a dar na nau, e nos lan çou fora.”

Nos trin ta anos de cor ri dos de Ca bral na tu ral men te fi ze ram-se 
ro te i ros para guia dos na ve gan tes: um es pé ci men do que po de ri am ser
vai em apen so. Ves tí gi os de tais ro te i ros nor ma ti vos, con ten do as ex pe -
riên ci as, não de um mas de vá ri os na ve gan tes, re ve lam-se ao exa me
aten to do Diá rio. “As águas nes ta pa ra gem cor rem a lo es te com mu i ta for ça. Nes -
ta pa ra gem cor rem as águas lo es no ro es te: em cer tos tem pos cor rem mais; s. c. des de
mar ço até ou tu bro cor rem com mais fú ria...” Para sa ber “se es ta is de bar la ven to ou 
de ju la ven to da ilha de Fer não de Lo ro nha, quan do es ta is de bar la ven to ve re is mu i -
tas aves, as mais ra bi for ca dos e al ca tra zes pre tos...” “Este dia não cor reu pes ca do  – 
ne nhum co nos co, que é si nal nes ta cos ta de es tar per to da ter ra; e ou tro ne nhum não
tem se não este...” Os ven tos su es tes e les su es tes ven ta vam já mu i to ten -
den tes, que nes ta cos ta ven tam des de fe ve re i ro até agos to... A mon ção
dos ven tos su es tes co me ça va des de o me a do de fe ve re i ro até agos to...

Para a his tó ria o Diá rio for ne ce me nos do que fora de es pe rar. 
Dos di ver sos en con tros na va is ape nas in di ca a du ra ção e o de sen la ce.
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Os com ba tes que re con quis ta ram a for ta le za galo-per nam bu ca na, pro -
va vel men te cons tan tes das pá gi nas per di das, se ri am de todo ig no ra dos
sem as ale ga ções sus pe i tas de Sa int-Blan card e as no tí ci as ex tra í das por
frei Vi cen te do Sal va dor de al gu ma crô ni ca per di da.

O li cen ci a do Antô nio Cal de i ra (Doc. Vol. II), ad vo ga do de
Pero Lo pes en tão afas ta do na Índia de onde não tor na ria, pro cla ma nu -
me ro sas fe i to ri as no Bra sil e pin ta-as como quem só as co nhe cia de oi ti -
va. A fe i to ria as se me lha va-se às ta bas in dí ge nas: um cer ca do de
pau-a-pi que as sen te na pro xi mi da de de água po tá vel, com pa lho ças para 
abri gar os mo ra do res, se te i ras para ati ra rem con tra o ini mi go, co mo di -
da de para as mer ca do ri as tra zi das de além-mar ou pre pa ra das pe los fe i -
to res para evi tar gran de de mo ra nas car gas de re tor no.

João de Melo da Câ ma ra diz que tal gen te se con ten ta va com
“pos su ir qua tro índi as por man ce bas e co me rem os man ti men tos da ter ra” . Des te
pon to en con tra mos no Diá rio a con fir ma ção mais ca bal. Na Ba hia mo -
ra va ha via vin te e dois anos um por tu guês com a des cen dên cia na tu ral
en tre gen te sem vida in te ri or. “Aqui de i xou o Ca pi tão I [ir mão] dois ho mens
para fa ze rem ex pe riên cia do que a ter ra dava e lhe de i xou mu i tas se men tes.”

Os fran ce ses pre ten de ram che gar à Amé ri ca an tes de Co lom bo 
e de Ca bral. Uma in for ma ção por tu gue sa afir ma, não se sabe com que
fun da men to, sua pre sen ça na Ba hia em 1504. Em 1514 se ria mais pro -
vá vel, mas pou co im por ta. Vi nham ao pau-bra sil, en con tra do em abun -
dân cia e da me lhor qua li da de des de Pa ra í ba e Per nam bu co até Ser gi pe.
Nes te tre cho tra va ram-se os en con tros men ci o na dos no Diá rio: nele
es ta be le ceu-se, pou co de po is da vol ta de Pero Lo pes para o Tejo, seu
ma i or ad ver sá rio, Du ar te Co e lho, que tan geu par te dos in va so res para o
Sul, para o Cabo Frio e Rio de Ja ne i ro, par te re pe liu para a cos ta les -
te-oes te. Só em 1615 Ale xan dre de Mou ra des tru iu as úl ti mas re sis tên ci as. 
O nú me ro de pes so as de ca be lo lou ro ain da exis ten tes na zona do Nor -
des te re ve la a pos san ça da mes ti ça gem bra si lo-ga li ca na. Por co in ci dên cia 
sin gu lar Cons tan ti no Me ne lau ex pul sa va em 1615 de Cabo Frio os úl ti -
mos fran ce ses e ta mo i os con fe de ra dos.

Como co me ça ram as hos ti li da des en tre por tu gue ses e fran -
ce ses? Sa be mos ape nas que os fran ce ses (ma irs), ta mo i os, tu pi nam bás,
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pi ti gua res for ma vam um par ti do, e os por tu gue ses (pe rós), tu pi nin quins, 
ta ba ja ras for ma vam ou tro.

As Na vi ga zi o ni d’un gran ca pi ta no del mare fran ce se, con tem po râ -
ne as do Diá rio, con têm as se guin tes li nhas dig nas de pon de ra ção.
Impri miu-as pri me i ra men te Ra mú sio em sua fa mo sa  co le ção; re im pri -
miu-as e tra du ziu L. Estan ce lin nas Re cher ches sur les vo ya ges et dé cou ver tes
des na vi ga te urs nor mands, Pa ris, 1832: atri bu em-se a Par men ti er ou a al -
gum de seus co la bo ra do res: “E per che mi po tria es ser di man da to le ca u se per
le qua li li Por tog he si im pe dis co no che li Fran ce si non va di no alle ter re del Bra si le
ed a gli al tri lu og hi dove essi han no na vi ga to, come alla Gu i nea ed alla Ta pro ba na, 
io non vi sa prei dire al tra ra gi o ne, sal vo che la loro in sa ti a bi le ava ri tia gl’induce à
far ques to. E quan tun que essi si a no il più pic co lo po po lo del mon do, non li par
però che quel lo sia da van zo gran de per so dis fa re alla loro cu pi di tà. Io pen so che
essi deb ba no aver be vu to del la pol ve re del cu o re del re Ales san dro, che li ca u sa una 
tal al te ra zi o ne di tan ta sfre na ta cu pi dí tà, e par à loro te ner nel pug no ser ra to quel lo
che essi con am be due le mani non po tri a no ab brac ci a re, e cre do che si per su a do no
che Iddio non fece il mare ne la ter ra se non per loro, e che le al tre na ti o ni non si e no
deg ne di na vi ga re...

... li po po li di det te ter re li dis cac ci a ri a no come suoi ne mi ci mor ta li: e
ques ta è una del le ra gi o ni prin ci pa li, per la qua le non vo gli o no che li Fran ce si vi con -
ver si no, im pe rocchè dopo che li Fran ce si pra ti ca no, in qual che lu o go, non si do man dan 
più Por tog he si, na quel li del pa e se gli han no in abi et ti o ne e dis pre gio.”

Estas li nhas ve e men tes pa ten te i am a an gús tia da si tu a ção an tes
da ex pe di ção de Mar tim Afon so de Sou sa. E note-se que os fran ce ses
ti nham agi do por im pul so pró prio ao pas so que a ação do go ver no por -
tu guês com mais ou me nos in ten si da de se ma ni fes ta ra des de o des co bri -
men to de Pedr’Álvares.

Antes de aban do nar as Na vi ga zi o ni d’un gran ca pi ta no del mare
fran ce se –, seja lí ci to trans cre ver um tre cho que co men ta o item do Diá rio
re la ti vo ao dia 3 de fe ve re i ro de 1531, em que os ín di os vi e ram a nado
ofe re cer pau-bra sil para o res ga te.

“Ba rat ta no il ver zin in ma na ret te, cu nei, col tel li, e in qual che lu o go é ne -
ces sa rio che lo va di no à cer car in com pag nia fin à tren ta leg he den tro del pa e se, e ci as -
cu na com pag nia ha il su o re, e sa ran no da qua tro cen to e cin que cen to per com pag nia, e 
por ta no ci as cum il suo pez zo di leg no alli Fran ce si fin alla ma ri na, e li ba rat ta no
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col le dete ma na re, cu nei, e col tel li ed al tri fer ra men ti, à tal che sti ma no mol to più
caro un chi o do che uno scu do.”

Du ran te sua efê me ra pre si dên cia da Aca de mia de Le tras, Afrâ -
nio Pe i xo to co gi tou de im pri mir ou re im pri mir obras re pre sen ta ti vas da
his tó ria e da cul tu ra bra si le i ras. O Diá rio de Pero Lo pes não po dia ser
omi ti do e para apre sen tá-lo ao pú bli co im pu nha-se o nome de Eu gê nio
de Cas tro, ca pi tão-de-cor ve ta, au tor de dois li vros de va lor real, que ti nha
fe i to uma vi a gem à roda do mun do e co nhe cia de visu o li to ral bra si le i ro.

A qua li da de de ofi ci al de ma ri nha só tra zia um in con ve ni en te. 
Os ca pri chos da bu ro cra cia po di am man dá-lo para al gu ma flo ti lha da
fron te i ra ou qual quer ca pi ta nia de por to, des ti tu í do de to dos os re cur sos 
ne ces sá ri os à em pre sa. A in ter ven ção de Má rio de Alen car, o nun ca
es que ci do Má rio, afas tou es tas nu vens. Mi guel Cal mon re qui si tou-o para 
o Mi nis té rio da Agri cul tu ra; os ho ri zon tes apa re ce ram se re nos e pôde
tra ba lhar de sa fo ga do.

No vas di fi cul da des so bre vi e ram, po rém. O ven to so prou de
um qua dran te con trá rio à di re ção da Aca de mia e var reu-a. Só a his tó ria e
o tra ta do de Gân da vo, que Ro dol fo Gar cia pre pa rou e im pri miu a tem po, 
es ca pa ram ao pam pe i ro. O Diá rio de Pero Lo pes pa re cia des ti na do ao
lim bo, se não fora a Sé rie Edu ar do Pra do que o aco lheu. Nes ta fi cou me -
lhor. Mar tim Afon so e Pero Lo pes são no mes prin ci pal men te pa u lis tas
como os de Edu ar do Pra do e Pa u lo Pra do. Con si de ra ções de es pa ço e
tem po fo ram de sa ten di das e a obra veio à luz em ple na ma du re za.

O tex to da pre sen te é o da 3ª e da 4ª edi ções de Var nha gen:
co men tá rio per pé tuo o acom pa nha da pri me i ra à úl ti ma pá gi na.

Di re ção dos ven tos, mar cha dos na vi os, in di ca ções das im per fe i -
tas agu lhas, son da gens, aci den tes do fun do do mar re ve la dos por elas, con -
fi gu ra ção e co lo ri do das cos tas e cos tões, tudo in ter ro ga o cons ci en ci o so
edi tor, tudo con fir ma, para al can çar a re a li da de e con se guir ma i or cla re za.

Às ve zes con fia de ma is nos co nhe ci men tos dos ma ri nhe i ros
de água doce. Pa la vras usa das na ma ri nha de vela e man ti das ain da na
era do va por, fa mi li a res a quem du ran te tan tos anos viu o se amy-side, tais
pa la vras mes mo com o au xí lio dos glos sá ri os usu a is, re du zem-se para
nós a me ros fla tus vo cis. Uma ex pla na ção su ple men tar não se ria de ma is.
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A iden ti fi ca ção de no mes an ti gos es pa lha dos pelo Diá rio, e
co e vos, nem sem pre é fá cil. Alguns su mi ram-se sem de i xar ves tí gio,
como cabo Per ca u ri, baía de São Lu cas, abra de Di o go Le i te; ou tros so bre -
vi vem, po rém mu da da a apli ca ção: Por to Se gu ro de Ca bral, por exem plo, é 
a ho di er na “San ta Cruz”.

Nes tes apu ros po dem pres tar bons ser vi ços as an ti gas car tas
náu ti cas, em ge ral mais pou pa das pela ação do tem po que os ro te i ros,
qua se to dos con su mi dos. De las, de po is que se co me çou a re co nhe cer
sua uti li da de, exis tem vá ri as re pro du ções en tre as qua is ocu pam lu gar
pri ma ci al – os atlas de Rio Bran co. Tais es tu dos co me çou en tre nós
Orvi le Der bi com uma sa ga ci da de pou co co mum. Con ti nu a ram-nos
Te o do ro Sam pa io e Gen til Mou ra, seus dis cí pu los e com pa nhe i ros de
tra ba lho; nin guém os le vou mais lon ge que o novo edi tor do Diá rio;
ser viu-lhe de guia a mo nu men tal Sen ten ça do go ver no su í ço na ar bi tra -
gem do Oi a po que. Assim pôde ser es mi u ça do o li to ral do Bra sil a par tir
da abra de Di o go Le i te, e par te do es tuá rio pla ti no...

As pá gi nas do Diá rio re la ti vas ao Pra ta são as mais de sen vol -
vi das e su cu len tas. A pro xi mi da de das duas mar gens du pli ca va e in ten -
si fi ca va a vi são, a fe i ção tem pe ra da do cli ma e da ve ge ta ção, a abun -
dân cia de ca ças pa re ci das com as da pe nín su la, a far tu ra in ve ros sí mil
do pes ca do, ex pan di am o es pí ri to de pri mi do pela mo no to nia do Atlân -
ti co.

So bre os abo rí gines há notí ci as apre ciá ve is. Com sur pre sa en -
con tra-se gua ra ni como de sig na ti vo de um idi o ma. Em tudo isto res -
sum bra o in flu xo dos que vo lun tá ri os ou for ça dos fo ram fi can do por ali 
des de a ar ma da de D. Nuno Ma nu el ou da Ga ze ta Ale mã.

Como ob ser va dor et no grá fi co Pero Lo pes re ve la ca pa ci da de
so me nos... “A gen te des ta ter ra é toda alva, os ho mens mu i to bem dis pos tos, e as
mu lhe res mui for mo sas, que não hão nem uma in ve ja às da Rua Nova de Lis boa”... 
“A gen te des te Rio é como a da Ba hia de To dos os San tos, se não quan to é mais gen -
til gen te”... A es tas li nhas re duz-se tudo quan to o Diá rio con tém so bre a
in di a da da Ba hia e Rio de Ja ne i ro.

O edi tor lo ca li za as tri bos da cos ta do Bra sil com uma se gu ran -
ça de que nem to dos par ti lha rão. Dos gui a na ses de Pi ra ti nin ga, as so a lha -
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dos por frei Gas par da Ma dre de Deus, des pe de-se com vi sí vel pe sar.
Entre tan to o de ba te está en cer ra do. Gu i a na ses, mi ra mo mins, gua ru lhos,
gua la xos, são um só gru po, fa lan do lín gua di fe ren te da ge ral. “Mi ra mo mins, 
in for ma Pero Ro dri gues na bi o gra fia de Anchi e ta, es cri ta pou cos anos
de po is da mor te do ta u ma tur go, a ma i or for ça de les vive pe las ma tas e ser ras da 
ca pi ta nia de S. Vi cen te, obra de du zen tas lé guas pelo ser tão den tro e obra de ou tras
tan tas até a cam pi na de Espí ri to San to” isto é, Mi nas Ge ra is. Gu a la xos ha via
na Ba hia e no Pra ta.

Os fa tos his tó ri cos apon ta dos no Diá rio fo ram es cla re ci dos,
ora mais, ora me nos; al guns, ex tra í dos de do cu men tos cas te lha nos, são
ago ra adu zi dos pela pri me i ra vez em li vro bra si le i ro.

Do co men tá rio fa zem par te e par te pre cí pua, nu me ro sos
ma pas gra va dos na im pren sa mi li tar, sob o pa tro cí nio de Tas so Fra go -
so, au to ri za do pelo mi nis tro da Gu er ra. Sua im por tân cia dis pen sa en -
ca re ci men tos. Com eles lu crou pri me i ra men te Eu gê nio de Cas tro,
obri ga do a dar ma i or ri gor às suas con clu sões, de modo a ca be rem em
for mas grá fi cas. O le i tor que os es tu dar aten to fi ca rá sa ben do mu i ta
cou sa. Dos do cu men tos, re u ni dos no se gun do vo lu me, al guns são iné -
di tos.

Abrem o li vro dois ca pí tu los so bre os Ante ce den tes His tó ri cos
que de ter mi na ram a par ti da da ex pe di ção de 1530 ao Bra sil e a Arte de
na ve gar com os ti pos dos na vi os da es tu da da ex pe di ção; fe cham-no três
ou tros so bre Sam Vi cen te; Re gres so de Mar tim Afon so – Por tu gal de 1530 a
1535; e con clu sões so bre A ex pe di ção de 1530. Bas ta di zer que es tão à al -
tu ra do con jun to.

Ter mi nan do es tas mal tra ça das li nhas por in ti ma ção de Pa u lo
Pra do e do eru di to edi tor, só me res ta ex pri mir o de se jo que haja le i to -
res dig nos de tan to tra ba lho e tan ta in te li gên cia.

O Mu seu Bri tâ ni co pos sui um frag men to de ro te i ro pri me i ro
no ta do no Ca tá lo go de Fi ga niè re. Vai em se gui da, se gun do a có pia do pró -
prio ori gi nal fe i ta por J. Lú cio d’Azevedo.
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JESUS SEIA COMYGO

REGIMENTO E CONESEMSA DA COSTA DO BRAZIL DAS QU EU AMDAY

QUE SÃ MAYS  CONYCIDAS EM DADAS QUE A FEYTO PER MYNHA MÃO

QUE ESCREVY D 1540 ANNOS

A ylha de fer não bu quo que se cha ma ylha lim goa dos ne gros ta ma ra qua e 
cha ma se fer não bu quo o ve lho por que es te ue ahy per mej ro huã for ta le za Del rey.

Per co ne ser este por to de fer não bu quo ou ylha de Tama ra qua es tan do
este e oes te com ele faz huna tera alta a lom go do mar e tom bem faz huna bo cha que
he do rio com huna pa re i ra fer me cha e pera lla tera dem tro fase ete ra rasa (?) 

Acham do nos em tre esta ilha e mari ve re is tres te ras al tas  mais que as ou -
tras e a ou tra tera raza es ca lu a da a ver da dey ra são tres te ras que esta pera ta ma ra ça
tem hua aru o re mais alta que as ou tras e pera a ilha de Tamar aqua e tudo tera rara
esta que tem esta ar vo re a que esta mais che ga da a ta ma ra qua  e mari esta e na ter ra.

Das tres mays al tas a do sol [sul?].
e o por to de ma rin he huna re si fe este hwna le goa des ta  tera mais al tas

que omde se cha ma ma rin esta ylha e po vo são. 
na bo cha do are si fe ay no fun do qua tro bra sas e qua tro e mea e quan do

em tra res che gar vo ses bem a re si fe que tam bem tem huna baxa e no meio e bem vos
ave is de che gar ao re si fe e pera la ou tra bam da do nor te como for des den tro sor gi re is
em tres bra sas pou quo mais a me nos e no fun do acha re is are ia.

como em trão mari digo no por to de mo rim e não peresima e no ari si fe e
huna de go la da que fas nom a mais de des pal mas da goa de baxa mar.

Do cabo pera mari esta huna alta fera que se cha ma pero ca brim [?]
tres le go as do cabo e tem ar vo re do na teta e pra ia da re ia.

Es tan do cõ marim e co o cabo nor te e sul e me pa re se pa u quo mais o me -
nos ao pe do ma rin da bam da do mar esta e tem huna ar vo re bem ao pe da ter ra alta
que omde esta mo rim e da bam da da tera es tam dous ar vo res que boa co ne sen sa.

Do cabo a mo rim ay em do re te [?] sete lle go as.
O cabo de sam to agos ti nho tem e fas esta co ne sem sa fas na pom ta do

cabo hum mou ro cõ huna de go la da e a pe do cabo e todo ver me lho e nes ta de go la da
da pom ta do cabo o mou ro tem huas ar vo res es tra pa das e todo o mais es cal va do pera
a tera dem tro e fora a de go la da tam bem tem ar vo res e pera o nor te e todo es cal va do
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de palha ca re ga e pera o sul do cabo esta luna tera gor sa [?] mea le goa que ao lom ge
pa ra se lo te (?) esta bem a lo myo do mar e ao nor te huna le goa do cabo e todo es cal -
va do que não tem se não pa lha ca re ga e no cabo des ta le goa tem ba re i ras bran quas
que mu i to boa co ne sem sa e toda a tera pera ma rin e rara e baxa tera do pero ca brim 
como digo atras.

o cabo cõ mo rim se core huna com ou tro nor te e sul.
e do cabo da ilha de Sam to ale i xo e em de ro ta sim ço le go as.
e chan do nos co nes ta ylha les te ste sner nor des te su es te [?] ve re is pera la

tera dem tro hu nas te ras al tas e com pri das com mou ros.
Des ta ylha pera tem esta hum ri a cho que se cha ma o rio fer mo so es tão

enel le ca va lo is e a re si fe e tem mata gor so na boca da bam ba do nor te do rio.
Des te rio ao por to do cal vo ai sem de ro ta qua tro o sim quo le go as e por to

do cal vo tem dous bo cas e tam bem ari si fe e do ai ri si fe e por to e a boca do sol [sul] a
mais alta. 

Pera co ne ser este por to do cal vo tem da bão do sol des ta boca hunas
bran cas e no mar e tudo ari si fe em tera e he pra ia da rea para lla ter ra mays a dem -
tro e mato gor so [?] e na tera mais adem tro e todo es cal va do e tene huna so ar vo re
pe que na a elha [?] am de gu ver nar para o fun do do seis e sim quo e qua tro bra sas
emdo em trão do pel la boca a do sul e dem tro ai 3 bra sas e duas e mea omde sur gem 

te ne is avi zo que quão do em tra res enes te por to do cal vo sa e is polo meio
sem vos ache gar des a huna bam da nem ou tra polo  fum do que digo de seis e sin quo e
qua tro bra sas em teta sor ge re is em tres bra sas e dous e mea des ta boca que tudo e he
lim po.

....................................................................................................
[in com ple to]
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Índi ce Ono más ti co

A

ABREU, Ca pis tra no – 51
ABREU, Fran cis co de – 123, 214
ACIÓLI, Iná cio – 139
ADORNO, Antô nio Dias – 174
AFONSO – Ver SARDINHA, Afon so
AGASSIZ  – 34
AGUIAR, Antô nio Au gus to de – 109
AIRES DO CASAL – ver CASAL, Ma -

nu el Ai res do 
ALBERTO (car de al) – 168, 198
ALBUQUERQUE, Afon so de – 121
ALBUQUERQUE, Be a triz – 211
ALBUQUERQUE, Je rô ni mo de – 152
ALBUQUERQUE, Ma ti as de – 123, 151, 

210
ALENCAR, Má rio de – 145, 233
ALESSANDRO – 232
ALMADA, Lobo de – 33
ALMEIDA, Cân di do Men des de – 214
ALMEIDA, João de – 88, 89, 137, 214
ALMEIDA, Luís de Bri to e – 151
ALMEIDA, Ma nu el Antô nio de – 132,

137
ÁLVARES MACHADO – ver

MACHADO, Fran cis co Álva res 
ÁLVARES, Ca ta ri na – 204
ÁLVARES, Pe dro – ver CABRAL, Pe dro 

Álva res
ALVES BRANCO – 111
ALVES, Fru tu o so – 183
AMARO, João – 180

ANADIA (vis con de de) – 68
ANCHIETA, José de – 89, 119, 120,

125, 127, 156, 157, 206, 212, 213, 216,
219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 235

ANDRADAS (os) – 106, 111
ANDRADE E SILVA – 123
ANDRADE, Si mão da Gama de – 170
ANDREONI – 219
ANJEJA (mar quês de) – 68
ANTÔNIO (dom) – 41
ANTÔNIO DE ARAÚJO – ver

AZEVEDO, Antô nio de Ara ú jo
ANTÔNIO JOSÉ – ver SILVA, Antô nio 

José da 
ANTUNES (os) – 171
ANTUNES, Álva ro Lo pes – 171
ANTUNES, He i tor – 171
ANTUNES, Jor ge – 171
AQUAVIVA, Cláu dio – 213, 214
ARAGÃO, Fer nan do de – 155
ARANDA (con de de) – 56, 57
ARARIBÓIA, Mar tim Afon so – 212
ARAÚJO, Fran cis co Gil de – 96
ARMÍNIO, Le o nar do – 189
ARTOIS (con de de) – 52
ARZÃO, Brás Ro dri gues – 180
ASPILCUETA, João de – 173
ASSUNÇÃO, Lino de – 116
AUGUSTO FREDERICO – 166
AVALO, Di o go de – 125
AVEIRO (du que de) – 205
AZEREDO COUTINHO – 166



AZEVEDO MARQUES – 212
AZEVEDO, Alu í sio – 108
AZEVEDO, Antô nio de Ara ú jo – 59,

67, 68
AZEVEDO, Iná cio de – 224
AZEVEDO, José Luís de – 45
AZEVEDO, Pe dro de – 230
AZEVEDO, Te re sa de – 131

B

BAGAGEU – 197
BAIÃO, Antô nio – 160, 198
BARATA, Ma nu el – 148
BARBACENA (mar quês de) – 109
BARBOSA MACHADO – 191, 227
BARBOSA, Fru tu o so – 151
BARBOSA, Gas par Dias – 156 
BARBOSA, Lu í sa – 174
BARBOSA, Vi le la – 111
BARBUDA, To más Feio – 40
BARRAL (con de de) – 109
BARREIRAS, Antô nio – 119, 159
BARRETO, Fran cis co – 91
BARRETO, João Pa u lo dos San tos – 21
BARRETO, Ma nu el Te les – 119, 211
BARRETO, Ro que da Cos ta – 97
BARROS, André – 215
BARROS, Je rô ni mo de – 150
BARROS, João de – 118, 123, 125, 151
BATISTA CAETANO – 216
BEATRIZ – 171
BEAUHARNAIS, Jo sep hi na de – 110
BELAS (mar quês de) – 68
BELEGUINA – 197
BELIARTE, Mar çal – 206, 225
BELISÁRIO, Fran cis co – 116

BENTO MANUEL – 16, 22
BERREDOS (os) – 129
BEVILÁQUA, A. e C. – 156
BLASQUES, Antô nio – 206
BOCAIÚVA, Qu in ti no – 132, 133, 136,

137
BOESCHE, Edu ar do The o dor – 69, 70,

78, 79, 81, 83
BOIS LE COMTE – 206
BOLÉS – 224
BONAPARTE – 110
BONAPARTE, Lu ci a no – 60
BONIFÁCIO, José – 104, 106
BORGES DE BARROS – 156, 205
BOURBONS (os) – 51
BRAGA, Jú lio –136
BRAGA, Teó fi lo – 45
BRAGANÇA (du que de ) – 228
BRAGANÇAS (os) – 90
BRANCO, Ro dri go de Cas te lo – 93
BRANNER , J. C. – 145
BRASILEIRA, Isa bel Ma ria Alcân ta ra –

107
BRITES GONÇALVES (os) – 197
BRITO, Antô nio de Mou ra – 76
BRITO, Luís de – 119, 158, 170

C

CABRAL, Fer não – 199
CABRAL, Pe dro Álva res – 142, 230, 231, 

234
CADAVAL (du que de) – 68, 97
CAETANO, João – 27
CALDEIRA, Antô nio – 231
CALHEIROS, Do min go Bar bo sa – 180
CALMON, Mi guel – 233
CÂMARA COUTINHO – 96, 98
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CÂMARA, João Melo da – 231
CAMARGO, Pe dro de – 100
CAMÕES, Luís de – 123, 191
CARA-PRETA (pse u do) – 18
CARDIM, Fer não – 189, 209, 210, 211,

212, 213, 214, 215, 216, 218, 225
CARDIM, Inês – 210
CARDOSO, Ge or ge – 122
CARDOSO, Isa bel – 43
CARDOSO, Ma ti as – 179, 180
CARLOS II – 91
CARLOS IV – 56, 57, 59, 60, 61
CARLOS V – 159
CARLOTA JOAQUINA – 60, 109
CARNEIRO DA ROCHA – 143
CARNEIRO DE SÁ – Ver SÁ, Ma nu el

Car ne i ro de
CARVALHO, Ambró sio Pe i xo to de –

175
CARVALHO, Fe li ci a no Co e lho de –

152
CARVALHO, Mar tim –  206, 212
CASAL, Ma nu el Ai res do – 33, 34, 228
CASTANHEIRA (con de) – 229
CASTELA, Isa bel de – 155
CASTILHO, Pe dro de – 164
CASTRO FONSECA – 141
CASTRO, Eu gê nio de – 233, 235
CASTRO, Fran cis co ( dom) – 164, 189
CASTRO, Inês de – 102
CATARINA II – 91, 103
CAVALCANTI, José de Bar ros Fal cão

de Andra de – 182
CAVALO, Se bas tião – 171
CAXIAS (ba rão de) – 22
CAXIAS (con de de) – 23, 24
CAXIAS (du que de) – 13

CAXIAS (mar quês de) – 25, 26, 27, 28
CEARÁ (du que sa do) – 108
CEVALOS – 60
CHALONS (con de de) – 57
CHAVES, Hen ri que – 136
CLÁUDIO – 57
CLEMÊNCIA DÓRIA – 206
CLEMENTE VII – 155
CLEMENTE, José – 111
COCHRANE (lor de) – 214
COELHO, Du ar te de Albu quer que –

123, 150, 157, 177, 211, 231
COELHO, Jor ge de Albu quer que –

120
COINTA, Jean – 224
COINTA, João – 157
COLAÇO, Ama dor – 197
COLAÇO, Antô nio – 197
COLAÇO, João Ro dri gues – 120
COLOMBO – 231
COOK, Fran cis – 215
CORDEIRO, Fer não – 206
CORREIA, Pero – 214
COSME (dom) – 17, 19
COSTA, Brás da – 198
COSTA, Du ar te da (dom) – 206, 127,

217, 221
COSTA, Hi pó li to da – 40, 44
COSTA, Mar cos da – 189
COSTA, Mi guel Pe re i ra da – 179
COSTA, Vi tó rio da – 131
COTTER – 76, 78
COUTINHO, Fran cis co Pe re i ra – 177,

205
COUTINHO, Lou ren ça – 39, 43
COUTINHO, Ro dri go de Sou sa (dom) – 

68
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COUTO, Di o go do – 123, 125
CUBAS, Brás – 87
CUNHA RIVARA – 215
CUNHA VASCO – 132
CUNHA, João Cos me da – 164
CUNHA, Ma nu el da – 205
CUNHA, Ma ti as da – 95 
CUSTÓDIA – 171

D

D’ ÁVILA, João – 205
D’ABBEVILLE, Cla u de – 117, 147,  152, 

153, 172, 182, 183
D’ÁUSTRIA, Alber to – 159
D’AZEVEDO, J. Lú cio – 156, 160, 161,

168, 183, 235
D’EVREUX, Yves – 153
DARBAULT, Antô nio – 57
DEBALDE – 75
DELAVAT, José – 105
DENIS, Fer di nand – 153
DERBI, Orvi le A. – 34, 35, 141, 142,

206, 234
DEU VAUX – 148
DIAS, Di o go – 205
DIOGO AFONSO – 172
DOMINGO (são) – 40
DOMINGOS JORGE – Ver VELHO,

Do min gos Jor ge
DOMITILA – Ver MELO, Do mi ti la de

Cas tro do Can to e 
DRAGO, Pe dro Fran cis co Gu er re i ro –

79, 80
DRAKE, Francis – 207
DRANMOR – 135
DRUMMOND, Antô nio de Vas con ce los 

Me ne ses de – 106, 111

E

ERICEIRA (con de de) – 90
ESCHWEGE (ba rão de) – 34
ESCOBAR, Lu cas – 171
ESTANCELIN L. – 232
EUGÊNIA, Cla ra Isa bel – 159
EUGÊNIO (prín ci pe) – 110
EUSÉBIO – 27
EVANGELISTA, João – 175
EWALD – 73, 74, 76

F

FARIA, Bas tião de – 171
FARIA, Ma nu el Se ve rim de – 118, 122,

123, 124, 128
FELÍCIO – Ver MENDONÇA, Fe lí cio

Pin to Co e lho de
FELIPE II – 127
FERNANDES, Adão – 207
FERNANDES, Antô nia – 169
FERNANDES, Bar to lo meu – 160
FERNANDES, Cla ra – 172
FERNANDES, Gas par – 156
FERNANDES, Gon ça lo – 174
FERNANDES, Nuno – 171
FERNANDES, Pe dro – 127, 172
FERNÁNDEZ, Lino – 201
FERNANDO – 109, 205
FERNANDO (dom) – 67, 68
FERRAZ, Bal ta sar – 127
FERREIRA DE ARAÚJO – 136, 143,

144, 216
FERREIRA, João – 68
FERREIRA, Ma nu el Fran cis co dos

Anjos – 17
FIGUEIRA, Luís – 214
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FIGUEIREDO, Jor ge de – 205
FILIPA – 204
FILIPE II – 159, 200, 211
FILIPES (os) – 90
FLORES – 25
FLORIDABLANCA (con de de) – 56
FRADIQUE (dom) – 127
FRAGOSO, Tas so – 235
FRANCISCA – 104
FRANCISCO (dom) – 41, 61
FRANCO, Antô nio – 213, 215, 225
FRANCO, Ri car do – 33
FREIRE, Fe lis ber to – 176
FREIRE, Fran cis co de Bri to – 87
FREIRE, José da Mata – 45
FREITAS, Jor dão de – 229
FREITAS, Ma nu el de – 207

G

GABAGLIA, Eu gê nio Raja – 51
GABRIEL SOARES – ver SOUSA, Ga -

bri el So a res de 
GALVÃO, Ra miz – 114, 132
GÂNDAVO, Pe dro de Ma ga lhães – 191, 

193, 194, 206, 233
GÂNDAVO, Pero de Ma ga lhães de –

156
GARCIA D’ÁVILA – 205
GARCIA, Ro dol fo – 117, 206, 233
GARRETT – 135
GASPAR DA MADRE DE DEUS (frei)

–  235
GERTRUDES – 74
GIRALDES, Fran cis co – 177
GODÓI, Ma nu el – 57, 58, 59, 61
GOIÁS (du que sa de) – 107, 108
GOMES DE AMORIM – 135
GOMES DE CARVALHO – 111

GOMES FREIRE DE ANDRADA – 32
GOMES, Le o nor – 42, 47
GONÇALO COELHO – 31
GONÇALVES DIAS – 115
GONÇALVES, Ben to – 16, 21
GONÇALVES, Ma ria – 169
GONÇALVES, Si mão – 118
GOUVEIA, Antô nio – 157
GOUVEIA, Cris tó vão de – 150, 210,

211, 212, 213, 225
GRÃ, Luís da – 206, 212, 219, 221, 222
GUARACI – 128
GUERRA SAPATEIRO – 136
GUERREIRO, Fer não – 214, 215
GUINLE, Arnal do – 139, 140
GUSMÃO, Ale xan dre de – 219
GUTS-MUTS – 34, 228

H

HALFELD – 34
HARTT, Car los – 34
HARTT, Fre de ric – 142
HENRIQUE IV (dom) – 159, 164, 167,

168, 169, 211
HERIARTE, Ma u rí cio de – 114
HERRERA – 125
HIPÓLITO – ver COSTA, Hi pó li to da
HIPÓLITO – Ver MENDONÇA, Hi pó -

li to José da Cos ta Pe re i ra Fur ta do de
HOMEM, João – 205
HUNTINGTON, H. S. (pse u do) – Ver

SMITHE, Her bert Hun ting ton

I

IGUAÇU (con des sa de) – 108, 110
INÁCIO, Jo a quim José – 133
INHAÚMA (vis con de) – Ver INÁCIO,

Jo a quim José
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ISABEL – 107, 171, 205
IZQUIERDO – 61

J

JABOATÃO (frei) – 114, 117, 118, 121,
122, 123,  205

JABOATÕES (os) – 129
JÁCOME , Di o go – 120
JANUÁRIO – 111
JAQUES, Cris tó vão – 31
JERÔNIMO, Fran cis co S. – 137, 163
JOANES, Álva ro – 207
JOÃO (dom) – 57, 63, 64, 65, 66, 103,

104, 108 
JOÃO III (dom) – 38, 89, 164, 198
JOÃO IV (dom) – 89

JOÃO PAULO – ver BARRETO, João
Pa u lo dos San tos

JOÃO V (dom) – 41
JOÃO VI (dom) – 13, 33, 38, 87, 107 
JORGE (são) – 40
JORGE III – 67, 166
JOSÉ II – 52
JUDEU,  O (pse u do) – ver SILVA,

Antô nio José da
JUNOT – 61, 66

K

KNIVET, Anthony – 151

L

LABATUT – 22
LACÉPÈDE – 61
LACERDA – 33
LAET – 215
LAMPREIA, He i tor – 198

LAMPREIA, Le o nar da – 198
LANES – 61
LAVALEJA, João Antô nio de – 14
LEAL, A. Hen ri que – 148
LEDO – 111
LEITÃO, Mar tim – 126, 127, 152, 207,

212
LEITÃO, Pe dro  (dom) – 224
LEITE, Di o go – 234
LEMOS, Vi cen te de – 120
LENCASTRE, João de – 99
LEONARDO DE JESUS (frei) – 121
LEONOR MARIA – 43
LEOPOLDINA – 109
LEOPOLDO II – 55
LÉRY, Jean de – 149, 153, 173, 206,

224
LEUCHTENBERG, Amé lia de – 110
LIMA, Luís Alves de – 13, 14, 15, 17, 18,

19
LISBOA, Antô nio da Sil va – 68
LISBOA, Cris tó vão de – 122
LISBOA, João de – 31
LISBOA, João Fran cis co – 114, 115
LISBOA, José da Sil va – 68
LOBATO, João – 214
LOBO, Ma nu el – 93
LOIOLA – 221
LOPES, Fer não – 171
LOPES, Fran cis co – 47
LOPES, Ma ria – 171
LÓPEZ, Fran cis co So la no – 25, 26, 27
LORENA, Fran cis co de Assis – 104
LOURENÇO (dom) – 64
LUCENA (ba rão de) – 106
LUÍS ALVES – Ver LIMA, Luís Alves

de
LUÍS XVI – 52, 55, 57
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M

MACABEUS (os) – 171
MACEDO, Jor ge So a res de – 93
MACHADO DE ASSIS – 132, 133, 137
MACHADO DE MIRANDA – 71
MACHADO, Fran cis co Álva res – 21, 22
MACHADO, Je rô ni mo – 212
MADALENA – 204
MADUREIRA, João de – 213
MAGALHÃES, Ba sí lio de – 99
MALAGRIDA, Ga bri el de – 164
MÂNCIO (frei)  – 189
MANUEL (dom) – 38, 155, 198
MANUEL DA RESSURREIÇÃO (ar ce -

bis po) – 95
MANUEL FRANCISCO – 172
MARCOS (bis po) – 125, 127
MARIA ANTONIETA – 55
MARIA DA GLÓRIA – 107
MARIA I – 57
MARIA ISABEL – 108
MARIA LUÍSA – 57, 103, 109
MARIZ, Pe dro de – 125
MARQUES DE SOUSA – 24

MARQUES, Cé sar Au gus to – 148
MARTIM AFONSO –  ver SOUSA,

Mar tim Afon so 
MARTIM FRANCISCO – 106
MARTINS, Fran cis co Antô nio – 132
MARTIUS  – 27, 108
MASCARENHAS, Fer não Mar tins – 161
MASCARENHAS, Vas co – 87, 89, 90,

92
MATOIM , Ana Roiz – 199
MAXIMILIANO II – 159
MELO MORAIS – 115, 138

MELO, Do mi ti la de Cas tro do Can to e – 
103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112

MEM DE SÁ – 118, 170, 171
MENDES, Afon so – 171
MENDES, Cân di do – 148
MENDES, Ca ta ri na – 171
MENDONÇA, Fe lí cio Pin to Co e lho de

– 104, 106, 109
MENDONÇA, He i tor Fur ta do de – 159, 

160, 162, 172, 189, 197, 199, 200, 204
MENDONÇA, Hi pó li to José da Cos ta

Pe re i ra Fur ta do de – 165
MENELAU, Cons tan ti no – 231
MENESES DE DRUMMOND – 228
MENESES, Artur de Sá e – 100 
MENESES, Be a triz de – 120
MENESES, Di o go (dom) – 127
MESQUITA, Antão de – 127
MESSALINA – 57
MIGAN, Da vid – 148, 149
MIGUEL – 107, 110, 228
MITRE – 26
MOISÉS – 27
MONTORO, Re i nal do Car los – 133
MORAIS (vis con de de) – 135
MORAIS, Antô nio Ri be i ro de – 92
MORAIS, Ma nu el de – 137
MORENO, Mar tim So a res – 128
MORSING – 177
MOTA, Ma nu el Pe i xo to da – 99
MOURA, Ale xan dre de – 148, 150, 214,

231
MOURA, Gen til – 234
MÜLLER, Vik tor – 166
MUNIZ, Hen ri que – 171
MURRAY, Mar ga ret – 201
MUZIO, Cé sar – 133
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N

NABUCO, Jo a quim – 134
NAPOLEÃO – 22, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

105
NAPOLEÃO III – 132
NARCISO – 57
NAVARRO, João de Aspi cu el ta – 222
NETO – 22
NEUMANN – 70
NEVES, Ge tú lio das – 135
NÓBREGA, Ma nu el da – 120, 212, 213,

217, 219, 221, 222, 223, 224

NORONHA, José de (dom) – 68
NUNES, Le o nar do – 212, 222
NUNO MANUEL – 234

O

ÓBIDOS (con de de) – Ver
MASCARENHAS, Vas co

OLINDA (mar quês de) – 115
OLIVEIRA, Ana de – 171
OLIVEIRA, Antô nia de – 172
OLIVEIRA, Gon ça lo – 223

ORIBE, Ma nu el (dom) – 23, 24, 25
OTONI, Be ne di to – 148

P

PACHECO, Álva ro – 171
PAIS LEME – 33
PAIS, João Bar bo sa – 156
PAIVA, Ma nu el de – 120, 222
PALHA, João Ro dri gues – 118, 171, 206
PALHA, Vi cen te Ro dri gues – 118, 120
PARANÁ – 27
PARANHOS – 28

PARENTE, Este vão Ri be i ro Ba ião – 92,
180

PARMENTIER – 232
PARNAÍBA (ba rão de) – 18
PATROCÍNIO, José do – 143
PAULO AFONSO – 178
PAULO I – 62
PAULO II (papa) – 89
PAULO III (papa) – 155, 156, 164
PAZ, Fran cis co Ra mos – 131, 132, 133,

137, 138, 139
PAZ, João Ra mos – 131
PEDRA BRANCA (vis con de da) – 109
PEDRO  (são) – 40
PEDRO I (dom) – 71, 73, 74, 80, 101,

102, 103, 105, 107, 108, 110, 112
PEDRO II (dom) – 20, 100, 113, 134,

163
PEDRO CRU – 74
PEIXOTO, Afrâ nio – 206, 233
PEREIRA DA SILVA – 137
PEREIRA, Ben to – 45
PEREIRA, Bo a ven tu ra Del fim – 106
PEREIRA, Pe dro de Sou sa – 89
PEREIRA, Re mí gio de Sena – 137
PINA, Cons tan ça – 206
PINA, Jor ge de – 118
PINHEIRO, Ber nar di no – 132
PINTO, Fran cis co – 214
PINTO, Inês Fer nan des – 205
PIO VI – 54
PIQUEROBI – 102
PITA, João da Ro cha – 93
PITA, Se bas tião da Ro cha – 129
PITT – 51
PLATZMANN, Ju li us – 223
PLUTARCO – 115
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POMBAL (mar quês de) – 68, 164
PONTE (con de de) – 66, 67
PONTE, Se bas tião da – 170
PORTO ALEGRE (ba rão de) – 25
PORTO ALEGRE (con de de) – ver

MARQUES DE SOUSA
PRADO, Edu ar do – 155, 233
PRADO, Pa u lo – 147, 148, 183, 233, 235
PRAHL – 74
PROENÇA, Simo – 205
PURCHAS – 215

Q

QUEIRÓS, Eça de – 139

R

RAMÚSIO – 232
RANGEL, Alber to – 101, 104, 106, 112
REIMÃO, Antô nio So a res – 175
RIBEIRO DO AMARAL – 148
RIBEIRO, João Mar tins – 115
RIBEIRO, José de Ara ú jo – 16
RIBEIRO, Mi guel – 205
RIBEYROLLES, Char les – 132
RIFFAULT, Jac ques – 148, 152
RIO BRANCO – 234
RIO PARDO (con de do) – 80
ROCHA PITAS (os) – 129
ROCHA, Cris tó vão da – 178
RODRIGUES, Ana – 172
RODRIGUES, Bal ta sar – 43
RODRIGUES, Isa bel – 169
RODRIGUES, Je rô ni mo – 214
RODRIGUES, José Car los – 148
RODRIGUES, Mé cia – 205
RODRIGUES, Pe dro – 223

RODRIGUES, Pero – 225, 226, 235
RODRIGUES, Vi cen te – 213, 220
ROIZ, Ana – 162, 171
ROIZ, Bran ca – 171
ROIZ, Ma ti as – 172
ROSA, Le o nor da – 171
ROSAS – 24, 25

S

SÁ, Está cio de – 157
SÁ, João Ro dri gues de – 68
SÁ, Le o nar do Mar tim de – 121
SÁ, Ma nu el Car ne i ro de – 95
SÁ, Mem de – 206, 224
SÁ, Sal va dor Cor re ia de – 89, 121
SÁ, Está cio de – 212, 218, 223
SACHINO – 125
SAID ALI – 112, 117
SAINT BLANCARD – 231
SAINT HELENS (lor de) – 57
SAINT-HILAIRE – 27, 34
SALDANHA MARINHO – 111, 133,

134
SALVADOR CORREIA – 212
SALVADOR DE MENDONÇA – 133
SALVADOR RODRIGUES – 221
SAMPAIO, Te o do ro – 234
SANTOS (mar que sa de) – Ver MELO,

Do mi ti la de Cas tro do Can to e
SANTOS (vis con des sa de) – Ver MELO, 

Do mi ti la de Cas tro do Can to e
SANTOS, Cus tó dio Mo re i ra dos – 182
SÃO PAULO (du que de) – 107
SARAIVA (con se lhe i ro) – 115
SARDINHA, Afon so – 82, 87
SCHAEFFER – 70, 71
SCHLICHTHORST, C. – 102, 108
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SCHMID, Fern. V. (pse u do) – Ver
DRANMOR

SCRIBNERS MONTHLY – 144
SEBASTIÃO – 163
SEBASTIÃO (dom) – 198
SEBASTIÃO (são) – 218
SERRÃO, Antô nio – 171

SERRÃO, Gre gó rio – 120
SERRÃO, João – 160, 206
SEVERIM  DE FARIA – Ver FARIA,

Ma nu el Se ve rim de
SILVA LISBOA – 96
SILVA, Antô nio José da – 37, 39, 41, 42,

43, 44, 45
SILVA, Antô nio Te les da – 162
SILVA, Di o go da – 167, 184

SILVA, Hen ri que Cor re ia da – 123
SILVA, Jo a na da – 207
SILVA, João Men des da – 39
SILVA, José Jo a quim de Lima e – 13
SILVA, Luís de Melo da – 118
SILVA, Nuno da – 207
SILVEIRA CALDEIRA – 116
SIQUEIRA, Pa u la de – 202

SMITH, Adam – 51
SMITH, Amé lia Wo ol worth – 145
SMITH, Char les – 144
SMITH, Her bert Hun ting ton – 141, 142,

143, 144
SMITH, Ju lia Ma ria Hun ting ton – 144
SMITH, Sid ney (sir) – 65, 67
SOARES, Di o go (pa dre) – 33
SOARES, Ga bri el –  Ver SOUSA, Ga bri el 

So a res de 
SOARES, João – 198
SOARES, Le o nor – 170

SOUSA, Fran cis co de – 88, 89, 121, 127,
160, 176

SOUSA, Fran cis co de (dom) – 199
SOUSA, Ga bri el So a res de – 32, 115,

118, 119, 153, 156, 176, 202, 203, 207,
211, 219

SOUSA, Gas par de – 121, 123, 127
SOUSA, João de – 214
SOUSA, José de Vas con ce los – 68
SOUSA, Mar tim Afon so de – 222, 227,

229, 232, 233, 235
SOUSA, Pero Co e lho de – 114, 214
SOUSA, Pero Lo pes de – 227, 228, 229,

233, 234
SOUSA, Tomé de – 66, 170, 200, 202,

205, 222
SOUTO, Síl vio Vi e i ra – 139, 140
SPIX – 108
STADEN, Hans – 153
STEINEN, Car los Von Den – 153
STRANGFORD (lor de) – 65, 67, 68
STUDART (pse u do) – Ver ABREU,

Fran cis co de 

T

TAÍDE, Fer não Ca bral de – 160, 169,
174

TALLEYRAND – 61
TAQUES, Pe dro – 87
TEIXEIRA DE ARAGÃO – 94
TEIXEIRA DE MELO – 116
TEIXEIRA, Ben to – 114
TEIXEIRA, Mar cos – 161, 162, 172, 199
TELES, Le o nor – 109
TEODORA, Antô nia Ma ria – 43
THEVET, André – 151, 153
TIOLA – 83
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TOLEDO , Si mão de – 92
TOMÁS ANTÔNIO – 67
TOMÉ (são) – 128
TOURINHO, Pero do Cam po – 119,

156, 205
TRAVASSOS, Di o go – 189
TURBEVILLE – 164

U

ULHOA, Antô nio Lo pes – 171
URQUIZA, Jus to – 24
URUGUAI (vis con de de) – 112

V

VALDEZ , Di o go Flo res – 151, 211, 212
VALE, João Ve lho do – 32
VARNHAGEN, Fran cis co Adol fo de –

94, 114, 115, 161, 163, 210, 215, 227,
228, 229, 233 

VASCONCELOS – 27
VASCONCELOS, Luís de – 127
VASCONCELOS, Si mão de – 88, 89, 91, 

213, 223, 225, 226
VAUDECLAYE, Jac ques de – 150
VELHO, Do min gos Jor ge – 180, 181,

182

VELOSO, Con ce i ção – 165
VESPÚCIO – 28, 194
VIANA DE ALVITO – 210
VIANA, Ana Lu í sa Car ne i ro (du que sa) –

28
VICENTE DO SALVADOR (frei) –

113, 114, 116, 117, 121, 123, 124, 128,
129, 156, 162, 170, 176, 205, 206, 231

VIDIGUEIRA, Gas par Dias da – 172
VIEGAS, João Pe i xo to – 93
VIEIRA, Antô nio – 97, 163, 183, 210,

214, 219
VIMIEIRO (con de de) – 122

W

WALEWSKA (con des sa) – 105
WAPPAUS – 35
WHITHRINGTON – 204

Y

YOUNG, Gu i lher me – 96

Z

ZALUAR, Emí lio – 132
ZOROBABÉ – 114
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Ensa ios e Estu dos, de Ca pis tra no de Abreu,
 foi com pos to em Ga ra mond, cor po 12, e im pres so em 

pa pel ver gê are ia 85g/m2 , nas ofi ci nas da SEEP (Se cre ta ria 
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções), do Se na do

 Fe de ral, em Bra sí lia. Aca bou-se de im pri mir
 em  ju lho 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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