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Pre fá cio do tra du tor

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871), de Oscar Cans tatt, pu bli -
ca do em 1877, como tan tos ou tros li vros de que é rica a li te ra tu ra te u -
to-bra si li en se des de a nar ra ti va da vi a gem de Hans Sta den em 1549,
cons ti tui pre ci o sa fon te de in for ma ções para o es tu do da nos sa his tó ria e da
nos sa evo lu ção po lí ti co-eco nô mi ca-so ci al, num pe río do mu i to in te res san te em 
que, ter mi na da a guer ra com o Pa ra guai, que na tu ral men te ab sor via to das 
as aten ções, o país se vol ta ra para seu de sen vol vi men to eco nô mi co e ma i o res 
pos si bi li da des da ex plo ra ção de suas ri que zas na tu ra is.

No seu pre fá cio, o au tor, que vi e ra para o Bra sil em 1868 e
cu jos ser vi ços fo ram apro ve i ta dos pela Co mis são Impe ri al de Agri cul tu ra,
fri sa que seu li vro não tem pre ten sões a pu ra men te ci en tí fi co, ten do sido,
ao con trá rio, mais pe no sa, di an te da ex ten são do ma te ri al em apre ço, sua
ta re fa de apre sen tar a ter ra e a gen te do Bra sil sob sua ver da de i ra luz.

Qu an to à pri me i ra par te, va mos di zer a co ro grá fi ca, exe cu tou
fi el men te seu pro gra ma, mu i to ten do con tri bu í do para en ri que cer sua li te ra -



tu ra ge o grá fi ca, vi si tan do e per cor ren do, com ad mi rá vel per sis tên cia, ape sar
das di fi cul da des e des con for to das vi a gens pelo in te ri or de en tão, des cre ven do 
de ta lha da e fi el men te as res pec ti vas to po gra fi as, nos sa ri quís si ma flo ra e
va ri a da fa u na, a vida nas fa zen das e os cos tu mes das po pu la ções do in te -
ri or, vi ven do afas ta das da ci vi li za ção que, por as sim di zer, por esse tem po
se li mi ta va à orla dou ra da, re la ti va men te es tre i ta, ao lon go do li to ral.

O Bra sil ti nha en tão, ofi ci al men te, 10.700.187 ha bi tan tes e
sua den si da de não che ga va, as sim, a um ha bi tan te por qui lô me tro qua -
dra do, o que en tra va va o apro ve i ta men to eco nô mi co de gran de par te de
nos sas fe ra cís si mas ter ras.

Não lhe pas sou tam bém des per ce bi da a par te et no grá fi ca, para 
o que vi si tou as di ver sas tri bos de ín di os bo to cu dos e co ro a dos, al gu mas
in te i ra men te sel va gens e ou tras se mi ci vi li za das, ha bi tan do ain da o in te ri or
das pro vín ci as que per cor re ra, des cre ven do-lhes as ca rac te rís ti cas ét ni cas e
os cos tu mes.

Mas sua obra não se li mi tou a este ter re no, aliás de gran de in -
te res se para os es tu di o sos das co i sas bra si le i ras, per mi tin do-nos ava li ar o
que tem sido a mar cha da ci vi li za ção en tre nós e uma com pa ra ção, que
nos hon ra, en tre o que éra mos há me nos de um sé cu lo e o que hoje so mos.

Não se li mi tan do, po rém, ao ter re no con cre to, ten do vi vi do tam -
bém por al gum tem po nas nos sas gran des ci da des como Rio de Ja ne i ro e
Ba hia, so bre tu do na pri me i ra, em con ta to com a nos sa so ci e da de, ana li sa o 
ca rá ter e cos tu mes de nos sa gen te, não sen do de es tra nhar seus re pa ros a al -
guns des tes, pois que, mu i to na tu ral men te, di fe ri am dos em voga nos cen -
tros eu ro pe us de onde era ori gi ná rio, numa épo ca em que, pe las di fi cul da des 
e len ti dão, as co mu ni ca ções e in ter câm bio en tre pa í ses se pa ra dos pela vas ti -
dão do oce a no não eram fá ce is como hoje, quan do o pro gres so abo liu as dis -
tân ci as no tem po e no es pa ço, tor nan do o mun do todo um mun do só.

Suas ob ser va ções e apre ci a ções nes se sen ti do são, mu i tas ve zes,
de pre ci a ti vas e ofen si vas à nos sa na ci o na li da de, como, en tre ou tras, a que 
faz ao re fe rir-se à nos sa po pu la ção de bran cos, ne gros, ín di os e mes ti ços:
“No seu todo, são os bran cos que cons ti tu em a es tir pe do mi nan te no

16 Oscar Canstatt



Impé rio, uma raça mo re na, pe que na, feia, se me lhan te aos por tu gue ses, de 
quem em gran de par te des cen dem. Entre as mu lhe res só se en con tram
pou cos ros tos bo ni tos e en tre os ho mens nota-se a au sên cia das for mas
no bres e vi go ro sas dou tras na ções aus tra is.”

Por es tra nho que se nos afi gu re, pa re ce que o au tor ig no ra va a
aura de gló ria com que a His tó ria cir cun da a raça for te e va ro nil, que
pelo seu vi gor, co ra gem, in te li gên cia e lar ga vi são des ven dou, sul can do a
vas ti dão de ig no tos e te ne bro sos ma res, um novo mun do para a hu ma ni -
da de. Con ce i tos es tes, ou, an tes, pre con ce i tos, mu i to con for mes com o es pí -
ri to ger mâ ni co de su pe ri o ri da de de raça, ina to nos ale mães, que, quan do
jo e i ra dos, po dem, em mu i tos ca sos, no que têm de real va lor, en qua -
drar-se be ne fi ca men te no es tu do de nos sa evo lu ção po lí ti co-so ci al.

Va li o sos tam bém, na obra em apre ço, os da dos es ta tís ti cos so bre 
nos sa pro du ção, in dús tria, co mér cio e na ve ga ção, ele men tos pre ci o sos para 
o es tu do de nos sa evo lu ção eco nô mi ca.

Ardo ro so par ti dá rio da co lo ni za ção ale mã, de que se tor nou pa -
la di no – aliás já an tes in tro du zi da nas nos sas pro vín ci as do Sul com os
me lho res re sul ta dos, não só pela efi ciên cia de sua ati vi da de e mé to dos como
pelo exem plo que ofe re cia às nos sas po pu la ções rús ti cas, e onde cons ti tu iu o
ali cer ce de prós pe ras ci da des como São Le o pol do, Cu ri ti ba, Blu me nau,
etc. –, vi si tou de mo ra da men te to das as co lô ni as ger mâ ni cas aqui exis ten tes, 
dan do de las abun dan tes de ta lhes, ten do mes mo sido di re tor de al gu mas.

Por tudo o que aqui fica, a tra du ção de Brasil: Terra e Gente
(1871) se im pu nha para tor nar aces sí vel a to dos os bra si le i ros este elo de
ines ti má vel va lor da ca de ia de li te ra tu ra te u to-bra si le i ra a que já me re fe ri,
tão útil ao es tu do com pa ra ti vo en tre uma “atu a li da de” que já pas sou e a
que es ta mos atra ves san do, e que, in fe liz men te, se vem ca rac te ri zan do por
uma dis so lu ção de cos tu mes, uma de ge ne res cên cia dos rí gi dos e tra di ci o na is
va lo res mo ra is de en tão, que os meus oi ten ta anos per mi tem ates tar.

RIO, 21-2-54.
EDUARDO DE LIMA CASTRO
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apre sen ta ção

Os  vi a jan tes, os ci en tis tas e os di plo ma tas es tran ge i ros que to -
ma ram con ta to com o Bra sil, de po is da in de pen dên cia, ou às vés pe ras
do acon te ci men to po lí ti co, de ram-nos far to do cu men tá rio acer ca do que
se ría mos, se gun do as ob ser va ções que fi ze ram, mu i tas de las exa tas, ou tras
como con se qüên cia dos mo de los das ter ras de onde vi nham e, por tan to, in -
sa tis fa tó ri as ou er ra das, mas nem por isso me re cen do nos sa cen su ra crua
ou nos so des pre zo. Por que, mes mo ne gan do-nos, cri ti can do-nos, in com -
pre en den do-nos, re fle ti am um pou co do am bi en te uni ver sal acer ca de um
povo que se cons tru ía, ven cen do na tu re zas e ain da sem ex pe riên cia para
a vida so be ra na e para os gran des mo men tos da cul tu ra e da ci vi li za ção
em vi gor nou tras par tes da Ter ra. A con tri bu i ção des ses es tran ge i ros é
pre ci o sa e está re cla man do um es tu do glo bal acer ca do que dis se ram, do
que es cre ve ram e de como nos in ter pre ta ram.

Os in gle ses, en tre to dos es ses ali e ní ge nas, fo ram os mais di li -
gen tes. O con ta to de les com o Bra sil prin ci pi a ra no sé cu lo XVIII, quan do 
Por tu gal, abrin do ex ce ção em sua po lí ti ca da por ta fe cha da, au to ri zou-os 



a esse con ta to, que sou be ram apro ve i tar para lan çar os fun da men tos de
um in te res se mer can til que cres ceu no sé cu lo XIX, quan do pas sa ram a
con tar com os mer ca dos da Ibe ro-Amé ri ca, de que fa zía mos par te, como
des cen den tes da co lo ni za ção por tu gue sa, mer ca dos que subs ti tu í ram ex ce -
len te men te aque les das tre ze co lô ni as que, de les se li ber tan do, se ha vi am
cons ti tu í do em na ção in de pen den te, os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do
Nor te. So bre a pre sen ça de les em ter mos de cu ri o si da de e de in da ga ção
ci en tí fi ca, Melo Le i tão deu-nos mo no gra fia subs tan ci o sa, in ti tu la da Os
in gle ses no Bra sil, faz al guns anos, e mais re cen te men te Alan Man ches ter, 
no es pe cí fi co da ação eco nô mi ca, ma te ri al acer ca da Pro e mi nên cia in gle sa
no Bra sil, de re cen te edi ção em lín gua por tu gue sa.

No to can te aos ale mães, só a par tir da Mis são de Spix e
Mar ti us co me ça ra, se não a cu ri o si da de, a pre sen ça mais ati va, com os
sol da dos che ga dos para ope ra ções mi li ta res e co lo nos le va dos à Ba hia e
de po is ao Sul, onde fun da ri am co lô ni as e ini ci a ri am a con quis ta da ter ra 
com êxi to in te gral.

O au tor des te li vro so bre o Bra sil: a ter ra e a gen te – 1871,
de que ago ra sai esta se gun da edi ção, deve fi gu rar en tre aque les que nos vi -
ri am ver a exa mi nar, par ti ci pan do de nos sos an se i os de pro gres so.

Sem pre ten sões in te lec tu a is, pro cu rou en ten der o Impé rio, na sua 
na tu re za fí si ca e no com por ta men to de sua so ci e da de. Para isso pro cu rou
co nhe cer o pas sa do para me lhor com pre en der o que éra mos e qual o des ti no 
que lhe pa re cia es tar a nós re ser va do. Encon tra ra uma li te ra tu ra, em lín -
gua ale mã, como o que es cre ve ra Wap päus so bre a nos sa ge o gra fia, bas -
tan te re a lis ta. Foi exa to? Foi pru den te nas con si de ra ções? Acre di ta va no
Bra sil e nos bra si le i ros? Vin do de uma na ção for te, que ia ex pe ri men tar o 
gos to im pe ri al da ex pan são e co me ça va a pre o cu par-se com a for ma ção de
ou tro mun do sob sua so be ra nia, em ou tros con ti nen tes, te ria con di ções para 
li ber tar-se de seus prin cí pi os, de suas con cep ções, en tre elas a da su pe ri o ri -
da de ra ci al eu ro péia, para in ter pre tar um país mes ti ço, com cer tas ins ti tu i -
ções um tan to mo de la das pe los in gle ses, e onde os in gle ses exer ci am um
po der qua se ili mi ta do no to can te à aven tu ra eco nô mi co-fi nan ce i ra, país que 
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aca ba ra de ven cer uma guer ra can sa ti va, que lhe exa u ri ra re cur sos hu -
ma nos e ma te ri a is e lhe cri a ra as con tes ta ções mais vi o len tas no res tan te do 
con ti nen te sul-ame ri ca no? O que en con tra va como su ces so dos ale mães, no
Sul, va le ria para levá-lo a abrir um cré di to po si ti vo ao Bra sil?

Oscar Cans tatt che ga ra ao Bra sil para ser vir ao es ta do, como
téc ni co no cam po da agro no mia, ser vin do na Co mis são Impe ri al de Agri -
men su ra. Não co nhe ceu o Extre mo Nor te nem o Cen tro-Oes te. Vi si tou
Sal va dor, Re ci fe e Rio de Ja ne i ro e in te ri or de São Pa u lo e Mi nas Ge ra is
e, por fim, o sul do Impé rio. Teve opor tu ni da de, por tan to, de um con ta to
di re to com os bra si le i ros que vi nham de for ma ção ét ni co-cul tu ral em que
en tra vam por tu gue ses, in dí ge nas e ne gros afri ca nos. O stock mes ti ço es -
ta va à vis ta e não lhe pa re ceu me re cen do lou vo res. Não acre di tou nele
como for ça ca paz de uma em pre sa de gran de por te. Os ti pos fí si cos não
lhe fa la ram ao co ra ção e ao es pí ri to – pa re ce ram fe i os, sem as “for mas
no bres e vi go ro sas dou tras na ções aus tra is”. Entra va aqui seu com ple xo
ra cis ta, a pe sar em sua apre ci a ção ime di a tis ta.

O que se deve pro cu rar, e se en con tra, se gu ra men te, no li vro, é
um re tra to do Bra sil em mu i tos dos as pec tos mais ín ti mos de seu povo,
na sim pli ci da de de sua con du ta, nos seus mo dos de vi ver e de con vi ver,
nos pro nun ci a men tos fá ce is, li ge i ros, sem pre ten sões, que bro ta vam de sua 
ima gi na ção sim plis ta. Um Bra sil com povo sem re cal ques, sem em pá fia,
que tra ba lha va com cer to ím pe to, pro cu ra va re sol ver seus pro ble mas e ti -
nha di re i to ao res pe i to e à com pre en são dos ou tros po vos.

Nes te li vro pro pu nha, a le i to res ale mães, que pre ci sa ri am in -
for mar-se do que éra mos, em face das cor ren tes imi gra tó ri as que nos bus -
ca vam e em ter mos de cuja ace i ta ção e in te gra ção no novo es pa ço fí si co de
quan do em quan do éra mos mo ti vo para sen sa ci o na lis mos ne ga ti vos, que
era pre ci so con tes tar a bem da ver da de, pro pu nha um Bra sil que es ta va
cres cen do e onde a par ti ci pa ção ale mã va lia mag ni fi ca men te na em pre sa
cri a do ra, ca paz de dig ni fi car a es pé cie hu ma na.

ARTUR CÉSAR FERREIRA REIS
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Pre fá cio

Des de o ano de 1871, quan do foi pu bli ca da com tão ex tra or -
di ná ria ace i ta ção a obra so bre Ge o gra fia e Esta tís ti ca do Impé rio
do Bra sil, pelo Dr. J. E. Wap päus, ex ce tu an do-se os re la tó ri os ofi ci a is
do go ver no bra si le i ro por oca sião das ex po si ções uni ver sa is de Vi e na e
Fi la dél fia, não foi pu bli ca da, que eu sa i ba, ne nhu ma obra ale mã ex ten sa
so bre o Bra sil, ca paz de es cla re cer a opi nião ain da mu i to ne bu lo sa pre do -
mi nan te na Ale ma nha so bre esse im por tan te país. As obras mais an ti gas, 
que ao lado da de Wap päus po de ri am pro por ci o nar co nhe ci men tos mais
exa tos so bre o Bra sil, es tão ain da a pre ços tão ele va dos que tor nam sua
aqui si ção li mi ta da a pou cos, e nem mes mo as ma i o res bi bli o te cas pú bli cas
as pos su em. O in te res se que vêm des per tan do ul ti ma men te em to dos os
cír cu los, não só a ge o gra fia como a et no gra fia dos di ver sos pa í ses e po vos,
como a ques tão da imi gra ção, sem dú vi da me re ce do ra da ma i or aten ção, e 
o co mér cio que cada vez mais se ex pan de, fez-me acre di tar de se já vel pu -
bli car uma obra mais po pu lar e me nos cus to sa que su pris se essa fal ta.



Ba se a do nas mi nhas pró pri as ob ser va ções de mu i tos anos nas
re giões tro pi ca is, e com o au xí lio da vas ta li te ra tu ra so bre o Bra sil, ten tei 
por isso tra tar um qua dro do Impé rio to man do como nor ma li ber tar-me
da in fluên cia de qua is quer ou tros in te res ses ou in for ma ções, e des cre ven -
do-o o mais fi el men te pos sí vel.

Dada a ex tra or di ná ria vas ti dão des se país, é cla ro que não
po dia in for mar so bre tudo, ba se a do só nas mi nhas pró pri as ob ser va ções,
por quan to das vin te pro vín ci as só pude vi si tar seis, e, den tre es tas, al gu mas 
só me pude de mo rar pou co tem po. Tive por tan to de con sul tar mu i tas ve zes
os tra ba lhos de ou tros ex plo ra do res e vi a jan tes. Em mu i tos des tes ca sos,
para não in ter rom per o se gui men to do as sun to, de sis ti de dar ex pli ci ta -
men te a fon te de re fe rên cia ci ta da, pelo que me pa re ce de ver ci tar aqui no -
mi nal men te os au to res a cu jas obras re cor ri. Fo ram eles, prin ci pal men te:
Agas siz, o Arqui du que Ma xi mi li a no da Áus tria, O. Dorf fel, Spix e
Mar ti us, von Eschwe ge, Da Cu nha, Mo ra is, Ho no ra to Cos ta, Pe ter -
mann, R. Hen sel, von Tschu di, De Sou sa, Pöp pig, Ma xi mi li a no, Prín -
ci pe de Ne u wi ed, J. E. Pohl, M. Ru gen das, Burg me is ter, R. Avé-Lal le -
mand, I. Platz mann, C. von Ko se ritz, F. Mou chez, J. C. Häus ser e G. 
Cla rez, J. Armi ta ge, H. Han del mann, O. Varg ha gen, A. von Hum -
boldt, Blu me nau, Kle ud chen, Hör ma yer, Ne u mann, Ni e me yer, Mu -
lhall, Ger vi nus, A. John, W. Schultz, H. Lang, Dr. Kup fer, Mar doy,
Kel ler-Le ut zib ger, Co e lho, Wap paüs, e di ver sos ou tros au to res ale mães,
in gle ses, fran ce ses e por tu gue ses. Além des tes pres ta ram-me ser vi ços es pe -
ci a is os re la tó ri os ofi ci a is por oca sião das ex po si ções de Vi e na e Fi la dél fia,
a que, po rém, como se sabe, só se deve re cor rer com ca u te la.

Para tor nar o li vro mais in te li gí vel, os edi to res vi e ram com ob -
se qui o sa boa von ta de ao en con tro dos meus de se jos, pron ti fi can do-se a
ilus trá-lo com uma sé rie de gra vu ras co pi a das de ori gi na is e fo to gra fi as,
as pri me i ras de au to ria de meu ir mão, Dr. Rud. Cans tatt, as qua is, es -
pe ro, tor na rão mais cla ras as par tes do tex to a que se re fe rem.

Apro ve i to a opor tu ni da de para fri sar que este li vro não tem
pre ten sões a pu ra men te ci en tí fi co, e que seu as sun to não é tra ta do de

24 Oscar Canstatt



modo exa us ti vo nes se sen ti do; foi, ao con trá rio, di fí cil, di an te da ta re fa
que me im pus e da quan ti da de do ma te ri al, sa li en tar só aqui lo que era
in dis pen sá vel para apre sen tar a ter ra e a gen te do Bra sil sob sua ver da -
de i ra luz. Aos cír cu los ci en tí fi cos, e aos le i to res que aca so te nham um co -
nhe ci men to di re to do país, peço que não se jam de ma si a do ri go ro sos na
sua crí ti ca. Acha rão que pas sei su per fi ci al men te so bre mu i tas co i sas, que 
mu i tas mes mo qua se não fo ram abor da das. A es tas per ten ce, en tre ou -
tras, re fe rên cia mais am pla ao de sen vol vi men to po lí ti co do Bra sil nos úl -
ti mos seis anos, de que me abs ti ve por que es ses fa tos, para se rem de vi da -
men te jul ga dos, pre ci sa ri am dis tan ci ar-se mais do pre sen te. Ou tros, de
pou ca im por tân cia, ao con trá rio, com um tra ta men to mais de ta lha do, to -
ma ram de ma is do já min gua do es pa ço do li vro. Meu de se jo é que esta
obra seja con si de ra da mo des ta con tri bu i ção para a li te ra tu ra ge o grá fi ca.

Fi nal men te, res ta-me o de ver de con sig nar aqui meus agra de ci -
men tos aos que, fa ci li tan do-me de boa von ta de a li te ra tu ra con cer nen te,
me pres ta ram va li o so au xí lio. Devo gra ti dão es pe ci al à sem pre bon do sa
ob se qui o si da de das Bi bli o te cas de Estras bur go e Göt tin gen.

Cas sel, Ou tu bro de 1876.

O AUTOR
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Ca pí tu lo I

CONDIÇÕES LOCAIS

Deve-se an tes de tudo aos por tu gue ses, que com a sua pri ma -
zia como na ve ga do res e com o seu co mér cio ti nham al can ça do ex tra or -
di ná rio sur to de pros pe ri da de, a des co ber ta do Bra sil. Des de que o Rei
Fer nan do de Por tu gal, in te res san do-se par ti cu lar men te por am bos es ses 
fa to res, in tro du zi ra em 1483, na ma ri nha por tu gue sa, o as tro lá bio aper -
fe i ço a do pelo ale mão Mar tin Be ha im, que fa ci li ta va a ori en ta ção em alto 
mar, a ati vi da de re do bra ra nos por tos por tu gue ses; o nú me ro de na vi os
cres ce ra e os es ta le i ros e mer ca dos nas ci da des da cos ta ofe re ci am mag -
ní fi co qua dro de ati vi da de co mer ci al. Os na vi os re gres sa vam ri ca men te
car re ga dos com te sou ros de um mun do des co nhe ci do, e o su ces so que
ani ma va seus lí de res a no vas aven tu ras in fla ma va num cír cu lo cada vez
mais vas to a sede de gló ri as e a am bi ção de ga nho. Mais do que o pro -
pó si to de li be ra do de fa zer no vas des co ber tas, que se du zia nu me ro sos
aven tu re i ros, le van do-os a em pre en der lon gín quos cru ze i ros, fa vo re ci am
mu i tas ve zes es ses fe li zes aca sos os ven tos e as cor ren tes. Des ta ma ne i ra 
foi que Pe dro Álva res Ca bral, na se ma na de Pás coa, a 22 de abril de
1500, des co briu a Ter ra de San ta Cruz, hoje Bra sil. Deve-se ob ser var, de 



pas sa gem, que já an tes, no ano de 1497, a cos ta sul-ame ri ca na fora ca su al -
men te des co ber ta por um cer to Amé ri co Ves pú cio. Mas como o in te -
res se de Por tu gal nes sa épo ca es ta va con cen tra do ex clu si va men te no co -
mér cio com o Ori en te e a rica Índia, am bos as se gu ran do-lhe mais co -
pi o sos e mais fá ce is pro ven tos do que as im pe ne trá ve is flo res tas do
Bra sil, con ten tou-se com as se gu rar por meio de mar cos, or di na ri a men te 
de pe dra, e do cu men tos es cri tos, o di re i to de pos se das no vas des co -
ber tas. Só no re i na do de D. João III, e de po is da per da de nu me ro sas
pos ses sões na Índia, se pen sou na co lo ni za ção da nova ter ra, o que será
tra ta do mais de ta lha da men te adi an te, na par te his tó ri ca. Con tu do, de
acor do com o nos so de síg nio, para fa mi li a ri zar quan to pos sí vel o le i tor
com a ter ra e a gen te do Bra sil, afi gu ra-se im por tan te des cre ver des de
logo os ca rac te rís ti cos lo ca is e ge o grá fi cos pe cu li a res à re gião bra si le i ra,
até onde per mi tir o es pa ço de que se dis põe. Só en tão se po de rá fa zer
um ju í zo cla ro so bre os acon te ci men tos his tó ri cos que mar cha ram de
mãos da das com as pe cu li a ri da des da ter ra, e so bre o de sen vol vi men to
do Bra sil.

O Bra sil de hoje abran ge uma su per fí cie de 172.000 mi lhas
qua dra das, se gun do o qua dro es ta tís ti co do Dr. Hüb ner, 151.973 mi lhas
qua dra das, se gun do A. von Hum boldt, ou 7.952.344 qui lô me tros qua -
dra dos. Os da dos são mu i to di fe ren tes e os ci lam en tre 172.000 e
173.000 mi lhas qua dra das. Não é ain da pos sí vel dar com ab so lu ta se gu -
ran ça um nú me ro de fi ni ti vo, por quan to as me di ções des se país co los sal
ain da não es tão in te i ra men te ter mi na das. A úl ti ma co mis são no me a da,
in cum bi da da ela bo ra ção de um mapa ge ral do Bra sil, deu à área, com -
pre en den do a re gião con fi nan do com a Gu i a na, Co lôm bia e a Con fe de -
ra ção Argen ti na, cu jas de mar ca ções ain da pre ci sam ser con fir ma das por 
tra ta dos es pe ci a is, como sen do de 8.337.218 qui lô me tros qua dra dos;
con tu do, o que é ab so lu ta men te exa to é que sua su per fí cie ex ce de a de
toda a Eu ro pa e ul tra pas sa cer ca de qua tor ze ve zes o ta ma nho da Fran ça.

Li mi ta-se a SO, O e NO com o oce a no Atlân ti co, ao nor te
com as Gu i a nas fran ce sa, bri tâ ni ca e com a Ve ne zu e la. Ao oes te-su do es te 
com a Nova Gra na da, Equa dor, Peru, Bo lí via, Pa ra guai e Re pú bli ca
Argen ti na, e ao sul com a Re pú bli ca do Uru guai. Estas fron te i ras tam -
bém não fo ram ain da em gran de par te de fi ni ti va men te de mar ca das.
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O Bra sil é po bre de ilhas que pos sam ser con si de ra das pro -
lon ga men to do con ti nen te. O úni co ver da de i ro ar qui pé la go, San ta Bár -
ba ra, ou Abro lhos (isto é, abra os olhos), foi sem pre uni ca men te en ca ra do 
como um pe ri go para os na ve gan tes, opi nião que só mi nu ci o sos es tu dos 
re cen tes pu de ram cor ri gir. Este ar qui pé la go fica a 30 mi lhas ma rí ti mas
da cos ta e com põe-se de cin co pe que nas ilhas e nu me ro sos es co lhos
agru pa dos, for ma dos por uma pe dra al va cen ta, que se es fa re la fa cil men te
no ar, mas que en du re ce con si de ra vel men te quan do sub mer sa. A au sên -
cia de água po tá vel tor na-as ina bi tá ve is por se res hu ma nos. Só num ou
nou tro lu gar es tão co ber tas de al gu mas plan tas agres tes ou cac tos, e
numa so li dão im per tur ba da ani nham ban dos de pás sa ros na ma i or har -
mo nia com la gar tos e ra tos dum ta ma nho ex tra or di ná rio. As ime di a ções 
das ilhas cons ti tu em ri cos pes que i ros, que atra em os ha bi tan tes da cos ta
e pes ca do res de ba le ia, par ti cu lar men te es tes úl ti mos, em cer tas épo cas
do ano. A ma i or e mais ao nor te des tas ilhas, cha ma da San ta Bár ba ra,
tem num dos seus ca be ços um fa rol, cuja luz al can ça gran de dis tân cia e
é um guia fiel dos na ve gan tes. A vida, po rém, se ria ali im pos sí vel para os 
três ou qua tro fa ro le i ros, se não se lhes en vi as sem pon tu al men te do
con ti nen te, to dos os me ses, os ví ve res de que ca re cem. As chu vas cons -
tan tes per mi tem a co le ta em cis ter nas da água ne ces sá ria. Um ar bus to, o 
se ri bá, úni co da sua es pé cie em todo o ar qui pé la go, deu o nome a uma
das pe que nas ilhas. A ba cia for ma da pe las ilhas e pe los ar re ci fes ser ve
fre qüen te men te de aco lhe dor fun de a dou ro a ve le i ros de pas sa gem, que
nele es pe ram ama i nem as tem pes ta des. Um gran de ban co de co ral a
oes te das ilhas cons ti tui, ao con trá rio, pon to pe ri go so, que to dos os na -
vi os evi tam cu i da do sa men te.

Mais im por tan te que o dos Abro lhos, po rém mu i to mais afas -
ta do, é o ar qui pé la go de Fer nan do de No ro nha, que se com põe de uma
ilha ma i or, di ver sas pe que nas e re ci fes. A uma dis tân cia de 30 mi lhas
ma rí ti mas avis ta-se o ca rac te rís ti co pico da Ilha, que cha mam Pi râ mi de,
que se ele va a 300 pés aci ma do ní vel do mar. A ilha está co ber ta de
ma tas es pes sas e, pos su in do bas tan te água po tá vel, tem as con di ções ne -
ces sá ri as à co lo ni za ção; mas li mi ta da, por que há qua se ab so lu ta fal ta de
chu vas e o solo pe dre go so é re fra tá rio à cul tu ra. Fer nan do de No ro nha
ser ve de pre sí dio para cri mi no sos, e es tes, jun ta men te com os 200 ho -
mens da sua guar ni ção, for mam atu al men te toda a po pu la ção das ilhas.
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A pes ca e al gu ma pe cuá ria cons ti tu em sua ocu pa ção. Para de fe sa con tra
pi ra tas fo ram cons tru í dos em 1738 di ver sos for tes so bre pe nhas cos so li -
tá ri os que se er guem no mar, cu jas pi to res cas ru í nas ain da se dis tin guem 
por en tre o ver de das pal me i ras, ja ca ran dás e cás si as. A cha ma da ilha
dos Ra tos, se me lhan te àque la, é igual men te ha bi ta da por sen ten ci a dos, e 
faz par te de um gru po ain da me nor de ilhas que fica mais ao nor te.
Con si de ra-se tam bém como per ten cen te ao Bra sil a ilha des co ber ta por
Tris tão da Cu nha, em 1506, no dia da Assun ção, mo ti vo pelo qual foi
cha ma da da Assun ção, ou da Trin da de, e de que os in gle ses se apo de ra -
ram em 1700. Uma ex pe riên cia fe i ta por eles, em 1781, para co lo ni zá-la, 
fa lhou, como tam bém ten ta ti va igual fe i ta pe los por tu gue ses que vol ta -
ram a sua pos se, sem dú vi da de vi do ao es go ta men to de to das as fon tes
de água po tá vel. Atu al men te a ilha da Trin da de só é ha bi ta da por ga tos e 
ca bras, que se tor na ram bra vi os.

Fi nal men te, é gran de o nú me ro de pe que nas ilhas nas en se a das, 
ba ci as e vi zi nhan ça da ter ra. São dig nas de men ção en tre as que fi cam
mais per to da cos ta: Ma ra jó, Me xi a na e Ca vi a na, na em bo ca du ra do
Ama zo nas: Ma ra nhão, com a ca pi tal da pro vín cia de igual nome; Ita ma -
ra cá na pro vín cia de Per nam bu co; Ita pa ri ca e Ti nha ré na pro vín cia da
Ba hia; do Go ver na dor, na en se a da de Ni te rói; Ilha Gran de, per to do
Rio de Ja ne i ro; São Se bas tião e São Vi cen te, na pro vín cia de São Pa u lo;
e San ta Ca ta ri na, na pro vín cia do mes mo nome.

Infe liz men te se en con tram ain da pelo me nos 100.000 mi lhas
qua dra das da imen sa su per fí cie do Bra sil no pri mi ti vo es ta do sel va gem,
ter ras de vo lu tas, sem dono. Da par te res tan te, 12 a 15 por cen to são
rios, la gos, pân ta nos, etc., de ven do ser con ta dos como to tal men te in cul -
ti vá ve is; e mes mo o res tan te, con quan to já par ti lha do en tre os ha bi tan tes
e na sua pos se, só está apro ve i ta do para cons tru ção ou cul tu ra na ba i xa
pro por ção de dois a três por cen to.

O Bra sil é em par te mon ta nho so, e em par te pla no. A pri me i ra
par te, tam bém cha ma da Andes Bra si le i ros, ocu pa cer ca de 50.000 mi lhas 
qua dra das. Do lado bra si le i ro dis tin guem-se como as ca de i as de mon ta -
nhas mais im por tan tes uma cen tral, a do Espi nha ço, ou Man ti que i ra; a
ori en tal, Ma rí ti ma, ou do Mar; a oci den tal, ou das Ver ten tes, e a do nor te,
com as mon ta nhas Pa ra ca í ma e Tu mu cu ma que. A ser ra do Mar, cha ma da
tam bém dos Órgãos, cor re ao lon go da cos ta des de a em bo ca du ra do
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rio da Pra ta até ao vale do São Fran cis co. No nor te, onde se afas ta mais
da cos ta, re ce be o nome de ser ra do Espi nha ço, ser ra das Agu lhas. Aí al -
can ça suas ma i o res al tu ras, sob os no mes de mon ta nha dos Órgãos,
pico dos Órgãos e mor ro do Pa pa ga io, com 7.300 e 7.000 pés. Os cu mes
mais al tos na par te nor te (na ser ra de Vila Rica), o Ita co lo mi e o Itam bé, 
al can çam só a al tu ra de 5.700 e 5.250 pés. A ser ra de Ita ti a ia é con si de ra -
da como sen do o cume mais ele va do, com uma al tu ra de 2.994 me tros
ou, se gun do ou tros, 3.140 me tros aci ma do ní vel do mar. As ser ras do
Mar e do Espi nha ço, com a ca de ia trans ver sal, cha ma da ser ra Ne gra, são 
até ago ra as úni cas ca de i as de mon ta nhas bra si le i ras bem co nhe ci das.
Me nos co nhe ci das são as cen tra is. A ser ra que nas nas cen tes do São
Fran cis co, en tão sob o nome de ser ra da Ca nas tra, in cli na-se para o nor te
até a ca de ia trans ver sal dos Pi ri ne us, cons ti tui a di vi so ra de águas para os 
três prin ci pa is sis te mas hi dro grá fi cos do Bra sil, o en tron ca men to de todo
o seu sis te ma oro grá fi co.

As mon ta nhas dis tin guem-se pe las suas for mas al ta men te ori -
gi na is, e apre sen tam-se sem pre se gun do sua for ma ção, ora em lon gas
ca de i as se me lhan tes a ata í des, ora em al tos pi cos em for ma de agu lhas,
que ex ci ta ram vi va men te a ima gi na ção dos na ve gan tes e dos na tu ra is.
No in te ri or do país, onde ao lado do gra ni to apa re cem tam bém ro chas
xis to sas, as mon ta nhas são den ti cu la das e como su bin do para o céu, em -
bo ra suas al tu ras não se jam mu i to gran des; ao pas so que as mon ta nhas
da cos ta, as dos ar re do res do Rio de Ja ne i ro, por exem plo, as se me -
lham-se mais a al tos zim bó ri os. A baía do Rio de Ja ne i ro, um dos mais
be los por tos do mun do, deve exa ta men te às for mas cu ri o sas das mon ta -
nhas que a cir cun dam sua in com pa rá vel be le za. No fun do do ca nal or -
la do de por ten to sas mas sas ro cho sas que gui a rá o na vio tal vez de po is de 
uma vi a gem tem pes tu o sa para um por to se gu ro, di vi sa-se a cha ma da
Gá vea, com 1.000 me tros de al tu ra, cujo lar go cimo, es tre i tan do-se mais 
um pou co para ba i xo, apre sen ta de fato, vis to do mar, al gu ma se me lhan ça 
com um ces to de gá vea. A les te ele va-se ou tra mon ta nha igual men te ma -
ra vi lho sa, o Cor co va do, por ten to so mons tro cor cun da, e do lado es -
quer do, jun to da en tra da da bar ra, enor me blo co de gra ni to, com a for ma 
exa ta de um Pão de Açú car in cli na do, e que por isto tem este nome.
Como toda ci da de tem um si nal ca rac te rís ti co seu, pró prio, não se po -
den do pen sar, por exem plo, em Ná po les sem o Ve sú vio, as sim tam bém
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o Pão de Açú car é um com ple men to in se pa rá vel do qua dro do Rio de
Ja ne i ro. To das as mon ta nhas men ci o na das de ram aos an ti gos na ve ga do res 
em seu con jun to a im pres são de um gi gan te em re pou so, cuja ca be ça,
que até se as se me lha ao per fil dos Bour bons, po de ria ser re pre sen ta da
pela Gá vea, e os pés, pelo Pão de Açú car. Qu an do o rei de Por tu gal, em 
1807, fu gin do à ar ro gân cia de Na po leão, pro cu rou re fú gio no Bra sil, en -
tão ain da pos ses são da co roa por tu gue sa, o re tra to des se gi gan te, como
o gê nio do país, foi-lhe apre sen ta do em si nal de boas-vin das, com a ins -
cri ção: “O Gi gan te le van ta-se”.

Mais ao lon ge apa re cem nes sa par te do Bra sil aque las mon ta -
nhas cu jas for mas in só li tas pren dem a vis ta, e que for mam a cha ma da
ser ra dos Órgãos, por seus pi cos, em for ma de pi râ mi des, pa re ce rem, a
uma ima gi na ção fan ta si o sa, tu bos de ór gão.

Con tras tan do com esse ma ra vi lho so ce ná rio da baía do Rio
de Ja ne i ro, a cos ta sul do Bra sil de sen ro la-se como um de so la dor de ser to
de are ia; os vas tos tra tos per to do Rio Gran de, par ti cu lar men te, tra -
zem-nos à men te o qua dro do Sa a ra.

A ofus can te are ia ama re lo-al va cen ta, que co bre aque la ex ten são 
de cos ta, é tão pro fun da, que o seu apro ve i ta men to se ria im pos sí vel.
Qu al quer ten ta ti va de do mí nio des se ele men to are no so se ria pe ri go sa
até mes mo para os ha bi tan tes das pou cas po vo a ções, que só se fun da -
ram lá por ca u sa da pes ca e do co mér cio. Há mes mo lu ga res onde a are ia
mo ve di ça en go li ria sem pos si bi li da de de sal va ção os se res hu ma nos e
ani ma is que se aven tu ras sem nas suas pro xi mi da des.

Des cre ver os ca rac te rís ti cos ge og nós ti cos do Bra sil em con -
jun to de ma ne i ra a po der-se fa zer uma idéia cla ra das con di ções ge ra is
de re gião tão vas ta se ria mu i to di fí cil, se não im pos sí vel. O go ver no já
tem por di ver sas ve zes pen sa do numa ex plo ra ção me tó di ca do país, a
exem plo do que há mu i to se fez nou tras par tes, mas nun ca le vou se ri a -
men te essa idéia avan te. Na tu ra lis tas es tran ge i ros mes mo, que des de
mu i tos anos têm per cor ri do o rico e in te res san te país, não ti ve ram, em
suas ex pe di ções ci en tí fi cas, qual quer au xí lio dos bra si le i ros; fo ram-lhes
até cri a das as ma i o res di fi cul da des, como acon te ceu, por exem plo, com
Ale xan dre von Hum boldt, ain da no prin cí pio des te sé cu lo.

As três ro chas pre do mi nan tes no Bra sil são o gna is se, o gra ni to 
e o ba sal to. So bre o gna is se en con tram-se em al gu mas zo nas do Bra sil
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aque las for ma ções, que, pela sua ri que za em ouro e em di a man tes, têm
des de sua des co ber ta atra í do mi lha res de aven tu re i ros. Esse me tal e
pe dras pre ci o sas são en con tra dos, mais fre qüen te men te ain da do que
nes sas ca ma das, nos ter re nos de alu vião, nas mon ta nhas, nas ca ma das
pro fun das de are ia, ar gi la e mar gue i ras nas pro vín ci as de Mi nas Ge ra is,
São Pa u lo, Go iás e Mato Gros so. Foi tam bém na pro vín cia de Mi nas
Ge ra is que em 1800 se en con trou o cé le bre di a man te que foi en gas ta do
na co roa de Por tu gal como o seu mais va li o so ador no. Além de di a -
man tes for ne ci am as pro vín ci as do sul do Bra sil ou tras pe dras pre ci o sas 
em quan ti da de, as mag ní fi cas ága tas e opa las, que eram trans for ma das
nas fa mo sas ofi ci nas de bru ni do res de ága tas de Obers te in, na pro vín cia 
do Reno, em jói as, bi be lôs e ou tros ob je tos. Há pe dras de gran de be le za
en tre elas, pe san do mu i tos qui la tes, em cuja ven da os co mer ci an tes mu i tas 
ve zes têm lu cro de al guns mi lha res de tá le res∗ de uma só vez.

Além das prin ci pa is pe dras aci ma men ci o na das, o pór fi ro e o
si e ni to são mu i to co muns, e no in te ri or, onde se en con tram, em lon gas
ca de i as, ro che dos com es sas pe dras, en con tram-se igual men te pe -
dras-liós con ten do fer ro, como tam bém pe dra cal cá ria e es pes sas ca -
ma das de ar gi la para ola ria. Nas nu me ro sas ca ver nas que pa re cem re sul -
tan tes de tre men das inun da ções, en con tram-se, numa gran de ex ten são,
nu me ro sos exem pla res de os sos fós se is de ma mí fe ros. Re cen te men te
fo ram tam bém en con tra das mu i tas ja zi das de car vão de pe dra e sal. Vul -
cões, que são tão co muns no Ja pão, por exem plo, não exis tem ab so lu ta -
men te em toda a imen sa re gião do Bra sil.

A abun dân cia de água é po rém ex tra or di na ri a men te gran de,
por quan to além da ex ten sa fa i xa de cos ta e além do por ten to so Ama -
zo nas, a ma i or ba cia hi dro grá fi ca da Ter ra, o Bra sil pos sui ain da nu me -
ro sos rios de gran de im por tân cia. O ma jes to so rio da Pra ta só toca ter -
ri tó rio bra si le i ro num cur to tre cho. Como vias flu vi a is, po rém, os rios
do Bra sil, de vi do às suas mu i tas ca cho e i ras e rá pi dos, atu al men te ain da
apre sen tam gran des obs tá cu los. Por meio de lon gos e tor tu o sos tra je tos
e de po is de se re u ni rem a ou tros rios, to das as águas bra si le i ras bus cam
um alvo co mum, o oce a no Atlân ti co, na cos ta ori en tal do país.
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O Ama zo nas, que aca bou de ser men ci o na do, a ma i or ba cia
flu vi al da Ter ra, abran ge uma su per fí cie de 130.000 mi lhas qua dra das
ale mãs, só uma sex ta par te me nor, por tan to, do que toda a Eu ro pa. A
ma i or par te do Ama zo nas (3.828 qui lô me tros) cor re no Bra sil. Seu com -
pri men to to tal está cal cu la do em 2.066 mi lhas ma rí ti mas; sua lar gu ra,
po rém, na em bo ca du ra, é nada me nos que 180 mi lhas ma rí ti mas. É o
Ama zo nas tam bém o rio mais pro fun do da Ter ra. Nal guns pon tos a
son da, con for me as se gu ram ex plo ra do res dig nos de cré di to, não en con -
trou fun do nem mes mo a 600 e 800 pés. Con tu do, pode ha ver al gum
exa ge ro nis so. Em todo caso, é cer to que ex ce de tudo o que a fan ta sia
pu der en gen drar nes se sen ti do.

O Ama zo nas tem, como o Nilo, suas en chen tes anu a is, seu
trans bor do fer ti li zan te e seu re cuo. Esse cres ci men to de pen de me nos
do der re ti men to das ne ves nas mon ta nhas (por que as mon ta nhas do
Bra sil não fi cam gran de par te do ano co ber tas de neve, como a cor di -
lhe i ra dos Andes) do que das chu vas pe rió di cas na re gião dos seus nu -
me ro sos aflu en tes. Nal guns lu ga res o rio sobe, em cer tas épo cas do ano, 
de 40 a 50 pés aci ma do seu ní vel nor mal. Na em bo ca du ra o cres ci men to
e a ba i xa das águas so fre tam bém a in fluên cia das ma rés. O ím pe to da
pre a mar, que no Ama zo nas cha mam po ro ro ca, ele va fre qüen te men te a
água em pou cos mi nu tos a uma al tu ra ex tra or di ná ria e en tra mu i tas ve zes
com tão gran de im pe tu o si da de, que não raro car re ga gran des tre chos de 
ter ra, ar ran ca pela raiz as ár vo res mais re sis ten tes, ca u san do, en fim,
enor mes es tra gos. A pro di gi o sa im pe tu o si da de com que se des pe ja no
oce a no e a ve lo ci da de de sua cor ren te za são tais, que ain da mu i to tem po
de po is de ter per di do de vis ta suas mar gens o na ve gan te no mar pode
be ber sua água sem mis tu ra.

São inú me ras as ilhas es pa lha das pelo mar de água doce que é 
o Ama zo nas, co ber tas de uma ve ge ta ção es pes sa pe cu li ar e de im ba ú bas 
de tron co bran co. Pode-se fa zer uma idéia da imen si da de des se rio, se
pen sar mos que mu i tas des sas ilhas têm mu i tas mi lhas de com pri men to e 
são re la ti va men te lar gas. Uma de las (Ma ra jó) tem nada me nos que 960
lé guas qua dra das de su per fí cie, sen do, por tan to, ma i or do que a Su í ça.

As mar gens do Ama zo nas são ba i xas e ti ra ri am todo o en can to 
da pa i sa gem, não fos se a ma ra vi lho sa ve ge ta ção da flo res ta vir gem que
as orla. Pe ne trar nos seus aflu en tes mais pró xi mos, que em ta ma nho
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não são in fe ri o res aos nos sos Reno e Da nú bio, se ria ir mu i to lon ge.
Alguns são fa mo sos de vi do às gran des ca cho e i ras que for mam, como,
por exem plo, o rio Ne gro e o rio Gran de.

Qu an to à ori gem do nome, rio das Ama zo nas, con ta-se que
este lhe foi dado pelo na ve ga dor Ore lla na, que em 1542 per cor reu todo
o seu cur so, e, na em bo ca du ra dum dos seus aflu en tes, o Trom be tas, foi
as sal ta do por ín di os a cuja fren te lu ta vam mu lhe res como fú ri as, in ci tan do 
os ho mens a atos de bra vu ra.

Den tro do Bra sil exis tem 18 rios de pri me i ra clas se, que der -
ra mam suas águas no rio gi gan te. À di re i ta fi cam: Xin gu, Ta pa jós, Ma -
de i ra, Pu rus, Co a ri, Tefé, Ju ruá, Ju taí, Ja va ri; à es quer da, Jari, Paru,
Trom be tas, Ja mun dá, Ua ta mã, Uru bu, Ne gro, Ja pu rá, Içá.

Aba i xo e fora da re gião do Ama zo nas há pou cos rios no tá ve is 
de sa guan do no oce a no. Aci ma de to dos está o São Fran cis co, que é tan to
mais im por tan te para o país, por per ten cer-lhe toda a re gião que rega.
Infe liz men te nem todo o seu cur so é na ve gá vel, sen do in ter rom pi do pela
cé le bre ca cho e i ra de Pa u lo Afon so.

A água cor re pri me i ro com ver ti gi no sa ve lo ci da de en tre duas
co los sa is pa re des de gra ni to so bre um fun do for te men te in cli na do,
como uma tor ren te de sen ca de a da da mon ta nha, e pre ci pi ta-se su bi ta -
men te em três ca cho e i ras su ces si vas, num to tal de 80 a 84 me tros de al -
tu ra, com um es tron do como o rim bom bar do tro vão. Além des tas três
que das dis tin guem-se na ca ta ra ta mais qua tro ou tras que, pre ci pi tan -
do-se por fra go sos cor re do res, vão jun tar-se às ou tras. Dum efe i to ma -
ra vi lho so são, en tre elas, as ca cho e i ras de Angi qui nho e dos Dois Amo res.

Tão alta é a que da da gran de mas sa de água fer ven do e ro do -
pi an do im pe tu o sa que toda ela, num tur bi lhão de es pu ma, va por e es -
pes sas nu vens, se pre ci pi ta num caos tre men do, numa vo ra gem, no
abis mo. É todo o São Fran cis co um cur so de água na ve gá vel para bar cos
de gran de ca la do por 200 mi lhas ale mãs até ali, que se der ra ma por uma
bre cha na ro cha. Vis ta de lon ge, a ca cho e i ra do Ni a ga ra pode tal vez su -
pe rar a de Pa u lo Afon so, mas vis ta de per to esta úl ti ma leva van ta gem,
por quan to a ri que za de for mas e as cam bi an tes de luz nas nu vens de
va por que se ele vam no es pa ço es tre i to em que se com pri mem as mas sas
de água for mam um con jun to tão gran di o so que ne nhu ma com pa ra ção
pode dar uma idéia, mes mo apro xi ma da men te. O va por de água que se
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ele va num por ten to so pi lar pode ser vis to, ilu mi na do pelo sol, a qua tro
lé guas de dis tân cia, en quan to ao pé do mes mo as ra ja das de ven to bra -
min do im pe dem a apro xi ma ção do es pec ta dor, sur pre so di an te da luta
dos ele men tos, ti ran do-lhe a res pi ra ção.

Como uma ma ra vi lha da na tu re za de ve mos men ci o nar aqui a
ca ver na si tu a da por ba i xo da ca ta ra ta, a cha ma da Fur na dos Mor ce gos.
Sua en tra da, a que se che ga des cen do por ín gre mes pe nhas cos, tem seis
me tros de al tu ra e 1,50 de lar gu ra. A ca ver na tem es pa ço bas tan te para
2.000 pes so as, tem 48 me tros de com pri men to e 88 de al tu ra.

Com pa ra dos com o São Fran cis co, os de ma is rios que desá -
guam na cos ta ori en tal do Bra sil são in fe ri o res em cur so e em im por -
tân cia. Res ta ain da men ci o nar o Ita pi cu ru, o Pa ra gua çu, o rio das Con tas,
o rio Par do, o Mu cu ri, tão pe ri go so para os co lo nos de vi do a suas exa la -
ções, e mu i tos ou tros de ma i or ou me nor cur so.

Mais para o sul o sis te ma flu vi al do Bra sil é me nos de sen vol -
vi do. Só na pro vín cia do Rio Gran de do Sul se en con tram no va men te
rios de real im por tân cia, como, por exem plo, o São Fran cis co do Sul, o
Ja cuí e ou tros; es tes, po rém, não cor rem para o oce a no, e sim para as
gran des la gu nas que or lam a ma i or par te da pro vín cia. A por ção de rios
que cor rem para o rio da Pra ta é, sem dú vi da, con si de rá vel, mas eles
são, em es ca la ain da mais ele va da, ve da dos à na ve ga ção, de vi do aos rá -
pi dos e que das-d’água. Mu i tos têm sido os co ra jo sos aven tu re i ros e na -
tu ra lis tas que têm ten ta do ex plo rar, com ris co da pró pria vida, es sas vias 
na tu ra is de co mu ni ca ção do país, que atra ves sam inós pi tas flo res tas vir -
gens, ten do tido, po rém, sem pre, que se con ven ce rem de que a co ra gem 
e o es pí ri to de ini ci a ti va hu ma nos são im po ten tes di an te dos in su pe rá ve is
obs tá cu los pos tos pela na tu re za. Ain da em 1865 o go ver no apa re lhou
uma ex pe di ção ex plo ra do ra, sob a di re ção de dois en ge nhe i ros ale mães
de nome Kel ler, que com seis bar cos, dos qua is cin co gran des com cin co
to ne la das de ca pa ci da de, teve por mis são ex plo rar ri go ro sa men te al guns
dos mais im por tan tes aflu en tes do gran de rio Pa ra ná, no in te res se da
na ve ga ção e da ciên cia. Já no ano de 1845 ti nha sido en vi a da para essa
mes ma re gião uma ex pe di ção com os mes mos fins. Os mem bros de
am bas, po rém, re gres sa ram sem ou tro re sul ta do além da con fir ma ção
de que os rios do oes te só numa es ca la mu i to li mi ta da se pres ta ri am à
na ve ga ção. Sete que das de água (as Sete Qu e das, ou Gu a í ra) obs tru em,
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só num lu gar, o cur so do Pa ra ná. Estas per ten cem, se gun do a obra re -
cen te men te pu bli ca da, O Impé rio do Bra sil na Expo si ção Uni ver sal de Fi la dél -
fia em 1876, ao nú me ro das mais im por tan tes que se co nhe cem, e po de -
ri am, quan do não pela al tu ra das pa re des de ro cha, mas con si de ran do o
vo lu me de água que se pre ci pi ta por uma es tre i ta gar gan ta de 70 me tros, 
num ân gu lo de 50º so bre uma su per fí cie in cli na da a 17 me tros de pro -
fun di da de, não re ce ar a com pa ra ção com as ca ta ra tas do Ni a ga ra.

Como ob ser va Aza ra, que vi si tou esta re gião em fins do sé cu lo 
pas sa do, a va po ri za ção das ca cho e i ras se ele va em co lu nas vi sí ve is a
mu i tas mi lhas de dis tân cia, for man do, à luz do sol, inú me ros arco-íris.
A 33 qui lô me tros de dis tân cia ain da se ouve o es tron de ar da água. Para
jul gar da mag ni fi cên cia des sa ma ra vi lha da na tu re za, re cor re-se às me di -
ções fe i tas pelo en ge nhe i ro Hunt, que ve ri fi cou ser de uma dis tân cia de
100 qui lô me tros a 1.500 me tros a lar gu ra do le i to do rio, de 12 me tros a
mé dia da pro fun di da de na ma i or al tu ra das águas, de um me tro por se -
gun do a ve lo ci da de da cor ren te za, do que re sul ta ser de 18.000 me tros
cú bi cos o vo lu me de água des pe ja do por se gun do. Além des tas há as fa -
mo sas ca ta ra tas de Si po tu ba, no ca u da lo so rio do mes mo nome, um
aflu en te do Pa ra guai, que, como nos diz Antô nio de Sou sa e Aze ve do,
que o vi si tou em me a dos do sé cu lo pas sa do, se pre ci pi tam per pen di cu lar -
men te duma al tu ra de 132 me tros.

Fo ram mu i to in te res san tes os re sul ta dos das ci ta das ex pe di -
ções no que se re fe re à des co ber ta dos ves tí gi os per di dos da cul tu ra que
até o me a do do sé cu lo de zes se te ti nha sido ten ta da aí pe los mis si o ná ri os,
en tre os ín di os.

O rio Pa ra guai tem a mes ma im por tân cia, no sul, que o Ama -
zo nas, no nor te, na cul tu ra das ter ras, com suas en chen tes pe rió di cas.

Re pre sen tam pa pel im por tan te para a na ve ga ção, ao lado dos
rios, as nu me ro sas la go as ou la gu nas, das qua is a ma i or, a la goa dos Pa tos, 
na pro vín cia do Rio Gran de do Sul, tem 130 mi lhas ma rí ti mas de com -
pri men to e 40 de lar gu ra (se gun do cál cu los mais re cen tes 303,6 qui lô -
me tros de com pri men to e 66 qui lô me tros de lar gu ra). Esta la goa, que,
aliás, não ofe re ce me nos pe ri go que o oce a no, está li ga da a este por um
ca nal na tu ral. Me re ce tam bém men ção a la goa Mi rim, na mes ma pro vín -
cia do Rio Gran de, com 171,6 qui lô me tros de com pri men to e 46,2 qui -
lô me tros de lar gu ra. Além des tas há as la go as de Ma ri cá, Ara ru a ma e
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Feia, na pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, e as de Se quia e Man gua ba, na pro -
vín cia de Ala go as.

Na ilha do Ba na nal, ou de San ta Ana, na pro vín cia de Go iás,
e na Gu i a na Bra si le i ra exis tem tam bém al gu mas la go as con si de rá ve is,
que têm pelo me nos im por tân cia igual às exis ten tes no vale do Ama -
zo nas.

A cos ta do Bra sil tem 42 por tos, ocu pan do en tre eles o pri -
me i ro lu gar, de vi do ao seu ta ma nho e se gu ran ça, o do Rio de Ja ne i ro,
cujo con tor no mede mais de 198 qui lô me tros. Os ou tros por tos mais
im por tan tes, do Nor te para o Sul, são os do Pará, Ma ra nhão, Pa ra í ba,
Per nam bu co, Ma ce ió, Ara ca ju, Ba hia, Ilhéus, San ta Cruz, Por to Se gu ro,
Vi tó ria, San tos, Pa ra na guá, San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul.

Pode-se bem ima gi nar que a eva po ra ção des sa for mi dá vel
mas sa de água, como a flo ra tro pi cal do vas to ter ri tó rio bra si le i ro, não
pode de i xar de ter gran de in fluên cia so bre o cli ma que, além dis so,
abran ge di ver sas la ti tu des. O ca rac te rís ti co ge ral do mes mo é ser mu i to
quen te. A neve e o gelo são tam bém ra ros na par te mais fria e mais ao
sul, e nun ca se pro lon gam por tem po bas tan te para in flu í rem mu i to no
as pec to ex te ri or da flo ra. Ali, na tu ral men te, onde o Equa dor cor ta o país,
o ca lor é tro pi cal; as pro vín ci as do Nor te são por isso em ge ral mais
quen tes que as que fi cam mais per to do Pólo Sul. Na cos ta a bri sa do mar 
ame ni za um pou co o ca lor. Os me ses mais quen tes são os de ja ne i ro e fe -
ve re i ro, o mais fres co, o de ju lho, quan do a mé dia da tem pe ra tu ra re gu la
en tre 17 e 18 gra us Re a u mur. O cli ma tem to das as ca rac te rís ti cas dum
cli ma quen te ma rí ti mo; é, con tu do, dig no de nota que a pas sa gem do
ve rão para o in ver no se faz mu i to mais ra pi da men te do que o in ver so.

A gran de uni for mi da de da tem pe ra tu ra e o fra co ar re fe ci men to 
du ran te as no i tes, par ti cu lar men te no Rio de Ja ne i ro, onde por ou tro
lado a in fluên cia do mar be ne fi cia os ha bi tan tes, faz o ca lor pa re cer mais 
opres si vo e en ti bi an te do que de fato é. Se gun do mi nha pró pria ex pe -
riên cia, é al ta men te sin gu lar que a re sis tên cia à ener van te in fluên cia
cli má ti ca dos eu ro pe us, no co me ço de sua per ma nên cia nes sas re giões,
é mu i to ma i or que de po is de cer ta de mo ra ne las. Uma fe i ção mu i to de -
sa gra dá vel do cli ma bra si le i ro é a gran de umi da de do ar, que sem dú vi da 
é de gran de van ta gem para o cres ci men to das plan tas, mu i to con cor ren do 
para a exu be rân cia e o ple no de sen vol vi men to da flo ra tro pi cal, e tan to
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mais pre ju di ci al à sa ú de hu ma na e à con ser va ção dos ob je tos. Os me ta is 
são afe ta dos com in crí vel ra pi dez pela umi da de; pa péis, li vros e ar ti gos
de cou ro fi cam em pou co tem po co ber tos de mofo. O co mér cio em
ar ti gos de cou ro e se me lhan tes tor na-se uma das mais di fí ce is ta re fas.
Fo mos mu i tas ve zes tes te mu nha de como um ven de dor de lu vas de pe li ca 
as ti ra va uma a uma do en vol tó rio de al go dão, para mos trá-las ao com -
pra dor, tor nan do a guar dar com os mes mos cu i da dos, ao abri go do ar,
as não es co lhi das.

Di fe ren ci am-se em ge ral, no Bra sil, só duas es ta ções, a es ta -
ção seca e a das chu vas. As chu vas caem ge ral men te sob a for ma de sú -
bi tos agua ce i ros di lu vi a nos que vão per den do aos pou cos a im pe tu o si -
da de, para man te rem-se cons tan tes por se ma nas e até me ses. Em 1811
uma des sas chu vas no Rio de Ja ne i ro du rou 100 dias e não fo ram pe -
que nos os da nos que as inun da ções ca u sa ram à ci da de. Du ran te as fre -
qüen tes tro vo a das sur gem às ve zes vi o len tas ven ta ni as (tu fões), cuja ca -
pa ci da de de des tru i ção foi mos tra da em 12 de ja ne i ro de 1817: du rou
só vin te mi nu tos, mas foi tão vi o len ta que 220 pes so as nos na vi os an co -
ra dos no por to en con tra ram a mor te. Ver da de i ros fu ra cões como os das 
Anti lhas, cha ma dos ci clo nes, são mu i to ra ros aba i xo do Equa dor, con -
tu do ain da se re cor da com hor ror um que a 19 de mar ço de 1817 as so lou 
a Ba hia. As on das do mar ele van do-se a al tu ra de mon ta nhas ame a ça ram
des tru ir a ci da de. Por fe li ci da de, po rém, quan do a par te ba i xa da ci da de
já inun da da cor ria esse ris co, a vi o lên cia dos ele men tos des tru i do res
que brou-se nas ín gre mes en cos tas da ci da de alta.

São fa mo sos no Sul do Bra sil os im pe tu o sos ven tos do su des te 
e do su do es te, os cha ma dos pam pe i ros, que não raro du ram al guns dias
e são ti dos como ter rí ve is ini mi gos dos na ve gan tes.

As ba ci as dos gran des rios, com suas imen sas mas sas de água, 
e as den sas flo res tas vir gens que as cer cam, apre sen tam sin gu la res pe -
cu li a ri da des cli má ti cas que, po rém, só são mais per cep tí ve is nos seus
efe i tos so bre a fa u na e a flo ra.

O me lhor cli ma para os es tran ge i ros é o das pro vín ci as do Sul 
do Bra sil, San ta Ca ta ri na, São Pa u lo, Rio Gran de do Sul e uma par te de
Mato Gros so. As pro lon ga das es ti a gens, du ran te as qua is os cam pos
mu i tas ve zes pa re cem tos ta dos e as ár vo res e ma tas que ne les cres cem
fi cam sem fo lhas e como mor tas, são a ca u sa prin ci pal do in te ri or do
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Bra sil, em ge ral, so bre tu do os cam pos, que lá to mam o lu gar das sa va nas
nor te-ame ri ca nas, apre sen ta rem um as pec to de so la dor. Em al gu mas
pro vín ci as, a seca se ma ni fes ta pe ri o di ca men te pela com ple ta ou par ci al
au sên cia do pe río do das chu vas, como cos tu ma su ce der to dos os anos,
com gran de ri gor, no Ma ra nhão, a pon to da ter ra abrir pro fun das fen das,
a ve ge ta ção se ex tin guir in te i ra men te, os ani ma is mor re rem de fome e
sede e a po pu la ção ser for ça da a emi grar.∗

Rios e ri a chos se cam; qua se que nem uma poça de água pú -
tri da in di ca ain da o lu gar onde an tes cor ria um rio ca u da lo so. Se, no
en tan to, co me ça o pe río do re tar da do das chu vas, os vas tos cam pos
tos ta dos trans for mam-se em in ter mi ná ve is len çóis de água, re ga tos e
rios re a pa re cem ca u da lo sos e tudo re ver de ce e flo res ce em exu be ran te
es plen dor.

A ocor rên cia das es ta ções nos di ver sos me ses, as con di ções
do tem po e a con se qüen te tem pe ra tu ra em cada uma são di fe ren tes,
va ri an do com a po si ção ge o grá fi ca das di ver sas pro vín ci as.

O Bra sil, no que se re fe re às suas con di ções de sa lu bri da de,
não pode ser jul ga do des fa vo ra vel men te. É cer to que apa re ce aqui e ali a 
tão te mi da fe bre ama re la, par ti cu lar men te em lu ga res em que a eva po ra -
ção de gran des mas sas de água e o ca lor tro pi cal fa vo re cem essa mo lés tia; 
na tu ral men te os eu ro pe us re cém-che ga dos e os es tran ge i ros em ge ral
têm de pa gar, com a aqui si ção de di ver sas mo lés ti as, seu pou co caso em
evi tar o ca lor es cal dan te, os res fri a men tos e o abu so de fru tas e co mi das 
a que não es tão ha bi tu a dos. Por mu i to tem po, en tre tan to, an tes duma
fra ga ta in gle sa da Irlan da ter tra zi do o có le ra das Índi as Oci den ta is, o
Bra sil go za va de boa re pu ta ção, no que con cer ne à sa lu bri da de, prin ci -
pal men te toda a re gião aba i xo da Ba hia, ao con trá rio de ou tros pa í ses ul -
tra ma ri nos, como  Índia, Chi le e Peru. Por ou tro lado, uma do en ça pe -
cu li ar à ter ra é uma es pé cie de ga fe i ra, que ata ca de pre fe rên cia os ne -
gros, como tam bém a mons tru o sa in cha ção dos pés, co nhe ci da por ele -
fan tía se.
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cita são pe rió di cos, e não ao Ma ra nhão que é um dos lu ga res onde mais cho ve, na 
Ter ra. Hen ri que Buff, pro fes sor de Fí si ca, cita Ma ha buls hwar, de po is Gu a da lu pe
e em se gui da o Ma ra nhão, onde a pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca é ava li a da em 259.9
po le ga das pa ri si en ses. (N. T.)



A cha ma da ma lá ria, ou fe bre in ter mi ten te, ma ni fes ta-se com
mais in ten si da de de po is das inun da ções e da ba i xa das águas dos rios.
To das as mo lés ti as exis ten tes na Eu ro pa são en con tra das tam bém no
Bra sil. A va río la, di zem, é res pon sá vel pelo gran de des po vo a men to da
re gião do Ama zo nas, ten do ou tro ra oca si o na do gran de mor tan da de so -
bre tu do en tre os ín di os. Mu i tas ve zes as ca u sas da ma ni fes ta ção de uma
mo lés tia po dem ser afas ta das, que ren do se dar ao tra ba lho de in ves ti -
gá-las; no en tan to, sem a me nor pre o cu pa ção com os efe i tos e con se -
qüên ci as do ca lor ener van te, não é raro que mes mo nas ruas da ca pi tal o 
pro ces so da re mo ção de ani ma is mor tos se ope re só pela ação do sol e
do ar. Mu i tas ve zes bebe-se água im pu ra, de pre fe rên cia, a dar-se ao tra -
ba lho de pro cu rar me lhor. A ab sor ção de pe i xe e car ne se cos, mal sal -
ga dos, mu i tas ve zes com mau che i ro, como tam bém de man te i ga es tra -
ga da – uma subs tân cia ran ço sa, se bo sa, im por ta da sob o nome de man -
te i ga in gle sa –, em lu gar da qual se po de ria ter a me lhor man te i ga com a 
im por ta ção cri te ri o sa de gado va cum, con cor re para pro vo car epi de mi as 
e mo lés ti as de toda es pé cie.

Em mu i tos lu ga res, nas ma tas se ma ni fes ta o que os co lo nos
ale mães cha mam “mal da ter ra”, ou clo ro se tro pi cal, que en tre tan to só
se ma ni fes ta en tre os ha bi tan tes das flo res tas e pa re ce ir de sa pa re cen do
com o seu pro gres si vo des bas ta men to. As pes so as ata ca das des ta mo lés tia 
de vo ram, com ver da de i ra fome ca ni na, tudo o que en con tram e po dem
tri tu rar com os den tes; a ter ra e o bar ro in ci tam seu ape ti te.

É pro vá vel a in fluên cia do cli ma bra si le i ro so bre a pele do
ros to dos bran cos, que en gros sa pou co a pou co, de ma ne i ra a não de i xar
mais trans pa re cer o ru bor do san gue. Com exceção dos lá bi os, os ros tos
apre sen tam por isso uma cor pá li da, ama re lo-par da cen ta, e mes mo os
imi gran tes eu ro pe us per dem, de po is de lon ga per ma nên cia no país, a
cor lou çã das fa ces, re ve la do ra duma cir cu la ção sa dia. É tam bém sin gu lar
a ob ser va ção de que os ca be los da ca be ça dos eu ro pe us, mes mo quan do 
não te nham apre sen ta do an tes a me nor ten dên cia para isso, de po is de
lon ga per ma nên cia sob o céu bra si le i ro co me çam a en cres par-se, ra mi fi -
cam-se, e por fim se las cam nas pon tas.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capítulo II

A FLORA

A flo ra do Bra sil é ex tra or di na ri a men te rica; já são
co nhe ci das nada me nos de 20.000 es pé ci es de plan tas na tu ra is do país, e,
além des tas, exis te tam bém gran de nú me ro de ou tras es pé ci es exó ti cas,
que au men ta di a ri a men te, in tro du zi das nos úl ti mos tem pos. Os im por -
tan tes con tras tes, po rém, que de vi do ao cli ma ou à na tu re za do solo se
fa zem tam bém sen tir aqui, obri gam, an tes de tudo, a dis tin guir-se duas
di vi sões da flo ra: a das flo res tas vir gens e a dos cam pos. Ci en ti fi ca men te 
se ria pre ci so es ta be le cer ain da mu i tas sub di vi sões; não cabe, po rém,
aqui, de sen vol ver um sis te ma bo tâ ni co, e sim dar aos eu ro pe us uma
idéia tão cla ra quan to pos sí vel da pro di gi o sa na tu re za de uma par te do
mun do cuja flo ra é rica e inex ce dí vel e nos fica gra va da na me mó ria
como um ma ra vi lho so qua dro de ili mi ta da for ça cri a do ra.

Como é na tu ral, as flo res tas e os cam pos nas pro xi mi da des do
Equa dor têm as pec to di fe ren te dos do sul e da cos ta do Bra sil, da mes ma
for ma que nas pro xi mi da des das re giões dos gran des rios a flo ra é di fe -
ren te da do ser tão. As flo res tas vir gens, que no seu sel va gis mo pri mi ti vo
ain da não pro fa na do pela mão do ho mem se apre sen tam ao in tru so sur -



pre so, cha mam-se, no Bra sil, “mata vir gem”. Um frescor con for tan te ba -
fe ja o pe re gri no e em pol ga-o o en can to duma flo ra feé ri ca; uma eter na
ân sia de cres cer ele va as ár vo res a al tu ras ma jes to sas, e não con ten te com
es ses gi gan tes cos e an ti quís si mos mo nu men tos, a na tu re za tira ain da de
cada tron co se i va bas tan te para dar vida a no vas for mas ve ge ta is.

Em lu gar da que le mo des to, pou co va ri a do ata vio das flo res tas 
eu ro péi as, des do bra-se aqui uma ine fá vel va ri e da de de for mas de tron cos, 
fo lhas e flo res. Cada um des ses co los sos ve ge ta is que bus cam o céu di -
fe re do vi zi nho pela sin gu la ri da de de suas for mas, e aos pés de cada gi -
gan te cres ce um ema ra nha do de ar bus tos ver de jan tes e mo i tas flo ri das,
tudo en tre te ci do numa far tu ra de co res, flo res e fo lhas va ri e ga das.
Árvo res e tron cos es tão guar ne ci dos duma imen sa rede cu jas ma lhas
co los sa is são for ma das pelo en tre la ça men to de tre pa de i ras mul ti for mes
que pen dem des de o seu ápi ce, que não só co brem a flo res ta como pa re -
cem en re dar tam bém a alma do con tem pla dor num ines pe ra do en can to.

Espes sos ca pin za is co brem as ter ras ala ga di ças com tal viço e
em tal abun dân cia, que for mam uma pa re de ver de im pe ne trá vel, tor -
nan do o avan ço im pos sí vel, quan do não se abre ca mi nho com um ins -
tru men to cor tan te. Den tre as múl ti plas es pé ci es de ár vo res, as pal me i ras 
ace nam com suas for mas ele gan tes so bres sa in do no la bi rin to ver de e
com ple tan do a im pres são de exo tis mo da re gião. Algu mas das ár vo res
mais for tes pa re cem es tar em ati tu de hos til re cí pro ca e em pe nha das em
luta pela exis tên cia. É uma luta si len ci o sa, a que se fere en tre elas; não
obs tan te, aqui e ali já tom ba ram inú me ras ví ti mas. Mu i tos ca dá ve res de
ár vo res co los sa is ja zem de sar ra i ga dos por ter ra, mas so bre seus cor pos 
ca í dos de sen vol vem-se no vas vi das. Alguns des ses tron cos ar ras ta ram
ou tros na que da, sem eles pró pri os al can ça rem a ter ra por te rem sido
de ti dos pela vi ço sa ve ge ta ção an tes de tocá-la; e esta por sua vez ar ras ta
ou tros com pa nhe i ros mais fra cos der ri ban do-os: um qua dro sim bó li co
da vida hu ma na, na qual tan tas ve zes o des ti no de um al can ça ou tros ar -
ras tan do-os para a ru í na. Com isso for mam-se do modo mais na tu ral
exem pla res ar qui te tô ni cos. Au da ci o sos ar cos su ce dem-se a gro tes cos
res tos de ár vo res, ele van do-se como tor res al ta ne i ras, e al guns gi gan tes
ca í dos da flo res ta for mam pon tes li gan do as mar gens flo ri das dum ri a cho 
que cor re es pu man do so bre um le i to ro cho so. Nou tros lu ga res são ro chas 
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nuas e er mas que sur gem na som bra das ra ma gens, au men tan do a mul ti -
pli ci da de de as pec tos da flo res ta vir gem.

Por mais gi gan tes cas e es tra nhas, po rém, que se jam as for mas 
que po vo am a flo res ta vir gem, e por mu i to ma ra vi lho sas que se jam por
si, sua re pe ti ção cons tan te não é de mol de a man ter o des lum bra men to
sem di mi nu i ção, numa per ma nên cia mais de mo ra da. A vis ta con for tan te 
do céu azul, a abun dân cia de luz e vida, que ele der ra ma so bre as co i sas
e cai so bre a pró pria alma, faz fal ta pe no sa men te aqui, e sua fal ta não se
de i xa subs ti tu ir pela ma ra vi lha mais pro di gi o sa da na tu re za. Pre fe re-se,
como con fes sa ram ou tros vi a jan tes, as fa i as, car va lhos e flo res tas de pi -
nhe i ros, eu ro pe us, de po is de al gum tem po, à flo res ta vir gem. Por que até 
mes mo o fres cor re la ti va men te re con for tan te, que nos pa re ce ro de ar no
co me ço da tra ba lho sa pe ne tra ção, cede lu gar, ao pe ne trar-se mais pro -
fun da men te, a uma at mos fe ra aba fa di ça, pois a gran de mas sa de plan tas
im pe de com ple ta men te a cir cu la ção do ar. O che i ro de po dri dão que
ema na das plan tas e ani ma is em de com po si ção im preg na mu i tas ve zes a
at mos fe ra tão de sa gra da vel men te, que su pe ra o aro ma de to das as flo res.

Entre to dos os gê ne ros de plan tas, que po vo am a flo res ta vir -
gem, dis tin guem-se, como por toda par te nas flo res tas tro pi ca is, de vi do
à pe cu li a ri da de de suas for mas, par ti cu lar men te os mem bros da fa mí lia
das Bom bá ce as, as Su ma ú mas, uma es pé cie de Mal vá cea que cha ma a
aten ção de vi do ao seu mons tru o so tron co e ga lhos e ao viço de sua
fron de. São nu me ro sas as es pé ci es de Pal me i ras, en tre elas deve-se
sa li en tar a tão bela quan to útil pal me i ra Bu ri ti (Ma u rí tia fle xu o sa) que,
com as suas fo lhas em for ma de le que, ele van do-se fre qüen te men te a
mais de 100 pés no ar, em mu i tos lu ga res cres cem tão jun tas, que seus
tron cos ver des, li sos, ali nha dos um ao lado do ou tro, pa re cem pa li ça das
dum enor me for te. Con tras tam com es ses tron cos gi gan tes cos a Ju ça ra
(Eu ter pe edu lis) e a Açaí (Eu ter pe ole ra cea), mu i tas ve zes cres cen do jun to a
elas, que per ten cem ao nú me ro das pal me i ras mais de li ca das, e so bre tu do
a no bre Ana já (Ma xi mi li a na re gia), as sim cha ma da pelo cé le bre vi a jan te
von Mar ti us, em ho me na gem ao Rei Ma xi mi li a no da Ba vi e ra. Fi lha de li -
ca da da flo res ta, er gue-se al ti va e es guia com sua fo lha gem leve e tê nue
com in com pa rá vel ele gân cia so bre o ta pe te ver de-es cu ro das plan tas ras -
te i ras que a ro de i am. Seus ra mos frá ge is, que a mais li ge i ra bri sa agi ta,
têm tan ta be le za em si, que o ho mem ab sor to na sua con tem pla ção es -
que ce to dos os pe ri gos com que a flo res ta vir gem cer ca suas ma ra vi lhas.
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A bri lhan te fron de das Hi po cas ta ná ce as e Avin cê ne as; os pro -
di gi o sos cha cos es car la tes das Schou bo e as; a ma ra vi lho sa es ca la das Be gô -
ni as cor-de-rosa e ama re lo-dou ra do; as flo res vi o le ta-ave lu da das da
Eris ma; as enor mes fo lhas da Ca ro li na prin ceps, cu jos ga lhos mu i to ex -
ten sos qua se não po dem sus ten tar os fru tos pen ta go na is, do ta ma nho
duma ca be ça, che i os de se men tes como amên do as; os lin dos ca chos das 
Dal bér gi as e Andi rás – tudo faz re al çar o qua dro ma ra vi lho so duma flo -
res ta tro pi cal. Con tu do, nem só as pal me i ras e as flo res pren dem a aten -
ção dos vi a jan tes, as inú me ras re pre sen tan tes da fa mí lia dos fe tos, com
as suas vas tas co pas e suas mu i tas ve zes tão sin gu lar fo lha gem, exal tam a
ad mi ra ção. Em ami gá vel as so ci a ção cres cem aqui o Cas ta nhe i ro (Bert hol le -
tia ex cel si or), com a Se rin gue i ra (Sip ho nia elas ti ca) e a ver de-es cu ro e bri -
lhan te Sal sa par ri lha (Smllax papy ra cea) dis tin guin do-se dos pou co vis to -
sos gru pos do mais sil ves tre ca ca u e i ro.

A rede de plan tas tre pa de i ras (ci pós) a que já nos re fe ri mos,
que tre pam e se en ro lam, vis ta mais de per to com põe-se de imen sa va -
ri e da de de plan tas per ten cen tes aos mais di ver sos gru pos, que cer ta -
men te, só de vi do a lhes ter sido ne ga do es pa ço, pa re ce te rem sido for -
ça das a tre par em bus ca de ali men to, ar e luz. Até mes mo uma pal me i ra
se tor nou tre pa de i ra e en ros ca seu tron co es pi nho so e elás ti co se me -
lhan te a um cabo na ár vo re ao seu lado, até al tu ras in crí ve is. As fo lhas
des sa pal me i ra, Ja ci ta ra (Des mon cus ma cro a cant hos e ort ha can tos), que são pe -
ni for mes, como é co mum nes ta fa mí lia, saem a gran des in ter va los do
tron co; as pon tas de cada fo lha têm nu me ro sos es pi nhos com pri dos e
cur vos, com os qua is se agar ra à ví ti ma in de fe sa. Os ci pós e as li a nas,
des de o mais de li ca do sar men to até ao cabo da gros su ra dum bra ço,
en ros cam-se como ser pen tes em in com pre en sí ve is en tre la ça men tos, es -
tran gu lan do por fim, num abra ço la o coôn ti co, as ár vo res gi gan tes cas
que até en tão lhes de ram ali men to e vida.

Lá onde um rio na ve gá vel, como o ba i xo Ama zo nas, atra ves sa 
a flo res ta, às ve zes só com mu i ta di fi cul da de o bar co con se gue ser em -
pur ra do atra vés do ema ra nha do ci po al, que se es ten de duma a ou tra
mar gem, por onde tre pa, em im pe ne trá ve is en tran ça dos, mu i tas ve zes
até a al tu ra de 20 pés. O es plen dor da flo res ta, quan do vis ta des ses rios,
é par ti cu lar men te gran di o so. Então se des ta cam mais – dis tin ta men te
no den so caos os vul tos gi gan tes cos de ár vo res co los sa is, e qua se to das
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as plan tas, os ar bus tos, como as que tre pam e se en ros cam, se põem
aqui em ma i or evi dên cia, bri lham mais e suas co res têm mais vida do
que vis tas de qual quer ou tra par te. A abun dan te flo ra ção das Ba nis té ri as 
cor-de-ouro pen de em ri cas gri nal das de al tu ras ina ces sí ve is e Con vol vu -
lá ce as azu is, bran cas e ama re las for mam pon tes aé re as nas tran qüi las en -
se a das do rio. O ta pe te de flo res que co bre a par te mais ele va da da
mar gem é te ci do de pé ta las de lí ri os, ra ba ças de flo res ama re las, de va -
ri e ga das Anin gas e Ará ce as. Sa li en ta-se uma Cu cur bi tá cea (Ela te ri um car -
ta gi nen se), que com um viço in crí vel co bre e aba fa to das as ou tras plan tas.
Nos ter re nos mais al tos, a flo res ta tor na-se mais ba i xa, com as co pas das 
ár vo res uni for mes, mais bri lhan tes e par ti cu lar men te ri cas em pa ra si tas.
Nes ta re gião apa re cem pal me i ras ori gi na is, en tre elas a Pa pi ú va com as
ra í zes fora da ter ra, seu tron co bar ri gu do no meio e que por isso os ín -
di os apro ve i tam para fa zer ca no as. Estão aqui re pre sen ta das pal me i ras
de Le que, pal me i ra Ro tin, for mas de li ca das e ma ci ças de to dos os gê ne ros 
de pal me i ras; to dos os tons pos sí ve is de ver de es tão aqui re pre sen ta dos,
des de o mais cla ro dos ver des dos Vi mi e i ros (Sa lix hum bold ti a na), tão es -
pa lha dos na Amé ri ca do Sul, até o su cu len to ver de-es cu ro das La u rí ne as,
que com a sua fron de bri lhan te dão uma im pres são de exu be rân cia e de
viço. Mu i to mais para o sul vêm jun tar-se a to das as for mas bi zar ras
des cri tas ain da a dos Cac tos e Po li pó di os, nos qua is a na tu re za pa re ce
ter-se es go ta do em cri a ções zom be te i ras e ao mes mo tem po hu mo rís ti cas. 
Impres si o nam a vis ta de modo não me nos in te res san te e es tra nho os
im pe ne trá ve is Bam bur ra is, que aqui e ali se ele vam a al tu ras es tu pen das
nas ba i xa das ao lon go dos rios. A ri je za e a re sis tên cia de suas cé lu las
não per mi tem nem um avan ço, nem a sua es pes sa ve ge ta ção, a vi são
para além de les. Uma ár vo re igual men te ca rac te rís ti ca das flo res tas bra -
si le i ras é a Anda bra si li en sis, que des de mu i to baixa es ten de as has tes co -
ber tas de fo lha gem den sa que se jun ta for man do fron do sa abó ba da. No 
des per tar da vida ve ge tal, de po is da es ta ção chu vo sa, des ta cam-se tam -
bém pela cor ró sea de suas fo lhas, e mais tar de pe los seus gran des ca chos
de flo res bran cas, as Sa pu ca i as (ALecy this ola ria par vi flo ra), o ma ra vi lho so
or na to das flo res tas. Me re ce ser men ci o na da a Bar ri gu da (Pour re tia tu ber -
cu la ta) do alto Mu cu ri, ár vo re cujo tron co se ele va até 70 pés, sem que
dele saia um só ga lho, mas que in cha per to da raiz to man do a for ma es -
qui si ta dum bar ril, com uma con sis tên cia leve e mole se me lhan te à da
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cor ti ça, o res to to man do tam bém con sis tên cia se me lhan te. Não é sem
efe i to que fi gu ram no qua dro en tre ou tras ár vo res al tas da flo res ta as
flo rí fe ras Ce sal pí ne as, como tam bém os le ves Lou re i ros, as al tas Ma ris e 
os Ce dros es gui os de que se fa zem as ca i xas para açú car, as Ormo si a nas 
de fo lhas plu mi for mes, o Pau-d’Alho com o seu che i ro ati vo de alho, e
mi lha res de ár vo res e ar bus tos sem nome.∗

Em al guns lu ga res a flo res ta con ta, en tre cen te nas de plan tas
e ár vo res úte is, tam bém o no bre Co que i ro, cu jos fru tos ori gi na is têm
múl ti plas apli ca ções e se tor na ram pro du to co mer ci al im por tan te.

Uma for ma pe cu li ar à flo res ta bra si le i ra, que deve ser men ci o -
na da, é a cha ma da Ca po e i ra, que re nas ce no solo das flo res tas der ri ba das.
Nos lu ga res onde exis ti am an tes ár vo res al ta ne i ras sur gem no vas plan tas 
ca rac te rís ti cas e es pes so ma ta gal. Des ta ca-se par ti cu lar men te en tre elas
uma ár vo re de con si de rá vel cir cun fe rên cia cujo tron co não é for ma do
por fi bras le nho sas, e sim por uma subs tân cia po ro sa, mole, se me lhan te
ao nos so mi o lo de sa bu gue i ro. Os co lo nos ale mães de ram-lhe por isso o 
nome sig ni fi ca ti vo de “Ka se ba um” (Árvo re-que i jo), e os bra si le i ros
cha mam-na Ma ria-mole.

As flo res tas, to da via, como nos apa re cem di an te dos olhos
nas des cri ções aci ma, não são en con tra das com igual es plen dor e ex -
ten são no res to do in te ri or do Bra sil. Como as prin ci pa is con di ções para 
sua exube rân cia são o ter re no úmi do e as chu vas pe rió di cas e abun dan tes, 
as flo res tas do in te ri or fi cam li mi ta das aos va les dos rios e às ter ras ba i xas. 
Qu an to mais elas dis tam des tas, tan to mais per dem os ca rac te rís ti cos da
ve ge ta ção tro pi cal e tor nam ao mes mo tem po pos sí vel a tran si ção gra -
du al para as cam pi nas ou cam pos do ser tão. Os bra si le i ros di fe ren çam
mu i tas es pé ci es des tes úl ti mos, que de sig nam de acor do com a na tu re za
do solo. Cha mam Cam pos Ge ra is as in fin das pla ní ci es on du lan tes co -
ber tas de gra mí ne as; Ta bu le i ros, os que são ca rac te ri za dos pela se cu ra e
ari dez; Cha pa das, ou Chãs, Ser tões, ou Des cam pa dos, e Agres tes, ou
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∗  O ca tá lo go da Expo si ção Uni ver sal de Fi la dél fia em 1876 enu me ra as plan tas úte is
do Bra sil sob as se guin tes ru bri cas: Plan tas fi bro sas 20, Ole a gi no sas 27, Go mo sas e
Re si no sas 24, Co lo ran tes, cer ca de 20, Aro má ti cas 19, Plan tas com fru tos co mes tí -
ve is ou em pre ga dos em usos do més ti cos, cer ca de um par de cen te nas de di ver sas
es pé ci es, cuja clas si fi ca ção bo tâ ni ca ocu pa ao todo 18 pá gi nas im pres sas. O nú me ro 
de ra í zes úte is e plan tas me di ci na is não se pu de ra ain da, até en tão, re la ci o nar.



Mi mo sos, que se dis tin guem pela ma i or con ti nu i da de e igual da de do rel -
va do, como pelo fres cor do seu ver de. Estes úl ti mos cons ti tu em prin ci -
pal men te as pas ta gens para os nu me ro sos re ba nhos de gado va cum, que 
ne les pro cu ram seu sus ten to em ple na li ber da de. As di ver sas es pé ci es de 
gra mí ne as es tão aí re pre sen ta das, e são mais ou me nos es ti ma das con -
for me sua uti li da de como for ra gem. Em al guns lu ga res atin gem uma al -
tu ra tal, que ho mens a ca va lo de sa pa re cem en tre elas. Não raro a uni for -
mi da de des ses cam pos é in ter rom pi da por uma ár vo re iso la da, gru pos
de ár vo res ou ar bus tos, às ve zes mes mo por pe que nos bos ques, onde o
viajan te so li tá rio, de po is de pe no sa jor na da a ca va lo, en con tra o al me ja do
abrigo con tra os abra sa do res ra i os do sol, e que con vi dam ao des can so
o tro pe i ro, para si e para suas mu las can sa das sob as pe sa das car gas de
pro dutos da cul tu ra eu ro péia que as sim le vam aos mais dis tan tes mer -
ca dos. Se es ses ma ta ga is se aglo me ram so bre gran des su per fí ci es, os
bra si le i ros os cha mam en tão Ca a tin gas. Essas ca a tin gas nun ca al can çam
a al tu ra e o vi gor das flo res tas. Con tu do, são co muns nes ses ma ta ga is di -
ver sas es pé ci es de pal me i ras que com suas fron do sas co pas ar re don da -
das im pri mem à pa i sa gem o selo do sul. Dig nas de men ção en tre elas, a
es pi nho sa Pi a ça ba e a igual men te bela e mu i to útil Car na u be i ra (Cory pha
ce ri fe ra). Den tre a ve ge ta ção ba i xa des ta cam-se ain da as pal me i ras Ari ri e
Ali cu ri, de cu jas has tes os ha bi tan tes dos cam pos so li tá ri os, por oca sião das
fo mes, sa bem pre pa rar um ali men to seco, po rém pou co nu tri ti vo.

As flo res tas na re gião su pe ri or do rio Pa ra guai, que de vi do à
gran de quan ti da de de Ipe ca cu a nha se tor na ram de gran de im por tân cia
para a Pro vín cia de Mato Gros so, apre sen tam as pec to pe cu li ar; as mar -
gens dos seus aflu en tes tam bém são co ber tas de bam bur ra is tão den sos
como não se en con tram em qua is quer ou tras par tes, e os agu dos es pi -
nhos da pe que na pal me i ra Tu cu mã di fi cul tam a pe ne tra ção nes sas flo -
res tas. Em al guns lu ga res en con tra-se gran de quan ti da de de Ta bo cas
gi gan tes cas (Gyne i rum sac cha ro i des) cu jos en tre nós su pe ri o res têm cer ca
de dois a três me tros de com pri men to e ser vem de has te para as se tas
dos ín di os ao lon go de qua se to dos os rios da Amé ri ca do Sul. Em qua se
to dos es ses rios as en chen tes anu a is de i xam nas suas mar gens lama e re -
sí du os, que não con cor rem para seu em be le za men to, mas que fa vo re -
cem o de sen vol vi men to de mu i tas plan tas pa ra si tas. Asso ci a das a es tas
vêem-se mu i tas plan tas aquá ti cas, que co brem as ro chas e os ban cos de
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are ia la va dos pe las águas, duma flo ra ção ró sea, de ma ne i ra que o rio às
ve zes pa re ce cor rer so bre um le i to de ro sas.

Nas províncias do Sul figura em primeiro plano na sua
paisagem uma árvore que deve certamente ser chamada a mais nobre
representante de todas as Coníferas a cuja família pertence o Pinheiro
(Araucaria brasiliensis). Com essa árvore aparece simultaneamente a
Congonha (Ilex paraguayensis). É raro aparecerem essas plantas para
além de 24º de latitude. Da Congonha ter-se-á oportunidade de falar
mais detalhadamente, por ser uma planta de grande importância na
economia do país.

Nas encostas pedregosas e escarpadas das montanhas o
conjunto da vegetação arbórea e de outra natureza é necessariamente
outro, diferente das planícies e em lugar das formas gigantescas, que se
encontram nas partes baixas, só se vêem árvores e arbustos enfezados
e de aspecto insignificante, fazendo lembrar a flora dos Alpes.
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No ano 1542 o na ve ga dor Ore lla na, ao per cor rer o gran de rio, en con trou uma
tri bo de mu lhe res guer re i ras que lu ta ram fu ri o sa men te e ex pul sa ram os in va so res. 

O gran de rio to mou en tão o nome de las e por Ama zo nas fi cou co nhe ci do



Ten do-se ten ta do pin tar no que fica aci ma um qua dro ge ral
das flo res tas bra si le i ras sob as mais di ver sas con di ções lo ca is, po de rá o
le i tor com pre en der a nar ra ção que se se gue das mi nhas pró pri as ex pe -
riên ci as per cor ren do em to dos os sen ti dos as flo res tas das pro vín ci as do 
Sul e ava li ar as di fi cul da des que terá de en fren tar o vi a jan te ou ex plo ra dor 
que por qual quer mo ti vo te nha de pe ne trar no seu in te ri or.

Fa zia ain da pou cas se ma nas que eu de sem bar ca ra na cos ta do
Bra sil e mal aca ba va de me re fa zer um pou co da fa di ga duma tra ves sia
que não foi isen ta de tem pes ta de e en jôo, quan do se me ofe re ceu a
opor tu ni da de de pôr os meus co nhe ci men tos a ser vi ço da Co mis são
Impe ri al de Agri men su ra, lon ge de qual quer ha bi ta ção hu ma na, fa zen -
do-os va ler da me lhor for ma. A ta re fa que ti nha pela fren te era pro ce der 
a me di ções numa vas ta ex ten são de ter ri tó rio qua se in te i ra men te co ber to
de flo res tas vir gens e, por meio de le van ta men to de ma pas mais exa tos,
tor nar pos sí vel seu apro ve i ta men to. Em com pa nhia de mais três en ge -
nhe i ros, um bra si le i ro e dois ale mães, de i xei para esse fim a hos pi ta le i ra
ci da de por tuá ria, con ten te por ver tão de pres sa sa tis fe i to o meu mais
ar den te de se jo, o de pe ne trar na flo res ta vir gem, e, bem mon ta dos,
par ti mos con ver san do ale gre men te para o nos so des ti no. Mu i tas ve zes
fui ten ta do, ao con tem plar os tre chos de mata que en con trá va mos no
ca mi nho, a con si de rar aque las ár vo res en tre la ça das de li a nas a de se ja da
flo res ta vir gem, mas logo me dis se ram que aque las eram só ca po e i ras, o
que au men ta va mi nha im pa ciên cia.

Só quan do o sol já se in cli na va para o ho ri zon te sur gi ram
di an te de nós as es cu ras mas sas das gi gan tes cas ár vo res da flo res ta vir -
gem, ten do por fun do as lon gín quas ca de i as de mon ta nhas. Em par te
al gu ma se di vi sa va uma en tra da nes se gran di o so e den so la bi rin to de ár -
vo res, for man do den sa e im pe ne trá vel mu ra lha. Ines pe ra da men te uma
ve re da qua se in vi sí vel vi rou para a flo res ta, só se alar gan do um pou co
de po is de en trar nela, e mos tran do aos pou cos ser um ca mi nho de
mu a res, já mu i to tri lha do, que nela pe ne tra va pro fun da men te. Qu an to
mais pe ne trá va mos na sua som bra tan to mais belo e en can ta dor se re ve -
la va o su bli me qua dro da na tu re za, que me tra zia à me mó ria os ar re pi os
ca u sa dos pe las des cri ções co o pe ri a nas que eu ou tro ra lia com tan ta ân sia.
Cada mi nu to pren dia mais, cada ins tan te ofe re cia algo novo para mim, e
es pe ra va sô fre go a cada vol ta do ca mi nho as no vas vi sões que iam sur gir.
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Um ban do de bu lhen tos pa pa ga i os, que nos sa apro xi ma ção
as sus ta ra, voou alto por cima de nos sas ca be ças para ou tra par te da flo -
res ta, e mu i to ao lon ge re per cu tia o de sa gra dá vel ber re i ro dos ma ca cos
ui va do res.

Meus com pa nhe i ros cha ma vam mi nha aten ção para as ár vo res
mais dig nas de nota, en tre ou tras para o tron co co los sal da pal me i ra Mi -
ri ti, tão em pre ga da para bar cos, as nas e ou tras obras de ma de i ra, e cujo
suco doce, que es cor re do talo dos fru tos quan do os cor ta mos, pro por -
ci o na uma be bi da re fri ge ran te aos ha bi tan tes des sa zona. Qu an to mais
nos apro fun dá va mos no re i no mis te ri o so da que la na tu re za es tra nha,
tan to mais ín vio se tor na va o ca mi nho, de res to in te i ra men te fa lho se -
gun do a con cep ção eu ro péia. Como que ca va dos pela re lha dum ara do,
lar gos sul cos ras ga vam a ter ra bar ren ta, e em mu i tos lu ga res es sas ba i xas 
no ca mi nho for ma vam char cos, que se alar ga vam até for ma rem ver da -
de i ros ato le i ros, ou la go as. Só cor ren do pe ri go é que po día mos con du zir 
nos sos ca va los por meio des ses obs tá cu los, sem po der mos, po rém, evi tar
que a cada pas so do ani mal a lama es pa da nas se, su jan do-nos até o ros to. 
Qu an do, como acon te cia às ve zes, meu ca va lo, pi san do num bu ra co
mais pro fun do, se ato la va até à sela, meus com pa nhe i ros riam e con so la -
vam-me, afir man do-me que aqui lo não era nada com pa ra do com os
tra ba lhos que ain da nos es pe ra vam.

Se mi nha aten ção não fos se cons tan te men te des vi a da pe los
in ces san tes pe ri gos do ca mi nho, como tam bém pe los aço i tes de ga lhos
co ber tos de es pi nhos e ra ma gens das plan tas em vol ta, po de ria eu ter
go za do tran qüi la men te o es pe tá cu lo que se ofe re cia à nos sa ex pe di ção,
equi pa da ao modo da ter ra. Cha péu de abas lar gas abri ga va-me ao atra -
ves sar os cam pos dos ra i os abra sa do res do sol, um pon cho azul e bran co
de te ci do leve de lã, com bar ras va ri e ga das, cu jos la dos ca íam flu tu an do
de am bos os la dos, gran des bo tas de mon tar com enor mes es po ras chi -
le nas com ple ta vam mi nha in du men tá ria, es tan do o ca va lo tam bém tão
pi to res ca quan to apro pri a da men te aja e za do ao modo do país, e car re ga do 
com a ba ga gem aco mo da da em vas tas bol sas na sela. Para en fren tar os
pe ri gos e obs tá cu los da vi a gem, tí nha mo-nos pro vi do de re vól ver em
bol sa de cou ro, e com pri das fa cas, se me lhan tes a pu nha is, subs ti tu íam as 
nos sas fa cas-de-mato ale mãs. Tí nha mos já tro ta do por mu i tas ho ras, o
dia se es ta va aca ban do, a fome e a sede co me ça vam a se fa zer sen tir,
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quan do a es cu ri dão da flo res ta cla re ou um pou co e, con ti nu an do pelo
nos so ca mi nho, avis ta mos al gu mas ca ba nas de bar ro. Eram as pri me i ras
ha bi ta ções de co lo nos ale mães que ali, lon ge da pá tria, vi nham ten tar a
sor te.

O tro pel dos nos sos ca va los so bre a tos ca pon te de to ros ti -
nha atra í do para as por tas das ca ba nas ban dos de cri an ças, que es pre i ta -
vam es pan ta das nos sa apro xi ma ção.

– Che ga mos – dis se o mais ve lho dos nos sos com pa nhe i ros,
co nhe ce dor do ca mi nho. – Ago ra, cada um pro cu re ar ran jar-se como
pu der, para nos sa es ta da nes te ermo. Na casa dos co lo nos deve ha ver
um quar to para nos sa pou sa da, con for me me dis se ram na ci da de, se
esta é a casa de Pe ter Menz.

– Olá, me ni nos – gri tou para os ga ro tos –, é aqui a casa de
Pe ter Menz?

Os me ni nos, ao in vés de res pon de rem, cor re ram para den tro
de casa, e pou cos ins tan tes de po is apa re ceu no um bral a fi gu ra cor pu -
len ta do dono da casa.

– Ah, ah! – ex cla mou bem hu mo ra do quan do nos viu. – São
cer ta men te os se nho res da Co mis são de Agri men so res. Meu com pa dre
de São Le o pol do já me es cre veu pre ve nin do-me de que iam che gar.
Po dem en trar, meu em pre ga do Jacó vai ti rar as se las dos ca va los e
levá-los para o po tre i ro; lá po de rão dar-lhes um pou co de mi lho. Para a
dor mi da te mos tudo ar ran ja do aqui den tro, como es pe ra ri am en con trar
na me lhor hos pe da ria da Ale ma nha. Os tra ba lha do res de que hão de
pre ci sar já es tão fa la dos; é só avi sá-los de que os se nho res che ga ram.

– Isso é con so la dor – dis se eu, ape an do-me e tra tan do de le var
eu mes mo mi nha ba ga gem para den tro da casa, como os ou tros es ta vam 
fa zen do.

O in te ri or da casa des guar ne ci da, dum só piso, não era, sem
dú vi da, tão sun tu o so quan to o hos pe de i ro anun ci a ra, e a re fe i ção de pão 
de mi lho e de tes tá vel vi nho por tu guês não es ta va nada con for me com o 
meu pa la dar, mas a fa di ga da vi a gem não me de i xou sen tir mu i to isso no 
mo men to, e mal me es ti rei no col chão de pa lha de mi lho ador me ci pro -
fun da men te.
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Qu an do acor dei, pela ma nhã, meus olhos ca í ram so bre um
de sor de na do amon to a do de co i sas, que jun ta men te com as nos sas dig nas
per so na li da des ti nham, com sur pre sa mi nha, sido le va das du ran te a no i te
para um quar to de pou cos me tros qua dra dos. Por fe li ci da de o cam po
foi-me den tro em pou co de i xa do li vre, por quan to meus com pa nhe i ros
de vi am co me çar seus tra ba lhos mais para o in te ri or da co lô nia.

De po is de ter pos to meus ins tru men tos em or dem e de me
ter agre ga do a seis ro bus tos peões, pos tos à mi nha dis po si ção no dia
se guin te, dos qua is al guns eram ale mães, par ti mos para a flo res ta vir gem 
pro vi dos de to i ci nho, fe i jão pre to e ca cha ça.

Re i na va per fe i ta tran qüi li da de no vale cer ca do de flo res tas, e
o sol, que ape sar da hora ma ti nal já que i ma va ha via mu i to, fez com que
per cor rês se mos de pres sa o ca mi nho de cer ca de uma hora por meio de
cam pos e plan ta ções. Nes se tra je to ti ve mos de atra ves sar mu i tos ar ro i os
e como, por fal ta de pon tes, tí nha mos que atra ves sá-los a vau, de ram-me 
uma boa opor tu ni da de de pôr à pro va a im per me a bi li da de de mi nhas
bo tas de cou ro de anta. Esses ar ro i os e ri a chos, que a flo res ta só em
cur tos tre chos de i xa se rem to ca dos pe los ra i os do sol, es ta vam frí gi dos,
e eram duma lim pi dez ad mi rá vel. Eu ia be ber no ri a cho que aca bá va mos 
de atra ves sar, quan do um pe que no bra si le i ro de ca be los ne gros, um dos
meus peões, me de te ve, pre ve nin do-me, o que foi con fir ma do pe los
de ma is, de que be ber a água de mu i tos des ses ri a chos era pre ju di ci al à
sa ú de. Vi o len tas di ar réi as e ou tras mo lés ti as ma ni fes tam-se fre qüen te -
men te, de po is de sua ab sor ção, e só aos pou cos con se gui ram os co lo nos 
cer ti fi ca r-se dos bons e maus efe i tos das di ver sas fon tes e ar ro i os. Assim 
pre ve ni do, tive de de sis tir de be ber.

De po is de ter atra ves sa do o úl ti mo ri a cho, ti ve mos de su bir
uma en cos ta bas tan te ín gre me an tes de che gar mos até um gru po de ár -
vo res de cam pe che, no lo cal onde eu ti nha de pro ce der à me di ção por
meio da flo res ta. Meus ho mens de sem ba i nha ram as fa cas que tra zi am,
me ti das em ba i nhas de cou ro, pen den tes do cin to, e com es sas fa cas
com pri das como um sa bre abri ram uma pi ca da atra vés de ex ten so ta bu al.

Des sa plan ta – Ta bua, que, com 10 a 12 pés de al tu ra, se pa re ce 
com o nos so jun co – exis tem di ver sas es pé ci es, que têm al gu ma im por -
tân cia para os co lo nos por lhes per mi ti rem jul gar a qua li da de e con di -
ções do ter re no con for me seu de sen vol vi men to.
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Ti nha eu aca ba do de in di car ao meu pes so al, de po is de ter
dis pos to meus ins tru men tos, a di re ção em que de vía mos avan çar, quan do 
um dos peões, com um par de vi go ro sos gol pes numa li a na de apa rên cia 
es qui si ta que pen dia de uma ár vo re, se ci o nou-a ofe re cen do-me uma das
ex tre mi da des e di zen do-me para metê-la na boca e ma tar, com o suco
que es cor ria abun dan te men te, mi nha sede, ain da não sa ci a da.

Era uma Cru ci a ne la, ou cipó-de-água, que de fato con tém um 
suco re fri ge ran te, e du ran te meus vá ri os tra ba lhos nas flo res tas vir gens,
de po is, mu i tas ve zes re cor ri a ela em lu gar da água tra i ço e i ra dos ar ro i os,
como be bi da.

Enquan to meus peões, com vi go ro sos gol pes de seus fa cões,
para a di re i ta e para a es quer da, para cima e para ba i xo, avan ça vam no
ema ra nha do de plan tas, e de po is de ter mos de i xa do o ta bu al para trás,
tive va gar para ob ser var cal ma men te e de per to a ma ra vi lho sa ve ge ta ção 
que me cer ca va. Ha via as fo lhas co los sa is das Ta i o bas, do ou tro lado as
es tí pu las acú le as duma es pé cie de Aloés ras te i ro, o ver de-cla ro de fe tos
de for mas es tra nhas e as ma ra vi lho sas flo res duma Orquí dea cres cen do
num tron co co los sal. Uma plan ta pa ra si ta, com flo res de um en car na do
vivo, pen dia, como uma lâm pa da, so bre as ca be ças de meus peões que
iam abrin do ca mi nho em ba i xo, e ci pós de to das as gros su ras e for mas
en ro la vam-se como ser pen tes nos tron cos ru go sos, ora es cu ros ora ver -
de-cla ros lu zen te, de ár vo res gi gan tes cas, se cu la res e sem nome. A mim
me acon te cia o mes mo que a ou tros vi a jan tes. No co me ço, e en quan to
mi nha ener gia es pi ri tu al de ex pan são es ta va ex ci ta da por tudo quan to
via, con ser va va-me aler ta e in cli na do, como no vi ço, a es cu tar com in te -
res se as li ções da ex pe riên cia do meu pes so al, e mes mo a ani mar as con -
ver sas com per gun tas. Mas aos pou cos, à pro por ção que avan çá va mos,
sen ti in vo lun tá ria e qua se in cons ci en te men te a in fluên cia que a gran di o sa
so li dão da flo res ta e sua ma jes ta de exer ci am so bre mim. Sen ti-me sub ju -
ga do; uma ad mi ra ção as som bra da mis tu ra va-se com um sa gra do chu ve i ro 
de sen sa ções que aque le ain da não pro fa na do re po si tó rio da Cri a ção
der ra ma va so bre mim. A lín gua, po rém, fi cou igual men te pre sa e eu
sen ti tam bém a mis te ri o sa in fluên cia da flo res ta vir gem so bre mi nha
alma, como esta se ma ni fes ta até mes mo so bre os ín di os, ha bi tu a dos às 
flo res tas.
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Sur pre en deu-me a re la ti va au sên cia de cri a tu ras vi vas, não
obs tan te o re i no ani mal, como me ti nham dito, não ser me nos va ri a do,
sob es tes céus, que o ve ge tal. Com a con ti nu a ção da ex plo ra ção, po rém,
e de po is de ter es ta do me ses nas gro tas e flo res tas dos con tra for tes da
Ser ra, apren di a ad mi rar tam bém a ri que za da na tu re za nes se sen ti do.
So bre o solo úmi do, sob as abó ba das ver des for ma das pe las fo lhas gi -
gan tes cas das Arói de as e Ci ta mí ne as, sob os es pes sos tu fos de Be gô ni as, 
sob as tou ce i ras de de li ca das Gra mí ne as, vi vem os es tra nha men te re tor -
ci dos ca ra cóis, a fa bu lo sa sa la man dra, brin cam os ir re qui e tos la gar tos de 
olhos vi vos, es pre i tam as pre gui ço sas ser pen tes, e en ros cam-se gor dos
ta tus; por cima das plan tas ba i xas cor re o ve loz ve a do, se gui do pela onça 
fa min ta e abre ca mi nho a ana fa da anta ba ru lhen ta. Por en tre as mi mo sas 
e sob o teto aco lhe dor das pal me i ras voa o co li bri, cha ma do be i ja-flor
pe los bra si le i ros, indo e vin do de flor em flor, e enor mes bor bo le tas flu -
tu am no ar em vôos si len ci o sos e so nha do res. No cimo dos ele va dos
ce dros o tu ca no gri ta e amo la o bico, e en tre as ra ma gens duma mata de 
Ara u cá ri as, onde ama du re cem fru tos pre ci o sos, vi vem em ale gre so ci e -
da de ban dos de ma ca cos de lon gas ca u das; sal tan do dum ga lho para
ou tro, de li ca dos e áge is es qui los fo gem as sus ta dos com a gri ta ria dos
ban dos de pa pa ga i os ver de-es me ral da. Mas ao ex plo ra dor não é pos sí vel,
logo ao en trar na flo res ta, apre ci ar esta mul ti pli ci da de de for mas de
vida; o que se move por trás das ame i as ver des da flo res ta ele ape nas
ouve. O que se pas sa por trás do ver dor e do ci po al im pe ne trá ve is só lhe 
é dado ob ser var em ra ros ca sos es po rá di cos; só nas mar gens de al gum
rio ou na cla ra bóia aber ta pela que da de uma ár vo re po de rá ter a sor te
de vis lum brar os ha bi tan tes des ses mis te ri o sos la bi rin tos.

Ten do avan ça do mais, che ga mos a um lo cal aber to, onde as
ár vo res es gui as se ele va vam mais li vre men te e a vis ta po dia al can çar
mais lon ge. Aqui me foi pela pri me i ra vez pos sí vel acom pa nhar até ao
cimo da ár vo re o ema ra nha do das li a nas. Uma es pé cie de Ba u í nia, que
os bra si le i ros cha mam “Esca da-de-ma ca co”, por que lhes ser ve para
su bir até seus ale gres mi ran tes, cha mou par ti cu lar men te mi nha aten ção.

Não obs tan te le var co mi go mi nha es pin gar da, para sa tis fa zer
meu pru ri do de ca ça dor, não en con trei, nas mi nhas pri me i ras ho ras na
flo res ta vir gem, em que ati rar. Só para a tar de, quan do fi ze mos alto na
mar gem de um rio ca u da lo so para pre pa rar nos sa fru gal re fe i ção, uma
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som bra pas san do pe los nos sos pés me fez olhar para cima e vi um gran de 
pás sa ro pre to com o pe i to en car na do, mais ou me nos do ta ma nho dum
cor vo.

– Esse é um pás sa ro cu ri o so – dis se o peão per to de mim,
apon tan do para cima –, nós o cha ma mos “Sex ta-Fe i ra da Pa i xão”.

– Que re la ção tem ele com esse dia? – per gun tei.
– Esse pás sa ro – foi a res pos ta –, o se nhor pode crer ou não,

é in vul ne rá vel na Sex ta-Fe i ra da Pa i xão. Um dos nos sos ca ça do res da
co lô nia já pôs isso a pro va e con ven ceu-se da ver da de.

O ho mem pa re ceu fi car ofen di do com o meu sor ri so de in -
cre du li da de, pelo que lhe as se gu rei que não po ria em dú vi da sua pa la vra
por mais tem po.

Nes se ín te rim os ho mens, de po is de mu i to tra ba lho, ti nham
con se gui do acen der uma fo gue i ra e, ten do pos to na pa ne la que trou xé -
ra mos o fe i jão pre to, uma es pé cie pe cu li ar do Bra sil, e o to i ci nho, pu -
se mo-la ao fogo para co zi nhar.

Com mais cu i da do do que o meu pes so al, fiz um exa me mi -
nu ci o so do lu gar onde pen sa va re pou sar, es ten di o pon cho so bre a rel va 
vi ço sa, olhan do des con fi a do em vol ta, re ce o so de que hou ves se al gum
rép til ve no so nas vi zi nhan ças. Eu não ti nha ain da vis to ne nhum des ses
no ci vos ani ma is, mas o eu ro peu tor na do re ce o so de vi do às inú me ras
his tó ri as que ouve não pode do mi nar o medo des ses rép te is que os na -
ti vos olham com in di fe ren ça. O ho mem acos tu ma-se a tudo, e as sim
tam bém à pro vá vel vi zi nhan ça das ser pen tes na flo res ta; aliás, mu i tas
das histó ri as so bre elas são exa ge ra das. Não se pode ne gar que há aqui
mu i tas ser pen tes, mas um caso fa tal de que te nham sido ca u sa per ten ce
ao nú me ro dos ra ros.

Mal me ti nha aje i ta do no meu pon cho e pos to no des can so o
cão ain da ar ma do de mi nha es pin gar da, ouvi um as so bio cu ri o so e ru í dos 
na copa da ár vo re mais pró xi ma, que os peões ime di a ta men te me dis -
se ram ser de um ban do de ma ca cos. Le van tei-me de pres sa e cor ri para
o pon to de onde vi nham os sons. De fato, a uns cin qüen ta pas sos de
dis tân cia do nos so acam pa men to vi tre pan do e sal tan do por en tre os
ga lhos os ci lan tes, per se guin do-se e bri gan do por ca u sa dos fru tos, um
ban do de ma ca cos pre tos em ati tu des su ma men te cô mi cas, que olha vam 
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mu i to es pan ta dos para nós e, quan do me aven tu rei per to de ma is de
onde es ta vam, ar ma ram-se de pe da ços se cos de ga lhos e de cas cas para
obri ga rem-me a re cu ar. Por al guns mo men tos não me im por tei com a
pou co cor tês re cep ção, até que, por fim, um dos seus mís se is me atin giu 
em che io no ros to, ca u san do-me viva dor e, an tes que eu pu des se ti rar
das mãos de um dos meus ho mens a es pin gar da que me tra zia, im pe li do 
pelo seu ins tin to de ca ça dor, dis pa rou-a ele con tra um dos nos sos an te -
pas sa dos pre tos; os ou tros fu gi ram, mal ou vi ram a de to na ção. Ou vi -
ram-se en tão gri tos pun gen tes e, fra co de ma is para se man ter no ga lho,
o ma ca co atin gi do caiu a nos sos pés. Só en tão vi que tra zia um ma ca -
qui nho às cos tas, que ge men do de medo se agar ra va ao pes co ço da mãe 
mo ri bun da. Sal ta mos so bre ela e ti ra mo-lhes o pe que no ór fão; a ma ca ca 
fe ri da de mor te ti nha um ar tão pun gen te, que qua se la men tei o tiro se a 
pos se do lin do ani mal zi nho não me ti ves se fe i to de pres sa es que cer o
do lo ro so olhar da mãe. Devo no tar aqui que a luta com a mor te em al -
gu mas es pé ci es de ma ca cos e seus ge mi dos e ges tos são tão se me lhan tes 
aos hu ma nos, tão co mo ven tes, que o eu ro peu que os tes te mu nhou uma
vez ra ra men te se de ci de a man dar-lhes no va men te uma bala mor tí fe ra.
Nos so pe que no pri si o ne i ro per ten cia à raça dos ma ca cos Asso bi a do res,
tam bém cha ma dos ca pu chi nhos, e foi por mu i to tem po meu amá vel
com pa nhe i ro, du ran te mi nha per ma nên cia nes sas re giões, até que, num
aci den te in fe liz, o pe que no ami go en con trou a mor te em con se qüên cia
de en ve ne na men to.

O pre pa ro da nos sa re fe i ção, que afi nal to mou a for ma, numa 
pa ne la fu me gan te, de um cal do cor-de-cho co la te de as pec to du vi do so,
le vou mais tem po do que eu cal cu la ra, e o ca lor do meio-dia, que já an tes
es ta va in su por tá vel, au men ta ra tan to du ran te aque la pa u sa de duas ho ras,
que tive von ta de de to mar um ba nho re fres can te na água cla ra das ba ci as
for ma das pe las ro chas num ar ro io que por ali pas sa va. Antes, po rém, de
exa mi nar me lhor o lo cal, avis tei na mar gem, en tre os ra mos de uma ár -
vo re co ber ta duma bela flo ra ção que os co lo nos, por suas fo lhas po de -
rem ser trans for ma das em ali men to, cha mam “Back blä ter” ∗, en ros can -
do-se si len ci o sa men te en tre a fo lha gem uma co bra-de-água de qua tro
a cin co pés de com pri men to. Di an te dis so pas sou-me in te i ra men te o
de se jo de to mar ba nho. To da via os peões as se gu ra ram-me que essa es -
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pé cie de ser pen te per ten ce ao nú me ro das não ve ne no sas, e para me
con ven ce rem um de les se gu rou ha bil men te o rép til pela ca be ça, para
en tão matá-lo. Ma ra vi lho so foi o que me afir ma ram nes sa oca sião, isto
é, que o cor po das ser pen tes de po is de mor tas não de i xa de me xer-se
en quan to o sol não se põe. Mais tar de cer ti fi quei-me, em par te, da ver -
da de des sa as ser ção.

Qu an do re co me ça mos a mar cha e eu, para me en tre ter, to mei 
par te ati va com o fa cão no avan ço pelo ema ra nha do das li a nas, sem
pres tar aten ção onde des fe ria meus ri jos gol pes, meus tra ba lha do res gri -
ta ram de re pen te alar ma dos, e eu mes mo vi ime di a ta men te o mo ti vo do
alar me. Um en xa me de ves pas, tão den so que for ma va uma nu vem opa ca, 
avan ça va con tra nós, obri gan do-nos a cor rer. A de ter mi na ção e a fú ria
da que les ani ma i zi nhos, cujo ni nho, cer ta men te por inad ver tên cia, nos sos
gol pes ti nham atin gi do, era tal que nos sos pés não nos le va vam de pres sa 
bas tan te para lon ge de les. Uns cin co ou seis vo a vam sem ces sar a meu
lado, até que, agi tan do vi go ro sa men te meu cha péu de fel tro, con se gui
matá-los. Con tu do, ain da me fi ca ram nas mãos e no ros to os si na is de
sua re pre sá lia. Se gun do me con ta ram, o en con tro com um en xa me
des sas ves pas é mu i tas ve zes mais pe ri go so que com uma fera. Pes so as
que, ca mi nhan do pela flo res ta vir gem, en con tra ram-se for tu i ta men te
com um des ses en xa mes cons ta até te rem mor ri do em con se qüên cia das 
ter rí ve is fer ro a das.

Não nos cus tou pe que no es for ço sair dos es con de ri jos onde
nos tí nha mos re fu gi a do. Re u ni mo-nos no va men te, e vi, quan do fi nal -
men te nos en con tra mos, para meu con so lo, que to dos ti nham tido
como eu o seu qui nhão da aven tu ra. Não ou sá va mos, po rém, de for ma
al gu ma con ti nu ar no mes mo rumo, ago ra ocu pa do pe las ves pas. Tive,
por isso, de me con for mar com o ine vi tá vel e, com o au xí lio dos ins tru -
men tos, con tor nar o pon to pe ri go so, fa zen do um pe que no des vio.

O fim do dia se apro xi ma va e pen sei em pro cu rar o lu gar
onde tí nha mos re sol vi do per no i tar. Era ele uma plan ta ção so li tá ria, que
pe los meus cál cu los de via fi car a cer ca de boa meia hora para o lado da
nos sa pi ca da. De po is de ter mos mar ca do, por meio de di ver sos si na is, o
lu gar onde na ma nhã se guin te te ría mos de re co me çar nos so tra ba lho,
ar ru ma mos os ins tru men tos, e ora aga chan do-nos sob os ra mos aço i ta -
dos pelo ven to, ora tre pan do pe las en cos tas pe dre go sas dum vale cer ca do 
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de ro chas e de po is atra ves san do, ali vi a dos, no va men te, o ca pin zal fá cil
de afas tar, tri lha mos o pe no so ca mi nho de vol ta.

Cada vez se tor na va mais di fí cil ori en tar mo-nos no meio
onde nos en con trá va mos; os enor mes tron cos se cos dos gi gan tes da flo -
res ta cada vez pa re ci am mais fan tás ti cos aci ma de nos sas ca be ças. Co -
me ça mos a ou vir as no tas ca den ci a das dum fer re i ro, um pás sa ro bran co
com as in ter se ções das asas azu is, do ta ma nho dum pom bo, cujo gri to
anun cia a apro xi ma ção da no i te. No ho ri zon te já bri lha vam al gu mas es -
tre las, e um fres cor ma cio ame ni za va o ar. A no i te co me ça va a cair; a
no i te na gran de, vas ta flo res ta vir gem. Tí nha mos ten ta do sem ces sar
abrir ca mi nho com os nos sos fa cões, mas a de se ja da cla ri da de não se
que ria mos trar. Eu pa ra ra, ten tan do, com o au xí lio de um fós fo ro, con -
sul tar mi nha bús so la, quan do me so bres sal tei ou vin do o gri to de dor de
um dos meus ho mens que iam na fren te.

– Que há? – per gun tei so bres sal ta do; e res pon de ram-me: – O 
João está ca í do, san gran do.

– É pos sí vel? Como foi isso? – gri tei, acen den do uma pe que na
vela de cera que tra zia co mi go, por pre ven ção.

Um dos peões con tou en tão que avan ça vam na flo res ta um
pou co al vo ro ça dos por ter ca í do a no i te, sem se te rem aper ce bi do de
que João ti nha-se de mo ra do di an te dum obs tá cu lo mais di fí cil, e acon te -
ceu que o ho mem que vi nha atrás dele com o fa cão er gui do para gol pe ar
o mato fe ri ra-lhe as cos tas. Por fe li ci da de eu le va va co mi go uma pe que na
ca i xa com ata du ras, es pon ja e es pa ra dra po, com o que pude es tan car o
san gue que cor ria da fe ri da. O fe ri men to era só na car ne, mas o po bre
ra paz de via es tar sen tin do mu i ta dor, por que de mo rou mu i to tem po an tes 
que pu des se le van tar-se e acom pa nhar-nos, am pa ra do por um com pa -
nhe i ro. Adver ti dos por este aci den te pro cu ra mos com re do bra dos cu i -
da dos uma sa í da, o que só con se gui mos de po is de in di zí ve is di fi cul da des
e já mu i to tar de da no i te.

A pou sa da foi num ve lho bar ra cão de ma de i ra aban do na do,
que te ria ser vi do para guar dar as es pi gas de mi lho co lhi das na plan ta ção. 
Ne nhum le i to ma cio es pe ra va nos sos cor pos fa ti ga dos. E ten do der -
ra ma do tan to suor du ran te o dia sob o ca lor abra sa dor, éra mos tan to
mais sen sí ve is ao fres cor da at mos fe ra úmi da da ba i xa da onde fi ca va a
plan ta ção. Con tu do, de pres sa caí num sono pro fun do e be né fi co.
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Plan ta ções como esta que en con trei aqui são pe que nas áre as
que os co lo nos ar ro te i am mu i tas ve zes, lon ge de suas vi ven das, nas pro -
fun de zas das flo res tas vir gens por meio de der ru ba das, para ex pe ri men -
ta rem a fer ti li da de da ter ra. Na ma i o ria dos ca sos as aban do nam em
pou co tem po, a des pe i to de todo o tra ba lho em pre ga do na nova ter ra
ad qui ri da, e o vi ço so mato, ar bus tos e ár vo res, de pres sa apa gam es ses
pas sa ge i ros ves tí gi os da ati vi da de hu ma na.

No dia se guin te nos sa ca ra va na se pôs no va men te em mo vi -
men to, e as sim, de dia para dia, fui co nhe cen do a flo res ta vir gem com
os seus ma ra vi lho sos as pec tos, a que ain da me li ga ri am mu i tos in só li tos
acon te ci men tos. Adqui ri tam bém, com a de mo ra da per ma nên cia nas
flo res tas, cer tos co nhe ci men tos, que os no va tos só de po is de amar gas
ex pe riên ci as ad qui rem. Apren di a co nhe cer as inú me ras ár vo res, Gra piá, 
Pi nhoã, Ca ne la, Lou ro, Ca ti guá, Tim ba ú ba, Ca bre ú va, e mu i tas ou tras
mais, di fe ren ciá-las pela sua apa rên cia, e a co nhe cer suas uti li da des; sa bia
de sem ba ra çar-me nas si tu a ções mais di fí ce is, de sa fi ar os pe ri gos que a
flo res ta vir gem ofe re ce com as suas tor ren tes ca u da lo sas, pre ci pí ci os e
sú bi ta pre sen ça de pa re des de ro chas de ten to ras, seus ha bi tan tes hos tis
mul ti for mes, e, con tu do, su ce dia-me nes ta vi a gem qua se di a ri a men te
algo novo e in co mum. Se ria en fa do nho para o le i tor se eu qui ses se
nar rar cir cuns tan ci a da men te as aven tu ras que vivi; quan tas ve zes des -
ce mos de ver ti gi no sas al tu ras a gran des pro fun di da des pelo ca bos vi vos
das li a nas, como su bi mos pelo le i to de ca u da lo sos ri a chos até ao cume
de mon tes, de onde aos meus olhos ma ra vi lha dos se re ve la va uma tur bi -
lho nan te ca cho e i ra cuja be le za até en tão a tran qüi la flo res ta ve da va; de
que pra zer me en cheu o tiro cer te i ro que me pro por ci o nou a pele mos -
que a da duma onça como tro féu de caça! Tudo isto a fan ta sia dos le i to res
po de rá com ple tar. Por ago ra seja-me só per mi ti do acres cen tar que ne -
nhu ma des sas co i sas apa ren te men te tão pe ri go sas me le vou a evi tar a
flo res ta vir gem.

Um ano ti nha-se de pres sa pas sa do e eu já me ha bi tu a ra à idéia 
de de mo rar-me ain da mais tem po nas flo res tas so li tá ri as no exer cí cio de
mi nha pro fis são, quan do as mais pe que nas cri a tu ras des se mun do exó ti co, 
os in se tos, qua se im per cep tí ve is aos nos sos olhos, que são em ge ral ti dos 
como a ma i or pra ga das re giões tro pi ca is, me ti nham aos pou cos pos to
nes se pe no so es ta do que já tem obri ga do mu i tos vi a jan tes a to ma rem o
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ca mi nho de vol ta. Den tre eles foi um ani mal zi nho, uma es pé cie de
trom be te i ro que os bra si le i ros cha mam Mi cu im, e que vive na rel va
fres ca, que me ator men tou até ao de ses pe ro. Assim que pou sa vam em
cima da pele, apa re ci am pe que nos pon tos ver me lhos qua se in vi sí ve is e
de po is en ter ra vam nela seu com pri do fer rão ao mor rer, de i xan do uma
ir ri ta ção ve ne no sa, ca u sa do ra du ran te se ma nas duma co mi chão tão de -
sa gra dá vel que eu era obri ga do a co çar-me inin ter rup ta e vi o len ta men te. 
A isso se guia-se uma in fla ma ção que só ces sa va quan do o pe que no cor po 
es tra nho era ex pe li do. Esse es ta do, que se ma ni fes tou em mim com uma 
vi o lên cia in co mum e a que re sis ti por mu i to tem po, ata cou-me por fim
os pés, que in cha ram de ma ne i ra a não me po der cal çar, obri gan do-me a 
aban do nar mi nha vida nas flo res tas por mu i to tem po, para tra tar-me na
ci da de, à dis tân cia de mu i tos dias de vi a gem.

Mais tar de ain da me de mo rei a mi ú do nas flo res tas das pro -
vín ci as do sul do Bra sil, e com mais de mo ra da per ma nên cia na Amé ri ca
do Sul vim a co nhe cer tam bém as flo res tas do nor te des se país. Pude as -
sim cer ti fi car-me de que o nú me ro de fa mí li as, gê ne ros e es pé cie de
plan tas é gran de de ma is para men ci o nar de ta lha da men te, a não ser num
tra ta do de bo tâ ni ca, a uti li da de e pro pri e da de de cada uma em des cri ção 
de vi a gens. Con tu do, este ca pí tu lo não pode ser en cer ra do sem re fe -
rên ci as a al guns ve ge ta is dig nos de re pa ro.

Des ta ca-se pelo seu ta ma nho e de sen vol vi men to a Ga me le i ra, 
com seu tron co an frac tu o so per pen di cu lar e suas ra í zes an gu lo sas es ten -
den do-se por gran des dis tân ci as por cima da ter ra, o gi gan tes co Angi co
com sua ma de i ra tão rija, de gran de uti li da de, e suas fo lhi nhas ma ci as
pe ni for mes que mur cham de po is do sol pos to, e a plan ta ma lig na das
flo res tas do Rio Gran de do Sul, a Mata-Olhos, cujo suco le i to so cor re
abun dan te men te da cas ca quan do fe ri da e ame a ça de ce gue i ra os olhos
hu ma nos quan do os atin ge. Nas zo nas mais ba i xas da re gião do Ama -
zo nas, prin ci pal men te, cres ce a pal me i ra Ba bu nha (Gu li el ma spe ci o sa), que 
se en con tra tam bém em ou tras re giões da Amé ri ca do Sul, até a 3.000 e
4.000 pés de al ti tu de. Os fru tos ama re los-ouro, em for ma de pêra, des ta
ár vo re, quan do co zi dos ou as sa dos sa bem a nos sas ver da de i ras cas ta nhas, 
e são um man jar que ri do dos ín di os, que por isso tra tam-na com es pe ci a is 
cu i da dos. Mais im por tan te ain da nes sa re gião é a pal me i ra Açaí (Eu ter pe
ole o ra cea). Os fru tos, em for ma de ame i xas, des ta pal me i ra, ser vem para
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pre pa rar um pra to lar ga men te co nhe ci do e mu i to apre ci a do no Ama -
zo nas e no Pará, que as mo ças ín di as pre pa ram du ran te todo o ano,
para seu uso e para ven der.

A uti li da de da pal me i ra Pi a ça ba (Ata lea fu bu fe ra) é co nhe ci da
por toda par te, até mes mo na Eu ro pa, onde, so bre tu do nos úl ti mos
tem pos, o uso das vas sou ras e es co vas fe i tas das suas fi bras tem-se pro -
pa ga do lar ga men te. No Bra sil es sas fi bras subs ti tu em em par te em mu i tas 
apli ca ções o nos so câ nha mo. Uma bela pal me i ra do Ama zo nas, a Buçu
(Ma ni ca ria sac ci fe ra), ser ve para a cons tru ção das ca ba nas dos ín di os,
bas tan do uma só de suas fo lhas para fa zer a por ta.

Entre as de ma is ár vo res do Bra sil não pode fi car es que ci da a
Se rin gue i ra (Sip ho nia elas ti ca), que for ne ce o ca u cho. Este con sis te no
suco le i to so da ár vo re en du re ci do ao ar, que an tes mes mo de se tor nar
um dos mais lu cra ti vos pro du tos de ex por ta ção do Bra sil já era em pre -
ga do pe los ín di os em ca nu dos de ca chim bo e ou tros ob je tos. À Sal sa -
par ri lha e à Ipe ca cu a nha, duas plan tas me di ci na is im por tan tes, já nos re -
fe ri mos an tes. A Ba u ni lha é tam bém plan ta sil ves tre das ma tas do nor te
do Bra sil; con tu do, é pou co co lhi da e mal pre pa ra da. Mu i tas ou tras ár -
vo res e plan tas for ne cem pro du tos me di ci na is e dro gas co nhe ci das, com 
os qua is os na ti vos fa zem um co mér cio mu i to lu cra ti vo. Uma es pé cie de 
pal me i ra, a Car na ú ba (Co per ni cia ce ri fe ra), pro duz, só para lem brar essa
ma ra vi lha da na tu re za, nas suas fo lhas uma cera de que se fa zem ve las e
que é lar ga men te em pre ga da para ou tros fins, de ma ne i ra que sua ex -
por ta ção mon ta anu al men te a 300.000kg e até mes mo a um mi lhão.

Como se pode de du zir do que aci ma fica dito, a ri que za das
flo res tas e dos cam pos em fru tos sil ves tres e co mes tí ve is é mu i to gran de.
A ba na na, por exem plo, é uma ver da de i ra bên ção para os ha bi tan tes do
país. Qu i se ram sus ten tar que essa plan ta foi pri me i ro in tro du zi da do
Ve lho Mun do na Amé ri ca do Sul, mas os di ver sos mo dos como ocor re
e a va ri e da de de no mes pe los qua is, mes mo os ín di os, nos pri me i ros
tempos, a cha ma vam, pro vam que ela é na ti va. His to ri ca men te, pelo
me nos, não se pode tra çar o ro te i ro de sua in tro du ção. A plan ta com -
põe-se de al tas has tes ar bó re as cu jas lar gas fo lhas, se me lhan tes a pal mas, 
abri gam os gran des ca chos de fru tos aglo me ra dos. Estes têm a for ma
dum pe pi no e sa bor se me lhan te ao da nos sa pêra. De vi do à sua ex ce lên -
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cia e uti li da de, são sem pre plan ta das ba na ne i ras nas pro xi mi da des das
ha bi ta ções, nos jar dins e quin ta is, como as igual men te úte is la ran je i ras.

Mu i tas es pé ci es de Sa pu ca i as, en tre elas a Sa pu ca ia-Mi rim,
com cu jas sa bo ro sas no zes de cas ca dura os ín di os fa zem cu i as como as
das ca ba ças; a bela e de li ca da Ba cu ri, com seus fru tos pol po sos e aro má -
ti cos; a Sor ve i ra, são to das dons apre ciá ve is da na tu re za.

Um pra to mu i to sa bo ro so cha ma do Je ni pa po, fa mo so no
les te do Bra sil, é pre pa ra do com os fru tos ver de-par dos do Je ni pa pe i ro
(Ge ni pa bra si li en sis). Árvo re mu i to dis se mi na da, mu i to cul ti va da, mas
nada bo ni ta, é tam bém o Ca ju e i ro, com os seus es qui si tos fru tos du plos. 
O pe ri an to se in tu mes ce ao ama du re cer, to man do a for ma duma pêra, e 
traz na ex tre mi da de uma es pé cie de cas ta nha com a for ma dum rim, que 
se come as sa da e cujo sa bor é se me lhan te ao da ave ia. A in tu mes cên cia
em for ma de pêra do pe ri an to, po rém, que se de i xa es pre mer como uma 
es pon ja, con tém em gran de quan ti da de um suco su ma men te re fres can te,
de sa bor aci du la do mu i to agra dá vel, que os brasi le i ros, es pe ci al men te no 
ca lor, be bem com pra zer e que pas sa por ser mu i to sa u dá vel.

Além des sas dão fru tos, sa bo ro sos, o Umbu ze i ro, a Ca ja ze i ra, o 
Ma mo e i ro e a Imba ú ba man sa, cu jos fru tos se as se me lham à nos sa uva e
são mu i to pro cu ra dos tan to pe los ín di os como pe los co lo nos. O Ma ra cu já 
(Pas si flo ra ma ni for mis), mu i tas Mir tá ce as e Psí di os per ten cem igual men te ao
nú me ro de plan tas que for ne cem aos ha bi tan tes ali men tos sa di os e con di -
men tos. A Cas ta nhe i ra bra si le i ra (Bert ho le tia ex cel sa), bela e gran de ár vo re,
cu jos fru tos são in tro du zi dos no co mér cio sob o nome de cas ta -
nha-do-pará, é cer ta men te bas tan te co nhe ci da. De ve mos men ci o nar tam -
bém ain da aqui o Ca ca u e i ro, que ocor re, em di ver sas es pé ci es, jun to com
a Sal sa par ri lha, e re pre sen ta um pa pel im por tan te no co mér cio bra si le i ro.

Mu i tas par tes de di ver sas Con vol vu lá ce as e ou tras plan tas que 
cres cem nas flo res tas são apro ve i ta das e trans for ma das em co i sas úte is;
e mu i tís si mo in te res san te nes te sen ti do é a quan ti da de de pro du tos
apro ve i tá ve is que se en con tram na flo ra bra si le i ra. Nas se men tes de gi -
gan tes cas Bom bá ce as en con tra-se al go dão de to das as co res, ou tras
plan tas for ne cem ma té ria-pri ma para a fa bri ca ção dos mais be los cha péus, 
e ou tras, ain da, fi bras para cor do a ria. Da se men te da Bar ri gu da tira-se
uma fi bra se me lhan te à seda, fá cil de ser tra ba lha da.
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São im por tan tes pela sua cas ca o Ta u a ri e o Ja to bá. O pri me i ro 
dá aos ín di os o ma te ri al para a con fec ção duma es pé cie de ca mi sa com -
pri da; o se gun do é em pre ga do na cons tru ção de bar cos.

As flo res tas bra si le i ras são mu i to ri cas em ma de i ras pre ci o sas, 
tan to para tin tu ra ria como para cons tru ção e mar ce na ria, que na Ale ma -
nha se ri am com pra das a peso de ouro, se fos se fá cil obtê-las. To dos co -
nhe cem cer ta men te o Pau-ver me lho do Bra sil, ou Pau-de-per nam bu co,
que no co me ço foi ar ti go raro no co mér cio, mas hoje che ga em mas sa
até nós como las tro de na vi os. É a Ce sal pi na echi na ta bra si a i en sis. É tam bém
gran de a quan ti da de de ou tra ma de i ra para tin tu ra ria, a Ta ta ju ba (Brus -
so ne tia tinc to ria), que é ex por ta da pelo Bra sil. Ambas es tas es pé ci es, aliás,
têm di mi nu í do mu i to de vi do à der ru ba da, in con si de ra da, em to dos os
lu ga res de ven da. O em pre go das ma de i ras nas cons tru ções na va is e
mo bí li as é, como é na tu ral, ex tra or di na ri a men te gran de, e se ria di fí cil ci tar 
qual quer de las como a mais va li o sa. Pela sua es tru tu ra e bo ni ta cor, o
Ja ca ran dá, ou Pau-vi o la, há mu i to co nhe ci do na Ale ma nha, é ex ce len te
para tra ba lhos de mar ce na ria (o va lor da ex por ta ção só des sa ma de i ra,
em 1872, foi de 2.100.000 mar cos; de 1869 a 1874 mon tou, po rém, a
2.364.750 mar cos). Da mes ma ma ne i ra a ma de i ra do Ca ju e i ro-do-mato,
ou Ca ma rá, do Pau-rai nha, da Mo i ra pi ran ga, da Mo i ra pi ni ma, uma le gu -
mi no sa, e so bre tu do o Ce dro.

Para car pin ta ria e cons tru ção em pre ga-se o Pau-mula to, se -
me lhan te a uma Mir tá cea, e as di ver sas es pé ci es de Lou ros. Res ta men -
ci o nar uma das ár vo res mais úte is das flo res tas vir gens bra si le i ras, a gi -
gan tes ca Ma ça ran du ba (Mi mu sops ela ta), que dá ex ce len te ma de i ra de
cons tru ção; for ne ce ao mes mo tem po rica se i va le i to sa se me lhan te ao
le i te de vaca, que se su põe ser be bi da nu tri ti va e que no Pará se usa adi -
ci o na da ao café e ao chá, mo ti vo pelo qual esta ár vo re é tam bém cha -
ma da ár bol del le che, na vi zi nha Ve ne zu e la.

Ca u sa ao eu ro peu es tra nha im pres são quan do vê em ter ras
bra si le i ras os mó ve is e tras tes os mais sim ples de uso co mum fa bri ca dos 
com as ma de i ras mais cus to sas, na sua con cep ção, e o exo tis mo do novo 
am bi en te por toda par te para onde vol ta os olhos; Ja ca ran dá e Ce dro
re pre sen tam lá o pi nho ge ral men te usa do en tre nós. To da via, es ses
mó ve is ra ra men te cor res pon dem ao ma te ri al em pre ga do ou são cu i da -
do sa men te tra ba lha dos. São usa dos in di fe ren te men te os pre ci o sos pro -

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 69



du tos da na tu re za, que o povo do Bra sil, não ten do ain da al can ça do alto 
grau de cul tu ra, não apre cia de vi da men te. E hão de pas sar tal vez ain da
sé cu los, an tes que es ses te sou ros se jam ver da de i ra men te apre ci a dos e
em pre ga dos de acor do com o seu real va lor.∗
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∗  O ca tá lo go da Expo si ção Uni ver sal de Fi la dél fia enu me ra as ma de i ras em pre ga das na
ar qui te tu ra, na cons tru ção ci vil e na val, na mar ce na ria e pela en ge nha ria mi li tar: en tre
as Apo cí ne as, 4 es pé ci es di fe ren tes, en tre as Au to car pas, 5, en tre as Le gu mi no sas, 45,
en tre as Te re bin tá ce as, 5, as La u rí ne as, mais de 9, en tre as Me liá ce as, 3, mu i tas Pro -
teá ce as, en tre as Mi ris ti cá ce as, Ru biá ce as e Big no niá ce as, 10, en tre as Ru tá ce as, 4, en -
tre as Eri tro xí le as, 2, en tre as Mir tá ce as, 10, en tre as Gu tí fe ras, 2, di ver sas Mal pig niá -
ce as, 7 Sa po tá ce as, 2 Co ní fe ras e cer ta men te mais de 120 fa mí li as de plan tas.



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

Ca pí tu lo III

A FAUNA

Nas vi a gens atra vés das flo res tas já ha via en con tra do al -
guns re pre sen tan tes da mu i to rica fa u na bra si le i ra, que no en tan to só re -
pre sen ta vam pe que na fra ção dela. Os cam pos, como as flo res tas vir -
gens, os rios, os la gos e o ar são po vo a dos por nu me ro sas cri a tu ras de
toda es pé cie. Os sí mi os, so bre tu do, de que exis tem lá 50 es pé ci es co -
nhe ci das, são ca rac te rís ti cos do Bra sil. Par ti cu lar men te no Nor te, per to
do Equa dor, há gran de quan ti da de de ma ca cos. Os mais es pa lha dos são
os ma ca cos ui va do res (Myce tes), que vi vem em gran des ban dos no fun do 
das flo res tas e pela ma nhã mu i to cedo fa zem ou vir hor rí ve is ui vos. Um
dos mem bros do ban do ful vo puxa o coro e os ou tros res pon dem a
esse inar mô ni co in trói to com ui vos igua is. Ao lado dos ma ca cos ui va do -
res há tam bém al guns Áte les, que de al gum modo re pre sen tam o Oran -
go tan go. Estes são fre qüen te men te do mes ti ca dos e vi vem nas ca ba nas
dos ín di os. Uma es pé cie de Co a tá (Áte les pa nis cus) co mum no Ama zo nas
é o fa vo ri to dos ín di os, de vi do ao seu ta ma nho e ar cô mi co. Ca rac te ri za
es tes ani ma is rara qui e tu de e bom hu mor, jun tos a alto grau de as tú cia.
Suas ca ras, mu i to pa re ci das com as hu ma nas, que con tor cem nas mais



cô mi cas ca re tas, fo ram a ca u sa de lhe da rem em ge ral o nome de “mo le -
ques”, usa do para os me ni nos fi lhos dos ne gros. O ma ca co lan zu do (La -
goth rix), o ma ca co-pre go (Ce bus), o ma ca co-capu chi nho, com o seu gri to
tri na do como de fla u ta, mo ti vo pelo qual os fran ce ses o cha mam Sin ge
ple u re ur, os ma ca cos de ca u da preên sil, o sa güi pre to, ou gua riba, são
mu i to co muns.

Uma es pé cie sin gu lar é a dos ma ca cos no tí va gos, as sim cha -
ma dos pe los seus há bi tos no tur nos. Vi vem qui e tos e es qui vos em pe -
que nos ban dos, dor mem de dia ocul tos pela es pes sa fo lha gem, aper ta dos
uns con tra os ou tros, e saem à no i te para co mer. Sua apa rên cia faz lem -
brar os ga tos e as mar tas. Ino fen si vos como esta es pé cie são tam bém os 
sa i mi ris e os Ma ca cos-sal ta do res (Chrysoth rix e Cal lith ri xo, de que são
co nhe ci das cer ca de 10 es pé ci es no Bra sil.

Os me no res são uns ma ca qui nhos gra ci o sos, que os bra si le i ros
cha mam Sa güis, de que há 14 es pé ci es. Esses ani ma i zi nhos, ex tre ma -
men te de li ca dos, que pa re cem in ter me diá ri os en tre o ma ca co e o es qui lo,
de i xam-se do mes ti car mu i to fa cil men te, e de vi do a sua vi va ci da de e
mi mo sa apa rên cia são fre qüen te men te en con tra dos nas ca sas. Acos tu -
mam-se por tal for ma com os seus do nos que, sen tin do apro xi mar-se al -
gum pe ri go, ou o frio da no i te, pro cu ram a pro te ção e o ca lor no seu
cor po. Mu i tos são pe que nís si mos, pou co ma i o res do que um ra ti nho;
ra ra men te, po rém, seu cor po atin ge mais de nove po le ga das de com pri -
men to. Algu mas es pé ci es têm cara, pes co ço e nuca emol du ra dos por
pê los com pri dos, como juba, dis pos tos em for ma de gola, mo ti vo por
que são tam bém cha ma dos “ma ca qui nho-leão”. Entre os mais de li ca dos 
ma ca qui nhos (Ha pa lí de os) está o Mico do Ama zo nas. São nu me ro sos
os ma ca cos des ta fa mí lia, ha bi tan do as flo res tas vir gens da zona tór ri da, 
mas é ex ces si va men te di fí cil, qua se im pos sí vel, le var viva para a Eu ro pa
uma des sas cri a tu ri nhas, tão ha bi tu a das es tão às al tas tem pe ra tu ras. Têm 
sido fre qüen tes as ten ta ti vas para le var um des ses en can ta do res ani ma i -
zi nhos como lem bran ça do Bra sil para a lon gín qua Eu ro pa, mas, a des -
pe i to dos cu i da dos, em re gra sua de li ca da cons ti tu i ção não re sis te por
mu i to tem po a in fluên cia de céus mais ru des. Sen do os mi cos, na Ba hia,
por exem plo, tão co muns como ani ma is fa vo ri tos de ve lhos e mo ços, de 
ri cos e po bres, não se con se gue man tê-los vi vos em lu ga res ape nas al -
guns gra us mais ao sul.
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Os ma ca cos são, em ge ral, tí mi dos e ra ra men te se de i xam ver, 
só os seus gri tos em re gra re ve lam sua pre sen ça. E como é di ver ti do
vê-los e ob ser vá-los nos seus ga lhos, sa bem-no to dos quan tos já vi ram
mu i tos ma ca cos re u ni dos nos jar dins zo o ló gi cos ou numa mé na ge rie. Não 
re sis tem, po rém, a uma ten ta ção: são la drões as tu ci o sos e rou bam na vi -
zi nhan ça das ha bi ta ções tudo o que lhes pa re ce bom para co mer. Em
com pen sa ção, de vez em quan do os bra si le i ros ti ram-lhes a pele para
assá-los e comê-los. Vi mu i tas ve zes meus ho mens ma ta rem ma ca cos e
as sa rem-nos no es pe to. Os bra si le i ros não po di am com pre en der por
que eu não par ti lha va des sa re fe i ção, as se gu ran do-me que esse as sa do
era mu i to sa bo ro so. Con tu do, eu não po dia su pe rar o pre con ce i to con tra
a car ne de ma ca co, tan to mais por ter o ani mal es fo la do no es pe to gran de 
se me lhan ça com o cor po hu ma no. A pele, como é sa bi do, en con tra tam -
bém apli ca ção en tre nós.

A abundâ ncia de ma ca cos no Bra sil fez com que des sem ao
país, par ti cu lar men te en tre os co lo nos, por tro ça, o nome de “País dos
Ma ca cos”, como ou tro ra, de vi do à abun dân cia de pa pa ga i os, foi cha ma do 
“Ter ra dos Pa pa ga i os”.

Ver da de i ra pra ga em mu i tas zo nas, es pe ci al men te para a cri a -
ção de gado, são os mor ce gos su ga do res de san gue que caem em cima
dos ani ma is ador me ci dos e ator men tam-nos até matá-los. To dos co nhe -
cem a fá bu la dos vam pi ros, que aqui se tor na re a li da de, em bo ra as histó -
ri as de que cri a tu ras hu ma nas te nham sido ata ca das pelo mor ce go vam -
pi ro (Phylos to ma spec trum) não te nham sido con fir ma das por to dos os vi a -
jan tes. O ma i or de to dos os mor ce gos bra si le i ros é o Phylos ta ma has ta tum, 
co nhe ci do tam bém pelo nome po pu lar de guan di rá, ou an di rá. Esse
gru po de ma mí fe ros tem tam bém gran de uti li da de, por quan to des tro em 
anu al men te gran de nú me ro de in se tos no ci vos.

As fe ras no Bra sil são me nos para te mer que nou tros pa í ses
quen tes. No seu nú me ro fi gu ram em pri me i ro lu gar di ver sas es pé ci es de 
fe li nos, en tre os qua is a onça (Fe lis onça) ou ja guar e o cu gar do. A onça é
um ani mal for te que às ve zes ata ca o gado; os ho mens, só quan do as ir -
ri tam, e os de cor de pre fe rên cia aos bran cos. Mu i to me nos ou sa do ain da
é o cu gar do, de cujo ata que o ho mem nada tem que te mer.

Da fa mí lia dos Ca ní de os en con tram-se mu i tas es pé ci es, en tre
as qua is a bela ra po sa-cha cal, que ha bi ta as vas tas cam pi nas. Além dela
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são dig nos de men ção en tre os ma mí fe ros bra si le i ros a lon tra e duas es -
pé ci es de Ga lic tis se me lhan tes a mar tas.

Cri a tu ra nada agra dá vel é a Ma ri ta ca ca, que exa la fe dor tão in -
su por tá vel, que anun cia sua pre sen ça a gran de dis tân cia. Rou pas, quer
de pano, quer de cou ro, que en tram em con ta to com ela, não po dem
mais ser usa das, de vi do ao in to le rá vel mau che io de que fi cam im preg -
na das.

Um dos car ní vo ros mais co muns é o Qu a ti (Na sua rufa).
Gran de quan ti da de de mar su pi a is e ro e do res de di ver sas es pé -

ci es po vo am as flo res tas e cam pos e cha mam a aten ção do es tran ge i ro
pe las suas for mas ca rac te rís ti cas. Mas to dos os ve lhos co nhe ci dos da
Eu ro pa pa re ce en con tra rem-se tam bém aqui, como os vi vos es qui los,
que alhe a dos aos pe ri gos da flo res ta vir gem sal tam e cor rem, des cen do
e su bin do pe los tron cos e ga lhos das gran des ár vo res.

São inú me ros os ra tos e ca mun don gos, que em quan ti da de
ver da de i ra men te as sus ta do ra pas se i am pe las ha bi ta ções, até mes mo
nos quar tos e cor re do res, tor nan do a per ma nên cia no país das pal me i ras 
e das la ran je i ras su ma men te de sa gra dá vel. Con for me suas di ver sas es -
pe ci a li da des e cam pos de ação, há ra ta za nas e ca mun don gos, rato-ou ri ço,
rato-de-ce le i ro, rato-d’água, rato-do-mato, ra tos mi gran tes e ou tros
mais. Mu i tos des tes ani ma is po dem ser con si de ra dos como imi gran tes
far tos da Eu ro pa; a ma i or par te, po rém, pode ser con si de ra da na ti va.

São ca rac te rís ti cos um gru po de por cos-es pi nhos e de ro e do res 
su bun gu la dos, en tre os qua is se des ta ca a paca. Esta é um ani mal es tú pi do 
que, pou co pre vi den te, é fa cil men te en con tra da pe los ca ça do res e aba ti da
em gran de nú me ro, por ca u sa de sua car ne sa bo ro sa. A anta, ou ta pir, o
ma i or dos ro e do res, com três a qua tro pés de com pri men to, e os preás
tam bém são ca ça dos. Me nos apre ci a da é a le bre bra si le i ra, lá cha ma da
co e lho, que se en con tra em re la ti va abun dân cia na flo res ta e nos cam pos,
mas cuja car ne não se pode com pa rar, em sa bor, com a da le bre ale mã.

Os ani ma is mais es qui si tos das flo res tas sul-ame ri ca nas são a
pre gui ça, o tatu e o ta man duá. A pre gui ça pa re ce ter sido fe i ta uni ca -
men te para a vida nas ár vo res, de onde às ve zes não des ce du ran te lon gos 
pe río dos, e quan do isso acon te ce é só para be ber, por que só se ali men ta
de fo lhas. Da len ti dão dos seus mo vi men tos, que, aliás, mu i to se exa ge ra,
tira esse ani mal seu nome. Os ín di os cha mam-no Aí, nome ti ra do tam -
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bém do seu gri to agu do. O ca ça dor na flo res ta ra ra men te en xer ga a pre -
gui ça, por que ela se con ser va a ma i or par te do tem po imó vel no ga lho
es co lhi do – di fi cil men te po den do ser dis tin gui da da sua cas ca. Vive tam -
bém qua se sem pre só, quan do mu i to acom pa nha da do fi lho que car re ga 
às cos tas e que só sai des sa po si ção de po is de adul to. São, por na tu re za,
cri a tu ras ino fen si vas, que não fa zem mal a nin guém.

O vi a jan te en con tra mu i to mais ami ú de o tatu, mas só à hora
do cre pús cu lo, por que ra ra men te de i xam a toca, sob a ter ra, du ran te o
dia. São agi lís si mos ca va do res de ter ra, e mu i tas ve zes me acon te ceu que 
o ani mal, ten do sido avis ta do a pou cos pas sos de dis tân cia, an tes de po -
der al can çá-lo, já se ti nha me ti do de ba i xo da ter ra. A des pe i to de seu pe -
que no ta ma nho, de sen vol ve uma for ça tal que qua se não se pode ar -
ran cá-lo da toca. Em ge ral a car ne do tatu, de que há cer ca de seis es pé -
ci es no Bra sil, é tida como sa bo ro sa, e da sua cou ra ça se fa zem mu i tas
co i sas úte is. Ser vi-me mu i tas ve zes des sa car ne, quan do não ha via ou tra
co i sa, mas achei-lhe sem pre um gos to de ter ra, um gos to pe cu li ar à car ne
do te xu go, e tam bém che i ro um pou co de sa gra dá vel, em bo ra ele não se
ali men te se não de in se tos, for mi gas, lar vas de be sou ros, etc. Por mu i to
tem po di ver ti-me do mes ti can do es ses ani ma is e con ser van do-os no meu 
quar to; mas o ba ru lho que fa zi am du ran te a no i te e o che i ro ati vo que
exa la vam es sas, aliás, man sas cri a tu ras fez com que de pres sa as afas tas se 
de mim.

Um ma mí fe ro re la ti va men te gran de do Bra sil é o ta man duá,
que se en con tra ami ú de nas flo res tas e nos cam pos e, como é sa bi do, se
nu tre de for mi gas, que apa nha com a com pri da lín gua. Sua bo ni ta pele
pre ta e bran ca e a so ber ba ca u da fro ca da, que lhe ser ve de apo io quan do 
tre pa, dá-lhe uma apa rên cia pe cu li ar.

As es pé ci es de ve a dos e cor ças que exis tem no Bra sil são se -
me lhan tes na apa rên cia e nos há bi tos às eu ro péi as, so men te as ga lhas
dos pri me i ros são me nos de sen vol vi das; sua car ne tam bém é mu i to in -
fe ri or à da dos eu ro pe us.

Den tre to dos os ani ma is da flo res ta os ín di os e mes mo os co -
lo nos ca çam de pre fe rên cia as mu i tas es pé ci es de por cos sel va gens, que,
aliás, tam bém são se me lhan tes ao ja va li eu ro peu, em bo ra se no tem en tre 
elas mu i tas di fe ren ças, so bre tu do numa glân du la al mis ca ra da que têm
nas cos tas. Andam em gran des ban dos de 50 a 60 e são mor tos pe los
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ín di os com fle chas e tam bém por meio de al ça pões ca va dos no chão.
Ca u sam gran des es tra gos nas plan ta ções dos co lo nos, que di fi cil men te
se po dem de fen der des ses da nos. Mu i tas tri bos de ín di os têm tam bém
pre con ce i to e aver são a essa car ne de por co.

O ma i or ma mí fe ro do Bra sil é in du bi ta vel men te o ta pir, ou
anta, que é mais ou me nos do ta ma nho dum vi te lo e se as se me lha mu i to 
ao por co co mum. Vive re la ti va men te só no fun do das flo res tas, sem
con tu do per ten cer às ra ri da des ne las en con tra das. Como o ve a do, tem o 
ta pir seus há bi tos re gu la res, e per cor re, por exem plo, com a ma i or re gu -
la ri da de, o mes mo ca mi nho para o lo cal onde vai be ber. Por isto não é
di fí cil caçá-lo, quan do se con se gue atra ves sar sua rija pele com uma bala. 
De vi do às qua li da des es pe ci a is do seu cou ro, tam bém por sua car ne, é o 
ta pir mu i to pro cu ra do. Os ca ça do res, po rém, fa lham mu i tas ve zes, por -
que ra ra men te lhes ocor re usar ba las em vez de chum bo. Apa nha da
quan do pe que na, a anta de i xa-se do mes ti car tão fa cil men te que mu i tas
ve zes ocu pa o lu gar do por co, en tre os ín di os.

Entre os ma mí fe ros bra si le i ros deve-se in clu ir ain da o ma na -
tim, ou pe i xe-boi, que ha bi ta os gran des rios per to da cos ta, como a ba -
le ia, esse mons tro aquá ti co que atin ge às ve zes 20 pés de com pri men to e 
pesa de 70 a 80 quin ta is∗. É útil por ca u sa do aze i te, de que se pode ex -
tra ir dum exem plar mu i tas ve zes até 500 ga lões∗∗ e é ar po a do como a
ba le ia. Sua car ne não tem mau gos to mas é mu i to gor du ro sa. Com o
ma na tim en con tram-se às ve zes, par ti cu lar men te na en se a da do Ama -
zo nas, con si de rá ve is ban dos de gol fi nhos.

As ba le i as e ca cha lo tes têm, ao con trá rio, di mi nu í do mu i to
nas cos tas bra si le i ras.

A va ri e da de de aves no Bra sil é pro di gi o sa, e apre sen ta tan tas
ori gi na li da des como cer ta men te em ne nhu ma ou tra par te do mun do. Há 
os ori gi na is tu ca nos, e os lin dos co li bris, já men ci o na dos, que ade jam em 
to das as di re ções fa zen do cin ti lar sua lin da plu ma gem e su gan do, em
ple no vôo, o néc tar das flo res com a com pri da lín gua mus cu lo sa; os tão
sim ples anuns-pre tos, os Cu cos bra si le i ros, que, me nos po e ti ca men te,
pro cu ram ali men to tre pa dos no dor so dos bois, nos inú me ros in se tos
que os ator men tam. O fle ug má ti co ja ca mar, de sig na do pe los ha bi tan tes
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pelo nome de joão-tolo, os ale gres xe xéus, o la bo ri o so pica-pau, os
ma na quins de co res vi vas, os tan ga rás de plu ma gem lu zen te, e mu i tos
ou tros ani mam o ar vo re do e as flo res tas. Pás sa ros que são o or na men to 
de co le ções de His tó ria Na tu ral, voam aqui em gran de nú me ro e en -
can tam com a be le za e ri que za de sua plu ma gem. Sen do po rém tão
lin do o seu ex te ri or, sa bem mu i to pou co en can tar com seu can to. Na
ma i o ria são gri tos ás pe ros e es tri den tes que se ouve, dos can to res da
flo res ta, não obs tan te 133 des sas es pé ci es de pás sa ros se rem ti dos
como ca no ros. O gri to do pa vão e o mar te lar do fer re i ro são pe cu li a res,
mas não são ab so lu ta men te har mô ni cos. Na arte do can to so bres sai
en tre to dos o sa biá, que no en tan to po de ria no má xi mo en trar em
com pe ti ção com o mel ro. Os ten ti lhões e as car ri ças pa re ce que per de -
ram o ta len to mu si cal no Bra sil e des ce ram para o grau de can to -
res-am bu lan tes, cujo can to não agra da nem mes mo aos bra si le i ros, que 
nes se sen ti do não es tão mal acos tu ma dos.

Os pás sa ros no Bra sil en ten dem mais de cons tru ção de ni nhos
que de mú si ca; sa bem fa zer seus ni nhos de to das as for mas e com to dos
os ma te ri a is; ora são ca ba nas de bar ro en tre os ga lhos duma ár vo re; ora
de li ca dos le i tos for ma dos de al go dão e seda ve ge tal sob um teto de fo -
lhas, ou dão-lhes a for ma de es tra nhas ha bi ta ções com pri das em for ma
de bol sas.

Aves de ar ri ba ção não há no Bra sil, de vi do ao seu cli ma re la ti -
va men te uni for me.

Na or dem das aves de ra pi na, que se tor nam úte is pela ex tin ção 
de inú me ros in se tos, an fí bi os e ca dá ve res em de com po si ção, co nhe cem-se 
33 es pé ci es. Co ru jas, abu tres, en tre es tes o uru bu de ca be ça ver me lha se -
me lhan te à do peru e um ou tro que com gran de sem-ce ri mô nia se ban -
que te ia nas ruas e pra ças pú bli cas nos ca dá ve res de ani ma is ne las ati ra dos. 
Algu mas es pé ci es de fal cões, en tre as qua is as mais co muns são o ca ra -
ca rá, que os ín di os têm em con ta de agou ren to de vi do ao seu gri to tris to -
nho, o co ra jo so Uru bu tin ga, que apa nha a pre sa no vôo, são os ra pi nan tes 
plu mi ti vos mais co muns. Apa re cem tam bém águi as e al guns aço res e fal -
cões re a is.

Entre os tre pa do res, os pa pa ga i os têm o pri me i ro lu gar; di -
fe re ci am-se mais uns dos ou tros pelo seu ta ma nho que pela plu ma -
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gem, em que pre do mi na a cor ver de, e en tre as aves das flo res tas do
Bra sil são tão nu me ro sos quan to os ma ca cos en tre os ma mí fe ros.
Voam em gran des ban dos gra lhan do e per tur ban do numa gri ta ria de -
sor de na da o sa gra do si lên cio da flo res ta. De vi do a sua do ci li da de e fa -
ci li da de de apren der a imi tar a voz hu ma na, são do mes ti ca dos para en -
tre te ni men to, ten do-se ve ri fi ca do que os me no res apren dem com mais 
fa ci li da de que os gran des. Tem-se afir ma do mu i tas ve zes que es ses ani -
ma is al can çam ida de mais avan ça da que qua is quer ou tros. Mu i tos bra -
si le i ros me afir ma ram mes mo que há pa pa ga i os com mais de 100 anos. 
Os pa pa ga i os-anões bra si le i ros (Psit ta cu la pas se ri na) são a es pé cie me nor 
e mais co mum de pa pa ga i os. Estes pás sa ros do mun do tro pi cal são
os pri me i ros a atra ir a aten ção dos eu ro pe us; che gam a ser ofe re ci dos 
a ven da em gran des quan ti da des, por ne gros es pe cu la do res, aos pas -
sa ge i ros dos va po res, para os le va rem como re cor da ção para a pá tria
dis tan te.

São tam bém dig nos de men ção o ga vião, o no i ti bó, o fle -
cha-pe i xe, o ser ra dor, o guin cho, as in te res san tes co tin gas e ou tros, dos
qua is mu i tos os ten tam va ri e ga da e bri lhan te plu ma gem.

Enu me rar to das as aves que se des ta cam pelo bri lho e co lo ri do 
de sua plu ma gem, seus há bi tos e ou tras pe cu li a ri da des nes te país das
ma ra vi lhas da na tu re za se ria fa ti gan te. Con tu do, não po de mos con clu ir
a lis ta sem men ci o nar os Eu fo ni des, de bri lhan te plu ma gem, se me lhan tes
ao pis co, os car de a is, com a sua pou pa en car na da cor de san gue, a mi -
mo sa e ale gre pa ta ti va, o ca ná rio cor-de-ouro e o ma ra vi lho so
galo-da-ser ra cor de fogo. Ne nhum país no mun do tem igual va ri e da de
de pás sa ros de co res tão bri lhan tes; em par te al gu ma a na tu re za pin tou
com co res tão fes ti vas a rou pa gem plú mea dos ala dos ha bi tan tes, como
no Bra sil. Enga nar-se-ia, po rém, quem su pu ses se que to dos os pás sa ros
os ten tam as mes mas opu len tas rou pa gens. Há tam bém mu i tos ves ti dos
com mo dés tia, e até mes mo com rou pa gens sin ge las; nes te nú me ro es tão
as mu i tas es pé ci es de pom bas e de ga li ná ce os.

Uma ave mu i to in te res san te é o aves truz na ti vo (nan du, ema
ou emu). É con si de ra vel men te me nor que o aves truz afri ca no, mas
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mu i to se me lhan te a ele em tudo mais. Ha bi ta prin ci pal men te a re gião
dos cam pos, onde vive em pe que nos ban dos, ali men tan do-se de in se tos, 
fru tas e pe que nos an fí bi os. Como é mu i to ca ça do pe los bra si le i ros, por 
ca u sa de suas plu mas, está se re ti ran do gra du al men te para as re giões
de sa bi ta das. Essa caça é fe i ta dum modo mu i to ori gi nal, por meio de
uma cor da com pri da ten do nas pon tas bo las de chum bo bas tan te pe -
sa das. A ha bi li da de con sis te em o ca ça dor, a ca va lo, pro cu rar cor tar o
ca mi nho ao aves truz, que cos tu ma dar vol tas sú bi tas, es pe rar o mo -
men to em que o per se gui do toma uma nova di re ção, e ati rar-lhe a
cor da com as bo las em vol ta das per nas. O que há de ex tra or di ná rio
em tudo isso é que a ave ra ra men te ou nun ca pro cu ra uti li zar-se de sua 
ca pa ci da de de voar e só se uti li za das asas para au xi li ar a car re i ra ou
para di ri gi-la.

Fre qüen te men te, os pe que nos aves tru zes que são por aca so
apa nha dos são con ser va dos nas chá ca ras, para ador no. Eu mes mo
pos suí um por mu i to tem po, du ran te mi nha per ma nên cia numa ci da de
do sul do Bra sil, e como a sua pe cu li a ri da de do mi nan te, sem que re ve -
las se qual quer qua li da de ou ta len to, era só um ape ti te de vo ra dor, esse
atri bu to ma te ri al deve ser ine ren te a toda a fa mí lia dos aves tru zes. No seu 
pas se io quo ti di a no pelo quin tal, o pes co ço com pri do não de i xa va pas sar
nada que lhe atra ís se a vis ta; até mes mo pre gos, tra pos, rou pa se can do na
cor da pas sa vam para o seu na ver da de in sa ciá vel “es to ma go de aves -
truz”. O uso do enor me ovo de aves truz como ali men to é co mum, mas
ele não é tido como mu i to sa lu tar.

Gran de clas se dos pás sa ros bra si le i ros é, fi nal men te, a dos
aquá ti cos, dos qua is al gu mas es pé ci es po vo am, em gran des mas sas, os
la gos e os rios. O mais co nhe ci do é o que ro-que ro, que com o seu gri to
im por tu no mu i tas ve zes as sus ta o ca va lo e abor re ce o vi a jan te so li tá rio,
im pe lin do-o a per se gui-lo.

Os ban dos de pás sa ros que ha bi tam os pân ta nos e ala ga dos
são cons ti tu í dos prin ci pal men te por nar ce jas, os tra ce i ros, ga li -
nhas-d’água, sa ra cu ras, com seu can to pe cu li ar, pi ca pa ras, ou mer gu -
lhões, gran des mer gu lha do res, as be las ja ça nãs, xaxá, inhu mas, nu me ro sas
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es pé ci es de pa tos que de ram o nome à gran de la goa do Rio Gran de,
La goa dos Pa tos, e os per nal tas de per nas en car na das, uma es pé cie de
grous e de ce go nhas.

Como com ple men tos par ti cu lar men te be los e ani ma do res da
pa i sa gem, há que men ci o nar os nu me ro sos fla min gos, per ten cen tes a
esta mes ma fa mí lia.

Me nos sim pá ti co que o mun do ani mal aci ma des cri to é o
mun do dos an fí bi os, em bo ra nem to dos me re çam an ti pa tia. Algu mas 
es pé ci es de tar ta ru gas são até mu i to úte is; en tre ou tras a ju ra rá-açu,
ou tar ta ru ga gran de, a ma i or da sua es pé cie, que na fal ta de car ne de
gado cons ti tui o ali men to co mum das po pu la ções ri be i ri nhas do
Ama zo nas.

Com o con si de rá vel com pri men to de qua tro pés, têm es tas
tar ta ru gas cer ca de dois pés de lar gu ra e pro du zem 10 li bras de car ne
mu i to sa bo ro sa. Du ran te a va zan te e todo o tem po em que as águas
es tão ba i xas, os ín di os tra tam de apa nhar o ma i or nú me ro pos sí vel des te 
gado para cor te e cevá-lo em cer ca dos com fo lhas e fru tas até o mo -
men to de ser aba ti do. Os ha bi tan tes da pro vín cia sa bem pre pa rar mu i tas 
igua ri as, al gu mas bem sa bo ro sas, com a car ne da tar ta ru ga, que, po rém,
de po is de al gum tem po, os eu ro pe us fa cil men te en jo am.

É sa bi do que as tar ta ru gas se re pro du zem por meio de ovos; 
a épo ca de pos tu ra é em ou tu bro e no vem bro e dura cer ca de 20 dias.
Des ses ovos se faz a cha ma da man te i ga de tar ta ru ga, cujo enor me
con su mo dá uma idéia do gran de nú me ro de ovos que são apa nha dos
anu al men te nas co ro as de are ia, sob o con tro le do go ver no. Ao tem po
em que os na tu ra lis tas Spix e Mar ti us vi si ta ram o Bra sil, o nú me ro de
po tes de man te i ga, pre pa ra da anu al men te nas ilhas do rio Ama zo nas,
foi além de 800, e de 15.000 em toda a Pro vín cia do Ama zo nas. Para
cada pote, com uma ca pa ci da de de 25 gar ra fas, são pre ci sos 1.600
ovos, do que re sul ta ser de 240.000 o nú me ro de tar ta ru gas fê me as
(cada uma põe uma mé dia de 100 ovos) cu jos ovos são anu al men te uti -
li za dos no fa bri co de man te i ga. Mas se pode fa zer tam bém uma idéia
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do nú me ro ex tra or di ná rio de tar ta ru gas exis ten tes nos rios do Bra sil,
con si de ran do que seus ovos não são só ape te ci dos pelo ho mem, e que
to dos os ani ma is ima gi ná ve is, aves de ra pi na, ser pen tes e cro co di los
tam bém os pro cu ram avi da men te. As tar ta ru gas são até mes mo per se -
gui das pe los ja gua res. Acres ce que a in dús tria do apro ve i ta men to da
man te i ga já vem sen do pra ti ca da há mu i tos sé cu los en tre os ín di os e
con ti nua a ser ain da hoje, sem ne nhum con tro le, por tri bos er ran tes,
sem que o nú me ro dos ani ma is te nha di mi nu í do mu i to. Como, po rém,
a apa ren te men te ines go tá vel ex plo ra ção tem que ter um fim, ul ti ma -
men te se tem ma ni fes ta do o re ce io, en tre os bra si le i ros, de que a con ti -
nu a ção sem con tro le do rou bo dos ovos pos sa le var à ex tin ção des ta
es pé cie.

A ju ra rá-açu é a mais co mum e útil das es pé ci es de tar ta ru gas
na re gião. Edí ve is são en tre tan to to das, mas os cas cos de nem to das são
apro ve i tá ve is.

Os cro co di los são si nis tros ha bi tan tes dos rios que, como ja -
ca rés, ou ca i mões, se tor nam pe ri go sos para os ho mens quan do se ba -
nham ou atra ves sam rios a nado.

Qu an do um ca i mão fer ra uma pre sa, mer gu lha ime di a ta men te 
com ela para de vo rá-la. A ne ces si da de e a ex pe riên cia tor na ram-se
mes tras dos ho mens e de ram-lhes os me i os de en fren tar o pe ri go apa -
ren te men te ine lu tá vel. Os na ti vos sa bem como se li vrar do ini mi go,
agar ran do-lhe a ca be ça e en ter ran do-lhe os de dos nos olhos ou pro cu -
ran do de qual quer for ma feri-los. Isto faz com que o ja ca ré lar gue a sua
pre sa, o que mu i tas ve zes sig ni fi ca a sal va ção do ame a ça do, em bo ra nem 
sem pre sem dano. Ras gan do-lhes a par te de ba i xo do cor po, tam bém os
ín di os con se guem às ve zes li vrar-se do mons tro. Por cos, ca chor ros e ga -
li nhas são as pre sas pre fe ri das do ca i mão e não es tão por isto se gu ros à
no i te nos quin ta is das ha bi ta ções, nas pro xi mi da des dos rios. A vo ra ci -
da de do cro co di lo ex ce de o má xi mo que se pos sa ima gi nar, e seu ape ti te 
não re je i ta nem mes mo pe dras e gran des pe da ços de pau, quan do lhe
fal ta a ali men ta ção ha bi tu al, o pe i xe. Os ín di os apro ve i tam esta pe cu li a -
ri da de para matá-los, apre sen tan do-lhes um pe da ço de pau e, quan do lhe 
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AVES

1) Aca uã (Her pe tot he res ca chim nans).
2) Ca ra xoé (Tur dus fu mi ga tos).
3) Ca u ré (Fal co Albi gu la res).
4) Anu-pre to (Cro topf ani).
5) Uru bu-rei (Sar co ramp hus pam pa).
6) Ga vião-real (Har pia harp yja).
7) Ira pu ru (Le u co le pia ma du la trix).
8) Jacu (Pe ne lo pe jac qua çu).
9) Ga li nha-de-an go la (Pi co ta).
10) Uni cór nio (Anhi ma cor nu ta).
11) Mu tum (Crax mi gra).



fer ram os den tes, es ma gam-lhes a ca be ça com ma ças. Índi os ex cep ci o -
nal men te co ra jo sos sal tam-lhes em cima, con for me me dis se ram, me -
ten do-lhes nas fa u ces a ma de i ra mole da im ba ú ba à ma ne i ra de bri da
en quan to ou tros ín di os ata cam o mons tro pela fren te e pe los flan cos.
Qu an do se pen sa que o cro co di lo com que em pe nham esse com ba te
tem, às ve zes, a gi gan tes ca di men são de 10, 15 e até 20 pés, fica-se pas -
ma do di an te da lou ca co ra gem des ses sil ví co las.

Os ma i o res exem pla res de cro co di los, os cha ma dos ja ca -
ré-gua çu, en con tram-se na ilha de Ma ra jó, no Pará, onde nas pro xi mi -
da des das fe i to ri as, nas mar gens do Ama zo nas, em cer tas épo cas se
sal ga o pe i xe, cu jos re sí du os eles de vo ram com es pe ci al pra zer, mu i tas
ve zes sen do dis pu ta dos por ban dos até de 60. Qu an do os ín di os con se -
guem ma tar um des ses ani ma is, fa zem todo o pos sí vel para apro ve i tar
ao má xi mo a pre sa. Em pri me i ro lu gar vem a gor du ra, que ser ve para
ilu mi na ção e para ca la fe tar ca no as, e en tre al guns ín di os para un tar o
cor po. O che i ro de sa gra dá vel de al mís car, que a gor du ra exa la de po is de 
guar da da por mu i to tem po, pa re ce ser mu i to do gos to dos sil ví co las, a
quem tam bém por isso não re pug na co mer a car ne do cro co di lo, as sa da, 
quan do fres ca, ou de po is de seca. Os ne gros co mem tam bém a car ne do 
cha ma do ja ca ré-de-ócu los, que vive de pre fe rên cia no les te bra si le i ro,
quan do con se guem ma tar um des ses fe ro zes ani ma is. Às es pé ci es me -
no res per ten cem o ja ca re tin ga e ou tros mais.

No Brasil encontram-se todas as variedades possíveis de
lagartos, que, vistosamente coloridos ou da mais modesta aparência,
correm ligeiro por cima dos muros, pelas paredes das casas, nas árvores
e arbustos, olhando os homens de relance com os olhos vivos, para
desaparecerem em algum esconderijo. Por muito inofensivos que sejam
esses animais, ninguém gosta de encontrar-se com alguns de seus
grandes exemplares, como por exemplo o iguana verde, em incursões
solitárias, e menos ainda de assustá-los. O rei da criação, tão cuidadoso
com o seu estômago, incluiu esta veação no seu cardápio no Brasil, e
proclama que a carne do tejuaçu é semelhante à da galinha.

Não se deve, ao tra tar da fa u na bra si le i ra, de i xar de di zer ao
le i tor algo so bre as ser pen tes, e mu i tos se de vem ter ad mi ra do de nada
ain da ser dito a res pe i to. Mas como sem pre es con di das elas es co lhem
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seu lu gar atrás, é jus to que nes te ca pí tu lo ce dam o pas so a ou tros ani ma is
que dão mais na vis ta. O nú me ro des ses tão te mi dos rép te is é, sem dú -
vi da, mu i to gran de, mas por fe li ci da de só pou cas es pé ci es são re al men te 
ve ne no sas e pe ri go sas. To da via, não pode ser agra dá vel o en con tro com
uma ou ou tra ser pen te gi gan tes ca, mes mo quan do não te nha den tes ve -
ne no sos. Uma ser pen te, po rém, como a “boa cons tric tor”, que é en con -
tra da com re la ti va fre qüên cia em to das as par tes mais quen tes do Bra sil,
e que nas zo nas ha bi ta das atin ge de 20 a 30 pés de com pri men to e a
gros su ra duma coxa de ho mem, mes mo sem ter den tes ve ne no sos pode
ma tar um ho mem en ros can do-se nele, em bo ra isto seja pos to em dú vi da
pe los na ti vos. Estes apro xi mam-se de las sem o me nor re ce io e ma -
tam-nas a ca ce ta das ou a tiro. Os ani ma is que elas es pre i tam de lu gar
se gu ro e en la çam sem que eles pres sin tam cor rem mais pe ri go que os
ho mens.

Ao lado da “boa cons tric tor” fi gu ram ou tras ser pen tes gi gan -
tes cas, como a ji bóia (des ta de ri va o nome das gros sas li a nas que se as -
se me lham a ela), a su cu riú e a co bra-d’água. Esta úl ti ma di zem que não
raro come um ca va lo in te i ro ou um boi que en con tre em seu pas se io
pela mar gem do rio.

Em ne nhu ma par te do mun do vêem-se ser pen tes com tão
bo ni tas co res como al guns dos ofí di os bra si le i ros. Entre eles des ta ca-se
a lin da co bra-co ral, en car na da, pre ta e ama re la, que é mu i to ve ne no sa.
O bri lho de suas co res de sa pa re ce de modo sin gu lar, de po is dela mor ta.
As mais te mi das en tre as co bras ve ne no sas são a ja ra ra ca, a su ru cu cu e a 
cas ca vel, as sim co nhe ci da pelo ru í do ca u sa do pe las pe que nas cáp su las
se cas que tem en ca i xa das umas nas ou tras na ex tre mi da de da ca u da. O
ve ne no de al gu mas ser pen tes é tão vi o len to que a mor te do fe ri do se dá
pou cas ho ras de po is de pi ca do, se a fe ri da não for ras ga da no lo cal, su -
ga da e ca u te ri za da. O úni co meio, além des te, a que se re cor re mu i tas
ve zes con tra a pi ca da das ser pen tes é o amo nía co, com o qual se lava
ime di a ta men te a fe ri da qua se im per cep tí vel e de que se be bem al gu mas 
go tas, mis tu ra das em água. Nas mi nhas ex cur sões pela flo res ta le va va
em re gra um fras co de es pí ri to de amo nía co, com o que uma vez pres -
tei real ser vi ço a um dos meus ho mens. Embre nha ra-se des cu i da do na 
flo res ta, quan do de sú bi to uma su ru cu cu es cu ra, par do-es ver de a da,
sal tou-lhe em cima, pi can do o ra paz  no pul so. O fe ri do  vol tou como um
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re lâm pa go e con tou-nos o su ce di do. De i xa mos ime di a ta men te o lo cal
onde es tá va mos e di ri gi mo-nos para um ri a cho pró xi mo, onde a fe ri da,
de po is de bem la va da, foi es fre ga da por mim com amo nía co. O uso in -
ter no do me di ca men to foi ain da re for ça do pelo pa ci en te com uma
gran de dose de aguar den te de cana. O in ci den te não teve mais con se -
qüên ci as e o ra paz as se gu rou-me de po is que nun ca pen sa ra es ca par com 
vida. De via cer ta men te agra de cer sua sal va ção à pron ta apli ca ção do amo -
nía co.

Aos en con tros com as ser pen tes es tão li ga das mu i tas fá bu las
e his tó ri as in crí ve is de ca ça do res, que, po rém, as mais das ve zes, se ba -
se i am em fic ção. Uma cri a tu ra se me lhan te à ser pen te, que apa re ce nos
for mi gue i ros, deve ser, e até cer to pon to é, ani mal ca rac te ris ti ca men te
bra si le i ro, a an fis be na, que tor nou-se, par ti cu lar men te no Ama zo nas,
ob je to de mu i tas fá bu las dos ín di os e a se me lhan ça da pon ta da ca u da
com a ca be ça deu lu gar, mes mo en tre os ci vi li za dos, à cren ça de que o
ani mal tem duas ca be ças.

O prin ci pal ali men to das ser pen tes é a rã, e ain da ou tros an fí -
bi os que vi vem nas águas, pân ta nos e nas flo res tas sem pre úmi das, em
quan ti da de su fi ci en te. Entre eles há cer ta men te ani ma is re pug nan tes,
den tre os qua is al guns, não obs tan te isso, ou pelo me nos seus em briões,
além dos cro co di los, ser pen tes, aves aquá ti cas, são con si de ra dos ace pi pes
pe los ín di os. Infe liz men te não pos so di zer por ex pe riên cia pró pria qual
o gos to des sas igua ri as, por quan to não me de ci di a pro vá-las, como
igual men te a car ne de ma ca co.

As rãs bra si le i ras das ma tas têm a sin gu lar ma nia não só de
su bi rem uma pe que na es ca da, como suas con gê ne res ale mãs, como de
su bi rem ao cimo das mais al tas ár vo res e de lá to ma rem a par te que lhes 
cabe na du vi do sa har mo nia do con cer to da flo res ta vir gem, com os
mais es tra nhos tons. Um gê nio mu si cal, en tre os ra ní de os bra si le i ros, é o 
sapo-fer re i ro, cuja voz soa como o mar te lar de um con jun to de fu ni le i ros, 
mas a or ques tra tem além de les ain da ou tros ta len tos mu si ca is en tre os
ba trá qui os. Tem o sapo-de-es ta lo, cujo co a xar as se me lha-se ao es ta lo
dum pe da ço de pau que bran do-se, o sapo-boi, cuja voz as se me lha-se à
for te pan ca da num tim ba le, e o ca ta guá, que imi ta exa ta men te o cho ro
de cri an ça. Ou tros ra ní de os que vi vem no Bra sil de nun ci am sua pre sen ça
por sons es qui si tos, que se as se me lham a di la ce ran tes la men tos e fa zem
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pen sar no con to do prín ci pe en can ta do trans for ma do em rã. Qu an do se 
ou vem, em vi a gem, na ca la da duma no i te de ve rão, es ses sons que pa re -
cem la men tos hu ma nos, qua se não se pode evi tar a im pres são me lan có -
li ca que ca u sam. Como a na tu re za, no Bra sil, se com praz em en gen drar,
em to dos os do mí ni os, for mas ori gi na is e ex tra va gan tes, cri ou tam bém
nes ta clas se de ani ma is toda sor te de for mas mons tru o sas, em cuja des -
cri ção não nos po de mos de mo rar mais.

O prin ci pal ali men to da po pu la ção é o pe i xe, que abun da em
to das as águas. Estes são, por isso, de gran de im por tân cia para ela, pois
há es pé ci es al ta men te ve ne no sas e su prem, até cer to pon to, a fal ta de
gran des ma mí fe ros na Amé ri ca do Sul. Ao con trá rio das aves, po rém, os 
pe i xes nos rios em pre en dem gran des mi gra ções, em tão gran des mul ti -
dões, que com seu mo vi men to co le ti vo pro du zem um ru í do si nis tro, ou -
vi do a mu i tas mi lhas de dis tân cia e que no si lên cio da no i te en che os
ho mens de medo. Os ín di os, que des de tem pos ime mo ri a is os per se -
guem, pela sua car ne, apro ve i tam-se des sa opor tu ni da de para apa nha -
rem-nos em mas sa, matá-los e secá-los ou sal gá-los. Empre gam para
isso uma plan ta ve ne no sa, com que pri me i ro os ator do am. Cas tel nau,
que vi a jou pelo Bra sil, diz que o nú me ro de pe i xes apa nha dos numa
des sas pes ca ri as a que as sis tiu foi de 72.000, e seu peso de 50.000 li bras;
o nu me ro, po rém, dos que mor re ram e se per de ram foi três ve zes ma i or 
que o dos apa nha dos. A va ri e da de de pe i xes ca u sa aqui ma i or ad mi ra ção 
que em to das as ou tras clas ses de ani ma is. O na tu ra lis ta Agas siz diz ter
en con tra do, só no rio Ama zo nas, 2.000 es pé ci es di fe ren tes. O pe i xe
mais im por tan te no Bra sil é, sem dú vi da al gu ma, o pi ra ru cu (Si tis gi gas),
que é abun dan te so bre tu do no Ama zo nas e cons ti tui qua se ex clu si va -
men te o ali men to de gran de par te da po pu la ção das pro vín ci as do nor te 
do Bra sil. Atin ge o con si de rá vel ta ma nho de 2,5 bra ças e o peso de 150
qui los, e em uti li da de é ape nas in fe ri or ao ba ca lhau do Nor te.

Pe i xe sin gu lar é a pi ra nha (Ser ra sal mo pi ra nha ou Pygo cen trus pi -
ra ya), o car ní vo ro mais te mi do do Bra sil. Ape sar de ser mu i to pe que no – 
pois não mede mais de 10 a 12 po le ga das –, to dos os vi a jan tes e ex plo -
ra do res con cor dam em que nada igua la este mons tro das águas em ter -
ri bi li da de. No in te ri or do Bra sil, onde os ha bi tan tes de to das as ra ças es -
tão ha bi tu a dos aos ma i o res pe ri gos que sua vida cor re nas flo res tas
vir gens, onde a caça à onça e a luta com o cro co di lo são tri vi a li da de, o
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en con tro com uma ji bóia ou uma cas ca vel, uma ocor rên cia diá ria, e o
há bi to já lhes en si nou a pres ta rem pou ca aten ção a es tes pe ri gos, fa lan -
do-se em pi ra nhas vê-se logo o hor ror es tam pa do nos sem blan tes, por -
que de fato a pi ra nha é o pe i xe mais te mi do nes sas re giões so li tá ri as. Ra -
ra men te os rios che i os de têm os pas sos do ca ça dor, mas mes mo o mais
ani mo so não ousa al can çar a ou tra mar gem à dis tân cia de pou cas bra ças, 
se vê uma pi ra nha na água. Antes que al can ças se o meio do rio, seu
cor po, ata ca do por mi lha res des ses ter rí ve is ani ma is, se ria um es que le to, 
como se ti ves se sido pre pa ra do num mu seu ana tô mi co. A avi dez das pi -
ra nhas foi de fato apro ve i ta da ou tro ra pe los ín di os do Ore no co para
pre pa ra rem os ca dá ve res dos seus mor tos, cu jos es que le tos guar da vam,
pen du ran do-os para isso por uma no i te den tro do rio. Já se vi ram ca ça -
do res co ra jo sos nes sas si tu a ções pre fe ri rem a mor te pela fome a ex po -
rem-se a um pe ri go con tra o qual nada po dem, nem a for ça nem a co ra -
gem. Mes mo de bois, ta pi res e ou tros ani ma is gran des que en tra ram em
águas in fes ta das de pi ra nhas, seus den tes, como na va lhas, não de i xa ram
de po is de pou cos mi nu tos mais que os es que le tos. Elas ata cam tudo o
que tem vida e en con tram ao seu al can ce; até mes mo on ças e cro co di los 
são ví ti mas fre qüen te men te. Só a lon tra pro te gi da pela sua es pes sa pe la -
gem pode es ca par às pi ra nhas. Para fe li ci da de dos ha bi tan tes des sas re -
giões es ses pe i xes pe ri go sos só gos tam das águas pa ra das, e quem lhes
co nhe ce os há bi tos lhes pode fa cil men te es ca par. Não obs tan te o pe ri go 
que ofe re cem as águas ha bi ta das por pi ra nhas, os na ti vos não he si tam
em pes cá-las para ali men to, apro ve i tan do a cega avi dez com que se ati -
ram a toda isca que te nha a apa rên cia de car ne.

Tão pe ri go so quan to as pi ra nhas é ou tro pe que no pe i xe, o
can di ru. Este tem o há bi to de in tro du zir-se com gran de vi o lên cia e ra -
pi dez em qual quer aber tu ra ou ori fí cio ex te ri or do cor po hu ma no, ca u -
san do com isso os ca sos mais do lo ro sos e pe ri go sos.

O ba nho nas águas bra si le i ras tem, por isso, seu lado som brio, 
quan do al guém, ape sar de tudo, ain da se ani ma a ba nhar-se ne las; e
mu i tas ve zes du ran te mi nha per ma nên cia no Bra sil, em dias de gran de
ca lor, de se jei um ba nho re fres can te no Elba, Reno ou Da nú bio.

Engui as elé tri cas, gol fi nhos, pe i xes de es pé ci es es tra nhas, so -
lhas, ba gres fa zem to dos par te de mi lha res de ou tros ha bi tan tes dos rios 
e la gos do Bra sil. Mu i tos den tre eles se des ta cam pe las suas for mas
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ori gi na is, ou tros pe los seus há bi tos es tra nhos, e mu i tos são con si de ra dos
ace pi pes mais ou me nos apre ci a dos nes te país que, com jus ti ça, pode ser 
con si de ra do a des pen sa ines go tá vel duma na tu re za pró di ga.

Espe tá cu lo in te res san te é o que ofe re cem em con se qüên cia
os mer ca dos de pe i xes das gran des ci da des, como Ba hia e Rio de Ja ne i ro,
onde em gran des re cin tos e so bre gran des me sas es tão ex pos tas, em ga -
me las, por ne gros e mu la tos na ma i o ria, to das as es pé ci es ima gi ná ve is de 
pe i xes de água doce e do mar, ma ris cos e crus tá ce os edí ve is. Aí se vê a
car ne alva e rija do dou ra do, além do es qui si to bar be i ro, do apre ci a do
ro ba lo, e mais adi an te a so ro ro ca, não me nos apre ci a da como ace pi pe.
Um ne gro gri ta com mu i ta ges ti cu la ção ofe re cen do a pou co con vi da ti va 
ma ria-mole; numa ou tra mesa um pes ca dor mal-hu mo ra do par te com
mão des tra uma es pé cie de ca ção su cu ri, que na Ba hia é o prin ci pal ali -
men to dos es cra vos e da gen te po bre. Só com di fi cul da de, po rém, é que
se pode an dar por en tre aque la mul ti dão de ven de do res aos gri tos, com -
pra do res e oci o sos que se aco to ve lam em re dor das mu i tas me sas. O ar
lá den tro está im preg na do de um che i ro ofen si vo ao ol fa to, que exa lam
os pe i xes, al guns já em prin cí pio de de com po si ção. Não obs tan te, ne -
nhum es tran ge i ro de i xa de ad mi rar em qual quer dos mer ca dos de pe i xe
as ma ra vi lhas das águas do Sul. Duma vez de mo rei-me qua tro se ma nas
numa ci da de ma rí ti ma bra si le i ra e o meu amá vel hos pe de i ro, sa ben do
quan to gos to de pe i xe, deu-se ao pra zer de ser vir-me, em 14 jan ta res,
to dos os dias uma nova es pé cie, as se gu ran do-me quan do me des pe di
que eu ain da es ta va lon ge de ter pro va do de to dos os pe i xes con si de ra dos 
fi nos.

O mun do dos in se tos, no Bra sil, tem como seus mais be los
re pre sen tan tes os be sou ros e as bor bo le tas, de há mu i to um dos prin ci -
pa is or na men tos das co le ções eu ro péi as. Os so ber bos be sou ros de éli tros
ver de-dou ra dos, os ela tros lu mi no sos, que apa re cem como me te o ros ao
cre pús cu lo na flo res ta, o va gan te pi ri lam po, o raro lan ter ne i ro∗, as ma ra -
vi lho sas bor bo le tas que ex ce dem toda des cri ção, os gi gan tes cos le pi dóp -
te ros ca u da-de-an do ri nha, as nóc tu as ma ri po sas que te mem a luz do dia; 
den tre to das elas o le i tor deve co nhe cer tal vez um ou ou tro exem plar, o
que o ha bi li ta rá a fa zer uma idéia das de ma is des ses ban dos va ri e ga dos
que voam en xa me an do em vol ta das plan tas e das flo res. O le i tor, po rém, 
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não po de rá fa zer uma idéia da in fi ni da de de ou tros in se tos exis ten tes, no -
ci vos e im por tu nos. Por isso me devo de mo rar mais nes tes. Os for tes,
como os fra cos, os pre vi den tes, como os im pre vi den tes, to dos são ata -
ca dos dia e no i te da ma ne i ra mais ir re ve ren te por es ses de mô ni os se -
den tos de san gue, mu i tas ve zes quan do me nos es pe ram, e ator men ta dos,
até ao de ses pe ro. A eles deve o Bra sil, prin ci pal men te, que o es tran ge i ro, 
des pre zan do to das as ma ra vi lhas da na tu re za, de i xe es tas pa ra gens pa ra -
di sía cas pelo Nor te, con si de ra do pa dras to, pre fe rin do-o a todo o en -
can to dos tró pi cos. Pul gas, per ce ve jos, pi o lhos, mos qui tos, mi ría das de
mos cas, as cha ma das ba ra tas, áca ros, to dos per ten cem ain da às mais
ino cen tes es pé ci es e sua pre sen ça não tem nada de in qui e tan te, dado
que al guns dos seus igua is es tão em casa en tre nós, mas o que nos afe ta
de modo al ta men te de sa gra dá vel é a im por tu na ção dos mal-afa ma dos
mos qui tos, a per ti nên cia dos car ra pa tos, a na tu re za ex pec tan te da re pe -
len te cen to péia, o len to ras te jar da ara nha-ca ran gue je i ra, as ati tu des hos tis
do es cor pião, a te mí vel pro xi mi da de da pe ri go sa tun ga, ou bi cho-de-pé,
para não fa lar em to dos os ou tros ator men ta do res.

Nas ca sas abun dam as cha ma das ba ra tas (Blat ta ori en tal lis), que 
com a sua qua se ine vi tá vel afo i te za le vam uma pes soa ao de ses pe ro.
Não é mais que um exem plar um pou co ma i or que a ba ra ta eu ro péia,
que, con tu do, faz no Bra sil, mais fre qüen te men te, uso das asas, e que,
ex tre ma men te vo raz, não pou pa nada em casa: co mes tí ve is, cou ro, pa -
péis e o que mais se ofe re cer. Voam na cara das pes so as, cor rem-lhes
pelo cor po quan do dor mem e, como mu i tos vi a jan tes as se ve ram, ex pe -
ri men tam os den tes nos seus de dos e pon ta do na riz. Eu pes so al men te
con si de ro isso uma di fa ma ção des ses ani ma i zi nhos nada ni quen tos, por -
quan to dor mi por mu i to tem po num quar to onde as ba ra tas to das as
no i tes se da vam ran dez-vous a cen te nas, re a li zan do re u niões po pu la res
que eu ha bi tu al men te per tur ba va ru de men te com um gran de mos ca de i ro.
Assim que a luz se apa ga va eu per ce bia cla ra men te como no vos ban dos
sa íam de to dos os es con de ri jos, mas nem uma só vez du ran te a no i te me 
ro e ram o na riz, como jus ta vin gan ça. Um man jar es pe ci al para elas era a 
fa ri nha de tri go, mas no todo, como já fi cou dito, não têm má boca.

As plan ta ções são mu i tas ve zes ata ca das pe los acrí di os que,
re u ni dos em gran de nú me ro, ex ce dem nes sas re giões o hor ror da co -
nhe ci da pra ga egíp cia, como acon te ceu re cen te men te.
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Os per ce ve jos são re pre sen ta dos por di ver sas es pé ci es e não
se di fe ren çam de seus con gê ne res eu ro pe us, a não ser pe las fer ro a das
mais do lo ro sas e ma i or avi dez de san gue.

Alta men te in te res san te é a vida e ati vi da de das inú me ras es pé -
ci es de for mi gas bra si le i ras, das qua is al gu mas são tão no ci vas e vo ra zes
que des tro em tudo o que não seja vi dro ou me tal. As tér mi tas, mais do
que to das as ou tras, me re cem aten ção es pe ci al. Como as eu ro péi as, vi -
vem jun tas em gran des co lô ni as e cons tro em com ter ra, re sí du os dos
ob je tos que des tro em e o au xí lio de uma se cre ção pró pria se me lhan te à
cola, gran des ha bi ta ções em for ma de pi râ mi des, que mu i tas ve zes, re u -
ni das em gran de nú me ro, ofe re cem um es pe tá cu lo ori gi nal. Di fe ren -
çam-se dos for mi gue i ros co nhe ci dos da Eu ro pa pela sua so li dez, seu ta -
ma nho, e por não se per ce ber ex te ri or men te a vida de seus ha bi tan tes.
Inú me ras ga le ri as cru zam-se no in te ri or da pi râ mi de da al tu ra de um ho -
mem, cons ti tu in do co mu ni ca ções com o pon to cen tral, mais alar ga do,
em for ma de ca vi da de. Esses ani ma i zi nhos man têm, con for me cer tas
re gras, um es ta do per fe i to, no qual to das as clas ses pa re cem es tar re pre -
sen ta das. Como a ma i or par te das tér mi tas, es tão su je i tas a di ver sas
trans for ma ções; den tre elas a que dá vida às cha ma das ope rá ri as é, cer -
ta men te, aque la em que se mos tram mais des tru i do ras. Os ne u tros, en tre
as tér mi tas, os cha ma dos sol da dos, que têm de de fen der a en tra da dos
for mi gue i ros, em for ma de for tes, são mor de do res te mí ve is. À no i te o
povo tér mi ta par te em re gra em ban dos para as ex pe di ções de pi lha gem, 
e ai do mor tal que en tão se en con tre com elas. Todo vi a jan te tem algo
que con tar so bre vo ra ci da de e ra pa ci da de des ses ani mál cu los ir re ve ren tes. 
Os com pa nhe i ros de vi a gem do Dr. Pohl per de ram por ca u sa de les toda 
sua rou pa bran ca; a um co mer ci an te co me ram, na Alfân de ga do Rio de
Ja ne i ro, 50 ca i xas de te ci dos da Índia; Hum boldt diz, tra tan do de sua
vo ra ci da de, que no Bra sil li vros e ma nus cri tos ra ra men te se po dem con -
ser var por mais de 50 anos; Mar ti us foi ata ca do por elas numa casa, e
as se ve rou que seus ca dá ve res, de po is de te rem sido elas ata ca das com
água fer ven do, en che ram di ver sos ces tos. Eu mes mo es ta va um dia sen -
ta do mu i to tran qüi la men te na casa dum co lo no, re ga lan do-me com uma 
ti ge la de co a lha da, quan do uma ex pe di ção guer re i ra de tér mi tas me pôs
im pi e do sa men te na rua.
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Os ín di os, a quem agra dam tan tas igua ri as que ou tros pa la da res 
não ace i ta ri am, cos tu mam co mer tér mi tas, não só tor ra das como tam -
bém cru as.

Há ain da ou tras for mi gas des tru i do ras e de vas ta do ras que,
ape sar dis so, pres tam ser vi ço de in con tes tá vel uti li da de, como a lim pe za 
dos ca dá ve res e des tru i ção de ou tros in se tos. Tam bém cons tro em gran des 
for mi gue i ros co ni for mes, de onde saem em mas sa para em pre en de rem
suas mi gra ções e vi a gens. Por toda par te e em to das as pro vín ci as, como 
so bre to dos os ob je tos, vi vem es ses pe que nos ani ma is, dos qua is al gu mas
es pé ci es, em bo ra não sen do ve ne no sas, ca u sam do res ar den tes na pele
com as suas mor de du ras, de vi do a um lí qui do cáus ti co in je ta do com
elas. Seus imen sos exér ci tos acam pam no cen tro mes mo das gran des ci -
da des e ata cam fe roz men te seus ha bi tan tes. Sua per fe i ta or ga ni za ção es -
ta tal é dig na de ad mi ra ção e tem as pec tos se me lhan tes aos das for mi gas
eu ro péi as; sen do dig no de nota que, como es tas, usam cer tos pul gões
como va cas de le i te, or de nhan do-os por ca u sa de sua se cre ção.

A mais da ni nha de to das as for mi gas bra si le i ras é a sa ú va, a
for mi ga das plan ta ções. Des fo lha às ve zes ár vo res in te i ras, de ma ne i ra
que che gam a fi car pa re cen do vas sou ras, e car re gam as fo lhas para seus
de pó si tos sub ter râ ne os de pro vi sões, ge ral men te mu i to vas tos. Dão pre -
fe rên cia aos ca fe e i ros e la ran je i ras, de ma ne i ra que os pro pri e tá ri os de
ca fe za is ode i am-nas mais que a qual quer ou tro ani mal. Como ver da de i ras
fi lhas do país, são gran des apre ci a do ras da man di o ca, que cons ti tui um
dos prin ci pa is ali men tos dos bra si le i ros. Se en con tram numa casa um
saco de fa ri nha de man di o ca, não é nada para elas fazê-lo de sa pa re cer
numa no i te sem de i xar ves tí gio. São tam bém tão mor de do ras e tão ir -
re sis tí ve is nos seus ata ques que ca mun don gos e ra tos fo gem de las. Sua
den ta da é mu i to do lo ro sa e ca u sa ir ri ta ções pe no sas. No en tan to os ín -
di os ga bam-lhes o sa bor e pre fe rem-nas, como co mi da, às tér mi tas; até
mes mo os eu ro pe us co mem-nas, às ve zes.

Cri a tu ras in to le rá ve is, en tre ou tras, são as pe que nas for mi gas
pre tas e as gran des par do-es cu ro (ta pi ti nin gas) que vi si tam as ca sas em
for mi dá ve is mul ti dões e cuja avi dez visa par ti cu lar men te o açú car. Mes mo 
quan do não há o me nor si nal de las, apa re cem su bi ta men te as sim que
vêem um pou co. Aos pou cos to dos se acos tu mam a elas e co mem-nas
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jun ta men te com o café e as co mi das açu ca ra das, sem lhes pres ta rem a
me nor aten ção.

A to can de i ra, uma for mi ga ma i or, que vive no Ama zo nas, e
cuja mor di da pro duz uma es pé cie de ur ti cá ria, e fe bre, é tão ma lig na que 
for ça a eva cu a ção de ca sas, al de i as e zo nas in te i ras.

Só so bre as for mi gas e sua na tu re za se po de ri am es cre ver li -
vros, tan tas são as es pé ci es e tão sin gu la res seus há bi tos. Da mes ma
for ma que se mos tram tão hos tis con tra os ho mens e cer tos ani ma is,
mo vem tam bém guer ras cru en tas en tre si. As es pé ci es gran des são ini -
mi gas na tu ra is das me no res, e as sim como en tre as na ções a am bi ção de 
pos se de ter ras mais pro du ti vas pode le var à guer ra, no caso, res tos de
al gum ani mal mor to ou ou tra qual quer co i sa de se já vel po dem se tor nar
o pomo da dis cór dia.

Ao lado das for mi gas, po dem-se ali nhar como in se tos im por -
tu nos as mu i tas ves pas, cu jos ni nhos de for mas es tra nhas cha mam a
aten ção nas flo res tas. Mu i tas fa mí li as de abe lhas tam bém são na ti vas do
Bra sil, ti ran do da imen sa va ri e da de de flo res do cam po e das flo res tas a
ma té ria-pri ma para o mel. Ulti ma men te a api cul tu ra tem me re ci do ma i or
aten ção, e nas pro vín ci as do Rio de Ja ne i ro e de São Pa u lo seus pro du tos 
já cons tam no nú me ro de ar ti gos de co mér cio im por tan te e lu cra ti vo.

Os já re pe ti da men te men ci o na dos mos qui tos cons ti tu em uma 
pra ga no país; de les, três es pé ci es se dis tin guem como tor men to dos ho -
mens e igual men te do gado: o ma ru im, o pium e a ca ra pa nã. Abun dam
mais per to das águas que nas zo nas se cas e al tas. E mais do que em ou tra
qual quer par te, no rio Ama zo nas, onde os ho mens às ve zes não sa bem
como se li vrar dos seus ata ques. Em al guns lu ga res os en xa mes são
como nu vem es pes sa, e a mais vi go ro sa de fe sa não pode im pe dir que
em pou cos ins tan tes se fi que li te ral men te co ber to de pi ca das ar den tes.
Não se tem nem um mo men to de sos se go du ran te a no i te e quan do se
es ca pa das pi ca das o ener van te zum bi do pou cos mi nu tos de sono per -
mi te. O mu i to afa ma do re cur so do mos qui te i ro en vol ven do o le i to é al -
ta men te in su fi ci en te, e é fá cil de com pre en der que, numa re gião onde os 
mos qui tos en xa me i am em nu vens, como no Ama zo nas, em pou co tem po 
os ho mens e os ani ma is per cam for ças e ema gre çam. Po dem tam bém
obri gar a po pu la ção a de i xar uma zona e es tra ga rem no mais alto grau o 
gozo duma na tu re za ma ra vi lho sa men te bela. O ata que des ses pe que nos

94 Oscar Canstatt



de mô ni os pode tam bém le var o mais cal mo dos ho mens à im pa ciên cia e 
ao de ses pe ro; não per mi tem nem que se olhe em sos se go para uma ár -
vo re, que se faça cal ma men te uma re fe i ção, goze o re pou so ne ces sá rio, e 
mu i to me nos se faça qual quer co i sa com as mãos, sem que seja pre ci so
em pre gá-las cons tan te men te mu ni das de ra mos de ár vo res, numa cons -
tan te po rém ine fi ci en te de fe sa. O úni co con so lo para os bra si le i ros é a
as ser ção de Hum boldt de que a pra ga dos mos qui tos no Ore no co é
mu i to pior.

O país é tam bém ri ca men te aqui nho a do em mos cas de to das
as es pé ci es, pul gas e pi o lhos. Estes úl ti mos não de vem ter sido tão nu -
me ro sos an tes da che ga da dos eu ro pe us como hoje, quan do uma pes soa 
pode di zer-se com sor te se não ti ver nun ca, em par te al gu ma do Bra sil,
en tra do em con ta to com eles. Gran de cul pa dis so pode ca ber à fal ta de
as se io da ma i o ria das clas ses, e o hor ror do le i tor au men ta rá quan do eu
dis ser que o nojo por este in se to é tão pou co, que as clas ses mais ba i xas, 
par ti cu lar men te os ne gros, con si de ram-no uma gu lo se i ma. Sua caça é
fe i ta o mais ino cen te men te, mes mo nas clas ses mais al tas; vê-se gen te de 
cor, à cla ra luz do dia nas ruas da ca pi tal, ca tan do a ca be ça dos seus, sem 
que es tes se de i xem per tur bar na sua ocu pa ção.

Uma pe cu li a ri da de do país e al ta men te pe ri go sa é a tun ga, ou
bi cho-de-pé (Pu lex pe ne trans), cuja fê mea se en ter ra nos de dos dos pés,
par ti cu lar men te de ba i xo da unha, e aí põe gran de nú me ro de ovos, que
po dem pro du zir pos te mas pe ri go sas, a gan gre na e mu i tas ve zes a mor te
de ho mens e ani ma is. Vive prin ci pal men te na are ia e tam bém na po e i ra
e nas cin zas, e é tão pe que na que fa cil men te en tra pela cos tu ra da sola
do sa pa to. Só mu i to cu i da do e pre ven ção po dem pro te ger o ho mem
con tra esse bi chi nho. Sen tin do-se que uma pul ga se ani nhou no pé,
deve-se cha mar um ne gro, que são os mais en ten di dos nes sas ope ra ções, 
e ele ex tra i rá o ani mal zi nho com uma agu lha ou uma faca; o me lhor
meio de de sin fe tar de po is a fe ri da é com cin za de ta ba co ou sumo de li -
mão, que afas tam todo pe ri go. As pes so as que não se aper ce bem logo
cedo da pre sen ça da tun ga pa gam mu i tas ve zes seu des cu i do com a per da 
de al guns de dos dos pés.

Na ter ra, sob a cas ca das ár vo res, na ma de i ra po dre como
tam bém nas ha bi ta ções hu ma nas, en con tra-se fre qüen te men te a cen to -
péia, cuja pi ca da pode tra zer in fla ma ção. O mes mo pode acon te cer com 
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inú me ras es pé ci es de ara nhas gran des, en tre as qua is a mais co mum é a
ca ran gue je i ra. Não ata ca o ho mem di re ta men te, gos ta po rém de pro cu rar
sua cama e só o ro çar de seus pêlos na pele ca u sa for te in fla ma ção. Pre -
su mi vel men te nu tre-se de pe que nos pás sa ros e seus ovos, o que lhe deu
o nome.∗

O es cor pião bra si le i ro é me nos pe ri go so e ve ne no so que o
ita li a no, o afri ca no e o asiá ti co.

Pior que os ani ma is que aca ba mos de men ci o nar é a pra ga das 
mu i tas es pé ci es de car ra ças e áca ros. O mais co nhe ci do é o car ra pa to,
uma das gran des es pé ci es (Ixo tes ame ri ca nus) a que já nos re fe ri mos an tes.
Vi vem de pre fe rên cia no mato e nas flo res tas, onde fi cam pre sos aos
mi lha res em fo lhas e has tes e ao mais leve ro çar pren dem-se às rou pas
dos pas san tes. Sua pi ca da ou den ta da é tão do lo ro sa, que todo do mí nio
so bre si mes mo se tor na nulo e to dos os de ma is ter ro res que por aca so
se re ce i em ou ad mi rá ve is ma ra vi lhas da na tu re za pas sam para se gun do
pla no. O ar qui du que Ma xi mi li a no, que per cor ria a flo res ta vir gem pro vi do 
de to dos os me i os que lhe as se gu ras sem a co mo di da de, não foi de vi do
ao en con tro com os ín di os, ao ata que das fe ras, nem tam bém por ca u sa
das di fi cul da des às vi a gens nas flo res tas, e sim úni ca e ex clu si va men te
por ca u sa dos car ra pa tos que teve de vol tar. Como a pe que na es pé cie de 
car ra pa tos, os mi cu ins, me ator men ta ram, obri gan do-me a igual de ci são, 
já fi cou con sig na do mais atrás.

Antes de en cer rar mos o ca pí tu lo so bre a fa u na bra si le i ra, é
pre ci so ob ser var que mu i tas es pé ci es de ca ran gue jos, ca ma rões, crus tá -
ce os, mo lus cos e os tras au men tam a va ri e da de do re i no ani mal bra si le i ro 
em to das as la ti tu des.
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Ca pí tu lo IV

POPULAÇÃO

De po is de se ter tra ça do em li nhas ge ra is o per fil do país e des -
cri to mais ou me nos de ta lha da men te sua fa u na e sua flo ra, vem, como
ocor reu quan do da cri a ção do mun do, em úl ti mo lu gar o ho mem, como o
mais pro e mi nen te dos seus ha bi tan tes, o qual, em bo ra na apa rên cia não di -
fi ra mu i to, di fe re no en tan to do eu ro peu na cor e so bre tu do na lin gua gem,
nos usos e cos tu mes. Não obs tan te a imen si da de do país, a po pu la ção é ex -
tre ma men te es cas sa e não está em ne nhu ma pro por ção com ou tras na ções.

Pelo cen so de 30 de de zem bro de 1871 ti nha o Impé rio do
Bra sil, numa su per fí cie de 12.672.743km2, só uma po pu la ção de
10.186.327 al mas (Hüb ner dá 11.780.000). Se gun do os re sul ta dos dos
tra ba lhos da co mis são de es ta tís ti ca do ano pas sa do, re cen te men te pu -
bli ca dos pelo Con se lhe i ro F. Cor re ia, em agos to de 1876 o Bra sil tem
9.930.479 ha bi tan tes, en tre eles 1.510.300 es cra vos (aca tó li cos: 16.313;
es tran ge i ros: 179.337 ho mens e 64.144 mu lhe res; de 1.911.454 cri an ças
em ida de es co lar só 317.745 fre qüen ta vam as es co las). O re la tó rio do
go ver no na Expo si ção Uni ver sal de 1876 dá no en tan to a ci fra to tal de
10.700.187 al mas, pre ve nin do po rém não es tar con clu í da a con ta gem, a
qual se es pe ra que atin ja a ci fra de 12.000.000. Nes te nú me ro es tão in -



clu í dos 1.000.000 de ín di os e 1.476.567 es cra vos. É pre ci so ain da no tar
que em con se qüên cia da Lei do Ven tre Li vre, de 28 de se tem bro de
1871, até ago ra, cer ca de 6.000 es cra vos fo ram li ber ta dos com o au xí lio
de re cur sos do Esta do e do na ti vos vo lun tá ri os.

Por ser in te res san te, vai a se guir uma ta be la da dis tri bu i ção da 
po pu la ção pe las pro vín ci as, con for me aque les da dos ofi ci a is.

Po pu la ção    
No mes das Pro vín ci as ou Mu ni cí pi os da Ca pi tal   Bran cos, Ne gros e Mes ti ços

Li vres Escra vos  To tal

Ama zo nas ................................................... 56.631 979 57.610

Pará ∗ ........................................................... 232.622  27.199 259.821
Ma ra nhão ∗ .................................................  284.101 74.939   359.040
Pi a uí ............................................................. 178.427   23.795 202.222
Ce a rá ........................................................... 689.773  31.913 721.686
Rio Gran de do Nor te ............................... 220.959   13.020 233.979
Pa ra í ba ∗ ...................................................... 341.643 20.914 362.557
Per nam bu co ............................................... 752.511 89.028 841.539
Ala go as ........................................................ 312.268 35.741 348.009
Ser gi pe ∗ ...................................................... 139.812 21.495 161.307
Ba hia ∗ ......................................................... 1.120.846 162.295 1.283.141
Espí ri to San to ............................................ 59.478 22.659 82.137
Rio de Ja ne i ro ∗ .......................................... 456.850 270.726  727.576

Mu ni cí pio do Rio ......................................  226.033 48.939 274.972
São Pa u lo .................................................... 680.742 156.612 837.354
Pa ra ná ......................................................... 116.162 10.560  126.722
San ta Ca ta ri na ............................................ 144.818 14.984 159.802
São Pe dro do Rio Gran de do Sul ........... 364.002 66.876 430.878
Mi nas Ge ra is ∗ ............................................ 1.612.449 366.574 2.009.023
Go iás ........................................................... 149.743   10.652  160.395
Mato Gros so ..............................................  53.750  6.667 60.417
Sub to tal ....................................................... 8.223.620 1.476.567   9.700.187
Índi os sel va gens ........................................ 1.000.000  – 1.000.000
     To tal ................................................. 9.223.620  1.476.567 10.700.187
 NOTA: Nas pro vín ci as as si na la das por um as te ris co a con ta gem ain da não fi cou con clu í da.
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Em mé dia qua se não che ga a um ha bi tan te por qui lô me tro
qua dra do e essa po pu la ção é cons ti tu í da por ín di os, ne gros e bran cos.
Os ín di os e os ne gros cons ti tu em mes mo par te im por tan te do nú me ro
de ha bi tan tes. Se a es ti ma ti va do Pa dre Dâ ma zo, em que Mar ti us se ba -
se ou, es ti ver algo ele va da, ain da as sim pode-se afir mar que no Bra sil
cer ca de um mi lhão de sil ví co las têm seu do mi cí lio per ma nen te. A den -
si da de da po pu la ção, mes mo con si de ran do ou tras con di ções na Amé ri ca 
do Sul, é mu i to ba i xa e mu i to es cas sa, de ma ne i ra que um de sen vol vi -
men to pro ve i to so da vida eco nô mi ca até ago ra te ria que ser mu i to li mi -
ta do. Mu i tas re giões do país, não obs tan te sua fe ra ci da de, es tão ain da in -
te i ra men te de ser tas, nun ca ten do sido pi sa das por pés hu ma nos, a não
ser pe las hor das de ín di os de pas sa gem. Há, po rém, tam bém, zo nas no
Bra sil, cuja cul tu ra se de sen vol veu tão fa vo ra vel men te de vi do prin ci pal -
men te à ma i o ria ale mã da po pu la ção, que po dem cons ti tu ir ex ce ções.
Como em mu i tas ou tras co i sas, vêem-se aqui os mais vi vos con tras tes,
para cujo de sa pa re ci men to pou co se faz.

Ofe re cer da dos mais se gu ros so bre a dis tri bu i ção da po pu la -
ção qua se não é pos sí vel, por que to das as con ta gens e es ti ma ti vas até
aqui têm sido fe i tas mu i to su per fi ci al men te. O nú me ro dos bran cos,
como pro va vel men te o dos es cra vos, é ape nas apro xi ma do, por que a
ma i o ria da que les não é do san gue puro, e ain da por que o con ce i to de
san gue puro não é mu i to ri go ro so no Bra sil, onde em ge ral não há um
pre con ce i to mu i to se ve ro de raça, e to dos os des cen den tes de bran cos,
que não re ve lam dis tin ta men te na cor a mis tu ra do san gue ne gro ou de
ín dio, cos tu mam ser con si de ra dos bran cos.

No seu todo são os bran cos que cons ti tu em a es tir pe do mi -
nan te no Impé rio, uma raça mo re na, pe que na, feia, se me lhan te à dos
por tu gue ses, de que em gran de par te des cen dem. Entre as mu lhe res só 
se en con tram pou cas ca ras bo ni tas e en tre os ho mens nota-se a au sên -
cia das for mas no bres e vi go ro sas de ou tras na ções aus tra is. Uma par te 
da po pu la ção bran ca que não se deve des pre zar é cons ti tu í da pe los
imi gran tes eu ro pe us, en tre os qua is se en con tram fran ce ses, in gle ses,
ita li a nos e so bre tu do ale mães, que dão vida ao co mér cio e à in dús tria.
Nor te-ame ri ca nos e chi ne ses tam bém se mis tu ram com os bra si le i ros,
e to dos es ses ele men tos não mon tam a me nos de meio mi lhão. É dig no
de re pa ro só se rem os bran cos qua se que uni ca men te en con tra dos nas

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 99



gran des ci da des, en quan to no in te ri or do país pa re ce ser ma i or o do -
mí nio dos mes ti ços e dos ín di os. Que os ne gros se jam tão nu me ro sos
no Bra sil, ex pli ca-se por te rem os por tu gue ses, des de a des co ber ta e
tam bém de po is, tra zi do para cá ne gros de suas fe i to ri as nou tras par tes
do mun do, como es cra vos, e ain da há pou cas dé ca das mu i tos ca pi tães
de na vi os fa zi am co mér cio lu cra ti vo com ne gros, nas cos tas bra si le i ras. 
Só a in ter ven ção enér gi ca, po rém não de sin te res sa da, da Ingla ter ra,
pode pôr ter mo a esse co mér cio hu ma no, en quan to si mul ta ne a men te
o go ver no bra si le i ro pro cu ra va aca bar com a es cra vi dão no país. Como 
no tem po da in tro du ção ti ves sem sido trans plan ta dos ne gros de to das
as par tes da Áfri ca, en con tram-se no Bra sil as mais di ver sas ra ças ne gras.
Uma das mais for tes e mais bo ni tas é a dos mi nas, que se man tém re la -
ti va men te sem mis tu ra e con ser va seus cos tu mes e seu idi o ma in ta tos.
Enquan to du rou a im por ta ção de es cra vos, os ne gros-mi nas al can ça -
vam em re gra os me lho res pre ços, e os cul ti va do res do café e
cana-de-açú car fa zi am o pos sí vel para re cru ta rem seus tra ba lha do res
den tre eles.

De res to, a im pres são ca u sa da pela pre sen ça do gran de nú me ro 
de ne gros, so bre o euro peu re cém-che ga do ao Bra sil, não é agra dá vel, e
só di fi cil men te ele se ha bi tua à sua con vi vên cia. Mu i tos exem pla res e
ra ças são re al men te duma fe al da de in crí vel, ou tros fi cam su pi na men te
cô mi cos com as rou pas eu ro péi as da moda, e são eles, so bre tu do, que
nas ci da des e de ma is po vo a ções dão ao país o cu nho exó ti co. Ade ma is,
os sons de seus di a le tos en chen do e fe rin do os ou vi dos com suas no tas
pe cu li a res pa re cem mais de ani ma is que de ho mens.

Os ín di os do mes ti ca dos têm-se na ver da de mis tu ra do mu i to
com as ou tras ra ças e por isto ce di do tam bém mu i to dos seus ca rac te rís -
ti cos pri mi ti vos. Con tu do, en con tram-se sil ví co las em mu i tos lu ga res do
in te ri or, em nú me ro con si de rá vel, de san gue puro, na pos se in dis cu tí vel
des sas lon gín quas pa ra gens. Isso, po rém, não sig ni fi ca que es ses ín di os se
man têm sem pre hos tis aos bran cos; mu i to ao con trá rio, no Ama zo nas en -
con tram-se mu i tos ín di os ou des cen den tes di re tos de ín di os no meio das
po pu la ções bran cas, como pes ca do res, ca ça do res, car re ga do res, sol da dos
e em pre ga dos em to dos os ofí ci os. Os cha ma dos ín di os man sos são mais
fre qüen te men te en con tra dos nos lo ca is das an ti gas mis sões, isto é, onde
pou co de po is da des co ber ta des ta par te do mun do as or dens re li gi o sas se
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es ta be le ce ram e to ma ram a si a ca te que se dos sel va gens. Gu er ras san -
gren tas en tre os por tu gue ses, ho lan de ses e fran ce ses que se ba ti am pela
pos se da ter ra, nas qua is os ín di os to ma vam par te ba ten do-se ora por um
lado ora por ou tro; o tra ba lho es cra vo com pul só rio e o afas ta men to de
seus pro te to res es pi ri tu a is fi ze ram com que se fos sem afas tan do gra du al -
men te dos do mí ni os dos bran cos, vol tan do para o lon gín quo in te ri or. A
na tu re za re ser va da do ín dio ofe re ceu des de o co me ço gran des di fi cul -
da des à ta re fa da ca te que se dos mis si o ná ri os, e foi por isso tam bém que
to das as ten ta ti vas de ci vi li za ção do ín dio só pro du zi ram pe que nos re sul -
ta dos.

Com a mis tu ra dos bran cos, ne gros e ín di os sur giu uma sé rie
de mes ti ça gens, a que se de ram to dos os no mes pos sí ve is. Há mu la tos,
mes ti ços, cri ou los e cu ri bo cas. Os bra si le i ros cha mam em ge ral ca fu zos
os mes ti ços de cor mais es cu ra, so bre tu do os des cen den tes de ín di os.
Sua fe i ção mais es tra nha é a pro di gi o sa ca be le i ra que se er gue por cima
da tes ta como enor me pa re de, dan do à ca be ça um as pec to dis for me. Os 
ca be los são cres pos nas pon tas e tão ema ra nha dos uns nos ou tros que
não se pode pen sar em lim pá-los por meio de um pen te.

Os ín di os ver da de i ra men te sel va gens e ain da in de pen den tes
sub di vi dem-se em nu me ro sas na ções, tri bos e hor das, de que de vem
exis tir mais de 250, e em bo ra na apa rên cia não di fi ram mu i to uns dos ou -
tros, apre sen tam en tre tan to gran de di fe ren ça no di a le to, como nos usos e
cos tu mes. Cor po cur to e en tron ca do, cara lar ga com a tes ta cha ta, olhos
li ge i ra men te oblí quos, zi go mas sa li en tes, na riz acha ta do e man dí bu la in fe -
ri or mu i to de sen vol vi da, são ca rac te rís ti cas ra ci a is mais ou me nos co muns 
a to dos os ín di os. A lín gua é rude e ex tre ma men te sim ples; pelo me nos
lhe fal ta todo o apu ro gra ma ti cal. Ne nhum ex plo ra dor pôde ain da es ta be -
le cer a co ne xão en tre as cen te nas de di a le tos di fe ren tes, em bo ra se te nha
ten ta do agru par os ín di os bra si le i ros em di ver sas clas ses de acor do com a
afi ni da de dos di a le tos. Pen sou-se tam bém se rem os ín di os o que res ta va
dum povo cuja cul tu ra re tro gra da ra, hi pó te se a que fal tam ain da ba ses. Os 
pri me i ros ín di os com os qua is os eu ro pe us, por oca sião da des co ber ta, ti -
ve ram con ta to fo ram os tu pi nam bás, na cos ta les te do Bra sil, e como
es tes re i te ra da men te se fi ze ram in tér pre tes e ali a dos dos re cém-che ga dos 
nas lu tas con tra os de ma is que hos ti li za vam os eu ro pe us, os por tu gue ses
não tar da ram a fa mi li a ri zar-se com a sua lín gua. Re ve lou-se esta, ao

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 101



mes mo tem po, meio de se en ten de rem com ou tras tri bos, e essa re ve la -
ção fez com que os je su í tas mais tar de ten tas sem aper fe i çoá-la, den tro do
pos sí vel, e in tro du zi-la como lín gua ge ral en tre os sel va gens. Espe ra vam,
com essa co mu ni da de de lín gua, li gar por meio de um laço es pi ri tu al os
na ti vos de vá ri as lín guas, e com isso, ao mes mo tem po, ob ter a pos si bi li -
da de de apro xi mar mais de les uma cul tu ra mais ele va da. Ain da hoje a lín -
gua tupi, co nhe ci da como lín gua ge ral, é, ao lado do por tu guês, aque la em 
que os ín di os se en ten dem com ou tras ra ças, e tan to mais co mum é o seu
uso. Na par te es pa nho la da Amé ri ca do Sul os mis si o ná ri os je su í tas ser -
vem-se do mes mo modo do gua ra ni para se en ten de rem com as di ver sas
tri bos, com o que fica pro va do que o gua ra ni é uma lín gua afim do tupi, e 
ao mes mo tem po um di a le to mais puro do mes mo. Con si de ra-se ca u sa da 
con fu são de lín guas en tre as tri bos ín di as, bem como a se me lhan ça, em
par te, dos seus di a le tos, as mi gra ções das hor das e con se qüen tes mu dan -
ças de do mi cí li os por ou tros, e quan to tem po de cor reu en tre es sas mi gra -
ções, não se pode di zer com cer te za. Em todo caso, po dem ter in flu en -
ci a do o com ple to de sa pa re ci men to de al gu mas tri bos men ci o na das em
des cri ções de vi a gens an te ri o res.

Do ma i or povo in dí ge na, os tu pi nam bás di fe ren ci am-se ain da 
hoje, con for me a zona que ha bi tam, tu pi nam bás do sul, do nor te, do
les te, do oes te e cen tra is, que por sua vez se sub di vi dem em nu me ro sas
hor das me no res. Entre eles há só pou cas na ções tupi de ma i or im por -
tân cia e me re ce do ras de men ção es pe ci al. Per ten cem a es tas, por exem -
plo, os mun du cu rus, que vi vem nas mar gens do Ta pa jós. Dis tin guem-se
pela es ta tu ra atlé ti ca, cor cla ra, for tes ta tu a gens ar tís ti cas, po rém tam -
bém pela rude bar ba ria jun to à re la ti va men te ele va da ca pa ci da de ar tís ti -
ca. Não obs tan te sua na tu re za be li co sa, man têm ati vas re la ções co mer ci -
a is com os bran cos, que con sis tem em per mu tar com eles cer tas plan tas
me di ci na is, fi bra de al go dão e os bo ni tos or na tos de pe nas que con fec -
ci o nam com mu i ta arte, por sal, pi men ta e cu te la ria. To dos os tu pis se
dis tin guem dos ou tros ín di os por se ocu pa rem tam bém, mu i to em bo ra
seu pen dor seja para o no ma dis mo, com a cul tu ra de plan tas para a ali -
men ta ção. Re ve lam gran de ha bi li da de em tudo o que se re fe re à na ve ga -
ção. Des de tem pos ime mo ri a is aven tu ram-se nos seus bar cos ar tis ti ca -
men te tra ba lha dos, cons tru í dos de tron cos de ár vo res, não só nos rios
do in te ri or como até no mar.
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A tri pu la ção de seus bar cos, que eram es ca va dos por meio
de fogo e ma cha dos de pe dra, e que ti nham um fo gão de pe dra e bar -
ro, e na popa um lu gar se gu ro para as pro vi sões, com pu nha-se às ve zes 
de 40 e 50 ho mens, mas hoje não cons tro em mais es sas em bar ca ções.
As de que se ser vem ago ra con sis tem an tes em pe que nas ca no as es tre i -
tas, ou bar cos um pou co ma i o res, tam bém ca va dos num tron co de ár -
vo re. É ad mi rá vel a des tre za com que os tu pis e tam bém os de ma is ín -
di os des sa re gião sa bem man ter o equi lí brio des ses bar cos tão sim ples
e di ri gi-los. É sin gu lar que não se te nham lem bra do de pôr ban cos nas
suas ca no as; o mais que fa zem é sen ta rem-se no fun do de las em vi a -
gens mais de mo ra das, mo ven do-se ao rit mo de seus re mos em for ma
de pá. Se um de seus frá ge is ba téis em bor car, isso não tem a me nor
im por tân cia, por que são exí mi os na da do res, não pa re cen do, quan do
na água, es tar me nos à von ta de do que em ter ra. De vi do ao seu me -
lhor co nhe ci men to da cos ta e dos rios, e à sua fa mi li a ri da de com o ele -
men to, os bran cos os em pre gam de bom gra do como pi lo tos e ma re an -
tes.

Pe cu li a ri da de co mum a to dos os tu pis é vi ve rem jun tos em
ma lo cas e não dor mi rem, nas suas gran des ca ba nas aber tas, nem no
chão nem em ji ra us, como os ou tros ín di os, e sim em re des.

Suas ar mas con sis tem numa com pri da moca de ma de i ra pe sa da 
de pal me i ra, ou num ma cha do de com ba te de pau-ver me lho, e enor mes
ar cos de pal me i ra ou ou tras ma de i ras, cu jas cor das são de tu cum ou de
al go dão tor ci do, ati ran do se tas com pri das que, con for me o fim a que se
des ti nam, têm as pon tas li sas ou far pa das. Não são, po rém, en ve ne na das,
por que ne nhum tupi co nhe ce o ve ne no que ou tros ín di os põem nas
pon tas de suas fle chas e dar dos.

As tri bos tu pis são mais pe ri go sas que qua is quer ou tras, por
não fa ze rem pri si o ne i ros, ma tan do e co men do os ini mi gos sem dis tin ção
de sexo. A ver da de des ta afir ma ção pa re ce não es tar pro va da, e é pro vá vel 
que se lhe im pu te esse hor ror para jus ti fi car a ca ça da hu ma na e guer ra
de ex ter mí nio mo vi da con tra eles.
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Mu i to in te res san te é o modo como en ter ram seus mor tos.
Sen tam-nos, cur va dos, com as co xas bem en cos ta das no ab dô men, as
mãos de ba i xo das fa ces ou cru za das so bre o pe i to, li vres ou me ti dos em
va sos de bar ro. Não co nhe cem tú mu los nem tam bém en ter ram seus
mor tos em ce mi té ri os, como é cos tu me de ou tros ín di os.

Indu bi ta vel men te pa ren tes pró xi mos dos tu pis, en tre cu jas
tri bos tam bém vi vem, são, en tre ou tras, nu me ro sas hor das de ín di os,
como os ta pu i as, ca i a pós, xe ren tes, xi cri bás, ja i cós, etc., re u ni dos sob o
nome de Jês, a na ção dos cha ma dos ca no e i ros e bo ro rós. Os ca no e i ros,
isto é, ín di os com ca no as, são des de tem pos ime mo ri a is o ter ror dos
vi a jan tes co mer ci a is, e to das as ten ta ti vas para en trar em re la ções pa cí fi cas 
com eles ma lo gram di an te de sua sel va ge ria e ra pa ci da de. Os ín di os são
por na tu re za as tu ci o sos e pér fi dos, mas es tes são, nes se sen ti do, mais
para te mer do que to dos os ou tros. Pe que nas ex pe di ções de vi a jan tes
ou fa zen das com pe que no pes so al são as mais ex pos tas aos ata ques dos
ca no e i ros. Sua avi dez de car ne leva-os a rou bar todo o gado que en con -
tram, e a pi lha gem e as sas si na to co ro am sem pre seus en con tros com os
bran cos. So bre seu ter ri tó rio e co vis nada se sabe de po si ti vo, por quan to
apa re cem e de sa pa re cem su bi ta men te sem de i xa rem ras to.

Os de ma is ín di os que fa zem par te das hor das dos jês per ten -
cem ao nú me ro dos mais es bel tos e be los do Bra sil, que re ve lam mu i to
ta len to e ha bi li da de para tra ba lhos me câ ni cos. Como com to dos os ín di os 
da que la re gião, têm-se fe i to, ve zes bas tan tes, ten ta ti vas para do mes ti -
cá-los, mas mu i to ra ra men te com al gum re sul ta do. So bre tu do nun ca se
con se guiu fixá-los num do mi cí lio. Estes sil ví co las pre fe rem va gar, ca -
çan do ou apa nhan do os si len ci o sos ha bi tan tes dos rios e dos la gos.
Qu an do, po rém, não são fe li zes na caça ou na pes ca, con ten tam-se com 
os fru tos das flo res tas, cuja in fi ni ta va ri e da de cons ti tui rica e va ri a da
mes se. Ali men to que ri do dos jês é o fru to do aça i ze i ro, com cu jos ca -
ro ços pol po sos sa bem pre pa rar uma be bi da que em bri a ga. Ou tros fru tos
ole a gi no sos, como as gran des no zes do co que i ro, cons ti tu em, às ve zes,
por al gum tem po, seu úni co ali men to.

Seu modo de ca çar os ani ma is em fuga é bár ba ro e só pos sí vel
onde não há ne nhu ma lei pro te to ra das flo res tas. No tem po seco, so bre -
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tu do, quan do o sol tro pi cal tor ra com seus ra i os abra sa do res os cam pos
e o mato ba i xo, ate i am-lhe fogo, e em bos cam a caça em lu gar onde o
ele men to des tru i dor não os pode atin gir. Aí é fá cil aba ter a caça que em
de sa ba la da fuga cor re para a úni ca ve re da sal va do ra. Ati ra do res pe ri tos
des de nham ma tar a pre sa por ou tra for ma que não seja com arco e fle -
cha; até mes mo pe i xes só ma tam as sim.

Ambos os se xos são na da do res co ra jo sos e des tros, mes mo
nos rios mais pro fun dos e mais ca u da lo sos, mas na na ve ga ção são mu i to 
in fe ri o res aos tu pis. Têm só pe que nas pi ro gas e ser vem-se de pre fe rên -
cia de jan ga das fe i tas de ma de i ra leve ou do talo das fo lhas da pal me i ra
Bu ri ti, que amar ram de modo en ge nho so com ci pós.

Anti ga men te as guer ras dos co lo nos com os jês, den tre os
qua is a hor da dos xavan tes se des ta ca va pela sua cru el da de, eram cons -
tan tes; con tu do, nos úl ti mos tem pos, à se me lhan ça dos ín di os da Amé ri ca 
do Nor te an tes da ex plo são das úl ti mas hos ti li da des, con clu í ram uma
paz for mal com o go ver no bra si le i ro. Como os bra si le i ros re ce as sem a
per fí dia dos ín di os no seu pri me i ro en con tro com eles, fi cou es ta be le ci do
no acor do de paz que to dos os ín di os de vi am de por as ar mas, ante um
bra si le i ro, cos tu me que até hoje se tem man ti do na que las pa ra gens. Ao
con trá rio do que se dá com as tri bos tu pis, não co mem car ne hu ma na.
Além dis so, di fe rem tam bém de les em al guns usos e cos tu mes, não dor -
min do em re des, e sim no chão.

Ou tro gru po de ín di os, este, po rém, me nor, é for ma do pe los
ca ra jás, que são pe que nos e fe i os, mas mu i to há be is no fa bri co de va sos
de bar ro, bo ni tos, en fe i tes de pe nas e re des ar tís ti cas.

Um gru po que apa ren te men te está no úl ti mo de grau, en tre os 
sel va gens bra si le i ros, é o dos go i ta ca ses, que, com pre en di dos no ter mo
bu gres (ge ral men te em pre ga do para de sig nar os ín di os mais atra sa dos),
vi vem em gran de nú me ro nas pro vín ci as do Sul.

Na mes ma re gião ha bi ta da pe los go i ta ca ses vi vem os tão fa -
mo sos dan tes co nhe ci dos por ai mo rés, em tem pos mais mo der nos por
bo to cu dos, que são con si de ra dos com a tri bo prin ci pal de um gran de
gru po ét ni co e lin güís ti co dos crens. Os ín di os des ta tri bo usam, como
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uma es pé cie de dis tin ti vo na ci o nal, uma ro de la tos ca de ma de i ra no lá bio
in fe ri or, como tam bém nos ló bu los das ore lhas, e uma fa i xa de ca be lo em 
vol ta da ca be ça. Des se hor rí vel or na men to ti ra ram na tu ral men te o nome
de bo to cu dos, de ba to que, em por tu guês. As ten ta ti vas para en ta bu lar re -
la ções pa cí fi cas com essa hor da bra via, que en glo ba até tri bos ca ni ba is, ti -
nham em re gra que fa lhar, por pa re cer im pos sí vel ven cer a cru el da de e
sede de san gue dos bo to cu dos. Por isso essa raça im pla cá vel de sel va gens
foi con si de ra da fora da lei e de cla rou-se ver da de i ra guer ra de ex ter mí nio
con tra eles. De vi do às cru el da des que a ela se se gui ram de am bos os
la dos, as pa i xões se exal ta ram por tal for ma, en tre os bran cos, que não
he si ta ram em pro mo ver a ex tin ção dos bo to cu dos por meio da pér fi da
dis se mi na ção do ví rus da va río la en tre eles. Os bo to cu dos es tão num grau 
de cul tu ra ex tre ma men te ba i xo e suas ca ba nas não são mais que abri gos
de fi ci en tes; al gu mas fo lhas de pal me i ra en ter ra das em cír cu lo no chão,
com as pon tas amar ra das em cima, no modo mais pri mi ti vo das ca ba nas
de fo lhas, ser vi am-lhes an tes de ha bi ta ção. Re cen te men te aper fe i ço a ram
um pou co mais sua cons tru ção, por que de vi do ao con ta to com os bra si -
le i ros ad qui ri ram ma cha dos. Não pres tam tam bém mu i ta aten ção à cul -
tu ra da ter ra, con ten tan do-se com o que esta lhes dá es pon ta ne a men te.
Pal mi to, mel e ra í zes sil ves tres é tudo o de que pre ci sam para ali men tar-se; 
no má xi mo plan tam um pou co de mi lho, fe i jão e abó bo ra.

Não me nos sim ples que suas ha bi ta ções e ali men ta ção são as
suas ar mas. Uma cla va, fle chas e arco, fe i tos das has tes dum ar bus to se -
me lhan te ao tro vis co, cons ti tu em toda sua equi pa gem bé li ca. Os ar cos
são de ta ma nho e al can ce enor mes, de ma ne i ra que são sem pre pe ri go sos
para o opo nen te, em bo ra as fle chas não se jam en ve ne na das.

Acon te cem fre qüen te men te, quan do se em pre en de uma vi a -
gem ao in te ri or do Bra sil, en con tros com bo to cu dos, que vi vem cons -
tan te men te va gan do. Acon te ceu-me isso uma vez, quan do, lon ge de
qual quer ha bi ta ção hu ma na, vi a ja va no oes te do Rio Gran de, es tu -
dan do o tra ça do para um ca mi nho li gan do duas co lô ni as, na re gião do
Uru guai.

Numa re gião sel va gem, onde de to dos os la dos se ele va vam,
aci ma do ver de vi ço so das pal me i ras e dos pi nhe i ros me lan có li cos, ro chas 
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co ber tas de mus go, se guia eu com três com pa nhe i ros ha via já mu i tas
ho ras as cur vas ser pe an tes dum ri a cho bri lhan te como pra ta, quan do o
si lên cio da tar de já avan ça da foi que bra do por um ru í do que só po dia
ser de vo zes hu ma nas, e, an tes de po der mos di zer uns aos ou tros o que
pen sá va mos, sur giu a uma dis tân cia de cem pas sos um gru po de três ín -
di os in te i ra men te nus, nos qua is, an tes mes mo do meu va que a no (guia),
que ia a uns dois pas sos adi an te, se apro xi mar de mim, re co nhe ci os
mu i to fa la dos bo to cu dos.

O que me fe riu ime di a ta men te a vis ta foi o hor rí vel as pec to
que da vam àque les ho mens, no mais bem con for ma dos, enor mes ro -
de las de ma de i ra me ti das nos ló bu los das ore lhas e no lá bio in fe ri or,
esta úl ti ma, como no tei quan do nos apro xi ma mos mais, de i xan do es -
cor rer uma baba no jen ta pela boca, que não de i xa va fe char bem. O
tos qui a do do ca be lo em for ma de ton su ra e a hor rí vel pin tu ra das ca ras
não con cor ri am tam bém para me lho rar seu as pec to. Mu i to em bo ra
fos sem só três e não ti vés se mos mo ti vo para temê-los, acha mos mais
con ve ni en te es for çar mo-nos por con quis tar sua ami za de. A con se lho
dos com pa nhe i ros ti rei da mo chi la nas cos tas do bra si le i ro dois bo ni tos
ca ni ve tes lu zen tes dos que le vá va mos para esse fim e mos trei-os à ín -
dia pin ta da de roxo. Nos pri me i ros mo men tos os sil ví co las não sa bi am 
o que de vi am fa zer, e olha vam ora para nós, ora para as suas ar mas, de
modo nada di fí cil de in ter pre tar, até que, por fim, con si de ran do pro va -
vel men te que não po de ri am en fren tar a di fe ren ça nu mé ri ca, re sol ve -
ram apro xi mar-se. Um de les, que po de ria ser o che fe da fa mí lia, deu,
como que a medo, al guns pas sos em nos sa di re ção, en quan to a mu lher
ao seu lado fi cou ti mi da men te um pou co para trás. Por fe li ci da de o
nos so va que a no sa bia al gu mas pa la vras da lín gua gua ra ni, e por meio
de las pro cu rou fa zer com que ace i tas sem os pre sen tes. Eu não po dia
des vi ar os olhos da hor rí vel fe al da de dos sel va gens, aliás os pri me i ros
da sua tri bo que via, e tão pro fun da men te se gra vou na mi nha me mó -
ria seu re tra to, que ain da hoje os pos so ver di an te dos olhos. Antes que 
me aper ce bes se, o ín dio ti ra ra-me os ca ni ve tes da mão es ten di da, de sa -
pa re cen do com a ra pi dez do re lâm pa go, com os com pa nhe i ros, nas
som bras da flo res ta.
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A con se lho dos meus com pa nhe i ros ti rei da mo chi la 
dois bo ni tos ca ni ve tes e mos trei-os.. .



Encon trei-me mais fre qüen te men te com os ín di os cha ma dos
man sos, que por ins ti ga ção do go ver no se fi xa ram em di ver sos lu ga res.
São es tes cha ma dos al de a men tos, cuja su pe rin ten dên cia ge ral, em re gra,
é dada a um di re tor no me a do pelo go ver no, con ser van do po rém as di -
ver sas tri bos seus che fes ou ca ci ques. No Uru guai en con trei uma des sas
co lô ni as de ín di os, cha ma dos co ro a dos, que an tes eram an tro pó fa gos,
até que os mis si o ná ri os, no ano de 1800, ten ta ram, pela pri me i ra vez
com su ces so, apro xi má-los dos bran cos.

O al de a men to era cons ti tu í do por gran de nú me ro de pe que nas 
ca ba nas es pa lha das por vas ta área. Como o ca ci que, que o go ver no bra si -
le i ro em aten ção à sua po si ção na sua tri bo no me a ra ca pi tão da Gu ar da
Na ci o nal, ti nha-me con vi da do para vi si tá-lo na sua casa, não he si tei em
apre sen tar-me em casa do che fe des ses co ro a dos. O hos pi ta le i ro sel va gem 
que, diga-se de pas sa gem, era hor ri vel men te feio e pro vi do duma que i -
xa da hor ro ro sa, veio já de lon ge todo ri so nho ao meu en con tro, e, na tu -
ral men te para fes te jar a mi nha vi si ta, ves tia um ca sa co sur ra do de uni -
for me que lhe dava, com o res tan te do cor po nu, um as pec to ex ces si va -
men te cô mi co. As ca ba nas dos ín di os que vi si tei em com pa nhia do ca pi -
tão eram, cer ta men te, o que se pode ima gi nar de mais mi se rá vel. Numa
de las foi-me im pos sí vel en trar em pé, e tive que me re sol ver a en trar de
ga tas se que ria vê-la por den tro. Entre tan to esse tra ba lho não foi re com -
pen sa do, por que em lu gar de co i sas dig nas de se rem vis tas, pela sua ori gi -
na li da de, en con trei lá den tro só duas es te i ras no chão, e um par do ces tos, 
ser vin do de guar da-co mi das, cons ti tu in do todo o mo bi liá rio. O ma te ri al
de que eram cons tru í das as ca ba nas era ra mos de ar vo res, ca pim e ci pós
de to das as es pé ci es. No es pa ço em vol ta viam-se mul ti dões de ho mens,
mu lhe res e cri an ças em pro mis cu i da de com ca chor ros, por cos, ma ca cos,
ga li nhas e pa pa ga i os. No meio des sa va ri e ga da con fu são ar dia uma fo -
gue i ra, em cima da qual fer via, numa gran de pa ne la, um mis te ri o so ragu
de apa rên cia nada ape ti to sa, mu i to em bo ra na nos sa opi nião a hora não
pu des se ser nem de al mo ço nem de jan tar ou de ceia. Essas cri a tu ras são,
po rém, tão fe li zes, que têm ape ti te a qual quer hora e pra zer em sa tis fa -
zê-lo. Nos so há bi to de re fe i ções a ho ras re gu la res é con si de ra do por eles
um es tra nho ca pri cho dos bran cos, por que ao con trá rio de nós con so -
mem suas pro vi sões de boca até suas ma xi las des tru í rem os úl ti mos
res tos, logo que en tram na sua pos se.
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Meu ami go sel va gem con vi dou-me a sen tar-me no meio da -
que la mul ti dão de sil ví co las e ofe re ceu-me, hos pi ta le i ro, o chá do Pa ra -
guai, sem pre pron to. De po is de ter eu vis to bas tan te da que la me do nha
as sem bléia, fui in for ma do de que, como ho me na gem es pe ci al, ia ha ver
uma dan ça di an te da ca ba na. Agi ta ram-se 25 a 30 pa res como pos ses sos
ao mo nó to no cho ca lhar duma ca ba ça com grãos de mi lho den tro. Por
mu i to tem po fi quei ven do o raro es pe tá cu lo com real cu ri o si da de e di -
ver tin do-me com as ca re tas com que os sel va gens, que pa re ci am de mô -
ni os, acom pa nha vam suas ca bri o las. A cor ter ro sa ama re lo-par da cen ta, a 
tes ta es tre i ta, os com pri dos ca be los pre to-azu la dos mu i to es ti ca dos, os
zi go mas sa li en tes, a po bre za de cí li os na pál pe bra in fe ri or e o olhar te -
me ro so, pér fi do, dos olhos pe que nos um pou co oblí quos, da vam, a cada 
um, um as pec to hor rí vel.

Qu an do co me cei a far tar-me e o ca ci que, de po is de ter be bi do
mu i ta aguar den te de cana, ja zia bê be do por ter ra, fiz como se qui ses se
pro cu rar meu ca va lo que pas ta va ali per to, mon tei e par ti, sem me des -
pe dir.

Os ín di os mais bo ni tos do Bra sil são os gua tós, que cons ti tu em 
um gru po só por si. Na apa rên cia não são mu i to di fe ren tes das ra ças
ca u ca si a nas e os ho mens têm mes mo bas tan te bar ba. As mu lhe res usam 
ca be los com pri dos e sol tos ca í dos às cos tas, os ho mens, po rém, jun -
tam-nos atan do-os num to pe te, e co brem às ve zes a ca be ça com um
cha péu de pa lha. A não ser uma mi nús cu la tan ga pen den te dos rins,
an dam com ple ta men te nus; en fe i tam-se, po rém, com uma pe que na ca -
vi lha no lá bio in fe ri or, pe que nos mo lhos de pe nas nas ore lhas, co la res
de den tes de cro co di lo e ou tras co i sas. Os gua tós pas sam a ma i or par te
da vida nos seus bar cos ou pi ro gas, em que em bar cam quan do co me ça a 
en chen te com mu lher e fi lhos e que não de i xam por mu i tas se ma nas.
Mo ram iso la dos, cada um com a fa mí lia, e sen tem-se tão atra í dos pela
água, que pro cu ram as inós pi tas ba i xa das e pân ta nos para cons tru í rem
suas ca ba nas. O ar ran jo in te ri or des tas é o mais sim ples pos sí vel, não
pas san do de al gu mas pe les, que lhes pro por ci o na sua ocu pa ção fa vo ri ta, 
a caça. Seus ape tre chos de caça são as se tas e o arco, de ta ma nho ex tra or -
di ná rio, cujo fá cil ma ne jo é uma pro va de sua for ça fí si ca e des tre za. Sua
pe rí cia de ar que i ros atin ge grau tão ele va do, que com suas fle chas de 2,5 
me tros de com pri men to ma tam qual quer pás sa ro por mais rá pi do que
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seja seu vôo; ma ne jam tam bém com gran de des tre za suas lan ças de qua -
tro me tros de com pri men to. As di ver sas par tes das fle chas são se gu ras
umas às ou tras com cola de pe i xe, e pro vi das de pon tas de osso. As cor -
das dos ar cos são fe i tas de tri pa de ma ca co ui va dor tor ci das, ou de fi bras 
de tu cum. Para a caça dos pás sa ros ser vem-se só do arco e da fle cha,
mas é com a lan ça que o gua tó ata ca co ra jo sa men te a onça que es pre i ta.

Ra ra men te mo ram jun tas mais de uma fa mí lia, na qual não há 
mais de um ho mem. O nú me ro das mu lhe res, ao con trá rio, vai de três a
12, e as sim que um me ni no fica ra paz, se pa ra-se dos pais, para fun dar
seu pró prio lar.

Em épo cas de ter mi na das, e só duas ve zes por ano, os ho mens 
se re ú nem ge ral men te por dois dias, em lu ga res que go zam de cer ta ve -
ne ra ção re li gi o sa, para de li be rar so bre as sun tos que in te res sam à tri bo.
Seu re la ti va men te alto de sen vol vi men to men tal, que cons ti tui no tá vel
con tras te com o modo de vi ver, le vou os bran cos que com eles se en -
con tra vam a se in te res sa rem, des de o prin cí pio, por es sas tri bos. Sua lín -
gua soa tam bém tão doce e har mo ni o sa, es pe ci al men te na boca das mu -
lhe res, que não são fe i as mas tris tes e con cen tra das, que se tem von ta de
de co nhe cê-la mais a fun do.

Pode-se per gun tar se é a in fluên cia do co mér cio com os ci vi li -
za dos, ou um si nal de ma i or ca pa ci da de in te lec tu al dos gua tós co nhe ce -
rem es tes, cons ti tu in do uma ex ce ção en tre os sel va gens, que só sa bem
con tar até cin co, um sis te ma mais de sen vol vi do de con tar. Crê em tam -
bém num deus e que de po is da mor te a alma dos que se con du zem bem
na Ter ra é eter na, en quan to a dos maus é des tru í da. Esta in tu i ção re li gi o sa 
pode ser a ra zão pela qual ape sar de toda sua na tu re za be li co sa se mos -
tram sem pre pa cí fi cos para com os eu ro pe us. A bran du ra de seus cos -
tu mes e sua cu ri o si da de in fan til fa zem lem brar os in dí ge nas das Índi as
Oci den ta is, como fo ram des cri tos pe los seus des co bri do res. Suas ca no as 
ve lo zes cos tu mam apro xi mar-se fre qüen te men te, no rio Pa ra guai, dos
bar cos dos vi a jan tes, para ofe re ce rem pi lo tos ou re ma do res ou fa ze rem
toda sor te de per gun tas ou pe di dos, no que mu i tas ve zes se ser vem do
por tu guês ar re ve sa do que mu i tos de les fa lam, lín gua em que fre qüen te -
men te se sa bem ex pres sar com mu i ta su ti le za. Um gua tó a quem numa
des sas oca siões o Ma jor Ro han re cu sou um pre sen te que so li ci ta va com
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mu i to em pe nho fus ti gou-o com es tas pa la vras: “Eu peço por que sou
po bre, mas vejo que tu ain da és mais po bre do que eu.”

Entre os nu me ro sos gru pos de ín di os bra si le i ros há tam bém
al gu mas hor das que se for ma ram da mis tu ra de di ver sas ra ças que, to da -
via, em re gra es tão num ní vel mu i to in fe ri or. Entre eles po dem-se in clu ir
os ca ri pu nãs, mu ras e mi ra nhas, qua se to dos ha bi tan do as mar gens do
Ma de i ra e des ta can do-se pela sua sel va ge ria. Dos ca ri pu nas, ou ho -
mens-d’água, que ma tam a caça com fle chas en ve ne na das, diz-se que
não só co mem a car ne hu ma na como a de fu mam, para a con ser var. Os
mi ra nhas, ou “os que an dam dum lado para o ou tro”, os “er ran tes”, são 
uma tri bo te mi da mes mo pe los de ma is ín di os, que pa re ce não pen sar
se não em guer ra, pi lha gem, as sas si na tos e caça ao ho mem. Vi vem tam -
bém em luta cons tan te com os co lo nos, e no tem po da es cra va tu ra eram 
pre sos e es cra vi za dos pe los bran cos. Isso au men ta va, na tu ral men te, seu
ódio àque les. A des pe i to de sua ru de za, são mu i to há be is na con fec ção
de pe ças de rou pa, re des, en fe i tes de pe nas e co i sas as sim.

São ain da dig nos de men ção os ti cu nas, além dos pas sés e
ma cu xis. Os ti cu nas pas sam por se rem pe ri tos no pre pa ro do ura ri, ou
cu ra re, ve ne no para as fle chas, que usam tam bém como ob je to de per -
mu ta no trá fi co com ou tras tri bos. Os co lo nos con si de ram-nos uma tri bo 
pa cí fi ca e às ve zes até os to mam a seu ser vi ço, em pre gan do-os na pes ca
do pi ra ru cu, na apa nha do ca cau, sal sa par ri lha e ou tros pro du tos. Os pas -
sés, no Ama zo nas, tam bém são úte is e há be is, e vão-se mis tu ran do aos
pou cos com os bran cos. Os ma cu xis são os mais nu me ro sos dos três gru -
pos de ín di os e as se me lham-se, na sua na tu re za, aos gua tós. Co nhe cem
tam bém o modo de pre pa rar o cu ra re, com o que gran je a ram cer ta fama.

No alto Ama zo nas vi vem os ín di os ia uás, tam bém mu i to há -
be is no fa bri co de fle chas. Mas o ve ne no que pre pa ram não é con si de -
ra do tão ati vo como o dos ma cu xis. O des tes ob tém, por isso, me lhor
pre ço. O vi a jan te in glês Pa u lo Mar coy, que vi veu al gum tem po en tre esta 
tri bo, de i xou com os mis si o ná ri os lá es ta be le ci dos um iauá para ten tar
ob ter in for ma ções so bre a ma ni pu la ção do ve ne no. O sel va gem deu-lhe
até um bo ião da po ma da ve ne no sa, mas não quis dar de ta lhes so bre
seus com po nen tes e modo de pre pa rar, nem mes mo quan do lhe foi ofe -
re ci do um re la ti va men te va li o so pre sen te, uma na va lha de pon ta e mola.
Ou tro, po rém, não pôde re sis tir à ten ta ção duma lu zen te faca de mesa.
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Mur mu rou al gu mas co i sas so bre o suco dum ar bus to e dum cipó, mas
não quis dar de ta lhes. De po is de mu i to ne go ci ar, sem que o sel va gem
qui ses se di zer mais, ofe re ce ram-lhe três be las fa cas para co mu ni car o
res to do se gre do, e esse en go do fez com que o ín dio, que es ta va acom -
pa nha do de um ou tro, va ci las se no seu pri mi ti vo pro pó si to. Pro me te ram 
ar ran jar um ga lho do mis te ri o so ar bus to e um pe da ço do cipó. As flo res 
e os fru tos, que Mar coy tam bém que ria ver, afir ma ram os dois não ser
pos sí vel ob ter na que la es ta ção do ano.

Du ran te três dias os dois não tor na ram a apa re cer, até que
por fim vol ta ram, tra zen do um ramo fino, che io de fo lhas oblon gas e
um ca cho de fru tos. Do ca cho pen di am ba gas du ras, le nho sas, de as pec to
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pre to ave lu da do, em cujo in te ri or, ama re lo-ocre, ha via qua tro ca ro ços.
Além dis so trou xe ram um pe que no pe da ço de cipó de cas ca bran ca, pa -
re ci da com a da bé tu la.

Tra ta va-se ago ra de sa ber mais so bre o pro ces so da fa bri ca -
ção. Os dois abo rí gi nes não qui se ram, po rém, expô-lo aos olhos dos eu -
ro pe us, se não lhes des sem qua tro an zóis. Só de po is de os re ce be rem
co me ça ram o tra ba lho. O mais ve lho to mou uma pa ne la nova, de bar ro,
que en cheu de água, en quan to o ou tro acu mu la va le nha em re dor dela e
ate a va-lhe fogo com uma isca de for mi gue i ro; esta con sis te numa subs -
tân cia pe ga jo sa com que cer ta es pé cie de for mi gas co bre as has tes dos
ar bus tos, que seca ra pi da men te ao ar e cuja con tex tu ra es pon jo sa se in -
fla ma fa cil men te. Antes da água fer ver, o ín dio jo gou-lhe den tro pe -
que nos pe da ços do ramo que ti nha tra zi do; o lí qui do to mou ime di a ta -
men te um co lo ri do ama re lo e de po is a cor de fer ru gem. Duas ho ras de -
po is o ín dio ti rou as fo lhas e ta los de den tro do de co te, ras pan do ao
mes mo tem po o cipó para den tro e ati çan do o fogo. Agi tou cu i da do sa -
men te a es pu ma es pes sa que vi nha à tona da mis tu ra, ti rou três em bru -
lhos dum re ci pi en te e des pe jou o con te ú do na pa ne la, di zen do que eram 
es pi nhas mo í das dum pe i xe, glân du las e den tes de ser pen tes ve ne no sas,
e for mi gas-de-fogo se cas. O co zi men to fi cou no va men te por duas ho ras 
ao fogo, até fi car gros so, em pon to de xa ro pe; en tão o iauá ti rou-o do
fogo, pôs dois pa u zi nhos em cruz na boca da pa ne la, es ten deu-lhe uma
gran de fo lha em cima e co briu-a com ter ra.

No ou tro dia que bra ram a pa ne la e Mar coy viu uma bola
dura, pre ta, que pa re cia ser mu i to pe sa da. Era o tão fa la do cu ra re. Quem 
qui ser en ve ne nar lan ça ou fle cha com ele bas ta apro xi má-lo do fogo;
fi ca rá en tão mole e co bri rá fa cil men te a pon ta da arma que se en ter rar
nela.

De po is de ter mos des cri to mais ou me nos as prin ci pa is tri bos 
de ín di os do Bra sil, res ta ain da ob ser var que além de las, so bre tu do na
fron te i ra oci den tal do Impé rio na di re ção do Pa ra guai, vi vem nu me ro sas 
ou tras tri bos me no res que pos su em mu i tas pe cu li a ri da des, mas que per -
ten cem mais aos vi zi nhos que ao Bra sil e por isso não po dem ser mais
mi nu ci o sa men te des cri tas aqui. Bas ta di zer que en tre es sas tri bos en con -
tram-se hor das mu i to sel va gens de ca va le i ros, que per cor rem em ex pe -
di ções de pi lha gem os vas tos pam pas da re gião do rio Pa ra guai. Os mais 
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tra tá ve is den tre eles são ain da os gua nás, cu jas mu lhe res fiam o al go dão,
te cem-no, sa bem tin gi-lo e ou tras co i sas mais. As hordas dos te re nos e
la i a nos, na Pro vín cia de Mato Gros so, pas sam por fa cil men te do mes ti -
cá ve is, já ha ven do mu i tos al de a men tos de les per to de Mi ran da.

O tra to com os ín di os do Bra sil não é de for ma al gu ma agra -
dá vel, e, em bo ra se te nha de con si de rá-los cri a tu ras com os mes mos
di re i tos que nós, acon te ce com eles qua se o mes mo que com os ne gros, 
dos qua is, em to dos os sen ti dos, nos sen ti mos se pa ra dos por pro fun do
abis mo. Por ou tro lado, os ín di os e os ne gros, mes mo os ha bi tu a dos aos 
seus usos e cos tu mes, nun ca po de rão li ber tar-se duma cer ta des con fi an ça
a res pe i to dos bran cos. Está-se para com os ín di os, como para com
ou tras tan tas cri a tu ras, que se do mes ti ca e que apa ren te men te pa re cem
de di ca das, mas que oca si o nal men te ame a çam, ou pre fe ri ri am vol tar à
com ple ta li ber da de, se pu des sem es co lher.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo V

A AGRICULTURA

O de sen vol vi men to do Bra sil, para di zer a ver da de, não
tem ob ti do gran des pro gres sos; cons ti tui, po rém, um dos tra ços mais
im por tan tes no con jun to des tes qua dros. É fá cil com pre en der que, em
meio des sa ex tra or di ná ria va ri e da de de cir cuns tân ci as, con for me foi ex -
pos to, a pro du ção, a elas con di ci o na da, apre sen te gran des con tras tes,
con for me a si tu a ção do lu gar. A re gião das flo res tas vir gens é mais fér til 
que a vas ta re gião das cam pi nas. Nos va les dos rios ofe re cem-se aos ha -
bi tan tes ocu pa ções di fe ren tes das pró pri as das zo nas de mon ta nhas; a
pro xi mi da de do Equa dor fa vo re ce o de sen vol vi men to das plan tas e a
ca pa ci da de de pro du ção da na tu re za em alta es ca la, do mes mo modo
que no Sul, mais frio, e na cos ta a vida é na tu ral men te mo vi men ta da, há
co mér cio mais ani ma do do que no in te ri or.

É da agri cul tu ra que se ocu pa a ma i or par te da po pu la ção. É,
po rém, pra ti ca da por pro ces sos ine fi ci en tes e ina de qua dos. Sen do tão
imen sa a ex ten são do país e as pro pri e da des não se me din do por je i ras
ou acres, e sim por mi lhas qua dra das, e sen do as me lho res co lhe i tas as
ob ti das em ter re nos re cém-ro ça dos, es que cem toda a eco no mia acon se -



lha da pelo bom sen so e re a li zam, ar ro te an do cons tan te men te no vos tre -
chos das flo res tas, uma ver da de i ra cul tu ra exa us ti va. Ape sar dis so ocor -
rem no Bra sil, e mu i to ami ú de, anos de más co lhe i tas ex ten si vas a gran des 
áre as, do que já por mais duma vez re sul tou numa es pé cie de fome.
Nes ses ca sos ti nham pro va vel men te de i xa do de cu i dar mais da cul tu ra
dos pro du tos ali men tí ci os mais ne ces sá ri os que da gran de mas sa de pro -
du tos cha ma dos co lo ni a is, des ti na dos ao co mér cio, como o café, o açú -
car, o al go dão e o ta ba co. A cul tu ra des tes pro du tos, que cons ti tu em
prin ci pal men te a ri que za do Bra sil, é fe i ta por es cra vos em gran des plan -
ta ções, e em pe que na es ca la só em al guns pou cos lu ga res, par ti cu lar -
men te nas co lô ni as ale mãs.

Entre os pro du tos ali men tí ci os cul ti va dos no Bra sil está uma
raiz, a man di o ca, que se pa re ce com um gran de rá ba no de Erfurt, de
duas es pé ci es di fe ren tes (Ma ni hot aipi e Ma ni hot uti lis si ma) cul ti va das em
to das as pro vín ci as. A pri me i ra co zi nha-se e come-se como as nos sas
ba ta tas, ten do o sa bor duma boa ce nou ra; a ou tra é mu i to ve ne no sa
quan do crua, e é, de po is de ra la da e ex tra í do o áci do prús si co que con -
tém, tor ra da e co mi da como fa ri nha, que tem o as pec to da nos sa fa ri nha 
de ave ia. Para ex tra ir o suco ve ne no so da man di o ca, rala-se esta e es pre -
me-se a mas sa re sul tan te por meio de di ver sos apa re lhos. Os ín di os,
com quem os bran cos apren de ram a pre pa rar e a co mer a man di o ca,
dis tin guem duas es pé ci es de fa ri nha, con for me os mé to dos de se ca gem.
A me nos seca sabe a amên do as mo í das, a mais seca, a fa ri nha de ave ia.
A fa ri nha, no Bra sil, subs ti tui com ple ta men te o pão, sem o qual se deve
pas sar qua se in te i ra men te, e é con su mi da pura, sem ne nhum pre pa ro,
ou jun ta com qual quer subs tân cia, como car ne, fe i jão, tou ci nho, etc., em 
to das as re fe i ções. Para o es tran ge i ro é algo es tra nho ver na mesa al -
guém mol dar com a pon ta da faca ou fa zer pe que nas bo las de fa ri nha
mo lha da, que mete na boca. Me nos ten ta dor ain da é mis tu rar a fa ri nha
em gran de quan ti da de com a co mi da, e ten do-me de mo ra do no Bra sil
por mu i tos anos, como, aliás, mi lha res de ou tros eu ro pe us, não pude
ja ma is adap tar-me a esse gos to. Um ne go ci an te meu ami go, ao con trá -
rio, ha bi tu a ra-se por tal for ma a co mer fa ri nha, que, ten do vol ta do para
a Ale ma nha, man da va vir to dos os anos al gu mas sa cas, do Bra sil.

Se gun do as es ta tís ti cas ofi ci a is, a ex por ta ção de fa ri nha de
man di o ca no pe río do de 1860 a 1861 mon tou a 3.296.963 li tros, no va lor
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de 210.000 mar cos; de 1871 a 1872, a 7.087.620 li tros, no va lor de 660.000
mar cos; de 1869 a 1874 al can çou 8.453.453 k, no va lor de 1.597.500
mar cos.

Além das duas es pé ci es de man di o ca men ci o na das, há ain da
mu i tas ou tras va ri e da des, das qua is os ín di os ma na us di fe ren çam nada
me nos de 35, dan do-lhes no mes di fe ren tes, e essa va ri e da de ain da é
acres ci da pe los di ver sos mé to dos de tra tar e pre pa rar as ra í zes. Ori gi nal -
men te a plan ta é pro va vel men te na ti va das Anti lhas, e al guns, como
Hum boldt, que rem que já seja ori gi ná ria da re gião do rio Ma da le na. No
co mér cio se apre sen ta tam bém um pro du to fa bri ca do com essa plan ta,
que é co nhe ci do pelo nome de fa ri nha ame ri ca na de sagu (fa ri nha de ta -
pi o ca), co nhe ci da tam bém como ara ru ta∗. Pen so ter de vol tar ain da a
tra tar do as sun to.

Nas pro vín ci as do Sul cul ti va-se de pre fe rên cia o sor go, ou
mi lho, em gran de es ca la, sen do con su mi do por ho mens e ani ma is. Ao
lado do mi lho cul ti vam tam bém o fe i jão-pre to (Pha se o lus de ra sus), que
jun ta men te com a car ne-seca, fa ri nha ou mi lho cons ti tu em, na ma i or
par te do Bra sil, a di e ta diá ria da po pu la ção.

Além dis so a agri cul tu ra se ocu pa com a cul tu ra do amen do im, 
ou men do bi (Ara chis hypo gea), a cha ma da ba ta ta-doce (Con vol vu lus ba ta tas),
o inha me (Di os co rea ala ta), a ta i o ba (Co lo ca sia su cu len ta) e o man ga ri to
(Ca la di um sa git tae fo li um). Além de las en con tram-se plan tas com sa bo ro sos
tu bér cu los se me lhan tes a ba ta tas. Algu mas pro vín ci as cul ti vam tam bém
o ar roz, ou tras vol ta ram-se com su ces so para a cul tu ra de ce re a is e ba -
ta tas eu ro pe us.

As fru te i ras, as hor tas e os jar dins re ce bem tra ta men to de ma -
dras ta, em bo ra não haja fal ta de boas fru tas, flo res e le gu mes, que com
al guns cu i da dos pros pe ra ri am, como tudo o mais. Em par te a cul pa é da 
fal ta de mão-de-obra, mas em gran de par te tam bém da pre gui ça dos
bras ile i ros. Só o que se pode ob ter com pou co tra ba lho, como a fru -
ta-de-con de (Ano na che ri mo lia), o aba ca te (Per sea gra tis si ma), a go i a ba (Psi -
di um gua ja va), de que se pre pa ra uma boa mar me la da, o abio (Chiry -
sophyllum ca i ni to), o ana nás, a man ga (Man gi fe ra in di ca), e mu i tas ou tras,
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go zam de ma i or aten ção e cu i da dos. A man ga pas sa por ser a me lhor
fru ta dos tró pi cos; não me nos pre ci o so dom da na tu re za é o fru to da
ár vo re-do-pão, de que se en con tram mu i tas nas pro xi mi da des das ci da des 
e a que as vi a gens de Cook e Fors ter de ram jus ta ce le bri da de. A man ga e 
a fru ta-pão são ori gi ná ri as da Índia. Entre as ár vo res fru tí fe ras vin das de 
ou tras par tes da Ter ra está o co que i ro, cu jas no zes al gum dia vi e ram
para as cos tas bra si le i ras e aqui se de vem ter acli ma ta do.

La ran jas, fi gos, pês se gos, me lões, da mas cos, ro mãs e em me nor 
quan ti da de vi de i ras, mar me le i ros e cas ta nhe i ros têm sido trans plan ta dos
para o Bra sil e vin gam em par te mu i to bem, de pen den do da es co lha de
lo cal que lhes con ve nha. As nos sas ma çãs, pê ras, ame i xas e ce re jas pa re ce
que não se dão bem no cli ma bra si le i ro.

Os le gu mes po de ri am pro du zir mu i to mais se lhes dis pen sas -
sem mais cu i da dos, mas em re gra são só os co lo nos ale mães que os
plan tam, tam bém ao lado de to dos os ou tros pro du tos da ter ra do Sul,
as cou ves, abó bo ras, al fa ces, ce nou ras, rá ba nos, as par gos, cou ve-flor,
etc., até onde o cli ma per mi te. O que dis so vem para os mer ca dos das
gran des ci da des é ofe re ci do a pre ços tão al tos, que fi cam mais ca ros que 
as fru tas do sul na Eu ro pa.

A ri que za da ter ra em flo res é ex tra or di na ri a men te gran de,
con tu do só ex cep ci o nal men te em jar dins par ti cu la res é que são cul ti va das, 
e onde isso se dá cu i dam mais da cul tu ra das flo res im por ta das da Eu -
ro pa, tão ra ras lá, como as sé ci as, cra vos, bal sa mi nas, ro sas, amo res-per -
fe i tos, mi o só tis, do que das ma ra vi lho sas flo res na ti vas.

Os mais im por tan tes de to dos os pro du tos, e que são ob je to
do gros so co mér cio, são o café, o açú car, o al go dão, o ta ba co, o ca cau e
o chá.

O ca fe e i ro deve ter sido in tro du zi do no país no co me ço do
sé cu lo de zes se is; sua cul tu ra, po rém, foi logo de po is pro i bi da pelo go -
ver no, sob pena de mor te, por que os por tu gue ses, en tão úni cos se nho res
da ter ra, que ri am res trin gir em ab so lu to o co mér cio do café a suas co lô -
ni as asiá ti cas. Só mais tar de trans plan ta ram no va men te ca fe e i ros das co -
lô ni as fran ce sas das Anti lhas para o Bra sil e os ca pu chi nhos ita li a nos do
Rio de Ja ne i ro, a quem o go ver na dor Go mes Fre i re de Andra de, Con de
de Bo ba de la (1760), con fi a ra al gu mas plan tas, pos si bi li tando a ex pan são
e cul tu ra des se pro du to que hoje cons ti tui o mais im por tan te ob je to de
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co mér cio para o Bra sil. Os bons ca pu chi nhos cer ta men te nun ca so nha -
ram com a in fluên cia que o in sig ni fi can te fru to des sa plan ta vi ria a ter
no fu tu ro.

A cul tu ra do café no país au men tou tan to, so bre tu do por
po der ser fe i ta com mão-de-obra mu i to mais ba ra ta que a mu i to cara do 
açú car, que de i xou in te i ra men te para trás a de ou tros pro du tos co mer -
ciá ve is. A pri me i ra ex por ta ção de café data do ano de 1806; atu al men te,
po rém, o país já su pre dois quin tos das ne ces si da des de café de toda a
Ter ra – que se cal cu la ser de dez mi lhões de quin ta is anu a is. As pro vín -
ci as do cen tro pro du zem a ma i or quan ti da de, que, de vi do à mais cu i da -
do sa cul tu ra e pre pa ro, é pou co in fe ri or ao café do Ori en te e das Índi as
Oci den ta is. Só onde se dis põe de solo de flo res ta re cen te men te ar ro te a do
é que o café é cul ti va do em ma i or es ca la e con se qüen te men te as co lhe i tas
são mais abun dan tes. Estas são mu i to di fe ren tes em ren di men to e nem
sem pre saem como se de se ja. A cul tu ra do café em ou tros pa í ses di fe re
da do Bra sil em que aqui apa nham na ár vo re as ba gas ver me lhas con -
ten do os grãos de café e põem-nas a se car. Essa se ca gem re quer gran des 
cu i da dos, por que o café per de em qua li da de, se as ba gas en tram em
con ta to com a ter ra. Nas gran des plan ta ções a se ca gem se faz so bre
gran des ter ra ços de pe dra, cons tru í dos para esse fim; em ou tros lu ga res
em pre gam es te i ras e fi nal men te o pro ces so de se ca gem das ba gas e des -
cas ca men to dos grãos é tam bém fe i to por má qui nas. De po is da se ca gem 
as ba gas são des cas ca das por meio de ci lin dros, la va das e no va men te pos -
tas a se car, de po is do que os grãos são no va men te pas sa dos num pi lão
onde um ven ti la dor os lim pa do fo lhe lho que ain da os co bre. Assim
lim po é mais uma vez pos to a se car e de po is en sa ca do. O va lor do pro -
du to de pen de da exe cu ção re gu lar de to dos es tes tra ba lhos. Tal como
en tre nós, nas re giões vi ní co las, se acer tam as si tu a ções de po is da vin di ma 
e o hu mor da po pu la ção é cla ra men te in flu en ci a do pelo seu re sul ta do,
as sim tam bém se dá no Bra sil com a co lhe i ta do café, que tem gran de
in fluên cia na vida pú bli ca. No ano de 1872 a ex por ta ção de café mon tou
a 243.584.360 kg, no va lor de 141 mi lhões de mar cos, e de 1872 a 1874
o mon tan te (du vi do so) da sua ex por ta ção an dou por 188.079.068 kg, no 
va lor de 253.540.250 mar cos.

Ou tra plan ta im por tan te, sob o pon to de vis ta co mer ci al, que
não me re ce me nos aten ção que o ca fe e i ro, é o al go do e i ro. Este é na ti vo
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do Bra sil e era cul ti va do pe los ín di os, an tes dos bran cos pi sa rem o solo
sul-ame ri ca no. O al go do e i ro (Goss ypi um) dá-se me lhor nas pro vín ci as do
nor te, mas tam bém se dá mu i to bem nas ou tras par tes do Impé rio.
Como esta plan ta não re quer ter ras tão for tes como o ca fe e i ro, sua cul -
tu ra en con tra me nos di fi cul da des. Sen do bem tra ta do e ha ven do cir -
cuns tân ci as fa vo rá ve is, o al go do e i ro pode dar duas a três co lhe i tas por
ano, e uma só plan ta, até duas li bras e meia de al go dão lim po. Aqui tam -
bém é a se pa ra ção do al go dão do seu ca pu lho o que dá mais tra ba lho.
De po is, po rém, que fo ram pos tas em uso má qui nas ame ri ca nas, não só
para o des ca ro ça men to como para a em ba la gem, a ma ni pu la ção do al -
go dão tor nou-se mu i to fá cil. Este pro du to é tam bém ex por ta do em
gran de es ca la pelo Bra sil, e mu i tas ve zes se po dem ver nos por tos ver -
da de i ras flo ti lhas an co ra das para as qua is du ran te se ma nas ne gros ofe -
gan tes car re gam como for mi gas enor mes far dos de al go dão, até que os
na vi os de i xam o Bra sil abar ro ta dos dos te sou ros que a na tu re za tão lar -
ga men te lhe pro di ga li zou. A ex por ta ção de al go dão se ele vou nos anos
de 1869 a 1874 a 54.435.836 kg, no va lor de 74.279.250 mar cos.

À cana-de-açú car, que é cul ti va da em mu i tas pro vín ci as, foi
dan tes dis pen sa da ma i or aten ção do que atu al men te, quan do qua se to dos
se de di ca ram de pre fe rên cia à cul tu ra do café e do al go dão. Di ver sas cir -
cuns tân ci as con cor re ram para o de crés ci mo da cul tu ra da cana-de-açú car.
De vem ter con cor ri do para isso a des co ber ta da ex tra ção do açú car da
be ter ra ba na Eu ro pa e o en ca re ci men to do tra ba lho es cra vo, que nas
plan ta ções de cana-de-açú car não ti nha po di do ser ain da subs ti tu í do
pelo do ho mem li vre. A cana-de-açú car tam bém não é na ti va, ten do
sido in tro du zi da mu i to an tes (1520), das ilhas Ca ná ri as. Uma es pé cie
que se su põe ser a me lhor foi le va da em 1792 de sua ter ra na tal, Ta i ti,
para Île de Fran ce, de lá para Ca i e na e as Anti lhas fran ce sas, de onde foi 
le va da pela pri me i ra vez para o Bra sil.

Enga nar-se-ia quem pen sas se que no país onde se fa bri ca tan to 
açú car se con so me tam bém o me lhor. Com a bela e alva for ma do cha -
ma do Pão de Açú car do açú car eu ro peu, não é lá en con tra do, com ex ce -
ção tal vez de al gum im por ta do da Eu ro pa. Como até ago ra o Bra sil não
te nha uma re fi na ção de açú car, con so me-se lá, ex clu si va men te, o feio
açú car bru to, igual ao que se en con tra, na Eu ro pa, no co mér cio, como
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açú car ama re lo, ou mas ca va do. Entre 1869 e 1874 fo ram ex por ta dos
153.285.533 kg de açú car, no va lor de 54.238.500 mar cos.

As pro vín ci as do Sul pro du zem tam bém mu i to ta ba co, que
en con tra com pra do res mas que não é de pri me i ra sor te. A ex por ta ção
de ta ba co nos anos de 1869 a 1874 foi de 14.975.404 kg, no va lor de
14.715.000 mar cos.

O ca cau é, como esta úl ti ma plan ta, tam bém na ti vo, em bo ra
es te ja lon ge de se cul ti va rem tan tos ca ca u e i ros como se po de ria es pe rar,
da das as con di ções pro pí ci as do solo. O pre pa ro do ca cau para o co mér -
cio é mu i to mais fá cil que o do café, por quan to os fru tos são co lhi dos
ma du ros, aber tos, e os ca ro ços pos tos a se car ao sol. O ca ca u e i ro dá
duas co lhe i tas anu a is e es tas cos tu mam ser, de pen den do das boas con di -
ções dos fru tos, mu i to pro ve i to sas. O ca ca u e i ro tam bém se en con tra no
es ta do sel va gem e os ín di os apa nham os fru tos, para em pre gá-los nas
tro cas com os bran cos. Fo ram ex por ta dos pelo co mér cio, de 1871 a
1812, 3.181.473 kg, no va lor de 3.000.000 de mar cos; de 1869 a 1874,
4.578.143 kg, no va lor de 4.938.750 mar cos.

O Bra sil tem-se in te res sa do mu i to pela in tro du ção da plan ta
do chá. Já no co me ço des te sé cu lo o go ver no en trou em ne go ci a ções
com a Chi na e fez vir de lá al gu mas mu das de chá e al gu mas cen te nas de 
chi ne ses para sua cul tu ra. Esta ten ta ti va, po rém, não foi bem-su ce di da,
por quan to não se con se guiu o com ple to de sen vol vi men to das plan tas,
es pe ci al men te de vi do à má es co lha das es pé ci es plan ta das, e tam bém
por que os fi lhos, de ra bi cho do Ce les te Impé rio, fo ram ata ca dos de sa u -
da des da pá tria. Só de po is de dé ca das e de te rem sido es co lhi dos lu ga res 
apro pri a dos foi que a cul tu ra do chá pas sou a ter al gu ma sig ni fi ca ção
para o país. O chá que se toma atu al men te no Bra sil é sem dú vi da ex clu -
si va men te pro du zi do no país, mas, como se dá com qua se to das as
plan tas in tro du zi das, mos tra vi sí vel de ge ne res cên cia, como acon te ceu
com a cana-de-açú car e com o café, por exem plo, de ma ne i ra que o go -
ver no se viu mu i tas ve zes obri ga do a subs ti tu ir am bas es tas plan tas por
exem pla res de seus pa í ses de ori gem.

Não po den do ser con fun di do com o chá pro ce den te da Chi na
e por isto co nhe ci do por esse nome, de ori gem chi ne sa, o chá do Pa ra -
guai (erva-mate) é o pro du to na tu ral mais im por tan te do co mér cio re -
gi o nal. Esta plan ta, po rém, só me dra no sul do Bra sil. No en tan to o chá 
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do Pa ra guai faz par te das prin ci pa is ne ces si da des de gran de par te das
po pu la ções sul-ame ri ca nas e seu uso não se li mi ta só ao Bra sil; está, an tes, 
mu i to es pa lha do por toda esta par te do mun do. Qu an do tra tei das flo -
res tas vir gens, já foi dita a ár vo re de que é ti ra do, a con go nha, como a
cha mam os bra si le i ros. Os je su í tas fo ram os pri me i ros a cul ti var essa ár -
vo re tão útil, nas suas mis sões no Pa ra guai, até que no ano de 1823 o cé -
le bre na tu ra lis ta Bom pland, ami go e com pa nhe i ro de vi a gem de Ale -
xan dre von Hum boldt, de vo tou qua se toda a vida à cul tu ra da con go -
nha. A ex pe riên cia tem mos tra do que as fo lhas da ár vo re sil ves tre são
tão boas para a ali men ta ção quan to as dos re no vos, mas em ge ral se
cons ta tou que os re no vos cul ti va dos dão chá me lhor. É tam bém sin gu lar
que as con go nhas cul ti va das nos er va is atin gem ma i or ta ma nho que no
es ta do sel vá ti co. Para o pre pa ro do chá em pre gam-se só as fo lhas e os
ta los ten ros, e como é na épo ca da ma tu ra ção dos fru tos que as fo lhas
es tão mais su cu len tas, essa é a épo ca da co lhe i ta, que se re a li za en tre ja -
ne i ro e mar ço e às ve zes se pro lon ga até ju nho e ju lho. Essa ope ra ção é
mu i to sim ples. Os re ben tos e ta los no vos são cor ta dos, se ca dos a fogo
len to e no va men te tor ra dos numa es pé cie de an da i me por cima do fogo. 
Esta ope ra ção re quer cu i da do para que as fo lhas não fi quem se cas de -
ma is, que i mem-se e per cam o sa bor agra dá vel. No fogo tam bém não se
deve em pre gar ma de i ra úmi da ou re si no sa, por que o fumo es tra ga ria o
mate. Até aí o pre pa ro é fe i to na flo res ta, por pes so al es pe ci a li za do.
De po is des se pri me i ro pre pa ro as fo lhas são en sa ca das e trans por ta das,
no dor so de mu las, para os mo i nhos (mo i nhos de erva-mate). É nes ses
mo i nhos que o mate é com ple ta men te pul ve ri za do. Para o trans por te
acon di ci o nam-no co sen do-o em gran des cou ros de boi, para pro te gê-lo
da umi da de do ar e con ser var seu aro ma agra dá vel. Vai tão com pri mi do
nes ses sa cos de cou ro, que es tes fi cam du ros como pe dra.

Toma-se o mate em pe que nas ca ba ças, ou cu i as, ten do um
ori fí cio do lado de cima. Põe-se den tro uma man che ia de mate com
uma co lher de açú car, en che-se de água fer ven te, de i xa-se co rar e chu -
pa-se por um tubo de pra ta fe cha do com um cri vo em ba i xo (bom ba).
Seu sa bor sem açú car é mu i to amar go e a prin cí pio ra ra men te agra da ao
eu ro peu, mas de vi do às suas qua li da des sa u dá ve is, cor res pon den tes ao
cli ma, o es tran ge i ro se ha bi tua fa cil men te ao uso des sa be bi da, co mum
na re gião. O mate está ain da mais ge ne ra li za do nos pa í ses da re gião do
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Pra ta que no Bra sil. De lá re ce beu uma vez o rei da Prús sia como pre -
sen te do fa mo so di ta dor Ló pez do Pa ra guai gran de quan ti da de de far dos
de mate, com o qual os sol da dos do exér ci to prus si a no se re ga la ram por
al gum tem po, a tí tu lo de ex pe riên cia.

A ex por ta ção de chá do Pa ra guai nos anos de 1860 e 1861
mon tou a 6.803.056 kg no va lor de 2.700.000 mar cos; de 1871 a 1872 a
9.507.086 kg, no va lor de qua tro mi lhões e meio de mar cos; de 1869 a
1874, a 15.717.503 kg, no va lor de 7.449.750 mar cos.

Como, ao se tra tar do chá do Pa ra guai, no va men te se en tra na 
flo res ta vir gem, vem a pro pó si to vol tar tam bém a ou tros dos seus pro -
du tos que são ob je to de co mér cio. O pau-bra sil, que era ex por ta do em
tão gran de es ca la, é ago ra ape nas e sem ne nhum re pa ro, como já fi cou
dito, ex por ta do como las tro de na vi os. É, ao con trá rio, in te res san te o
au men to da pro du ção do ca u cho. Mu i to em bo ra a se rin gue i ra de que é
ex tra í do se en con tre na flo res ta vir gem, par ti cu lar men te nas pro vín ci as
do Nor te, sua pro du ção se res trin ge à re la ti va men te pe que na zona da
Pro vín cia do Pará. Na ma i o ria são gen te po bre e ín di os man sos que se
ocu pam dis so, e são cha ma dos, de acor do com a pro fis são, se rin gue i ros. 
O pro du to do seu tra ba lho ne go ci am com co mer ci an tes que du ran te o
pe río do da pro du ção do ca u cho se en con tram en tre eles, com um sor ti -
men to com ple to de ar ti gos que cons ti tu em ob je to de tro ca. Isto su ce de
ge ral men te de ju lho até ja ne i ro, épo ca em que as águas es tão mais ba i xas;
no en tan to, con for me as cir cuns tân ci as, esse en con tro pode ter tam bém
lu gar nos ou tros me ses, quan do as gran des che i as não im pe dem o aces so
aos se rin ga is. O modo de ob ter o ca u cho, que se apren deu com os ín di os, 
é o se guin te: a ár vo re re ce be em mu i tos lu ga res gol pes ver ti ca is, que
mu i tas ve zes se con ser vam aber tos por meio de cu nhas de ma de i ra, por 
ba i xo dos qua is se fi xam va sos de bar ro para re ce be rem a se i va. Não
tar da a es cor rer um lí qui do le i to so das fe ri das, cuja quan ti da de de po is
de três a qua tro ho ras re gu la cer ca de qua tro co lhe res de sopa; para ob -
te rem mais se i va, en ro lam, aper tan do, pe da ços de cipó aba i xo dos gol pes,
di fi cul tan do sua cir cu la ção. Este pro ces so, fa zen do com que a se i va es -
cor ra num cer to pon to para o vaso adre de co lo ca do, tem in fe liz men te
como con se qüên cia a rá pi da mor te da ár vo re. Toda a se i va é de po is re u -
ni da num vaso ma i or e pro ce de-se en tão a lhe dar de fu ma ção, para que
não se es tra gue com a de mo ra. Para este fim faz-se uma fo gue i ra com as
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se men tes de cer tas pal me i ras que pro du zem mu i to fumo, e por cima dela
em bor ca-se um vaso sem fun do à gui sa de cha mi né; en tão o se rin gue i ro 
der ra ma o lá tex so bre sua fôr ma, ou, quan do quer fa zer um sa pa to de
bor ra cha, so bre a fôr ma de sa pa to, pre sa na pon ta de um pau, ro dan do
len ta men te com ela as sim re co ber ta den tro da fu ma ça, até que o lá tex
se que. Isso se re pe te tan tas ve zes quan tas se jam ne ces sá ri as para a capa
che gar à es pes su ra de se ja da. A de fu ma ção al te ra mu i to pou co a cor ori -
gi nal men te bran ca do ca u cho, que pela ação do ar ad qui re to na li da de es -
cu ra. As fôrmas são fe i tas de bar ro ou de ma de i ra co ber ta de bar ro, para 
que a mas sa se des pre gue mais fa cil men te, e em re gra têm a for ma duma 
gar ra fa. Mas o ca u cho apa re ce tam bém no mer ca do em for ma de pe -
que nas tá bu as. Para se fa zer um par de sa pa tos são pre ci sas de 30 a 40
ca pas; para as so las, um pou co mais; con tu do, qua se não se leva 25 mi -
nu tos para fazê-los. Enquan to o ca u cho está ain da mole, gra vam-se nos
sa pa tos com uma agu lha rom bu da, ou com um pe da ço de ara me, toda
sor te de fi gu ras. Uma se ma na de po is os sa pa tos po dem ser ti ra dos da
fôr ma.

Tra ba lha do res di li gen tes po dem pro du zir num dia 16 li bras
de ca u cho; isso, po rém, acon te ce ra ra men te e eles fi cam con ten tes
quan do, com a sua pre gui ça, tra zem di a ri a men te três a qua tro li bras.

Re cen te men te um ale mão des co briu que o lá tex da se rin gue i -
ra pode, sem pre ju í zo de sua uti li da de, con ser var-se flu i do por mais
tem po, adi ci o nan do-se-lhe alú men ou amo nía co. Com isso pode-se tal -
vez che gar a ex por tar o lá tex flu i do para ser pre pa ra do na Eu ro pa. A
pro du ção de ca u cho, no Bra sil, re pre sen ta gran de ren da para o Esta do,
o que le vou ul ti ma men te a pen sar em re gu la men tar a ex plo ra ção, por -
que o modo como é fe i ta pe los se rin gue i ros ame a ça ex tin guir por com -
ple to as se rin gue i ras nas flo res tas, de vez que só de po is de três anos é
que se po dem fa zer no vos cor tes na mes ma ár vo re, sem pe ri go, o que
lhes es ca pa in te i ra men te a con si de ra ção. A ex por ta ção de ca u cho nos
anos de 1860 e 1861 mon tou a 2.412.612 kg, no va lor de 5.400.000 mar -
cos; em 1871 e 1872 mon tou a 4.798.921 kg, no va lor de 15 mi lhões de
mar cos; de 1869 a 1874, a 5.582.799 kg, no va lor de 23.220.000 mar cos.
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Os ne go ci an tes de dro gas pro ce dem com a mes ma in cú ria no 
que res pe i ta a sal sa par ri lha (Smi lax pa pary ca cea) das flo res tas vir gens do
Ama zo nas. O ar bus to que dá a ver da de i ra sal sa par ri lha já se tor nou tão
raro que os que a apa nham têm de avan çar até as ca be ce i ras do Ama -
zo nas e le var a me ta de do ano pas san do as ma i o res ne ces si da des nas
flo res tas, para en con trá-los em quan ti da de su fi ci en te.

A apa nha da ipe ca cu a nha (Po a ya), re mé dio tão im por tan te
quan to a sal sa par ri lha, só em 1824 pas sou a ser for mal men te uma in dús -
tria, so bre tu do no alto Pa ra guai. A co lhe i ta da ipe ca cu a nha, como a pro -
du ção do ca u cho, de pen de do es ta do das águas, pois os que a fa zem não
se po dem apro xi mar dos lu ga res mais al tos, onde cres cem as plan tas, se -
não em ca no as, e a se ca gem das ra í zes se faz com mu i ta di fi cul da de na es -
ta ção chu vo sa. Ten do como gui as dois ho mens ex pe ri en tes (prá ti cos),
gran de nú me ro de tra ba lha do res (po a i e i ros) per cor rem numa com pri da
ca noa os in con tá ve is e con fu sos ca na is das flo res tas, e, sa in do de les para
en tra rem nos pân ta nos, cada po a i e i ro pro cu ra abrir ca mi nho atra vés do
mato cer ra do, para che gar onde es tão cer tos de en con tra rem abun dân cia
da am bi ci o na da raiz. Po a i e i ros há be is ar ran cam di a ri a men te 12 a 30 li bras
de ra í zes que, de po is de se cas, fi cam re du zi das de cin co a 12 li bras e meia. 
À no i te os po a i e i ros se re ú nem no acam pa men to co mum e en tre gam a
co lhe i ta ao guia, ou ins pe tor, da pe que na ex pe di ção, que a pesa e põe a
se car em cou ros de bois es ten di dos. Arran car as ra í zes é, sem dú vi da, tra -
ba lho fá cil, mas o ata que de mi lhões de in se tos que pu lu lam nes sas re -
giões tor na a ta re fa in fi ni ta men te di fí cil, e às ve zes es ses ban dos hos tis fa -
zem com que o po a i e i ro de sis ta de ex plo rar até o fim mu i tos lu ga res de
ma i or abun dân cia. As ra í zes de ipe ca cu a nha há mu i to se te ri am es go ta do
tam bém, se não re nas ces sem do mais pe que no pe da ço que fica na ter ra.
A ipe ca cu a nha, como o chá do Pa ra guai, vem tam bém em dor so de
mu a res e em sa cos de cou ro, para o Rio de Ja ne i ro, de onde é ex por ta da
nos na vi os.

Ou tra ri que za pro du zi da pe las flo res tas bra si le i ras, que só re -
cen te men te apa re ceu no co mér cio, mas que é qua se in te i ra men te con su -
mi da no país, é o gua raná, o fru to da Pa u li nia sor bi lis, abun dan te nas mar -
gens do Ama zo nas. O ca ro ço do fru to des sa plan ta é do fe i tio dum grão 

128 Oscar Canstatt



de café, e cada baga con tém dois. Os ca ro ços, tri tu ra dos den tro d’água,
são fer vi dos até for ma rem uma mas sa só li da que tor ram de po is um
pou co, com o que toma a apa rên cia de cho co la te. Para usá-lo ras pa-se
um pou co do pó, que, mis tu ra do com água e açú car, faz uma be bi da
agra dá vel e re fri ge ran te, e por suas qua li da des sa lu ta res faz con cor rên cia 
ao café em gran de par te da Amé ri ca do Sul. Deve-se seu co nhe ci men to
aos ín di os ma u és, que gos tam tam bém de de se nhar plan tas e ani ma is
nas bar ras de gua ra ná, se me lhan tes às de cho co la te.

Ao lado da cul tu ra do solo que foi men ci o na da no co me ço
des te ca pí tu lo, há ou tro ramo da eco no mia ru ral, a pe cuá ria, mu i to atra -
sa do no Bra sil. Só tem al gu ma im por tân cia no sul do país, par ti cu lar -
men te na Pro vín cia do Rio Gran de do Sul, e em al gu mas par tes de Mi nas
Ge ra is, Go iás e Mato Gros so. A pe cuá ria cons ti tui a prin ci pal ocu pa ção
da po pu la ção dos cam pos, con tu do não é exer ci da em gran de es ca la,
como na zona do rio da Pra ta, por que nos cam pos bra si le i ros fal tam as
pas ta gens sal ga das. Só onde, em lu gar de las, é dis tri bu í do re gu lar men te
sal ao gado é que o cu i da do so tra ta men to é com pen sa do pelo belo e
pro ve i to so de sen vol vi men to dos re ba nhos. A Pro vín cia do Rio Gran de
do Sul é fa mo sa pela ex tra or di ná ria ex ten são em que é pra ti ca da a pe -
cuá ria, onde é re a li za da ao modo dos ar gen ti nos, seus vi zi nhos, e cons -
ti tui uma das prin ci pa is fon tes de re ce i ta da po pu la ção.

A in dús tria de lac ti cí ni os, o fa bri co de man te i ga e que i jo, só se 
co nhe ce em ca sos ex cep ci o na is. Só nas co lô ni as ale mãs é que se dá um
pou co de va lor à cri a ção de gado le i te i ro. O mes mo se apli ca às Pro vín -
ci as de Mi nas Ge ra is e Go iás, onde se fa bri ca re la ti va men te mais man te i ga 
e que i jo. No res tan te do país, con ten tam-se com a já men ci o na da man -
te i ga in gle sa ran ço sa, que está aba i xo de qual quer crí ti ca.

A pe cuá ria tem prin ci pal men te em vis ta a car ne e os cou ros,
sen do que a pri me i ra não é con su mi da fres ca e sim des ti na da ao pre pa ro 
do cha ma do char que, ou car ne-seca. A ma tan ça, como nos pa í ses do
Pra ta, é re a li za da em gran de es ca la nas char que a das. Nes ses ma ta dou ros
ori gi na is re i na, en tra ano e sai ano, ati vi da de inin ter rup ta, que se res trin ge
a ma tar os nu me ro sos re ba nhos que des cem da ser ra, isto é, da re gião
mon ta nho sa, es fo lar, lim par a car ne da gor du ra e de po is cor tá-la em
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man tas fi nas e pô-las a se car, em va ras, ao sol. A car ne as sim seca cons -
ti tui, nos lu ga res onde só ra ra men te há car ne fres ca à ven da, um dos
prin ci pa is ali men tos dos bra si le i ros, e é, além dis so, co mi da apre ci a da
por eles em toda par te. As ma i o res char que a das en con tram-se per to da
pe que na ci da de de Pe lo tas, na Pro vín cia do Rio Gran de do Sul, onde são 
aba ti das 20.000 a 30.000 ca be ças de gado va cum anu al men te e 5.000
éguas para char que ar. O apro ve i ta men to dos de ma is des po jos é pou co
lu cra ti vo, e mu i to em bo ra uma par te do sebo, cri nas e chi fres seja uti li -
za da nas fá bri cas de sa bão e ve las, cur tu mes e ofi ci nas de se le i ros, par te 
não me nor fica per di da. A ex por ta ção de cou ros, no Bra sil, mon tou, nos 
anos de 1869 a 1874, a 27.932.442 kg, no va lor de 28.550.250 mar cos. As
cri nas de ca va lo e a lã ani mal cons ti tu em tam bém ob je to de co mér cio.
Se gun do da dos ofi ci a is, de 1869 a 1874 fo ram ex por ta dos 1.469.015 kg
de am bos, no va lor de 2.227.500 mar cos.

Como o gado vive em li ber da de, ex pos to ao tem po nas
imen sas pas ta gens, e só em ca sos ex cep ci o na is lhe são da das rações,
não tem ele tão bela apa rên cia, tes te mu nho de tra to cu i da do so, quan to 
o ale mão. As va cas e os bois são qua se to dos pe que nos, fe i os, e dis tin -
guem-se pe las di men sões dos chi fres, que atin gem até dois me tros, de
pon ta a pon ta.

A cri a ção de ca va los e mu a res é de me nor im por tân cia e só se 
faz em ma i or es ca la nas pro vín ci as do Sul, onde, além da uti li da de como 
ani ma is de car ga, são tam bém mu i to apre ci a dos pelo seu cou ro.

Da mes ma for ma que o gado va cum, os ca va los são mu i to
fe i os. São pe que nos, fra cos e ma gros, mas às ve zes apa re cem en tre eles
ani ma is mais bo ni tos, que se dis tin guem pelo tem pe ra men to ár de go e,
ao mes mo tem po, a na tu re za dó cil. São, com tudo isso, mu i to li ge i ros, e
su por tam in crí ve is fa di gas, sem apa ren te men te se can sa rem. Como é
uma pe cu li a ri da de da vida bra si le i ra todo ho mem li vre uti li zar-se do
ca va lo mes mo para ven cer as mais pe que nas dis tân ci as, é na tu ral que
dêem mais va lor aos bons ani ma is. E, den tro pela mi nha no ção, não são
nada ca ros, por quan to, já por 25 tá le res se pode com prar um bo ni to
ca va lo; mas ca va los de boas ra ças cus tam mi lha res. O apres to do ca va le i ro 
cus ta mais caro que o ca va lo. 
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Ra ra men te se en con tram en tre os eqüi nos na ci o na is ra ças de
ca va los sem mis tu ra. Da cri a ção de bons ca va los, isto é, de sua ma nu ten -
ção em imen sas pas ta gens cer ca das, ocu pam-se par ti cu lar men te os
gran des pro pri e tá ri os do in te ri or do Bra sil. Entre eles há es tan ci e i ros
(cri a do res de gado) que pos su em numa área de tal vez 10 mi lhas qua -
dra das re ba nhos de gado de 70.000 a 80.000 ca be ças.

É mu i to in te res san te a ma ne i ra como os bra si le i ros aman sam
os pol dros, ha bi tu a dos à li ber da de, para a sela e o tra ba lho. Os ani ma is
des ti na dos a isso são tan gi dos para um pá tio, e lá o aman sa dor, ge ral -
men te um mu la to ou ne gro par ti cu lar men te co ra jo so, faz sua es co lha
en tre os po tros. Arma do de enor mes es po ras e de um chi co te, agar ra-se 
a um dos pos tes que la de i am a por te i ra do pá tio. No mo men to em que
esta se abre e os ani ma is se pre ci pi tam para a sa í da, o do ma dor cai em
cima do dor so do po tro es co lhi do, que par te dan do ter rí ve is cor co vos,
em de sa ba la da car re i ra pela vas ta cam pi na. Entre tan to, o ca va le i ro pro -
cu ra me ter-lhe na boca uma bri da que leva de pron ti dão e a cor ri da de -
sor de na da não ter mi na se não quan do o ani mal, ex te nu a do, sem mais
âni mo, sub me te-se tre men do ao de su sa do do mí nio. Apren de en tão o
pas so, o tro te, o ga lo pe e ou tros mo dos de an dar, e ha bi tua-se gra du al -
men te, com mais ou me nos do ci li da de, a obe de cer à von ta de do ca va le i ro. 
Ca va los sel va gens são tam bém apa nha dos a laço, uma cor da fe i ta de ti ras
de cou ro cru en tran ça das, com um nó cor re di ço na pon ta, que os bra si -
le i ros do cam po sa bem ma ne jar com tal des tre za que o laço, cir cu lan do
alto por cima da ca be ça, ra ra men te erra o alvo. Usam tam bém, como foi 
dito, quan do tra ta mos da caça ao aves truz, ou ema, uma cor da ten do
nas pon tas duas bo las de chum bo, que, ati ra das de cer ta ma ne i ra, en ro -
lam-se nas per nas dos ani ma is, fa zen do-os cair.

De acor do com o cos tu me da ter ra, é for mal men te pro i bi do
mon tar numa égua, e por isto pro cu ram uti li zá-las dou tra for ma, aba ten -
do-as.

Os ca va le i ros mais apa i xo na dos são os do Rio Gran de do Sul,
onde, em con se qüên cia, há gran de pre di le ção pe los di ver ti men tos eqües -
tres. Entre os mais apre ci a dos es tão as cor ri das de ca va los, que, pelo
modo como são re a li za das, di fe rem mu i to das cor ri das eu ro péi as co muns.
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Os ca va los são mon ta dos em pêlo e só por pe que na dis tân cia, em li nha
reta, pro cu ran do cada um dos ca va le i ros, atra pa lhan do e in ter cep tan do
o ca mi nho dos ou tros, al can çar em pri me i ro lu gar a meta. Os es pec ta -
do res apos tam so mas con si de rá ve is na vi tó ria de um ou de ou tro ca va lo. 
No cam po, es sas cha ma das cor ri das de car re i ro, nos do min gos e dias
san ti fi ca dos, são um pon to de re u nião  que com pa re ce, a ca va lo, me ta de 
da po vo a ção. Até os mais po bres par ti ci pam do di ver ti men to, fa zen do
apos tas, em bo ra se li mi tem a mo e das de co bre. Por um bom ca va lo-car -
re i ro é pago, por um aman te de ca va los li ge i ros, o do bro do pre ço de
um ca va lo co mum para ser vi-lo, mas é pre ci so to mar mu i to cu i da do
para não ser lo gra do, como acon te ce por toda par te nes ta es pé cie de ne -
gó cio. A mim mes mo um bra si le i ro já pre gou uma des sas pe ças. Eu vi a -
ja va a ca va lo, com um pa trí cio, por uma cam pi na mo nó to na; já tí nha mos
con ta do re ci pro ca men te to das as ane do tas e ca sos de que nos lem brá -
va mos, para en cur tar o tem po, até que, por fim, os as sun tos se es go ta -
ram e con ti nu a mos a tro tar ao lado um do ou tro nos nos sos ca va los já
um pou co can sa dos. Por aca so olhei para trás e avis tei ao lon ge, no
ho ri zon te, um ca va le i ro que vi nha na mes ma di re ção que nós.

– Va mos es pe rar um pou co – dis se ao meu com pa nhe i ro. – 
Vem ali um bra si le i ro, que po de rá en car re gar-se da con ver sa.

Embo ra meu ami go, no fun do, não es ti ves se de acor do com a 
idéia, por que re ce a va fa zer fi as co numa con ver sa no seu por tu guês um
tan to fa lho, de i xou-se con ven cer por que o hor rí vel tro te de sua mon ta -
da já lhe ti nha pro du zi do, nos mús cu los do as sen to, ha via al gu mas ho -
ras, o mes mo efe i to que um pas se io numa car ro ça de cam po nês em ca -
mi nho pe dre go so.

Enquan to aguar dá va mos a apro xi ma ção do ca va le i ro, que vi -
nha a ga lo pe, nos sa con ver sa con ge lou no va men te ape sar dos ar den tes
ra i os do sol, e à vis ta do ani mal que se es for ça va va len te men te para
ven cer a dis tân cia, meu ami go ob ser vou que aque le de via ser um mag -
ní fi co ca va lo-car re i ro.

–  É pos sí vel – con cor dei. – Po de mos per gun tar ao ca va le i ro.
No en tan to o ca va le i ro nos al can ça va; era o pro tó ti po do

cam pe i ro, que, com a cara tri gue i ra emol du ra da de ca be los pre tos e a
pi to res ca in du men tá ria, em cima do seu me la do bu fan do ale gre ao ver
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os nos sos ani ma is, se des ta ca va ni ti da men te no fun do po li do da pla ní cie 
sem ár vo res.

– O se nhor tem aí um bom ca va lo – dis se eu ao des co nhe ci -
do, pon do-nos no va men te em mar cha. – Pa re ce ter mais fogo do que os 
nos sos ve lhos ro cins.

– É ver da de – res pon deu o bra si le i ro. Com prei-o na Ser ra,
ain da não há mu i to.

– Já o mon tou em al gu ma car re i ra? – per gun tei-lhe.
– Cer ta men te! É o me lhor cor re dor de Por to Gu i ma rães.
– Eu aca bei de cha mar nos sos ca va los ve lhos ro cins, mas o

meu Ma la gar aqui tam bém sabe o que é bri lhar numa car re i ra.
– Assim? – res pon deu o bra si le i ro. – Po de mos en tão apos tar

uma car re i ri nha. Está ven do aque le pé de cac to aco lá? Pode ser vir-nos
de meta. O se nhor – acres cen tou di ri gin do-se ao meu com pa nhe i ro –
pode ser vir de juiz. Está fe i to?

– Não sou um cor re dor de car re i ras, mas deve-se apren der a
fa zer tudo – res pon di. – E por Deus que vou apos tar cin co mil-réis.

Meu ami go di ri giu o ca va lo para a meta com bi na da e quan do
che gou lá es po re a mos os ca va los a um si nal seu, par tin do a toda bri da.
Por duas ve zes o bra si le i ro se atra ves sou na mi nha fren te, e foi pre ci so
ha bi li da de para che gar à meta com a pele sã. Como o meu opo nen te,
não só de vi do a esse ar dil como à li ge i re za do seu ca va lo, me de i xou
para trás e pas sou pela meta como uma fle cha, os cin co mil-réis fo ram
in dis cu ti vel men te per di dos.

E pen sei:
“Pre ci so ti rar al gum pro ve i to dis so. O ca va lo que o ho mem

mon ta é evi den te men te su pe ri or ao meu, para o qual nem as es po ras
nem o chi co te va le ram. Vou ver se ele quer ven dê-lo.”

Qu an do pa guei, jun to ao pé de cac to, a apos ta, e de po is do
meu com pa nhe i ro ter rido de mim com ra zão, per gun tei in ci den tal men te
ao ven ce dor se seu ca va lo es ta va à ven da.

– Por que não? – res pon deu-me. – Não te nho von ta de de
ven dê-lo, é cla ro, mas se me der o seu e mais uma onça (22 tá le res),
pode levá-lo.
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Dito e fe i to. Tro ca mos os ar re i os e an tes de de cor ri dos cin co
mi nu tos eu ca val ga va o cor re dor de Por to Gu i ma rães. De po is de ter-lhe
pago a onça, de cla rou-nos de re pen te que ti nha de to mar a es quer da,
de se jan do-nos boa vi a gem. Instan tes de po is de sa pa re cia de nos sa vis ta.

Con gra tu lei-me pelo óti mo ne gó cio que aca ba va de fa zer, mas 
não ti nha ain da de cor ri do uma hora, quan do co me cei a no tar que fora
ver go nho sa men te en ga na do. Se o meu an ti go ca va lo era ron ce i ro, este
era o pro tó ti po da pre gui ça, e mais ain da, ti nha uma ver da de i ra co le ção
de ma nhas, de ma ne i ra que fi quei mu i to con ten te quan do mais tar de
pude des fa zer-me dele, com um pre ju í zo de cer ca de duas on ças, re ce -
ben do em tro ca um mo des to bur ro. Mas fi cou sen do um enig ma para
mim a pa la vra má gi ca com que o ar di lo so bra si le i ro con se gui ra do sen -
de i ro na nos sa cor ri da im pro vi sa da aque la car re i ra vi to ri o sa.

A par dos ca va los cri am-se tam bém mu a res que, como ani ma is
de car ga, al can çam pre ços mu i to mais ele va dos que os ca va los co muns.
Os mu a res bra si le i ros, po rém, não são tão gran des e for tes quan to os
dos vi zi nhos pa í ses es pa nhóis, to da via têm for mas per fe i tas e pres tam
nas zo nas mon ta nho sas, por sua gran de re sis tên cia, ines ti má ve is ser vi ços.
Os mu a res são par ti cu lar men te em pre ga dos nas vi las e gran des ci da des
para pu xa rem car ros de duas ro das, car ru a gens e car ros fú ne bres. Os
bur ros são mu i to mais ra ros por que, de vi do à sua má ín do le, re que rem
mu i to mais pa ciên cia e aten ção por par te do dono.

A mim me acon se lha ram mu i tas ve zes a em pre gar um bur ro
nas mi nhas fa ti gan tes vi a gens ci en tí fi cas e ou tras ex cur sões, mas uma
vez em que se gui o con se lho saí-me tão mal, que ju rei nun ca mais con fi ar
nes ses ani ma is. O bur ro tem o cos tu me de, quan do lhe dá na ve ne ta,
de i tar-se e es po jar-se, sem se in co mo dar com o ca va le i ro que tem em
cima. Este cos tu me, que nada tem de agra dá vel para quem o ca val ga, é
para o bur ro bra si le i ro uma ne ces si da de, a de li vrar-se dos mu i tos in se tos
que o ator men tam.

Foi na ter ce i ra ou quar ta vez que mon tei um bur ro, que com -
pra ra ha via pou co por me ter sido mu i to elo gi a do seu pas so ma cio.
Qu an do atra ves sa va um ri a cho, fe liz men te raso, an tes de po der pen sar no 
pior, ele se ajo e lhou e, a se guir, com um pra zer di a bó li co es po jou-se co -
mi go e as ba ga gens na água re fres can te. Que eu nes sa brin ca de i ra não ti -
ves se be bi do mais água do que po dia su por tar, que não ti ves se apa nha do
um de flu xo que du ras se todo um mês, e que, fi nal men te, só de po is de
tro car mi nha rou pa pela de um bra si le i ro, na pri me i ra casa que en con trei,
ti ves se re cu pe ra do meu bom hu mor, não fa vo re ceu a fama do bur ro.
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A cri a ção de ovi nos no Bra sil ain da está num grau mu i to ba i xo
e to dos os es for ços do go ver no para in cen ti var este ramo da eco no mia
ru ral têm sido até ago ra vãos. Os car ne i ros im por ta dos da Eu ro pa de ge -
ne ra ram mu i to de pres sa e sua car ne ad qui riu mes mo um sa bor de sa gra -
dá vel. E o fato é mais es tra nho por ter tido a cri a ção de car ne i ros, nos
vi zi nhos esta dos do Pra ta, rá pi do de sen vol vi men to. Ca bras en con -
tram-se mais fre qüen te men te; por cos são cri a dos por toda par te, mas,
em bo ra o que ou tros vi a jan tes pos sam di zer em con trá rio, são mu i to in -
fe ri o res aos eu ro pe us.

A in tro du ção de ga li ná ce os de to das as es pé ci es da Índia tem
sido mu i to bem-su ce di da. Entre os ga li ná ce os des ta cam-se duas es pé ci es
des co nhe ci das na Eu ro pa; são as ga li nhas in di a nas de per nas mu i to al tas,
em ge ral pre tas, que se en con tram nas ca ba nas dos ín di os, mes mo nas
re giões mais re mo tas; e uma es pé cie de ga li nhas anãs de per nas cur tas e
cal çu das; ani ma is bo ni tos e gra ci o sos.

Como na Ingla ter ra, tam bém são mu i to po pu la res as bri gas
de galo, que em ge ral se re a li zam nos do min gos com a even tu al ani ma da 
par ti ci pa ção da gen te da vi zi nhan ça, e as apos tas pró e con tra, en tre os 
es pec ta do res, ele van do-se mu i to. Os ne gros são gran des en tu si as tas das
bri gas de galo, e são fér te is em re cur sos para in fla mar os com ba ten tes.

No Bra sil não exis tem ra ças pu ras de ca chor ros, e mes mo as
que são às ve zes in tro du zi das pe los eu ro pe us de pres sa de ge ne ram e seus 
des cen den tes ad qui rem em pou co tem po, pelo cru za men to com a feia
raça pe la da lo cal, uma apa rên cia nada agra dá vel.

Já se fi ze ram tam bém no Bra sil di ver sas ex pe riên ci as com
abe lhas e com o bôm bix da seda, para au men tar a ri que za na tu ral do
país e apro ve i tar as boas con di ções cli má ti cas, mas até aqui sem re sul -
ta dos dig nos de men ção.

Antes de ser en cer ra do o ca pí tu lo so bre eco no mia ru ral, flo -
res tal e pe cuá ria, devo di zer tam bém algo mais de ta lha do so bre a caça
e a pes ca. Po dia de i xar de me re fe rir aos ani ma is que se po dem ca çar,
por já ter dito o bas tan te quan do tra tei da fa u na. O que deve ocu par a
fan ta sia do le i tor são os ani ma is fe ro zes, como o cu gar do, ou leão
ame ri ca no, o ja guar, que lá se cha ma onça, o cro co di lo e ou tros se me -
lhan tes.

Ca çam-se cer ta men te ani ma is fe ro zes, par ti cu lar men te a
onça-pin ta da, por ca u sa de sua bo ni ta pele, mas a ver da de i ra caça é fe i ta
mais aos ani ma is que, além da pele, têm ou tras uti li da des. Mas os ani ma is
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fe ro zes são os mais aris cos e os mais te mi dos, vi ven do por isso em lu -
ga res de di fí cil aces so. Os na ti vos en fren tam a onça quan do a acu am,
en ro lan do o pe sa do pon cho de lá, que usam no tem po de chu va e no
in ver no, no bra ço es quer do, pon do o jo e lho di re i to em ter ra e em pu -
nhan do a faca de caça na mão di re i ta es ten di da. Com o pon cho apa ram
os gol pes das pa tas da fren te do ani mal, en quan to com a faca, de pron -
ti dão na mão di re i ta, ras gam-lhe a bar ri ga no mo men to em que se ati ra
so bre eles. Os le i to res com pre en de rão ser pre ci so o ma i or des te mor e
pre sen ça de es pí ri to para se ex por as sim de tão per to à sa nha san gui ná ria
do ata can te. Este modo de ca çar é pra ti ca do qua se que ex clu si va men te
pe los ín di os, que como sil ví co las des de mu i to cedo vi vem ex pos tos a
to dos os pe ri gos, ten do as sim opor tu ni da de de de sen vol ve rem ao má -
xi mo grau a co ra gem e a for ça. Mas há tam bém co lo nos ale mães que,
co nhe cen do bem a flo res ta vir gem e seus pe ri gos, en fren tam des se
mes mo modo o ata que des ses fe ro zes ani ma is. Con ta ram-me mes mo,
en tre ou tros, o caso de um me ni no de onze anos que, nas flo res tas da
co lô nia de São Le o pol do, ma tou com sua faca uma onça de ta ma nho
res pe i tá vel.

A caça das an tas, por cos do mato, ma ca cos ui va do res, ve a dos
e ou tros qua drú pe des é me nos pe ri go sa. Sen do em ge ral pe que nos os
ris cos, gran des são, to da via, as fa di gas que o ca ça dor tem de en fren tar.
Con si de ran do a ri que za e va ri e da de de ani ma is e as fa ci li da des da caça,
cuja li ber da de ne nhu ma lei res trin ge, no Bra sil esta é uma di ver são mais
cara que na Ale ma nha, onde só per di zes e le bres ino cen tes po vo am as
flo res tas e os cam pos.

Já es ta va ha via anos no Bra sil e, ape sar de ser apa i xo na do ca -
ça dor, não ti nha ain da tido opor tu ni da de, a não ser fa ti gan tes ex cur sões
de caça no mais den so da flo res ta vir gem, de par ti ci par de uma gran de
ca ça da que se pa re ces se, de lon ge, com a re cor da ção que ti nha ain da
viva das ca ça das na Ale ma nha, e que ti ves se o mes mo en can to que elas.
Co nhe ci ca su al men te abas ta do co mer ci an te ale mão do Rio Gran de do
Sul, a quem me que i xei da fal ta que isso me fa zia e que, tam bém ca ça dor 
apa i xo na do, com pre en deu mi nhas sa u da des dos pra ze res ve na tó ri os, e
con vi dou-me mu i to ama vel men te a vi si tá-lo na ci da de do Rio Gran de,
onde cer ta men te se ofe re ce ria opor tu ni da de de apla car mi nhas sa u da des 
de ca ça dor.
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Em agos to des se mes mo ano meu des ti no me le vou àque la ci -
da de, onde Herr K., meu novo ami go, me re ce beu de bra ços aber tos,
quan do eu ines pe ra da men te lhe apa re ci, re cor dan do-lhe com a mi nha
pre sen ça aque le con vi te.

A ci da de do Rio Gran de, na sa í da da la goa dos Pa tos, que eu
já co nhe cia, tem pou co que ver em ma té ria de edi fi ca ções, e suas cer ca -
ni as pla nas e des cam pa das ca u sam uma im pres são su ma men te de sa gra -
dá vel, so bre tu do quan do se pisa ali, pela pri me i ra vez, o solo bra si le i ro.
Tan to mais agra da vel men te me im pres si o nou, por isso, o hos pi ta le i ro
aco lhi men to do meu hos pe de i ro, que logo no dia se guin te es ta va pron to 
para tra tar mos dos de ta lhes dos pla nos da ca ça da. A fa zen da de Herr K. 
fica a mu i tas mi lhas de dis tân cia, nos cam pos per to da cos ta e de via
pro por ci o nar-nos tudo o que pro cu rá va mos.

No do min go se guin te uma car ru a gem ti ra da por cin co ca va los
e um cri a do mon ta do es pe ra vam-nos na por ta da casa, para le var-nos,
jun ta men te com ou tro aman te da caça, ao nos so des ti no cam pes tre.
Além de nos sas es pin gar das e de ma is ape tre chos de caça, a car ru a gem
le va va abun dan tes pro vi sões de boca, en tre as qua is tam bém di ver sas
gar ra fas de cham pa nha, de ma ne i ra que es tá va mos ga ran ti dos con tra a
fome e a sede.

Ten do atra ves sa do a tro te lar go a ci da de e as for ti fi ca ções
qua se en ter ra das na are ia, não tar da mos a de i xar à nos sa di re i ta as mar -
gens ra sas do lar go rio que tem o mes mo nome da ci da de, rio Gran de,
um ca nal na tu ral que liga a la goa dos Pa tos à la goa Mi rim. A pa i sa gem
não era bo ni ta; em vol ta de nós não se via se não a are ia bran ca ofus can te, 
e não era pre ci so mu i ta ima gi na ção para su por que es tá va mos pas se an do
numa gran de ban de ja de are ia de se car∗. Em lu gar de ár vo res, duas fi las
de pos tes te le grá fi cos, como para que brar a mo no to nia da pa i sa gem, es -
ten di am-se para a es quer da e para a di re i ta, seus fios se per den do na
dis tân cia, e eram o úni co tes te mu nho de que ou tros se res hu ma nos ti -
nham es ta do ali an tes de nós. Apro xi má va mo-nos al ter na da men te mais
do li to ral e ro dá va mos de novo ver ti gi no sa men te pelo meio da lín gua de 
ter ra que se pa ra as gran des la go as do sul do Bra sil do oce a no Atlân ti co;
de es tra da não ha via, em qual quer pon to, o me nor in dí cio, e o co che i ro,

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 139

∗  Stre u sand, no ori gi nal, li te ral men te, are ia para es pa lhar, ou are ia para se car a tin ta
quan do não ha via ain da o mata-bor rão. (N. T.)



um mu la to nada feio, pa re cia es co lher o ca mi nho à von ta de. Nas mar -
gens da la goa ha via gran de quan ti da de de pe i xes e crus tá ce os mor tos
de i xa dos pela en chen te, em vol ta dos qua is ban dos de aves de ra pi na se
jun ta vam ávi das. Só elas da vam vida à pla ní cie so li tá ria.

De po is de ro dar mos uma meia hora, sur giu por fim di an te de 
nós lon ga fa i xa de flo res ta de ár vo res ra quí ti cas, que pelo me nos ofe re -
cia uma va ri an te aos nos sos olhos. De po is de ou tra meia hora o solo
co me çou a co brir-se de uma gra mí nea que, quan to mais avan çá va mos,
mais vi ço sa se tor na va, para por fim es ten der-se como imen sa cam pi na
que, como por toda par te nes ta re gião, es ta va se me a da de pân ta nos, la -
go as e char cos.

Fi ze mos alto numa pe que na ele va ção do ter re no, para al mo -
çar e para con se guir uma mon ta ria com um bra si le i ro re si den te na vi zi -
nhan ça. Não o en con tra mos, po rém, em casa; já ti nha sa í do para a caça,
com os fi lhos e sua ma ti lha. Con ti nu an do a ro dar, no tei que os pás sa ros
se tor na vam mais nu me ro sos e os tra ves sos que ro-que ros, ou ga i vo tas,
das mais di ver sas es pé ci es, evo lu íam em gran des ban dos em vol ta da
nos sa car ru a gem. Em re dor viam-se re ba nhos de gado va cum e ca va los
pas tan do, que le van ta vam as ca be ças por um ins tan te do pas to, olhan do
ad mi ra dos a nos sa ver ti gi no sa car re i ra.

De re pen te sur giu do ou tro lado de um pân ta no um gru po de 
ca va le i ros, no qual, ao se apro xi mar, Herr K. re co nhe ceu seu vi zi nho
Por fí rio e seus ami gos, que vol ta vam mu i to car re ga dos de sua ca ça da.
Aten den do a nos so cha ma do os bra si le i ros vi e ram até nós e, de po is de
ter mos par ti lha do com eles uma gar ra fa de cham pa nha, pre sen te a -
ram-nos com a me ta de de um ve a do que ti nham ca ça do, de modo que
po día mos acam par para a no i te já pro vi dos de um bom as sa do. Por fí rio
era o pro tó ti po do bra si le i ro de raça pura, ho mem gran de e for te, ca be los 
e bar ba cor de aze vi che e olhos es cu ros, vi vos. De bo tas al tas, com as co -
nhe ci das es po ras chi le nas e o pon cho azul es cu ro for ra do de en car na do
ati ra do pi to res ca men te so bre os om bros, mon ta va um ca va lo feio, mas
fo go so. Seus fi lhos, de oito e 12 anos, que o acom pa nha vam a ca va lo,
de ven do ter sido os mais ou sa dos na mon ta ria, ao lado de oito gal gos
pro va vel men te re cen te men te im por ta dos da Ingla ter ra, cada um mais
bo ni to do que o ou tro, com ple ta vam o qua dro ver da de i ra men te pi to res co 
da vol ta da caça.
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De po is de ro dar mos por três ou qua tro ho ras, che ga mos à
so li tá ria es tân cia de K., que, es con di da por trás de co li nas on du lan tes,
só vi mos de po is de es tar mu i to per to dela. Che ga mos ines pe ra da men te,
mas o ca pa taz pa re cia já es tar acos tu ma do a isso por par te do amo. O
mo vi men to no pá tio de nos sa che ga da era tão gran de quan to o sos se go
que de via re i nar nele an tes. Ape sar de ter, no en tre tan to, es cu re ci do, ti -
ve mos, para ser agra dá ve is ao nos so hos pe de i ro, de ver ain da tudo,
pois Herr K. or gu lha va-se do que ti nha ti ra do do nada na que le de ser to,
como por ar tes de má gi ca. E, de fato, a casa, pe que na e sim ples, com
ga lhas de ve a dos por cima da por ta, à som bra de gran des e be las ár vo -
res, com um pe que no e bem tra ta do jar dim, era uma lin da mo ra da de
ve rão, cujo as pec to fa mi li ar fa zia lem brar a pá tria lon gín qua. Não fal ta -
vam es tá bu los e gal pões, e as inú me ras la ran je i ras que cer ca vam o pá -
tio eram, na ver da de, o úni co in dí cio de que se es ta va numa zona do
Sul.

Nes se ín te rim a mu lher do ca pa taz, di na mar que sa nata, ti -
nha pre pa ra do ex ce len te ceia, que nos sou be mu i to bem, de po is da
qual fo mos dor mir, pre pa ran do-nos para as fa di gas da ca ça da do dia
se guin te.

Pela ma nhã se la ram os ca va los e par ti mos em com pa nhia de
três cri a dos e de dois ne gros li vres que mo ra vam per to. Uma hora, mais
ou me nos, de po is, fi ze mos alto e ape a mo-nos. Nós, os que tí nha mos es -
pin gar das, pe a mos nos sos ca va los, e os cin co com pa nhe i ros pros se gui ram 
a ca va lo, para mais adi an te le van ta rem a caça que por ven tu ra es ti ves se
es con di da en tre o ca pim do cam po. Alguns pe que nos mon tes de are ia
ser vi ram-nos de es con de ri jo e se pa ra mo-nos ocul tan do-nos por trás
de les, es pe ran do o que pu des se vir.

Por mu i to tem po tudo pa re ceu como mor to em re dor de nós, 
os ba te do res tam bém ti nham de sa pa re ci do no ho ri zon te; só mu i to ao
lon ge se ou via o ru í do da ar re ben ta ção, na pra ia. De re pen te no tei no
mon te de are ia mais dis tan te dois pe que nos pon tos, que au men ta vam de 
mi nu to para mi nu to. Não tar dou mu i to e os pon tos au men ta ram de nú -
me ro e re lam pe ja ram re pe ti da men te. Apro xi ma vam-se com in crí vel ra -
pi dez e re co nhe ci os ca va le i ros que tí nha mos man da do na fren te; mas
não po dia ati nar por que in ci ta vam seus ca va los àque la ver ti gi no sa car -
re i ra. Sú bi to, pas sou algo vivo, rá pi do como uma fa ís ca elé tri ca, e re co -
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nhe ci nos sa ma ti lha em per se gui ção. De vi am ter le van ta do a caça. “Que
será?”, pen sei eu. Mi nha ex ci ta ção e es pe ran ça cres ci am de se gun do em
se gun do. “Quem”, di zia eu co mi go mes mo, “será o fe li zar do que lhe
po de rá ati rar?” Ajo e lhei-me e fi quei imó vel es pe ran do a caça e eis que
um mag ní fi co ve a do se pre ci pi ta como uma bala sa í da de uma pis to la,
na di re ção da mi nha “es pe ra”. Sú bi to, po rém, do brou para um lado e ia
pas sar pe los nos sos mon tes de are ia a uma dis tân cia de 75 a 80 pas sos.
To man do ra pi da men te uma de ci são, le vei a es pin gar da ao om bro, apon tei 
e aper tei o ga ti lho. Mas, no Bra sil, se to dos os dias são de caça, nem to dos 
são dias de ma tar caça. Tac, fi ze ram os dois cães, e am bas as es po le tas
ne ga ram fogo!

Nin guém es tra nha rá que eu te nha fi ca do fu ri o so, mas que
adi an ta va isso? O ve a do de i xa ra-nos seus cum pri men tos e o tra ba lho de
pro cu rá-lo.

Os ca va le i ros vol ta ram tam bém a ga lo pe, mas era tar de de ma is
para ini ci ar nova ba ti da. No ca mi nho de vol ta ten ta mos ain da a sor te
ras tre an do caça com o au xí lio dos ca chor ros, que nes se ín te rim ti nham
vol ta do. Mal tí nha mos per cor ri do 500 pas sos, sal tou um ve a do do seu
es con de ri jo di an te do ca va lo de Herr K. Co me çou en tão uma cor ri da
lou ca. Cada um de nós afrou xou as ré de as de sua mon ta da e to dos se
pre ci pi ta ram como se a fe li ci da de e a sal va ção de cada um de pen des sem 
des sa cor ri da. Os ca va los, como se sou bes sem do que se tra ta va, pu la -
vam cô mo ros e fos sos, de ma ne i ra que qua se nada po día mos ou vir nem
ver. De po is de cer ca de cin co mi nu tos o ve a do, ater ra do, co me çou a se
can sar e quis es con der-se no jun cal de um pe que no pân ta no, mas já ti nha
sido no ta da sua in ten ção. Dois ca chor ros ti nham-no agar ra do pe las
pa tas tra se i ras e ar ras ta ram-no para fora do jun cal, onde de pres sa o aba -
te ram. Com isso ter mi nou, por essa vez, a mon ta ria, e vol ta mos sa tis -
fe i tos com a pe que na pre sa, au men ta da com al guns pa tos bra vos (mar -
re cas), que ain da ma ta mos nos pân ta nos, para o teto hos pi ta le i ro da es -
tân cia de K.

No dia se guin te es ti ve com sor te, e os oito dias que pas sa mos 
na fa zen da iso la da, que fo ram in te i ra men te de di ca dos aos pra ze res da
caça, fa mi li a ri za ram-me mais com a vida dos ca ça do res bra si le i ros que
mu i tas se ma nas de per ma nên cia no fun do da flo res ta vir gem.
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Entre os mais in te res san tes epi só di os de caça du ran te mi nha
es ta da na que la re gião, está uma mon ta ria às emas, a que as sis ti uma vez,
com mu i tos dos meus com pa tri o tas, sob a di re ção de um bra si le i ro de
tez cur ti da pe las in tem pé ri es, e seus ami gos.

O ce ná rio da ca ça da foi igual men te o Sul do Bra sil e ela ha via
sido com bi na da me ses an tes. Nos so gru po se com pu nha de cer ca de
vin te ca va le i ros que, to dos mu i to bem mon ta dos, ga lo pa ram de âni mo
ale gre pela cam pi na, numa ma ra vi lho sa ma nhã de se tem bro, de pri ma ve ra 
bra si le i ra, para o lu gar com bi na do do en con tro. A ale gre va ri e da de das
co res dos ca va los e suas cri nas flu tu an do ao ven to ma ti nal, as ves tes on -
de an tes dos aguer ri dos ca va le i ros e o exó ti co apres to de toda aque la
com pa nhia já eram para mim um es pe tá cu lo al ta men te in te res san te em -
bo ra fos se só o pre lú dio do ver da de i ro di ver ti men to es pe ra do.

Nas pro xi mi da des de uma pe que na co lô nia, que se er guia
como um oá sis no meio da char ne ca ver de-ama re la di an te de nós, a nós
se jun tou de acor do com o com bi na do um se gun do gru po de ca ça do res, 
com os qua is pou cos mi nu tos de po is ini ci a mos a ca ça da. Para isso os
ca ça do res co lo ca ram-se numa fila, mu i to ex ten sa de vi do aos gran des in -
ter va los en tre eles, na qual bra si le i ros que ti nham la ços e sa bi am usá-los
fo ram di vi di dos en tre os de ma is ca va le i ros, aos qua is ca bia mais o pa pel
de ba te do res. Ain da não tí nha mos avan ça do 200 pas sos, quan do eco ou
de re pen te na ala di re i ta da lon ga fila um unís so no “alô!”. Ti nham avis -
ta do um gru po de qua tro ou cin co emas, que de asas aber tas fu gi am cé -
le res pela cam pi na. Assim que se avis tou a caça pro cu ra da, se des fez
toda a or dem nas nos sas fi le i ras, e ca va le i ros e ca chor ros par ti ram em
de sa ba la da car re i ra, de to dos os la dos, atrás das aves. Como tan gi dos
por de mô ni os, os ca va los pre ci pi ta ram-se sem res pe i tar obs tá cu los, sal -
tan do mo i tas, fos sos e cô mo ros, e mes mo as sim não sa tis fa zi am a avi -
dez de ve lo ci da de dos ca va le i ros, que não ces sa vam de in ci tar com os
chi co tes e es po ras os ani ma is ofe gan tes a cor re rem mais. As emas, po -
rém, gui a das pela von ta de de um guia in vi sí vel, se pa ra ram-se du ran te a
fuga, para di vi di rem a for ça dos seus per se gui do res. Cada um dos ani -
ma is em fuga pro cu ra va, cor ren do em zi gue za gue, es ca par ao ini mi go.
No meio da de sen fre a da ca ça da os bra si le i ros de sa ta ram os la ços da
sela, levan tan do-os e fa zen do com eles lar gos cír cu los por cima de suas
ca be ças mes mo an tes da ví ti ma vi sa da pa re cer es tar a seu al can ce. Uma
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ema nova, que vi nha fa zen do os ma i o res es for ços para ga nhar ma i or
dis tân cia dos nos sos ve lo zes ca va los, foi a pri me i ra a cair em nos so po der. 
O laço de um mu la to do nos so sé qui to en ro la ra-se-lhe no pes co ço e fi -
ze ra-a cair, ar ras tan do o ani mal exa us to. O ho mem sal tou li ge i ro da sela
para se apo de rar da pre sa, e ar ran car-lhe as pe nas, o que cons ti tui o úni -
co de síg nio da caça.

Alguns dos de ma is ca ça do res ti nham-se afas ta do tan to que os 
per dê ra mos in te i ra men te de vis ta, en quan to ou tros, tão fe li zes quan to
nós, apa nha ram uma ema ma i or.

Qu an do ha via já mu i to tem po que nos tí nha mos apro xi ma do
do fogo, nu tri do com es tru me seco de gado, para o al mo ço, os com pa -
nhe i ros vol ta ram da sua in fe liz men te inú til per se gui ção, e de po is de cur to
des can so ini ci a mos, con ver san do ani ma da men te so bre a ca ça da que nos
ti nha pa re ci do tão in te res san te, o ca mi nho de vol ta para a pe que na co lô -
nia pró xi ma.

So bre a caça do por co bra vo, do ta pir e de ou tros ani ma is,
como é fe i ta no Bra sil, e a que eu mes mo fre qüen te men te as sis ti, não
será mais pre ci so tra tar, por quan to pelo aci ma des cri to o le i tor já pode
fa zer uma idéia do modo de ca çar dos bra si le i ros.

A pes ca me re ce um pou co mais de aten ção. Dela se ocu pam
so bre tu do os ín di os e as clas ses mais ba i xas, no tan do-se que os pri me i ros
se dis tin guem pela sua ex tra or di ná ria des tre za em fle char, ar po ar e pes car
de an zol, como tam bém em apa nhar os mul ti for mes ha bi tan tes das
águas por meio de re des, co vos e mes mo plan tas ve ne no sas, como já foi 
des cri to.

Um dos mé to dos de pes ca mais co muns en tre os ín di os é o
dos cha ma dos ji ra us. Con sis tem es tes em gran des tran ça das, mu i to aper -
ta das, fe i tas em ge ral por to das as po vo a ções de ín di os em cer tas épo cas 
do ano, que são pos tas logo aba i xo das que das-d’água, ou rá pi dos, para
ta pa gem dos rios. Os pe i xes, que não en con tram a me nor pas sa gem no
en tran ça do, e não que rem tam bém vol tar, tor nan do a su bir a ca cho e i ra,
caem em gran des quan ti da des nas mãos dos ín di os. Os des tros sil ví co las 
vi gi am cu i da do sa men te os es tre i tos ca na is la te ra is, ar ma dos de lan ça e
ma cha do, ma tan do os pe i xes que ten tam fu gir. Como, por este sis te ma,
quan do re ti ram de re pen te os ji ra us, ma tam mais pe i xes do que os ne -
ces sá ri os no mo men to, se cam gran de par te de les, que as sim será con ser -
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va da por mais tem po. Põem os pe i xes me no res a se car ao sol, en fi a dos
num cor dão, e os gran des par tem em pe da ços e se cam ao fogo. De po is
de se rem de vi da men te es tri pa dos, de lhes ti ra rem a ca be ça, cor tam-nos
em pos tas, põem-nos num ji rau de ca ni ços, pre so em es ta cas a uns dois
pés aci ma da ter ra. Um fogo len to de bra sas, pos to por ba i xo, em pou co 
tem po seca e de fu ma toda a pro vi são. Os pri me i ros na ve ga do res que
che ga ram à Amé ri ca já en con tra ram este modo de se car o pe i xe, com o
nome de “mo quém”, isto é, as sar a fogo aber to. Tra tan do-se só de se car 
pe i xes pe que nos ao sol, cha mam isso mu ru bu-mo quém. Pe da ços mu i to
gran des de pe i xes e ou tras pro vi sões pre ci sam ser se ca dos duas ou três
ve zes por esse pro ces so, que é usa do para qua se to dos os pe i xes edí ve is.
O as pec to do pe i xe seco sem sal, ene gre ci do pela fu li gem, que é um ali -
men to sem sa bor, in di ges to e in sa lu bre, não é nada ape ti to so. Só quan do
cer tos pe i xes gran des são pre pa ra dos, por de ter mi na das for mas, para o
co mér cio, é que apre sen tam as pec to mais atra en te. As gran des fo lhas
em que são en vol vi dos con cor rem, so bre tu do, para tor nar mais agra dá vel
o as pec to des se pro du to co mer ci al.

O pre pa ro in dí ge na dos pe i xes foi tam bém ado ta do pelo res -
tan te da po pu la ção do Bra sil, e pou co me lho rou com o es pre mer um
pou co o aze i te an tes da se ca gem e sal pi car sal em cima dos mon tes de
pe i xe, in fe liz men te em quan ti da de in su fi ci en te. Da sal ga de fi ci en te do
pe i xe seco que se come de cor rem pro va vel men te mu i tas mo lés ti as do
apa re lho di ges ti vo que são co muns, par ti cu lar men te, en tre os ha bi tan tes 
da re gião do Ama zo nas.

Em al guns lu ga res pre pa ram uma es pé cie de fa ri nha ali men tí cia 
(pi ra cuí), para o que ti ram as es pi nhas do pe i xe as sa do, pi lam o pe i xe
num al mo fa riz e põem a mas sa a se car, em vaso de bar ro.

Da pes ca no mar, que se faz ao lon go de toda a cos ta bra si le i ra, 
a mais im por tan te é a de di ver sas es pé ci es de ba le ia, nas pro vín ci as do
Nor te. Em gran des bar cos que le vam dois ou mais, pe que nos, a re bo que,
nos qua is vão os ar po a do res, per cor rem os ba le e i ros bra si le i ros as zo nas 
por elas mais vi si ta das, para pes cá-las. Assim que avis tam uma ba le ia, os
ar po a do res per se guem-na nos pe que nos bar cos, que cor tam ve lo zes as
on das, cra vam-lhe com mão se gu ra a fis ga mor tal no cor po e pu xam
pela cor da amar ra da, le van do-a para o gran de ve le i ro, que, de po is da tri -
pu la ção tê-la amar ra do de ma ne i ra a fi car bem se gu ra, toma ca u te lo sa -
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men te o rumo de vol ta atra vés dos ar re ci fes que or lam a cos ta. A épo ca
da pes ca da ba le ia, que, aliás, já se re du ziu mu i to, com pa ra da com o que
era dan tes, é fe i ta en tre os me ses de maio e se tem bro, em que anu al -
men te são pes ca das de se is cen tas a se te cen tas. Em ter ra pro ce dem, ime -
di a ta men te de po is de cada cap tu ra, ao tra ba lho de es pos te jar e ex tra ir o
aze i te da gor du ra nas fá bri cas de óleo, na cos ta. Esse aze i te ser ve para
ilu mi na ção e é tam bém ob je to de co mér cio em gran de es ca la.

Como, em com pa ra ção com as ou tras par tes das cos tas ame -
ri ca nas, a zona bra si le i ra das ba le i as é a que pro duz a mais rica pre sa,
apa re cem, sem res pe i tar as prer ro ga ti vas bra si le i ras, mu i to fre qüen te -
men te, no pon to onde mais abun dam, as ilhas dos Abro lhos, ba le e i ros
nor te-ame ri ca nos, com os qua is são co muns os atri tos.

Ates tam a ri que za do mar em pes ca do os já men ci o na dos
mer ca dos de pe i xe nos prin ci pa is por tos de mar bra si le i ros, di a ri a men te
su pri dos de pe i xe fres co em quan ti da de por pes ca do res das al de i as da
cos ta. Qu an do so bre as águas azu is do oce a no al guém se apro xi ma da
cos ta bra si le i ra, e a ter ra, vis ta do con vés do va por, se des ta ca no ho ri -
zon te qua se uma fa i xa ne bu lo sa, apa re cem já, dan çan do so bre as on das,
as fa mo sas jan ga das dos ou sa dos pes ca do res. Essas pe que nas bal sas,
cu jos paus são li ga dos en tre si por ci pós, qua se não po dem ser vis tas
en tre duas on das que se ele vam, se não quan do uma bri sa fres ca, en fu -
nan do a vela la ti na, as im pe le com a ve lo ci da de de uma fle cha. Nes sas
jan ga das, que são go ver na das por meio de um leme mu i to pri mi ti vo, há
dois pe que nos ban cos ba i xos, para dois ou três pes ca do res que a ocu pam; 
le vam eles uma pa ne la, um pou co de fa ri nha, um bar ril com água, ou tro
me nor com sal, para sal gar o pe i xe. Com tão fra cos re cur sos es ses co ra -
jo sos na ve gan tes não só se aven tu ram mu i to lon ge no mar en ca pe la do,
des cu i da dos das tem pes ta des que os ame a çam, como até re tar dam a vol ta 
por se ma nas, pa re cen do mais es tar em casa, so bre o lí qui do ele men to,
do que quan do es tão em ter ra fir me.

Por mu i to pou co de sen vol vi do que pa re ça o país cuja des cri -
ção em pre en di, por mu i to pou cos que se jam ain da os me i os au xi li a res
de que dis põe, o in can sá vel es pí ri to in ven cí vel do ho mem, como se vê,
ten ta des de sé cu los ar ran car, em par te com os me i os ru di men ta res de
que dis põe, os te sou ros que a na tu re za ar ma ze nou, seja nas pro fun de zas 
do mar, seja nas flo res tas vir gens.
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O al go do e i ro (Gossy-pium) era cul ti va do pe los ín di os, an tes dos bran cos
 pi sa rem o solo sul-ame ri ca no
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Ca pí tu lo VI

OUTROS PRODUTOS DO SOLO E INDÚSTRIA

Ouro e di a man tes es ti ve ram des de tan to tem po tão es tre i -
ta men te li ga dos à ima gem do Bra sil, que se fica in cli na do, in vo lun ta ri a -
men te, a crer que a la vra des ses va li o sos pro du tos mi ne ra is su pe ra em
im por tân cia a ex plo ra ção de to dos os ou tros te sou ros da na tu re za. É
ver da de que a mi ne ra ção de ouro e di a man tes em mu i tas par tes des se
imen so país foi ou tro ra a prin ci pal ocu pa ção de seus ha bi tan tes, e ain da
hoje se ex por ta con si de rá vel quan ti da de de ouro e pe dras pre ci o sas para 
ou tros pa í ses, con tu do não se pode mais fa lar em gran de mi ne ra ção de
me ta is pre ci o sos e ou tros.

Os que, le va dos uni ca men te pela am bi ção des sas ri que zas, se
de i xa rem ten tar pela imi gra ção para o Impé rio, en ga nar-se-ão amar ga -
men te e te rão de pro cu rar, lá, ou tra ocu pa ção mais ren do sa. Há sé cu los
cer ta men te, e so bre tu do de po is da ter rí vel Gu er ra dos Trin ta Anos que
as so lou a Ale ma nha, a co i sa era ou tra, e não era raro aven tu re i ros co -
ra jo sos re gres sa rem à pá tria car re ga dos de te sou ros das re giões au rí fe ras
do Bra sil. Os ha bi tan tes das co lô ni as por tu gue sas, so bre tu do os cha -
ma dos pa u lis tas (ha bi tan tes da Pro vín cia de São Pa u lo), or ga ni za ram



por esse tem po ver da de i ras ca ra va nas sob o nome de ban de i ras, que ex -
plo ra ram as sel vas no in te ri or à pro cu ra de te sou ros. Seus lí de res, a
quem cha ma vam ser ta nis tas, dis tin gui am-se pelo des te mor e ar ro jo. Um
dos mais co ra jo sos rom peu, nos fins do sé cu lo de zes se is, des de a cos ta
ori en tal da Amé ri ca até a fron te i ra do Peru, e viu lá uma na ção cu jas
mu lhe res se apre sen ta vam ri ca men te or na das com jói as de ouro puro.
Isso le vou ao des co bri men to de inú me ros te sou ros na atu al Pro vín cia de
Mi nas Ge ra is, que des per tou a am bi ção dos de ma is ser ta nis tas e teve
como con se qüên cia uma pe re gri na ção em mas sa para as no vas ter ras
das ri que zas. O ouro en con tra va-se ain da lá em gran des quan ti da des, e
em mu i tos lu ga res es ta va à vis ta, não exi gin do o tra ba lho de ar ran cá-lo
das en tra nhas da ter ra. A gran de afluên cia de fa is ca do res obri gou a
cons tru ção de ha bi ta ções, que se fo ram aglo me ran do até for ma rem al -
de i as e de po is ci da des. Qu an to ma i or, po rém, se tor na va a afluên cia de
ho mens, tan to mais nu me ro sas eram as con ten das e a de su nião en tre os
se den tos de ouro, as más pa i xões, até que o go ver no in ter ve io e di mi -
nu iu os pro ven tos dos aven tu re i ros, de ter mi nan do que um quin to de
todo o ouro en con tra do fos se para o Te sou ro Real. No vas des co ber tas
de ja zi das na atu al Pro vín cia de Go iás ani ma ram os ca ça do res de ouro a
pros se gui rem no seu afã. A abun dân cia em Go iás era tão gran de, que um
dos pri me i ros mon tões de are ia ex plo ra dos con ti nha uma li bra de pe pi tas. 
A pro du ção al can çou o auge no co me ço do sé cu lo de zo i to. Pode-se fa zer
uma idéia da ri que za das mi nas de ouro de en tão, sa ben do-se que o
quin to do Te sou ro Real nos pri me i ros anos os ci lou en tre nove e 12 mi -
lhões de li bras. A pri me i ra flo ti lha que par tiu da re gião do ouro para
Por tu gal le vou a bor do um te sou ro de mais de 22.000 li bras que, po rém, 
em con se qüên cia dum ata que de sel va gens no rio Pa ra guai, foi pre sa
des tes. Mas des per di ça ram-no de pres sa no co mér cio de tro cas com os
eu ro pe us, con tra ar ti gos de pou co va lor. Cer ca de um ano de po is ti ra ram
os por tu gue ses 25.000.000 de li bras de ouro des sa mes ma re gião, e a
ma i or quan ti da de ti nha sido le va da por aven tu re i ros.

O ouro, no Bra sil, jaz so bre tu do de mis tu ra com a are ia em
de ter mi na dos rios, e tem de ser ob ti do pela cha ma da la vra, ou la va gem.
A ex plo ra ção de ouro nas mi nas pro du ziu sem dú vi da abun dan tes quan -
ti da des, mas como não se ope rou eco no mi ca men te, e fal ta vam ma i o res
re cur sos, como tam bém a mão-de-obra ne ces sá ria, en trou em de ca dên cia. 
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Gran de par te da po pu la ção pre fe riu de di car-se à cul tu ra da ter ra, me nos
tra ba lho sa e que pro me tia pro ven tos mais se gu ros que a mi ne ra ção. 

Hoje a ex plo ra ção das mi nas de ouro acha-se qua se in te i ra -
men te nas mãos de com pa nhi as in gle sas, que de vi do ao en ca re ci men to e 
à fal ta de mão-de-obra não es tão fa zen do um ne gó cio bri lhan te. É in te -
res san te um cál cu lo do na tu ra lis ta von Eschwe ge, se gun do o qual, des de 
os pri me i ros tem pos da ex plo ra ção, no ano de 1600, até ao ano de 1820, 
foi en con tra do no Bra sil ouro no va lor de 649 1/2 mi lhões de tá le res.
Qu an to ao atu al es ta do da ex plo ra ção, sou be mos que a ex por ta ção nos
anos de 1869 a 1874 foi de 732.254 gra mas, no va lor de 1.664.325
mar cos.

Da ri que za do Bra sil em di a man tes só se teve co nhe ci men to
mu i to de po is do da pre sen ça de ouro. Foi só no ano de 1729 que um
por tu guês en con trou a pri me i ra pe dra des sa es pé cie, e le vou-a a um jo a -
lhe i ro da ca pi tal da pro vín cia, que re co nhe ceu ime di a ta men te seu gran de 
va lor. Se gun do ou tros, le va ram al gu mas pe dras bri lhan tes ao pri me i ro
ma gis tra do da Vila do Prín ci pe, que de las se ser viu por mu i to tem po
como fi chas de jogo. Algu mas de las fo ram de po is ter às mãos dos mi -
nis tros re si den tes em Lis boa, que as man da ram para Amster dã, para
se rem ali exa mi na das. Os ho lan de ses mal re co nhe ce ram a pre ci o si da de
das pe dras, fe cha ram um con tra to com os por tu gue ses, pelo qual, con tra 
uma pe que na in de ni za ção anu al, to das as pe dras pre ci o sas en con tra das
nas prin ci pa is zo nas di a man tí fe ras lhes fi ca ri am per ten cen do. Só mu i to
de po is foi que os bra si le i ros re co nhe ce ram quan to ti nham sido le sa dos
com esse con tra to. Por mu i tos anos ti ve ram de ver como os te sou ros
que a na tu re za lhes pro di ga li za ra pas sa vam, por este modo, para as
mãos de seus ri va is. Mais tar de, de po is da ex pi ra ção do con tra to (1772),
quan do en tra ram no va men te na pos se dos seus di re i tos, os di a man tes na 
Eu ro pa já ti nham per di do mu i to do an ti go va lor. Di zia-se que des de o
co me ço da des co ber ta dos di a man tes no pri me i ro dis tri to di a man tí fe ro
do Bra sil, com ape nas 12 mi lhas por tu gue sas de área, cer ca de 1.000
on ças de di a man tes ti nham atra ves sa do o mar. Só em 1844 fo ram des -
co ber tas no vas e ri cas ja zi das de di a man tes na Pro vín cia da Ba hia, cuja
pro du ção inun dou no va men te o mer ca do com con si de rá vel quan ti da de
de pe dras, o que oca si o nou a des va lo ri za ção ge ral das cus to sas ge mas.
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Os di a man tes ago ra não são mais en con tra dos nas suas pri mi -
ti vas ja zi das; de vem ser pro cu ra dos, como o ouro, nas are i as dos rios e
ri a chos. As zo nas onde são en con tra dos são ain da hoje a Pro vín cia de
Mi nas Ge ra is, ao lon go da ser ra do Espi nha ço, na par te de cima des sa
mon ta nha, até ao li mi te nor te da pro vín cia, bem como nas mon ta nhas
que fi cam a su do es te das ca be ce i ras do São Fran cis co, nas pla ní ci es da
Pro vín cia da Ba hia, nas mon ta nhas que li mi tam ao sul o vale do São
Fran cis co, em Sin co rá e Cha pa da; e igual men te nas Pro vín ci as de Go iás, 
Mato Gros so, Pa ra ná, Rio Gran de do Sul e São Pa u lo. Nes tas úl ti mas,
po rém, só se en con tram pe dras de pe que no va lor e só oca si o nal men te
em de pó si tos de ita co lo mi to, nas mon ta nhas. A la va gem das are i as di a -
man tí fe ras, nas cha ma das la vras, o que quer di zer ga rim pos (mi nas), é
mu i to se me lhan te à la va gem do ouro; re quer, po rém, gran de ca pi tal, que 
pa re ce tan to mais in se gu ro nes se em pre en di men to por ser o co mér cio
de di a man tes fe i to por pou cas fir mas de pe que no ca pi tal, e es ta rem eles
su je i tos a gran des os ci la ções de pre ços. Exis tem la vras do rio e la vras do 
cam po (mi nas de rio e mi nas do cam po). Para aber tu ra duma la vra no
le i to de um rio onde se su põe exis ti rem di a man tes, é pre ci so pri me i ro
que o le i to fi que seco ou que o rio seja re pre sa do por al gum tem po. Fe i to
isto, é pre ci so ti rar a pri me i ra ca ma da, o cha ma do cas ca lho bra vio, bem
como a se gun da, de pe dras em de com po si ção, sob a qual apa re ce en tão
a ca ma da in di ca ti va da pre sen ça de di a man tes, a de cas ca lho vir gem se -
me lhan te a en xur ro. Mu i tas ve zes bas ta só ca var al guns pés de pro fun di -
da de para en con trar a ca ma da in di ca ti va de di a man tes; mu i tas ve zes,
tam bém, só a 20 ou 25 pés de pro fun di da de é que se en con tra o cas ca lho
vir gem. As pe dras sol tas, de cima, são re ti ra das em ga me las pe los tra ba -
lha do res, e des pe ja das em mon tões que du ran te a es ta ção das chu vas
fi cam me no res e la va dos. Algu mas es pé ci es de pe dras, quan do apa re cem,
fa zem logo con clu ir pela pre sen ça de di a man tes, de modo se me lhan te
ao que acon te ce com o ouro. Cha mam-lhes for ma ção mi ne ral, e são
mu i to di fe ren tes, con for me o lo cal onde se en con tram. Mu i to fre qüen -
te men te, aliás, apa re ce ouro com os di a man tes, em mu i tos lu ga res tam -
bém pla ti na ou co bre puro. Como os se i xos nos le i tos dos nos sos rios, o 
cas ca lho é tam bém mais ou me nos ar re don da do, nos rios onde há di a -
man tes; es tes, po rém, de vi do à sua du re za, per dem me nos de sua for ma
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ori gi nal. Essas tão pre ci o sas pe dras en con tram-se tam bém den tro de
pe da ços ar re don da dos de pe dra fer ru gi no sa aver me lha da.

As la vras do cam po, ao con trá rio do que se aca ba de des cre ver, 
fi cam lon ge dos rios, nas chãs ele va das; as con di ções em que são en con -
tra dos os di a man tes são as mes mas do pri me i ro caso. Mas nas la vras do
cam po cha mam gor gu lho a ca ma da in di ca ti va da pre sen ça dos di a man tes, 
e as pe dras que fi cam por cima dela pa re cem-se mais com frag men tos
de ro chas, ten do, em vez das for mas ar re don da das dos se i xos dos rios,
for ma an gu lo sa tos ca.

Os fa is ca do res, en tre os qua is se com pre en dem os ca ça do res
de di a man tes mais po bres, fa zem, con for me cer to sis te ma, co vas com -
pri das e man têm-se, e a suas fa mí li as, com a mi se rá vel pro du ção da la va -
gem da ca ma da de gor gu lho. Uma au to ri za ção dada pelo go ver no é o
bas tan te para le ga li zar essa in dús tria. Cer ta clas se de aven tu re i ros fa ís cam
ouro e di a man tes se cre ta men te (ga rim pe i ros). Cons ti tu í ram em re gra,
uni dos à pior gen te, os pri me i ros fun da do res de co lô ni as de ca ça do res
de di a man tes.

A la vra e a des co ber ta dos di a man tes, em si, não dão gran de
tra ba lho, de po is de se atin gir o cas ca lho. Os ne gros que se ocu pam des se
ser vi ço fi cam den tro da água e, cur va dos, la vam cu i da do sa men te em
ga me las pe que na quan ti da de de cas ca lho que cabe a cada um, com um
mo vi men to pe cu li ar do vaso, de i xan do es cor rer a lama sem va lor e ca -
tan do cu i da do sa men te o sa i bro e a are ia que fi cam. Cada di a man te en -
con tra do é no va men te la va do e pos to num vaso es pe ci al, que está aos
pés do ca pa taz, sen ta do num lu gar mais ele va do.

Não é nada fá cil re co nhe cer um di a man te no meio do sa i bro
e só os olhos exer ci ta dos dos ne gros que se ocu pam da la va gem dis tin -
guem ime di a ta men te a va li o sa pe dri nha, por mu i to pe que na que seja,
dos pe que nos pe da ços bri lhan tes e cin ti lan tes de quart zo. A par te da
ter ra se pa ra da por nada se ter nela en con tra do no prin cí pio é ain da exa -
mi na da mais uma vez, e mu i tas ve zes con tém as mais be las pe dras, que
no seu en vol tó rio fér reo fo ram pos tas de lado na pri me i ra la va gem, por
lhes fal tar in te i ra men te o bri lho.

O dono da la vra ser ve-se dos pró pri os es cra vos para ex plo -
rá-la; mu i tas ve zes, po rém, au men ta o nú me ro de tra ba lha do res com
ou tros es cra vos, alu ga dos a seus se nho res. Con quan to a la va gem de
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di a man tes seja tra ba lho in sa lu bre, os ne gros o fa zem com pra zer, na
es pe ran ça de que num ins tan te de des cu i do da vi gi lân cia pos sam es -
con der uma pe dra de ma i or ou me nor va lor, e por go za rem, ao mes mo
tem po, de per mis são para nos do min gos e dias san ti fi ca dos ca ta rem por 
sua con ta, nos lu ga res já aban do na dos.

A des pe i to de to das as me di das de pre ca u ção os ne gros
rou bam es pan to sa quan ti da de de di a man tes, ten do ex tra or di ná ria ha bi -
li da de e des tre za para fa zer de sa pa re cer as pe dras, sem se rem no ta dos,
seja no pró prio cor po, seja em ou tra qual quer par te. Têm prá ti ca bas tan te
para cal cu la rem o va lor das pe dras, e ra ra men te se de i xam con ven cer
pe los com pra do res lar gan do um di a man te por me nos do real va lor.
Mas, por mu i to gran de que seja o pre ço pago, em vez de com pra rem
com ele a li ber da de, gas tam-no todo em aguar den te.

Em ge ral as la vras di a man tí fe ras dão pe que no lu cro, por que
as des pe sas de ex plo ra ção mon tam a gran des so mas. Os gran des pro -
ven tos são para os com pra do res que mu i tas ve zes se re ti ram ri cos des se
ne gó cio. O va lor da pro du ção de di a man tes, no Bra sil, se gun do von
Tschu di, vi a jan te me re ce dor de todo cré di to, de 1730 a 1822, qua se há
100 anos por tan to, foi cal cu la do em 53 1/2 mi lhões de tá le res. O peso
de to dos os di a man tes en con tra dos até 1850 está, por ou tro lado, cal -
cu la do em 44 quin ta is, no va lor apro xi ma do de 450 mi lhões de fran cos,
ou 360 mi lhões de mar cos. Da con tí nua di mi nu i ção da pro du ção de di a -
man tes, em vir tu de do es go ta men to das la vras, não se pode du vi dar,
em bo ra se diga que des de al guns anos seu ren di men to vem au men tan do.

Enquan to o quin to da pro du ção de via ser en tre gue ao go ver no, 
era pra ti ca do o con tra ban do em tão vas ta es ca la que só me di das drás ti cas
o con se gui am res trin gir. Ou tras na ções, que de po is da tras la da ção da
cor te por tu gue sa para o Rio de Ja ne i ro ti nham fran que a dos os por tos
do país, par ti ci pa vam ati va men te des se ren do so co mér cio de con tra -
ban do. Não se tem da dos so bre a quan to atin giu a ex por ta ção de di a -
man tes do Bra sil para ou tros pa í ses, nos úl ti mos tem pos. O va lor, po rém,
se gun do o do cu men to ofi ci al que te mos à vis ta, de pro du tos da mi ne -
ra ção, in clu si ve o ouro, foi o se guin te:

No ano fi nan ce i ro de 1860-1861, 12.152.250 mar cos;
1865-1866, 7½ mi lhões de mar cos; 1871-1872, 6.772.500 mar cos; e de
1869 a 1874, 15.667 gra mas no va lor de 4.147.651 mar cos. A pro du ção
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por cer to se ele va ria se se cu i das se se ri a men te da ex plo ra ção das ja zi das
de di a man tes. Pa re ce, po rém, que ain da não se pen sou nis so.

O ma i or di a man te en con tra do no Bra sil foi o cé le bre Di a -
man te da Co roa de Por tu gal, cuja des co ber ta foi tida, no seu tem po,
como acon te ci men to mu i to im por tan te. Encon tra do no rio Aba e té por
três cri mi no sos con de na dos a de gre do, foi le va do por um pa dre ao go -
ver na dor das Mi nas e seu ta ma nho pa re ceu tão ex tra or di ná rio, que se
du vi dou de sua au ten ti ci da de, até que de po is de re pe ti dos tes tes todo o
Con se lho se con ven ceu. Foi man da do para Lis boa onde des per tou a
mais viva ad mi ra ção (1772). Os cri mi no sos que o acha ram, e en tre ga ram 
o pre ci o so acha do ao go ver no, fo ram per do a dos e ti ve ram per mis são
para vol tar, li vres, para sua ter ra. Nas mar gens do Aba e té ou tros pro -
cu ra ram, por di ver sas ve zes, te sou ros se me lhan tes, mas des de en tão não 
foi mais en con tra do um se gun do Di a man te da Co roa. A pro pó si to,
deve-se con sig nar aqui que além do Di a man te da Co roa ou tros de ta -
ma nho ex tra or di ná rio gran je a ram cer ta ce le bri da de no mun do, dos qua is
ne nhum, ao que se sa i ba, pro ce deu do Bra sil. O ma i or di a man te até hoje 
co nhe ci do é o cha ma do Orlov, com 194 3/4 qui la tes; se gue-se-lhe o
Re gent, ou Pitt, com 136 7/8 qui la tes, e por fim o Ko hi no or, que pesa
106 1/16 qui la tes.

Além dos di a man tes são en con tra das no Bra sil ou tras pe dras
pre ci o sas de gran de be le za, so bre tu do ame tis tas, to pá zi os, es me ral das
eu clas sas, sa fi ras, tur ma li nas pre tas, azu is e ver des, es tas tam bém cha -
ma das es me ral das bra si le i ras, ru bis e cri so be ri los, cu jos pe que nos
exem pla res são mu i to pro cu ra dos na Eu ro pa pe los fa bri can tes de re ló -
gi os. Gra na das apa re cem em abun dân cia por toda par te, em bo ra ra ra -
men te de pri me i ra qua li da de. Em mu i tos lu ga res en con tram-se mi nas de 
cris tal, en tre elas as da Pro vín cia de Go iás, que per ten cem ao nú me ro
das mais ri cas do mun do. Mu i tas ve zes se en con tra o cris tal li vre, na
su per fí cie da ter ra, e a 15 pés de pro fun di da de já fo ram en con tra dos
exem pla res pe san do 64 li bras. Apa re cem em co res mu i to va ri a das; bran co, 
pur pú reo, ama re lo, le i to so, cor-de-ouro, es ver de a do e al gu mas ve zes
pre to. Cer ca de 30 anos atrás tra ba lha vam 200 ho mens nas mi nas de
cris tal de Go iás, que em dois anos pro du zi ram 7.000 to ne la das; como,
po rém, no Rio a pro cu ra di mi nu ís se, sus pen de ram os tra ba lhos, até que
há al guns anos o re i ni ci a ram, em alta es ca la. Os com pra do res in gle ses
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têm pago até ago ra seis a oito tá le res por um ter ço de quin tal, e este
ba i xo pre ço pro por ci o na na re ven da na Eu ro pa ne gó ci os lu cra ti vos.

Ti nha-se ve ri fi ca do ou tro ra, como fi cou dito no pri me i ro ca -
pí tu lo, que as ága tas bra si le i ras ob ti nham às ve zes, no mer ca do de
Obers te in, pre ços mais al tos que as da Índia. Gran de nú me ro de ha bi -
tan tes des sa ci da de e de lo ca li da des vi zi nhas, que tra ba lham na in dús tria
de la pi da ção de ága tas, está em es tre i tas re la ções com pa ren tes emi gra dos
para o Rio Gran de do Sul. Por isso, nas pro vín ci as bra si le i ras do Sul,
atra vés des sas re la ções e a con se lho de pa ren tes ale mães re si din do lá,
pro cu rar ága tas em gran de es ca la se tor nou uma ocu pa ção lu cra ti va.

Des de en tão os ca ça do res de pe dras pre ci o sas, fa mi li a ri za dos
com o as pec to ex te ri or às ve zes in te i ra men te apa ga do das ága tas em
for ma de bo las, er ram por to dos la dos até en che rem os ces tos que le vam
no dor so de mu a res. Só en tão tan gem a tro pa, fre qüen te men te com pos ta
de dú zi as de mu a res, que pre ci sa mu i tas se ma nas para al can çar o por to
mais pró xi mo. Lá, as pe dras fi cam ar ma ze na das até ser in te gra do o car -
re ga men to dum na vio, para to ma rem, en tão, o ca mi nho da Eu ro pa. Nas 
ofi ci nas de po li do res, em Obers te in, são elas trans for ma das em jói as ou
pe que nos ob je tos de ador no como os que são apre ci a dos e co nhe ci dos
na Ale ma nha. Às ve zes um úni co car re ga men to, se en tre as pe dras
trans por ta das se en con tram al gu mas mais ra ras e va li o sas, bas ta para
fa zer do fe li zar do que as en con trou um ho mem abas ta do. São par ti cu lar -
men te apre ci a das as se me lhan tes ao ônix, as be las cal ce dô ni as, os jas pes
lin da men te co lo ri dos, o quart zo ró seo e ou tras es pé ci es de pe dras se mi -
pre ci o sas.

Dos me ta is mais co muns no Bra sil, e que lá mes mo são tra ba -
lha dos, só o fer ro me re ce men ção es pe ci al. Já no prin cí pio des te sé cu lo
os bra si le i ros se ti nham con ven ci do da im por tân cia da ex plo ra ção da
enor me mas sa de mi né rio de fer ro exis ten te no país, e o go ver no em pe -
nhou-se em ini ciá-la man dan do vir mi ne i ros e fun di do res es tran ge i ros.
A fal ta de boas es tra das, po rém, im pe diu e pre ju di cou em alto grau o
de sen vol vi men to e a va lo ri za ção das ins ta la ções, de ma ne i ra que a in -
dús tria do fer ro ain da não al can çou grau mu i to ele va do. Prin ci pal men te
onde o esta do to mou a si a pro du ção do fer ro, mu i to pou co se con se -
guiu. Pe que nas fun di ções, na Pro vín cia de Mi nas Ge ra is, su prem par te
dos ar ti gos de fer ro que apa re cem no co mér cio. As em pre sas con gê ne res
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do go ver no fra cas sa ram, em gran de par te de vi do aos ca va lhe i ros de in -
dús tria a quem o go ver no bra si le i ro dis pen sa ra uma con fi an ça pre ci pi -
ta da. A prin ci pal fun di ção de fer ro fica em São Pa u lo, na mar gem es -
quer da do Ipa ne ma. Além do mais, o mi né rio está por toda par te mis -
tu ra do com con si de rá vel quan ti da de de fer ro mag né ti co.

Exis tem cer ta men te ou tros me ta is, como co bre, chum bo,
zin co, mas nin guém se lem bra de se dar ao tra ba lho e in cô mo do de ar -
ran cá-los da ter ra. A úni ca ex ce ção é o co bre que no mu ni cí pio de Ca ça -
pa va tem o mais rico fi lão es co lhi do para a ex plo ra ção no Bra sil e que
con tém 60% do me tal puro. Qu an to à pra ta, as crô ni cas fa lam em mi nas 
mu i to ri cas nas Pro vín ci as da Ba hia e de Mato Gros so, mas sua si tu a ção
até hoje não foi no va men te des co ber ta. Dos ou tros me ta is exis ten tes no 
país, man ga nês, es ta nho, zin co, bis mu to, an ti mô nio, ar sê ni co e chum bo,
só este úl ti mo me re ceu al gu ma aten ção. De to das as ja zi das a mais im -
por tan te é a do rio Aba e té, onde an tes, quan do foi ex plo ra da por or dem 
do go ver no, tam bém se en con trou pra ta. Dá-se mais va lor à ex tra ção do 
car vão de pe dra e lig ni to. Des tes fo ram en con tra das di ver sas ja zi das nas
Pro vín ci as de Mi nas Ge ra is, San ta Ca ta ri na, São Pa u lo e Rio Gran de do
Sul. São, po rém, tão pou co ex plo ra das quan to as de ma is. Pre fe rem im -
por tar da Ingla ter ra e da Amé ri ca do Nor te o car vão de que pre ci sam
para suas má qui nas. A pre sen ça de xis tos be tu mi no sos, tur fa, gra fi te,
como tam bém de en xo fre, já foi cons ta ta da, mas até ago ra não fo ram
lar ga nem re gu lar men te ex plo ra dos. São dig nas de men ção as vas tas
mar mo re i ras, das qua is se tira már mo re ver de ex ces si va men te duro, de
ve i os va ri e ga dos, as sim como pre to, com lin do bri lho.

Sal qua se não exis te para as ne ces si da des do Bra sil, e é em
ge ral tão ruim, que qua se não ser ve para o pre pa ro dos ali men tos. É
ob ti do de duas fon tes: as ca ma das sal ga das da ter ra e a água do mar.
Alguns rios das pro vín ci as do Nor des te têm uma par te de água sal ga da e 
cons ti tu em as sa li nas das po pu la ções ri be i ri nhas. Ra ra men te é en con tra do 
em mi nas ou ja zi das. Pre ten de-se, na ver da de, que ocor rem em mais
abun dân cia em Mato Gros so, Go iás, nas mar gens do rio Icaí no Pa ra ná,
no in te ri or da Ba hia, no Pi a uí e par ti cu lar men te em Mi nas Ge ra is. Não
po de mos po rém ga ran tir a ve ra ci da de des sas in for ma ções. O sal tra zi do
pe los rios for ma na orla das mar gens uma cros ta bran ca que a po pu la ção
ras pa até a uma po le ga da de pro fun di da de. Para lim pá-lo da par te ter ro sa, 
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la vam-no com água da chu va ou do rio e es ten dem a sal su gem so bre um
cou ro de boi es ti ca do por cima de qua tro es ta cas para cris ta li zar-se sob
a ação do sol. Pelo me nos na Pro vín cia da Ba hia é as sim que se ob tém
sal. Nas pro vín ci as do Nor des te em pre gam o fogo para ob te rem-no, co -
brin do a ter ra sal ga da com fo lhas se cas de pal me i ra e ate an do-lhes fogo,
para de po is apa nha rem a cros ta de sal que fica. Em mu i tas par tes fal ta
em ab so lu to o sal, e os ín di os, que o apre ci am mu i to na co mi da, tro -
cam-no com os bran cos por ou tros ar ti gos. Se lhes é in te i ra men te im -
pos sí vel ob te rem, mes mo por esta for ma, o sal, que se tor nou para
eles ne ces si da de pre men te, pre pa ram com as cin zas da ma de i ra de di -
ver sas ár vo res um pó, que, de vi do a suas par tes sal ga das, toma o lu gar
do sal. Nem mes mo o sal do mar, que pro du zem na cos ta, su pre a fal ta
de ver da de i ras mi nas de sal. O pro du to mais raro, que mais se lhe as se me -
lha, é, sem dú vi da, o clo re to de só dio das gna is ses que se es ten dem da
ser ra Uru bu re ta ma até a Me ru o ca. A mes ma co i sa ocor re na Pro vín cia
do Pi a uí e nas al tas ca de i as de co li nas em Mi nas Ge ra is e Go iás.

Não se deve de i xar pas sar em si lên cio que há já mu i tos anos
fo ram des co ber tas no Bra sil, ao lado das ou tras ri que zas, gran de quan ti -
da de de fon tes de águas mi ne ra is. No Rio de Ja ne i ro mes mo exis tem
nove des sas fon tes mi ne ra is, que se dis tin guem pelo seu teor em fer ro, e 
que di zem ser ex ce len tes para a sa ú de. O fer ro que con têm é sob a for ma 
de car bo na to, numa gran de quan ti da de de áci do car bô ni co.

Per to das ci da des de Cam pa nha e Ba e pen di há ain da ri cas
fon tes de águas mi ne ra is ga so sas, que são co nhe ci das pelo nome de
Águas Vir tu o sas e Águas San tas. Con têm prin ci pal men te gran de quan ti -
da de de áci do car bô ni co, po tás sio, bi car bo na to de só dio, mag né sio, áci do
sa li cí li co e es quió xi do de fer ro. Essas águas são às ve zes en vi a das para
fora e di zem que têm pro va do ser mu i to efi ca zes.

A Pro vín cia de Per nam bu co tem tam bém suas fon tes mi ne ra is, 
e mé di cos em pre en de do res, jun ta men te com os ha bi tan tes das lo ca li da des 
onde se en con tram, já ins ta la ram em al guns pon tos ver da de i ras ter mas
com to dos os aces só ri os, cuja ori gi na li da de, em mais de um sen ti do,
lem bra o pri mi ti vo de sen vol vi men to do Bra sil. As fon tes da Pa ró quia de 
Lam ba ri go zam de fama es pe ci al, como as de Ca xam bu, na Pro vín cia de 
Mi nas Ge ra is, cu jas águas os mé di cos bra si le i ros com pa ram às de Ba den,
Spa, Plom biè res, Con trex vil le e ou tras afa ma das.
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Exis tem tam bém fon tes sa li nas na Pro vín cia da Ba hia, cu jas
aná li ses se su põe te rem tam bém apre sen ta do os mais bri lhan tes re sul -
ta dos.

O na tu ra lis ta A. de Sa int-Hi la i re já men ci o nou nas suas obras
as fon tes sul fu ro sas do Bra sil. Fi cam na fron te i ra en tre Mi nas Ge ra is e
Go iás, como tam bém per to de Bo a vis ta, em São Pa u lo, e em Gu a ra pu a va, 
na Pro vín cia do Pa ra ná.

Di ver sas águas mi ne ra is ter ma is em San ta Ca ta ri na, Rio
Gran de do Nor te e Mato Gros so vêm sen do há mu i to uti li za das, e suas
pro pri e da des cu ra ti vas já de ram até lu gar à fun da ção de um edi fí cio per to
de São José, na Pro vín cia de San ta Ca ta ri na, que, sob o nome de “Hos -
pi tal da Fon te da Sa ú de da Impe ra triz”, ser ve de asi lo a mu i tos do en tes
e aju da sua cura. Par ti cu lar men te in te res san tes são as fon tes ter ma is da
La goa San ta, na Pro vín cia de Mi nas Ge ra is, que numa ex ten são de qua se 
dois qui lô me tros e numa lar gu ra de três qui lô me tros con ser va a água
mor na, e a que se atri bu em qua li da des cu ra ti vas. A úl ti ma des co ber ta
são as fon tes ter ma is na Pro vín cia do Pa ra ná.

Da ser ra de Cal das, na Pro vín cia de Go iás, bro tam fon tes
ter ma is con ten do ál ca lis. Co nhe cem-se 13 que são usa das para ba nhos.
Algu mas for mam um pe que no lago de 33 me tros de com pri men to por
três a qua tro de lar gu ra. A tem pe ra tu ra des ses la gos é em mu i tos lu ga res 
mu i to ele va da, qua se 48º R. No ano de 1839 o nú me ro de ba nhis tas já
se ele va va a 110 num mês.

O Bra sil tem tam bém fon tes ter ma is sul fu ro sas. As mais no -
tá ve is fi cam na Pro vín cia de Mi nas Ge ra is, e gra ças às suas qua li da des
cu ra ti vas têm tão gran de fre qüên cia, que a lis ta dos ba nhis tas de Cal das,
por exem plo, para só men ci o nar uma, é qua se to dos os anos de 2.000 a
3.000. Se gun do a opi nião de mu i tos mé di cos, na ti vos e es tran ge i ros, as 
fon tes de Cal das são as mais efi ca zes do mun do.

As Pro vín ci as do Ce a rá e Rio Gran de do Nor te ga bam-se
tam bém de pos su ir al gu mas fon tes ter ma is sul fu ro sas.

Qu an to à in dús tria, o Bra sil está ain da num grau mu i to ba i xo
na es ca la do de sen vol vi men to, e só al guns ra mos go zam de ma i or aten ção 
e cu i da dos. Não só a in do lên cia da po pu la ção im pe de ma i or sur to in dus -
tri al do país, como tam bém a cir cuns tân cia dos pro gres sos na ati vi da de
in dus tri al não se en fi le i ra rem na tu ral men te uns após ou tros; por exem plo, 
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os in ven tos mais re cen tes são em pre ga dos an tes de se ter apren di do a
fa bri car toda a fer ra men ta e má qui nas de toda es pé cie no pró prio lo cal.
A con se qüên cia na tu ral dis so é uma de pen dên cia do es tran ge i ro e não
raro a ces sa ção da ati vi da de. Não sa bem nem mes mo ma nu fa tu rar as
ma té ri as-pri mas de modo ace i tá vel, de ma ne i ra que os pro du tos na ci o na is, 
não obs tan te os di re i tos al fan de gá ri os e des pe sas de trans por te a que
es tão su je i tos os es tran ge i ros, não com pe tem com es tes, nem em pre ço
nem em qua li da de. Embo ra nos úl ti mos anos te nha ha vi do qua tro ex po -
si ções in dus tri a is no Rio de Ja ne i ro, e de lá sa ís sem os me lho res pro du tos
para as Expo si ções Uni ver sa is de Lon dres, Pa ris, Vi e na e Fi la dél fia, não
ti nham eles a sig ni fi ca ção que se lhes atri bu iu, da par te dos bra si le i ros.
Só se lhes deve um cer to in ci ta men to dos cír cu los in dus tri a is.

As fá bri cas de açú car, para fa lar des tas em pri me i ro lu gar,
es tão lon ge de es tar tão bem apa re lha das quan to as das Anti lhas, ou da
ilha de Bour bon, como já foi dito an tes, e li mi tam-se a apre sen tar o
açú car em for ma de fa ri nha, ou pó. O to tal da pro du ção, se gun do da dos
ofi ci a is, mon tou, de 1860 a 1861, a 65.387.951 kg no va lor de 21 mi lhões 
de mar cos; de 1871 a 1872, a 141.994.693 kg no va lor de 51 mi lhões de
mar cos. Além do açú car fo ram pro du zi dos mais cer ca de 293.800.000 kg
de me la ço. No Bra sil a des ti la ção de aguar den te acom pa nha sem pre a
fa bri ca ção do açú car, por que da cana-de-açú car se tira a ca cha ça, con su -
mi da em lar ga es ca la pe las clas ses ba i xas.

Qu an do a ca cha ça, como acon te ce mu i tas ve zes, não é fe i ta
uni ca men te dos re sí du os da fa bri ca ção do açú car, e todo o cal do da
cana é apli ca do na sua pro du ção, tem o nome de aguar den te. A ex por -
ta ção da aguar den te de cana, de 1860 a 1861, mon tou a 3.599.636 li -
tros, no va lor de 12 mi lhões de mar cos; de 1871 a 1872, po rém, a
5.652.908 li tros, no va lor de 24 mi lhões de mar cos. A aguar den te de
cana tem gos to de sa gra dá vel, con tu do os ne gros be bem-na com de lí -
cia e os ale mães re si den tes no Bra sil acham-na, in fe liz men te, mu i to ao
seu gos to.

Mu i tas ou tras fru tas no Bra sil ser vem tam bém para o fa bri co
de li co res. Nos úl ti mos tem pos to mou al gu ma im por tân cia o fa bri co de
cer ve ja que foi in tro du zi do pe los ale mães no Bra sil. De co me ço li mi ta -
ram-se a ser vir nu mas duas cer ve ja ri as nas gran des ci da des, para ex pe -
ri men tar, a cer ve ja na ci o nal ao lado da cer ve ja in gle sa im por ta da. Por
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mu i to tem po o pre ço duma gar ra fa des sa cer ve ja não foi in fe ri or ao
duma gar ra fa de vi nho Mo sel le, até que ul ti ma men te, de vi do ao au men to
das fá bri cas de cer ve ja nas ci da des onde vive ma i or nú me ro de ale mães,
os pre ços ba i xa ram, e hoje por 75 pfen nigs já se pode to mar uma gar ra fa
de cer ve ja na ci o nal. Ce va da, lú pu lo e ou tros pro du tos in dis pen sá ve is ao
fa bri co da cer ve ja são na qua se to ta li da de im por ta dos da Eu ro pa e só
em mu i to pe que nas quan ti da des su pri dos pe los pou cos co lo nos que se
de di cam à cul tu ra de ce re a is.

Ramo in dus tri al im por tan te é a ma ni pu la ção do ta ba co. Esse 
pro du to é trans for ma do em ta ba co para fu mar, cha ru tos, ci gar ros,
fumo para mas car e rapé; des te últi mo há al gu mas va ri e da des que al -
can ça ram cer ta ce le bri da de, como, por exem plo, o rapé are ia-pre ta,
que foi pri me i ro fa bri ca do por um su í ço cha ma do Me u ron, que fez
com isso enor me for tu na, ten do-a em pre ga do em ins ti tu i ções de ca ri -
da de na Su í ça. Os cha ru tos são fa bri ca dos so bre tu do na Pro vín cia da
Ba hia, onde seu co mér cio é tão gran de, que as ser ra ri as de lá fa bri cam
8.000 ca i xas diá ri as para seu acon di ci o na men to. A ex por ta ção de ta ba co
mon tou, de 1860 a 1861, a 4.608.987 kg, no va lor de 4 1/2 mi lhões de
mar cos; de 1871 a 1872, a 12.835.126 kg, no va lor de 12.900.000 mar -
cos.

Não são de ex ce len te qua li da de os cha ru tos que o Bra sil fa -
bri ca, mas a gen te se acos tu ma aos pou cos a eles, em bo ra se sin ta pra zer
ma i or quan do se fuma um dos mu i tos im por ta dos da Eu ro pa. Mais do
que os cha ru tos, como são cha ma dos no Bra sil, con so me-se lá uma
cer ta es pé cie de ci gar ros. São fe i tos com um ta ba co pre to (fumo) mu i to
for te, que é ven di do em ro los, ou va ras, e en ro la dos em pe da ços fi nos
da cas ca das es pi gas de mi lho, que cha mam “pa lha”. As va ras de fumo
são en ro la das em es pi ral, para pro te gê-lo ou evi tar a ação do tem po,
com uma es pé cie de lí ber; têm um com pri men to de 10 a 12 pés, e uma 
gros su ra de duas a duas e meia po le ga das, ter mi nan do em pon ta. O
bra si le i ro traz sem pre no bol so um pe da ço pe que no des sa vara, como
tam bém al guns pe da ços de pa lha de mi lho no fun do dos cha péus, e, se 
lhe ape te ce fu mar um ci gar ro, tira da ba i nha a faca, do fe i tio dum pu -
nhal, que ser ve para tudo, pica um pou co do rolo ne gro na pal ma da
mão, pren de de po is a faca nos den tes, en quan to es fre ga o ta ba co en tre 
as mãos, es mi ga lhan do-o com ple ta men te, e en ro la-o fi nal men te num
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pe da ço da pa lha, já pron ta, fa zen do um de li ca do ci gar ro. Os co lo nos
ale mães são tam bém ex pe di tos na fa bri ca ção de ci gar ros, mas agra -
da-lhes mais a for ma pá tria do cha ru to do que os ci gar ros, pre fe ri dos
pe los bra si le i ros. A agi li da de, po rém, que ad qui ri ram em en ro lá-los é
às ve zes pro di gi o sa.

Uma vez fui re co men da do a um en ge nhe i ro ale mão, mo ra dor 
em lon gín quo lu gar do in te ri or, que com a mu lher, vi e nen se nata, so -
nha va ob ter, com seu sa ber e ha bi li da de, ri que za, só Deus sabe por que
for ma. Che guei à no i te, che io de fome e sede, à casa do ca sal, ati ra do
àque las lon gín quas pa ra gens, e fui aco lhi do com toda afa bi li da de. Qu an -
do ter mi na mos a ceia fru gal, ti rei, como de cos tu me, mi nha car te i ra de
cha ru tos, pe din do à dona da casa per mis são para fu mar.

– Por cer to, não se deve pri var do seu cha ru to de po is da re -
fe i ção – res pon deu-me –, mas não pode fu mar dos seus, isso se ria
ofen der-nos; per mi ta que lhe ofe re ça al guns do nos so fa bri co.

Com es tas pa la vras a aten ci o sa dona da casa me teu a mão
de ba i xo duns ca va le tes que sus ten ta vam uma es pé cie de ta rim ba e ti -
rou uma ca i xa com gran de quan ti da de de fo lhas de ta ba co mis tu ra das.
Num ins tan te ti rou e cor tou com uma faca de mesa al gu mas das ma i o res
e mais bo ni tas e em pou cos mi nu tos en ro lou meia dú zia do cha ru tos,
com a ra pi dez de um pres ti gi ta dor, que me ofe re ceu ama vel men te para 
fu mar. Eram, como lhe ob ser vei sin ce ra men te, me lho res do que os
que se en con tram em mu i tas das prin ci pa is ta ba ca ri as das ci da des bra -
si le i ras. Ten tei mu i tas ve zes en ro lar al guns cha ru tos com as fo lhas
par das do ta ba co, por oca sião da co lhe i ta, mas nun ca con se gui ob ter o 
que de se ja va.

A in dús tria do al go dão está tão pou co de sen vol vi da que só
co bre pe que na par te das ne ces si da des do país. Na fa bri ca ção de te ci dos
de al go dão e se me lhan tes se faz par ti cu lar men te sen tir a fal ta da
mão-de-obra, que qua se ne nhu ma das leis pro mul ga das pelo go ver no
ate nua. Assim é que, por exem plo, os tra ba lha do res em pre ga dos nas
fá bri cas de te ci dos de al go dão, até cer to pon to, fo ram isen tos do ser vi ço 
mi li tar. Isso, po rém, teve pou ca in fluên cia no in cre men to des sa in dús -
tria. Be ne fi ciá-la-ia mu i to mais ali viá-la de mu i tos di re i tos al fan de gá ri os.
Fo ram ex por ta dos, de 1860 a 1861, 9.854.933 kg no va lor de 9.600.000 
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mar cos; de 1871 a 1872, 53.589.983 kg, no va lor de 69 mi lhões de
mar cos.

Qu an do dis se mos, mais atrás, que no Bra sil to das as má qui nas
eram im por ta das da Eu ro pa, re fe ría mo-nos só a má qui nas com ple xas e a 
no vos in ven tos. No Rio de Ja ne i ro há al gu mas gran des ins ta la ções para
fa bri ca ção de má qui nas, mas que aten dem em pri me i ro lu gar às ne ces -
si da des do go ver no, de pre fe rên cia às do gran de pú bli co, e tudo o que
de las sai é tão gros se i ro e mal fe i to, que nun ca po de ri am sa tis fa zer às exi -
gên ci as eu ro péi as. Nas ins ta la ções in dus tri a is, em que são em pre ga das
má qui nas ma i o res, im por ta das da Eu ro pa, es tas vêm acom pa nha das
dum me câ ni co, para sua mon ta gem e con ser va ção.

São de al gu ma im por tân cia as nu me ro sas ser ra ri as, em di ver -
sas pro vín ci as, os es ta le i ros, ten do o país ex ce len tes ma de i ras para
cons tru ções na va is e o mais que é ne ces sá rio, e os cur tu mes. Estes são
tan to mais ne ces sá ri os, por ser fa bri ca da no país uma quan ti da de ex -
tra or di ná ria de ar re i os para ca va los, se las, es tas ar tis ti ca men te es tam pa -
das, e de ma is per ten ces. Os in con tá ve is re ba nhos for ne cem o cou ro ne -
ces sá rio, como tam bém for ne cem pe les a caça gros sa, e até as enor mes
ser pen tes.

As ar tes me câ ni cas es tão ge ral men te nas mãos de mu la tos e
ne gros li ber tos; nas gran des ci da des, po rém, en con tram-se en tre os ar tí -
fi ces mu i tos eu ro pe us, cujo tra ba lho é mu i to pro cu ra do. O ar tí fi ce só
ra ra men te tem edu ca ção ar tís ti ca, e o que pro duz nem sem pre sa tis faz
ao bom gos to, mas é sem pre ex ces si va men te caro, de ma ne i ra que pre ci sa 
ha ver um en ten di men to pré vio.

O povo re ve la gran de ha bi li da de, prin ci pal men te no fa bri co
de en fe i tes e ob je tos de ador no; so bre tu do na con fec ção de flo res ar ti fi -
ci a is com pe nas dos pás sa ros das mais be las plu ma gens, como os co li bris, 
com es ca mas de pe i xe, be sou ros e ou tros ma te ri a is. A be le za das flo res
de pe nas é tão gran de que des per ta a ad mi ra ção dos es tran ge i ros, que
ra ra men te de i xam o país sem le va rem al gu mas des sas en can ta do ras
pro du ções, como lem bran ça ou pre sen te, ad qui ri das nas lo jas da Rua do 
Ou vi dor, cen tro des se co mér cio. Ulti ma men te essa in dús tria to mou
novo in cre men to por ter sua li de ran ça pas sa do às mãos de flo ris tas
fran ce ses, que re ce bem por to dos os va po res os úl ti mos mo de los de
Pa ris, e as con fec ci o nam de acor do com eles.
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Car re ga do res de café. Cada qual de les põe um saco na ca be ça e sai cor ren do num
tro te compassado



É in te res san te ver as flo ris tas tra ba lhan do no ate liê, sen ta das
em vol ta de com pri da mesa so bre a qual es tão ver da de i ros te sou ros de
pe nas ma ra vi lho sa men te co lo ri das, do va ri e ga do mun do ala do bra si le i ro, 
amon to a das sob re do mas de vi dro, en quan to pás sa ros ra ros, de cin ti lan tes 
plu ma gens de co res me tá li cas, são con ser va dos vi vos em ga i o las e bem
tra ta dos, até ser ne ces sá rio des po já-los de suas jói as.

Dos re la tó ri os ofi ci a is do go ver no res sal ta que a cri a ção do
bi cho-da-seda, no Bra sil, pode es tar re ser van do bri lhan te fu tu ro. Pelo
me nos os re sul ta dos ob ti dos até aqui, por me dío cres que pa re çam, fo -
ram alvo das mais hon ro sas re fe rên ci as em Mont pel li er e Ro ve re do,
como em Fi la dél fia, ani man do o pros se gui men to de mais vas tas ex pe -
riên ci as.

À in dús tria in dí ge na já nos re fe ri mos em par te, ao tra tar das
di ver sas tri bos. Deve-se, po rém, acres cen tar que mu i tos ín di os, além do
pre pa ro do gua ra ná, do ca u cho, do pe i xe seco e da co lhe i ta de pro du tos
úte is da flo res ta, en ten dem tam bém de fiar, te cer e de ola ria. São tam -
bém mu i to ar tís ti cas as re des por eles fa bri ca das com a fi bra duma cer ta 
plan ta, e que che gam ao co mér cio aos mi lha res e são ex por ta das por
pre ços ele va dos para as Índi as Oci den ta is. Além de tra ba lho ar tís ti co,
es sas re des (qui ça bas, re des, ma que i ras) são mu i to for tes e du rá ve is,
con ser van do-se por mu i to tem po em uso, e mu i to con ve ni en tes por
ocu pa rem pe que nos es pa ços em vi a gem. Eu pró prio não pos suí por
mu i to tem po ou tra cama, sen do essa mu i to agra dá vel por me po der en -
ro lar nela e me sen tir se gu ro con tra toda sor te de bi chos ras te jan tes e
mos qui tos. Mas pa re ce que na Eu ro pa tam bém o gos to pe las re des dos
ín di os não é pe que no, por quan to, mal che ga ra eu de vol ta à Ale ma nha,
mi nha rede, que eu le va va de sem bru lha da, de sa pa re ceu inex pli ca vel men te 
de mi nha ba ga gem. No lo cal de ori gem, o pre ço de cada uma é de cer ca 
de 15 mar cos.

Ou tros ín di os se ocu pam na fa bri ca ção de va sos de bar ro, e
es cu de las, lin da men te tra ba lha das, da cas ca le nho sa dos fru tos de al gu mas 
plan tas.

Vê-se, por tudo isso, que os sil ví co las não são iná be is, e des -
per ta jus ta ad mi ra ção nos vi a jan tes o alto grau de ap ti dão que re ve lam
para os tra ba lhos ma nu a is, no es ta do de pro fun do atra so em que se
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acham em tudo mais. É cla ro que não pos so tra tar aqui, de ma ne i ra
exa us ti va, de mu i tos ou tros ob je tos que os ín di os e suas mu lhe res fa bri -
cam, para seu uso.
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Ca pí tu lo VII

COMÉRCIO E VIAS DE COMUNICAÇÃO

O co mér cio, no Bra sil, é a alma da vida pú bli ca. Me re ce, por 
isso, de po is do que fica dito, mais que tudo, ser aqui mais de ta lha da -
men te tra ta do. O co mér cio ex ter no, so bre tu do, cres ce de ano para ano
no país e de i xa pre ver um au men to pro gres si vo cer to da ri que za na ci o -
nal, que, con tu do, po de ria ser mu i to ma i or, se o go ver no se re sol ves se a 
fa zer pela sua pros pe ri da de o que fa zem os de ou tros gran des esta dos.
O Impé rio Bri tâ ni co é, des de o co me ço, o que tem um ma i or qui nhão,
no co mér cio bra si le i ro; está in te res sa do qua se que na me ta de da im por -
ta ção e ex por ta ção do Bra sil. Logo a se guir à Ingla ter ra vem, nas re la -
ções co mer ci a is com o país, a Fran ça, os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do 
Nor te, os esta dos do Pra ta, Por tu gal, as Ci da des Han seá ti cas e a Espa -
nha. A Ale ma nha te ria tal vez lu gar des ta ca do nes sa lis ta, se a ma i or par te
dos seus ar ti gos, em lu gar de sa í rem pe las Ci da des Han seá ti cas, não o
fi zes sem pela Fran ça, Bél gi ca e Ingla ter ra. O nú me ro atu al de ca sas co -
mer ci a is no Bra sil ele va-se a 53.000, das qua is 29.000 es tão nas mãos de
bra si le i ros e 24.000 nas de es tran ge i ros. A mé dia é mais ou me nos de
uma casa co mer ci al para cada 190 ha bi tan tes.



Embo ra a Ale ma nha pos sa for ne cer mu i tos dos ar ti gos im -
por ta dos pelo Bra sil, tão bons, ou tal vez me lho res, e mais ba ra tos que
os da Grã-Bre ta nha, Fran ça, e de ma is es ta dos, cri ou-se des de há mu i to
no país acen tu a da pre fe rên cia pe los ar ti gos in gle ses e fran ce ses, que
mes mo gran des ca sas ale mãs le vam sem pre em con ta. A Ingla ter ra
for ne ce os te ci dos de al go dão, que são tam bém às ve zes im por ta dos da
Fran ça e dos Esta dos Uni dos. Os ar ti gos de lã vêm da Ingla ter ra e da
Fran ça, se das vêm prin ci pal men te da Fran ça, Itá lia e Su í ça. Arti gos de
li nho pro vêm em gran de par te da Grã-Bre ta nha e da Bél gi ca, en quan to
a Ale ma nha está qua se só nos ar ti gos de ma lha. Rou pas fe i tas e cha péus 
vêm da Fran ça; fer ra gens e má qui nas da Ingla ter ra e dos Esta dos Uni dos; 
o car vão de pe dra vem tam bém da Grã-Bre ta nha; o sal, da Espa nha,
Por tu gal e ilhas de Cabo Ver de. Do co mér cio de vi nhos par ti lham Por -
tu gal, Espa nha e Fran ça. Os di ver sos gê ne ros ali men tí ci os que não po -
dem ser pro du zi dos no país, como car ne-seca, fa ri nha de tri go e se me -
lhan tes, são im por ta dos prin ci pal men te dos esta dos do Pra ta, Chi le e
Amé ri ca do Nor te. A Ale ma nha for ne ce os co mes tí ve is mais fi nos. É
bas tan te im por tan te tam bém a ex por ta ção, pe las Ci da des Han seá ti cas,
de ta ba co e cha ru tos para o Bra sil, que não re co men da mu i to o pro du to 
na ti vo.

Ao con trá rio do que se dá com a im por ta ção, qua se to dos os
po vos do mun do par ti lham das ex por ta ções do Bra sil. O café tem seus
me lho res apre ci a do res na Ingla ter ra, Fran ça e Esta dos Uni dos. O al go dão 
bra si le i ro é qua se ex clu si va men te con su mi do pela Ingla ter ra. Da ex por -
ta ção de açú car par ti lham qua se to dos os es ta dos do Nor te. O me nor
con su mi dor é a Ale ma nha, que pre fe re o açú car na ci o nal, de be ter ra ba,
ao de cana. O prin ci pal mer ca do para o ta ba co são as Ci da des Han seá -
ti cas, onde se ven dem tam bém os cou ros bra si le i ros.

Os por tos mais im por tan tes, por onde se faz a im por ta ção e a 
ex por ta ção do Bra sil, são o do Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co, Ba hia, Pará, 
Ma ra nhão e Rio Gran de do Sul. O mais im por tan te de to dos é o do Rio 
de Ja ne i ro. Em par te ne nhu ma do mun do se po dem ver, en tra ano e sai
ano, tan tos na vi os de tan tas na ções sur tos no por to, e tão cons tan te
mo vi men to de car ga e des car ga de toda es pé cie de mer ca do ri as. Ao
todo o Bra sil pos sui 21 por tos co mer ci a is, dos qua is al guns só par ti ci pam
em mu i to pe que na es ca la do trá fi co in ter na ci o nal. Sob o pon to de vis ta
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de co mér cio, as pro vín ci as do Nor te são, cer ta men te, mais im por tan tes
que as do Sul. Pe que na par te da cul pa cabe às más con di ções dos por tos 
su li nos. Para dar uma idéia do de sen vol vi men to do co mér cio no Bra sil,
cabe aqui a se guin te pe que na re se nha da im por ta ção e ex por ta ção dos
úl ti mos anos. Mon ta ram a:

No pe río do de  Impor ta ção Expor ta ção
1864 a 1869 ...........................   723.978:000$000 847.408:000$000
1869 a 1874 ...........................    775.630:000$000 960.767:000S000

   A na ve ga ção ul tra ma ri na e cos te i ra do Bra sil pode ser jul ga da 
pela se guin te pe que na ta be la:

NAVEGAÇÃO COSTEIRA

Na vi os Tons. mé tri cas  Trip.
De 1869  a 1874 ................... 10.990 2.668.217 162.906

 NAVEGAÇÃO ULTRAMARINA

Na vi os Tons. mé tri cas  Trip.
De 1869 a 1874 ................... 5.951 3.357.269 119.015

Cada tre cho da cos ta ofe re ce, como é pró prio da na tu re za das 
co i sas, cer tos ar ti gos de co mér cio, que têm de ser con si de ra dos de pri -
me i ra or dem na ex por ta ção. Nas pro vín ci as do cen tro é o café; nas do
nor te, o al go dão e o açú car; nas do sul, cou ros e car ne-seca. Arti gos de
ex por ta ção de se gun da or dem são ca u cho, ta ba co, mate, ca cau e ou tros
pro du tos na tu ra is.

No co mér cio, de que par ti ci pam va po res e na vi os de vela,
to mam par te as mais vá ri as na ções. A na ve ga ção to mou gran de im pul so 
so bre tu do de po is que se tor nou li vre a na ve ga ção na cos ta e nos rios,
que an tes só era per mi ti da aos na vi os bra si le i ros. A na ve ga ção a va por
tem-se de sen vol vi do mu i to nos úl ti mos tem pos, man ten do di ver sas li nhas 
en tre o Bra sil e os por tos eu ro pe us. Tan to mer ca do ri as como pas sa ge i ros
são hoje trans por ta dos com ex tra or di ná ria ra pi dez de uma par te do
mun do para ou tra. Dan tes, vi a jan tes de Bor déus para o Rio de Ja ne i ro
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le va vam mais de dois me ses, às ve zes qua se um tri mes tre no mar; hoje,
os pa que tes fran ce ses não raro fa zem es sas 5.014 mi lhas ma rí ti mas em
21 dias.

As prin ci pa is li nhas de va por en tre a Eu ro pa e o Bra sil são
uma in gle sa, a Ro yal Mail Line, e uma fran ce sa, de pa que tes. Além des tas
há mu i tas ou tras co mu ni ca ções por va po res, que nem sem pre ofe re cem
mu i ta co mo di da de aos pas sa ge i ros.

Qu an do fui para o Bra sil, em 1868, em bar quei num va por da
Mes sa ge ri es Impe ri a les, em Bor déus, e pos so di zer que en con trei nes se
pa lá cio flu tu an te tra ta men to me lhor do que em mu i tos dos pri me i ros
ho téis da Ale ma nha. A vi a gem no Extre ma du re foi, em to dos os sen ti dos,
tão agra dá vel, prin ci pal men te de vi do às mag ní fi cas ins ta la ções do gran de 
e ele gan te va por, que fi quei com pena quan do en tra mos no por to do Rio
de Ja ne i ro, onde de via di zer-lhe ade us. Me nos fa vo ra vel men te se fa la va
nos cír cu los dos meus ami gos, no Bra sil, so bre uma li nha de va po res
fun da da em 1870, que man ti nha li ga ção di re ta en tre o Rio de Ja ne i ro e
Ham bur go. Tal vez não de sa gra de ao le i tor que eu, para des cre ver as tris -
te zas e as ale gri as de uma vi a gem por mar, trans cre va aqui as re mi nis -
cên ci as de uma se nho ra que se de i xou per su a dir a es co lher um dos va -
po res ham bur gue ses para a tra ves sia. Tem-se, ne las, o re ver so do qua -
dro de uma tão lon ga vi a gem por mar. Trans cre vo suas pró pri as pa la -
vras:

“Eu che ga ra a Ham bur go al guns dias an tes da data mar ca da
para a par ti da e ti nha apro ve i ta do meu va gar para fa zer al gu mas pe que nas 
com pras, e tam bém para pos si vel men te as se gu rar-me um bom lu gar.
Como, po rém, o Cri te ri on – as sim se cha ma va o va por – ti nha pri me i ro
vin do da Ingla ter ra com um car re ga men to de car vão, cuja des car ga en -
vol via o na vio numa nu vem de pó e su je i ra, foi-me im pos sí vel, a des pe i to
de ter ido até ao an co ra dou ro ex ter no para esse fim, ver de per to mi -
nhas fu tu ras aco mo da ções a bor do. Só no dia da par ti da, quan do já co -
me ça ra a ano i te cer, foi que subi a bor do do va por ale mão. Vi a sala
co mum, a sala de jan tar, pe que na sala mes qui nha na qual, na mesa no
cen tro, uma luz ruim ten ta va em vão ate nu ar a es cu ri dão. Não me as sus tei 
me nos quan do, res pon den do à mi nha per gun ta, me dis se ram que a bor do 
não ha via ne nhu ma ca ma re i ra. E não fi quei me nos sur pre sa quan do ouvi 
que, ape sar do meu pe di do fe i to com gran de an te ce dên cia, não me ti nha 
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sido re ser va do um ca ma ro te. Não ha via, po rém, nin guém pre sen te que
pres tas se aten ção às mi nhas re cla ma ções, a não ser um ca ma re i ro de
cara be xi go sa, que mos trou-me os di ver sos ca ma ro tes para eu es co lher.
Não ha via ali nin guém com quem pu des se en ten der-me.

“Pou co a pou co fo ram che gan do os pou cos pas sa ge i ros que
o des ti no me re ser va ra para com pa nhe i ros de vi a gem. Apa re ce ram duas 
cri a das que ti nham sido con tra ta das para uma fa mí lia ale mã do Rio de
Ja ne i ro; fo ram acom pa nha das pelo pai co mo vi do de uma de las, ho nes to 
ope rá rio, até a bor do, onde se des pe di ram ver ten do abun dan tes lá gri mas.
Ambas to ma ram con ta do ca ma ro te de fron te do meu que, como to dos
os ou tros, dava para a sala de jan tar, e era tão pe que no aliás como os
de ma is, que uma de las ti nha de fi car na cama en quan to a com pa nhe i ra
se ves tia e saía. Às duas se se guiu um ter ce i ro pas sa ge i ro, de apa rên cia
mu i to rude, que ime di a ta men te, com ou sem au to ri da de, co me çou a
vo ci fe rar numa lin gua gem de sa bri da, con tra o na vio, o ca ma ro te e tudo
mais. Por fim des ceu uma lin da ra pa ri ga, gen til e atra en te, de po is de se
ter des pe di do amis to sa men te do com pa nhe i ro.

“Esta era a sin gu lar com pa nhia que o cego des ti no me re ser -
va ra para quan to du ras se a vi a gem. O ste ward (cri a do de bor do) an da va
de um lado para ou tro; além dele não vi mos mais nin guém nas câ ma ras
em ba i xo. Em cima, na co ber ta, o ser vi ço de car ga ain da não ter mi na do
e as má qui nas nele em pre ga das fa zi am tão in fer nal ba ru lho que se po dia 
pre ver, com qua se cer te za, uma no i te em cla ro. Con tu do, não tí nha mos
ou tra co i sa a fa zer se não ir para a cama, se é que aqui lo – um ca tre com
um col chão de uma po le ga da de gros su ra – me re cia esse nome.

“De po is de um sono in qui e to, in ter rom pi do cem ve zes, acor -
dei na ma nhã se guin te como mo í da, no mo men to em que a par ti da,
mar ca da para a no i te an te ri or e até en tão re tar da da, ia en fim ter lu gar.
Subi para a co ber ta, onde pela pri me i ra vez en con trei o ca pi tão, um in -
glês, que, mu i to con ten te por me ter di ri gi do a ele no seu idi o ma,
deu-me ama vel men te as boas-vin das.

“Logo de po is de de i xar mos o por to o tem po fi cou ruim, es -
fri ou, e mais tar de co me çou tam bém a cho ver. To da via, man ti ve-me tan to 
tem po quan to me foi pos sí vel pas se an do na co ber ta, não obs tan te o mau
tem po e o ven to. Mas isso não po dia du rar mu i to tem po; e à tar de, de po is 
do al mo ço, tive de de i tar-me por ter sido pre sa do abor re ci do en jôo, que
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me pren deu por três ou qua tro dias na cama. Acor dei na ma nhã se guin te
com ple ta men te de sam pa ra da, por que o pri me i ro ca ma re i ro tam bém es -
ta va en jo a do, não apa re cen do du ran te três dias; e o se gun do ti nha-se em -
bri a ga do na no i te an te ri or e es ta va cur tin do a be be de i ra. Um pou co de
min gau de ave ia foi o meu úni co ali men to du ran te o en jôo, que só me
de i xou quan do che ga mos ao Ha vre, onde fi ca mos an co ra dos por al guns
dias. Só a 11 de maio con ti nu a mos a vi a gem. Eu fi ca va na co ber ta, re cos -
ta da na mi nha ca de i ra ame ri ca na, por tan to tem po quan to me era pos -
sí vel, de i xan do meus olhos se es ten de rem por so bre o te mi do mar de
Bis ca ia, pelo qual ía mos pas san do, in fe liz men te mu i to de va gar. Por gra -
ce jo eu ape li da ra o nos so na vio de “Les ma dan çan te”, nome a que ti nha
todo o di re i to, em bo ra a len ti dão de cá ga do de suas pés si mas má qui nas
em par te o jus ti fi cas se. De po is de uma vi a gem mu i to agra dá vel ao lon go
das cos tas da Espa nha, pa ra mos ain da uma vez na cos ta eu ro péia, em
Lis boa, para en tão ini ci ar mos a tra ves sia para o con ti nen te sul-ame ri ca no.

“Além da car ga que re ce beu em Lis boa, nos so va por re ce beu
ain da o acrés ci mo de al guns por tu gue ses, pas sa ge i ros de ter ce i ra clas se,
que a prin cí pio pou co apa re ci am. Com a con ti nu a ção da vi a gem, po rém, 
e dada a exi güi da de de es pa ço na co ber ta, não era pos sí vel evi tar que se
fi zes se o co nhe ci men to dos com pa nhe i ros de vi a gem de se gun da e ter -
ce i ra clas ses, em bo ra a al gu ma dis tân cia. A ma i o ria era de ale mães que
iam pro cu rar co lo ca ção no Bra sil ou que iam as su mir al gu ma para a qual 
já se ti nham com pro me ti do. Duas fa mí li as de mar ce ne i ros, que eram
es pe ra das em San tos; um jar di ne i ro com um fi lho e uma fi lha, das vi zi -
nhan ças de Cas sel, cujo des ti no era Pe tró po lis; uma cri a da que ia para a
Ba hia; 13 mú si cos que que ri am ten tar a sor te no Bra sil e se des ti na vam
em pri me i ro lu gar à Ba hia; e ou tros mais.

“O tem po es ta va bom, o mar bas tan te cal mo, só a len ti dão
com que nos mo vía mos era te di o sa e ir ri tan te. A mes qui nhez do nos so
na vio acen tu a va-se cada vez mais. A úni ca dú vi da que sub sis tia era o que 
se ria pior, se as má qui nas, se o na vio mes mo. Foi, as sim, nos sa vi a gem
uma ver da de i ra pro va de pa ciên cia; não sa íamos do mes mo lu gar e ao
mes mo tem po o na vio com o seu in ces san te e vi o len to jo gar pa re cia
que rer com pen sar-nos da len ti dão de sua mar cha. De po is de nós, as se -
nho ras, ter mos ca í do mu i tas ve zes, com nos sas ca de i ras de lona, não ou -
sa mos mais sen tar mo-nos na co ber ta sem amar rá-las pri me i ro.
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Uma tro pa em marcha



“Ca u sou-me es tra nhe za sa ber que o na vio não ti nha sido ori -
gi nal men te cons tru í do para pas sa ge i ros e ha via sido fre ta do pela com pa -
nhia, que que ria anun ci ar pom po sa men te ao mun do a or ga ni za ção de
uma nova li nha, sem pos su ir um úni co na vio. E como se apro xi mas se a
data da ina u gu ra ção e ti ves sem apa re ci do al guns in fe li zes pas sa ge i ros,
fo ram adap ta dos apres sa da e in com ple ta men te al guns ca ma ro tes da
tri pu la ção do Cri te ri on, ve lho e pe que no car gue i ro, até onde foi pos sí vel,
para dar aos cu bí cu los es tre i tos, com vi gi as de pal mo e meio, ar e con -
for to. O pior foi a es tru tu ra do na vio, im pos sí vel de me lho rar, e o modo 
iná bil como as cor ren tes, que iam do leme às má qui nas, exa ta men te por
cima de nos sas ca be ças, cor ri am des co ber tas no con vés, em cons tan te
mo vi men to, dis po si ção que se fa zia sen tir par ti cu lar men te quan do es tá -
va mos na cama. O in ces san te ar ras tar des sas cor ren tes, jun to ao ru i do so
ar far das má qui nas, não de i xa va pen sar-se em dor mir, até que a gran de
ex te nu a ção de ter mi na va uma es pé cie de so no lên cia, de que se des per ta va
inú me ras ve zes. Le van ta va-me re gu lar men te, mal des pon ta va a au ro ra,
do meu ir re qui e to le i to, e su bia para a co ber ta, onde o ar fres co era meu
úni co re fri gé rio.

“A co mi da e a be bi da a bor do eram tão ru ins, que pa re cia
qua se im pos sí vel to mar-se o café e o chá. A pro vi são de ovos não tar dou
a se es tra gar; a car ne era pre pa ra da com mu i ta gor du ra e sem sa bor, a
sopa, por de ma is api men ta da, as ga li nhas não ti nham mais ida de. Te ria
dado tudo para po der pas sar sem co mer, por que mu i tas ve zes o pró prio 
min gau de ave ia, que era ser vi do como sopa, era in tra gá vel. Às ve zes
mi nha úni ca re fe i ção con sis tia em al gu mas amên do as.

“Olha va an si o sa para o ven to e a fu ma ça da nos sa cha mi né, as
for ças im pul so ras que de vi am le var-me ao fim dos meus tor men tos, mas 
pas sa vam-se ho ras e dias sem que uma nu ven zi nha de fumo co ro as se a
cha mi né, e à per gun ta que isso me le vou a fa zer ao ca pi tão, ele res pon deu 
que o car vão to ma do em Lis boa era tão ruim, que não se po dia pen sar
em an dar mais de pres sa, en quan to não fos se todo con su mi do, para o
que se ri am pre ci sos mais uns cin co ou seis dias. Va por e fogo fi ca ram
por fim tão fra cos, que a co mi da não mais fi ca va bem co zi da e os po bres
pas sa ge i ros de proa, que de vi am pas sar ain da pior do que nós, re cla ma -
vam em al tas vo zes. Essa po bre gen te des per ta va-me com pa i xão, quan do
à no i te re ce bi am o chá, onde não raro na da vam res tos de le gu mes.
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“O ca pi tão com pre en dia que além do ruim car vão a ali men ta -
ção des cu ra da das for na lhas con cor ria para a len ti dão do na vio, mas não 
ou sa va di zer qual quer co i sa ao ma qui nis ta, por que cons ta va que vol ta ra,
ha via pou co, meio do i do, da Índia, e era pre ci so man tê-lo de bom hu mor, 
pois de ou tro modo nada se po de ria fa zer com ele, por que não per mi tia
que lhe fi zes sem qual quer ob ser va ção ou o con tra dis ses sem. Para meu
con so lo, o ca pi tão dis se que as má qui nas es ta vam em tal es ta do, que já
na úl ti ma vi a gem re ce a ra não al can çar o des ti no. Se isso não acon te ce ra
ti nha sido gra ças à ha bi li da de dos ma qui nis tas de en tão. Des ta vez ti nham 
re pa ra do as má qui nas, em Lon dres, mas ti nham-lhe dado um do i do para 
ma qui nis ta, ten do os ar ma do res des pe di do o ou tro por ter dito a ver da de
so bre o es ta do de las. Isso tudo foi, na tu ral men te, mu i to agra dá vel para
mim. Nos so na vio fi ca va de fato fre qüen te men te pa ra do por mu i to
tem po, en quan to se re pa ra vam as má qui nas. Como era va ga ro sa nos sa
mar cha, ates ta-o o fato de ter mos pas sa do mu i to per to da ilha Pal ma,
que avis tá ra mos pela ma nhã mu i to cedo, e ao cair da no i te ain da não
tí nha mos per di do de vis ta.

“A úni ca dis tra ção a bor do pro por ci o na vam-nos os mú si cos,
que de vez em quan do se pre pa ra vam para suas fu tu ras exi bi ções ar tís -
ti cas, e ofe re ci am-nos, quan do a no i te es ta va cal ma, um con cer to a que
os sú bi tos agua ce i ros, pró pri os des ta la ti tu de, mu i tas ve zes pu nham
ter mo.

“Em mu i tas oca siões pro cu ra va dis tra ir-me jo gan do xa drez
com o ca pi tão ou com a jo vem que, como eu, vi a ja va para o Bra sil.
Como, po rém, de dia para dia eu per dia mais for ças, fi ca va mais ner vo sa 
e a con ver sa ma çan te do ca pi tão se tor na va in su por tá vel, pre fe ri pas sar
o tem po so nhan do, meio dor mi tan do meio acor da da, in di fe ren te e qui e ta, 
na mi nha ca de i ra. O ca lor au men ta va to dos os dias, mas a per ma nên cia
na co ber ta, não obs tan te ser ele ali às ve zes su fo can te, era sem pre o
me lhor. Pas sa va mi nhas ho ras in ca paz de me ocu par com al gu ma co i sa,
sem von ta de de ler ou mes mo de fa lar e es cu tar. Se às ve zes re sol via
des cer para o ca ma ro te, o que evi ta va o mais pos sí vel, o ca lor aba fa do
em ba i xo me fa zia en jo ar ime di a ta men te; ti nha tam bém de pas sar pela
cha ma da pantry (des pen sa), da qual ema na va um che i ro tão de sa gra dá vel,
de mis tu ra de co mi das de toda sor te, que só o pen sar nele me na u se a va.
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“A essa si tu a ção tor tu ran te fal ta va qual quer re mé dio, por
meio de qual quer ex ci ta ção men tal vin da de fora. Um dia se guia-se ao
ou tro numa mo no to nia de so la do ra. Qu an do mu i to um na vio pas san do
mu i to lon ge pro por ci o na va uma dis tra ção, mas isso acon te cia ra ra men te,
um car du me de gran des pe i xes, uma tar ta ru ga do mar ou os pe que nos
pe i xes-vo a do res pla nan do por cima da su per fí cie da água. Só o
pôr-do-sol ou o céu es tre la do des per ta vam-me ain da al gum in te res se.

“Como o ar vi ci a do ex tre ma men te quen te e as cor ren tes, em
cima, não me de i xa vam dor mir no ca ma ro te, quis fi car às no i tes na co -
ber ta, mas o ca pi tão não con sen tiu, por que isso, nes sas la ti tu des, é al ta -
men te pre ju di ci al à sa ú de. Só ten tei uma vez, lu di bri an do o ca pi tão, mas
caiu du ran te a no i te tão ter rí vel agua ce i ro que não ou sei ex pe ri men tar
ou tra vez. Não obs tan te eu pro cu rar, por ca u sa do ca lor que au men ta va
com a con ti nu a ção da vi a gem, re fres car a ca be ça, en vol ven do-a em
com pres sas fri as, mi nhas do res de ca be ça au men ta ram de modo as sus ta -
dor, e as no i tes ter rí ve is sem sono e sem ar, numa cama dura como pe dra, 
a fal ta de ali men ta ção su fi ci en te, re du zi da a al gu mas go tas de vi nho com
água, uma cô dea de pão ou al gu mas amên do as, trou xe ram con si go ou tras 
per tur ba ções, de ma ne i ra que vi a im pos si bi li da de de ter mi nar a vi a gem
na que le pés si mo na vio. O pró prio ca pi tão acha va que eu es ta va pon do
em jogo a vida e a sa ú de. Mas era só o pés si mo na vio que me es ta va
pon do do en te. To mei por isso a re so lu ção de de sem bar car na Ba hia, o
pri me i ro por to, e es pe rar lá a pas sa gem do va por fran cês no qual ter mi -
na ria vi a gem. Mi nha pri me i ra in ten ção, de pu bli car um avi so para pou par
a ou tros tor men tos idên ti cos aos que me trou xe ra a es co lha do Cri te ri on,
pas sou, di an te da abun dân cia de im pres sões e ex pe riên ci as, no Bra sil,
pou co a pou co, para se gun do pla no, até que a aban do nei.”

Até aqui a his tó ria des sa se nho ra. Re cen te men te foi fun da da
uma nova li nha pelo Nord de uts chen Lloyd, de Bre men, que tem sido
mu i to elo gi a da.

Não há tam bém mu i to que di zer de elo gi o so so bre as li nhas
in gle sas de va po res, por quan to suas ins ta la ções es tão lon ge de ser tão
agra dá ve is e con for tá ve is para os pas sa ge i ros, como os an ti gos cha ma dos
pa que tes fran ce ses. Para os in gle ses a car ga é mais im por tan te que o
trans por te de pas sa ge i ros, mas por mu i to im por tan te que seja o trans -
por te de mer ca do ri as pe los va po res in gle ses para o Bra sil e para o co -
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mér cio em ge ral, a ma i o ria dos vi a jan tes não gos ta de les. Eu mes mo
pos so ates tar, por ex pe riên cia pró pria, seu des con for to.

Qu an do, em 1871, que ria vi a jar do Bra sil para a Eu ro pa e, ape -
sar de não ser o mo men to fa vo rá vel, a vi a gem não po dia ser adi a da, não
me pa re ceu acon se lhá vel ser vir-me de um va por fran cês para a tra ves sia
por não ter ain da ter mi na do a guer ra com a Fran ça. Ti nha, por tan to, de
al can çar um va por in glês, fos se como fos se, o que con se gui, em bo ra
ten do que fa zer gran de ro de io pelo Uru guai, no por to de Mon te vi déu. O
va por in glês, que de via par tir dali para a Eu ro pa, per ten cia à li nha bel ga e
ti nha o nome se du tor de Bo ni ta. Como na ma i o ria dos va po res in gle ses, a
sala de jan tar fi ca va sob a co ber ta e to dos os ca ma ro tes da vam para ela. O 
que tem isso de de sa gra dá vel é não se po der sair do ca ma ro te sem se
es tar ime di a ta men te no meio da so ci e da de de bor do, re u ni da nes sa sala, e 
de não se po der no ca ma ro te fa zer qual quer ru í do sem ser ou vi do de
fora. A sala de jan tar re ce bia, pe las vi gi as que da vam para a co ber ta, quan -
ti da de in su fi ci en te de ar e luz. Incom pa ra vel men te me lhor era, no seu
tem po, a dis po si ção nos va po res fran ce ses, em que a sala de jan tar fi ca va
in te i ra men te li vre, como um an dar se pa ra do, ins ta la da com todo o luxo
ima gi ná vel, cla ra e are ja da, na co ber ta. Mas isto são ques tões de gos to, e 
se al gum dos le i to res ti ver de vi a jar para o Bra sil, po de ria in te i rar-se mais
exa ta men te das van ta gens de um e de ou tro va por. O que me im pres si o -
nou mais de sa gra da vel men te no na vio in glês foi a di e ta, in su por tá vel para
um es tô ma go ale mão, que vi go rou du ran te a lon ga vi a gem de 42 dias,
qua se que ex clu si va men te de car ne de car ne i ro. Para que nos in ter va los
das re fe i ções não fi cas se es que ci da a abor re ci da di e ta de car ne i ro, um
re ba nho de les, que vi a ja va co nos co, sa tu ra va di a ri a men te os ór gãos do ol -
fa to dos pas sa ge i ros. Qu a se um ano de po is de mi nha vi a gem no Bo ni ta
era-me ain da im pos sí vel pro var car ne de car ne i ro.

A ma i or fal ta de con for to é a dos di ver sos va po res que se de di -
cam à na ve ga ção cos te i ra e flu vi al. Mu i tas ve zes são na vi os jul ga dos ru ins
de ma is para seu pró prio ser vi ço por ou tras na ções, com pra dos pelo go -
ver no, ou por uma em pre sa, para trans por te de pes so as ou de mer ca do -
ri as em águas bra si le i ras. Na vi os de fe i tu o sos, su jos, ca ren tes de ins ta la ções 
de toda es pé cie, fal tos de pon tu a li da de e de con si de ra ção para com os
pas sa ge i ros – tudo isso são pe cu li a ri da des dos va po res bra si le i ros. Que se
par ti lhe o pas se io na co ber ta com os por cos des ti na dos à co zi nha, que os
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cri a dos de po is das re fe i ções apa nhem os pa li tos de den tes jo ga dos fora
pe los pas sa ge i ros para pô-los na mesa uma se gun da vez; que usem em
no i tes fri as as to a lhas da mesa para se co bri rem e no dia se guin te vol tem
elas ao seu des ti no ori gi nal, ou que di an te dos olhos dos pas sa ge i ros se
en tre gue ao co zi nhe i ro uma ga li nha en con tra da mor ta, para ser apro ve i -
ta da, são co i sas que su ce dem di a ri a men te, e com as qua is nin guém se
deve cho car a bor do de um na vio bra si le i ro.

Os va po res em pre ga dos na na ve ga ção para a Eu ro pa, na
cos te i ra e na flu vi al, não se ri am, aliás, tão nu me ro sos, se a ma i o ria das
com pa nhi as de na ve ga ção não fos se sub ven ci o na da pelo es ta do, vi san do
este fo men tar o co mér cio. Há qua tro anos as sub ven ções do es ta do às
li nhas de na ve ga ção a va por mon ta vam a 5 1/2 mi lhões de mar cos.
Exis tem hoje 18 li nhas ma rí ti mas e flu vi a is, sub ven ci o na das pelo go ver no, 
sub ven ções es tas que se ele vam a 7.731.000 mar cos, não con tan do
450.000 mar cos anu a is à com pa nhia Bra si le i ra–Nor te-Ame ri ca na, que
faz o ser vi ço pos tal en tre Nova Ior que e o Rio de Ja ne i ro. Mu i tas ou tras 
li nhas são sub ven ci o na das pe los co fres pro vin ci a is. A in ti tu la da Li nha
Tran sa tlân ti ca de Va po res não re ce be ne nhu ma sub ven ção do esta do, e
é man ti da por uma so ci e da de com pos ta de seis in gle ses, qua tro fran ce ses,
um ale mão e um ita li a no, e faz o ser vi ço pos tal en tre o Rio de Ja ne i ro,
Sout hamp ton, Lon dres, Li ver po ol, Fal mouth, Bor déus, Ha vre, Mar se lha,
Antu ér pia, Ham bur go, Gê no va, Ná po les, como en tre Bar ce lo na, Lis boa, 
São Vi cen te, Re ci fe, Ba hia, San tos, Mon te vi déu, Bu e nos Ai res, Val pa ra í so, 
Ari ca, Islay e Cal lao, no Peru.

As li nhas de na ve ga ção sub ven ci o na das pelo esta do e pe las
pro vín ci as, a que aci ma nos re fe ri mos, têm uma ex ten são de 36.300 qui -
lô me tros, dos qua is 17.160 de na ve ga ção cos te i ra e 19.140 de na ve ga ção 
flu vi al.

É tam bém con si de rá vel o nú me ro de em bar ca ções a vela em
ati vi da de ao lado dos va po res e para cuja se gu ran ça e pro te ção o go ver no
des pen de so mas im por tan tes na ere ção e con ser va ção de bons fa róis e
ou tros si na is nas cos tas. Em 1872 to ma ram par te no co mér cio de
além-mar 6.324 na vi os a vela, e no cos te i ro, 94.893.

A ma ri nha de guer ra bra si le i ra não é, na tu ral men te, ain da
mu i to im por tan te, ten do de cor ri do ape nas pou co mais de 50 anos des de
que o país se tor nou in de pen den te. Como, po rém, de vi do à gran de ex ten -
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são da cos ta bra si le i ra, lhe cabe im por tan te pa pel na de fe sa do país, são
des ti na das anu al men te gran des so mas para seu de sen vol vi men to. Fun da -
men tal men te, tudo o que lhe diz res pe i to é re gu la do pelo mo de lo fran cês. 
As guar ni ções dos na vi os são ti ra das ex clu si va men te de um cor po de
3.000 ma ri nhe i ros or ga ni za do es pe ci al men te para esse fim. Os even tu a is 
re for ços são for ne ci dos por com pa nhi as de apren di zes de ma ri nhe i ros,
num to tal de 3.400 me no res, e para o ser vi ço de de sem bar que há ain da
um ba ta lhão na val con tan do 1.000 ho mens. A ma ri nha de guer ra, à qual
es tas pe que nas tro pas ser vem, e que per cor re os ma res e os gran des rios
do Bra sil, con ta atu al men te com 70 uni da des, in clu si ve nove va po res para
o ser vi ço dos por tos, além de uma fra ga ta cou ra ça da e um cru za dor.
Entre as men ci o na das 70 uni da des, 15 são blin da das e 55 são de ma de i ra,
com 65 ca nhões de alma lisa e 72 ra i a das; têm em con jun to 11.188 ca va -
los-for ça. A ofi ci a li da de com põe-se de 388 pes so as.

A cons tru ção dos na vi os e da ma i or par te do ma te ri al bé li co
é, re cen te men te, tan to quan to pos sí vel, exe cu ta da no país, e as do cas e
ar se nal de que a Ma ri nha dis põe são de fato im por tan tes. Pro cu ram
tam bém pro ver-se de apa re lha men to mais mo der no para aten der às exi -
gên ci as de uma gran de ar ma da, como ins ta la ções de la bo ra tó ri os, fun di -
ções, ofi ci nas de tor pe dos e se me lhan tes em nú me ro su fi ci en te, de ma -
ne i ra que pro va vel men te o Bra sil no fu tu ro virá a ser uma po tên cia na val
que não será para des pre zar.

Con tra que obs tá cu los a na ve ga ção flu vi al, de vi do às nu me -
ro sas ca cho e i ras e rá pi dos, tem que lu tar, já foi dito an tes. Aqui tam bém 
o go ver no se tem es for ça do cons tan te men te, por meio de di ver sas
obras, al gu mas mu i to dis pen di o sas, como por exem plo a cons tru ção de
es tra das mar gi na is, para tor nar pos sí vel a uti li za ção, para um ma i or trá -
fe go, de vias flu vi a is até ago ra ina ces sí ve is, con cor ren do para o in cre -
men to do co mér cio.

Os bar cos usa dos, de pre fe rên cia, na na ve ga ção flu vi al são de
es pé ci es mu i to di fe ren tes. Há os bar cos de ne gó cio, com um car re ga -
men to de cer ca de 400 quin ta is e uma tri pu la ção de 10 a 18 ho mens que 
o im pe lem par te do tem po a vara e par te a re mos, en quan to uma par te
da tri pu la ção fica de sen ti ne la para en fren tar pos sí ve is ata ques dos sil ví -
co las. Mu i to pi to res cos são os gran des bar cos in dí ge nas que se en con tram 
no rio Ama zo nas. Dão me nos na vis ta pela sua cons tru ção que pela sua
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tri pu la ção es cu ra. Escas sa men te ves ti dos, só com uma tan ga, sen ta dos
em fila um atrás do ou tro, os re ma do res pre tos ma ne jam os pe que nos
re mos com os mes mos mo vi men tos rít mi cos das pás de um va por, de i -
xan do para trás as li ge i ra men te en cres pa das on das do ma jes to so rio.
Atrás, na popa do bar co, guia-o um ti mo ne i ro de cor es cu ra com mão
se gu ra, en quan to em cima da es te i ra que co bre o car re ga men to de ca u cho 
ou do que quer que pos sa es tar lá es con di do, dois ou tros ho mens de
as pec to mais ci vi li za do os vi gi am, como ca pa ta zes, e pa pa ga i os e ma ca cos 
em cima da câ ma ra dão ex pan são à sua na tu re za ale gre e ru i do sa. Enu -
me rar pe los no mes to dos os bar cos que es tão em uso ex ce de ria a ca pa -
ci da de des tas pá gi nas.

As es tra das e as vias fér re as, que ain da hoje não al can ça ram
gran de ra mi fi ca ção, são no Bra sil, de po is da na ve ga ção flu vi al, da ma i or
im por tân cia para seu co mér cio in ter no. Estra das, con for me a con cep -
ção eu ro péia, ni ve la das e cu i da do sa men te con ser va das, exis tem pou cas.
Eu mes mo só co nhe ço uma boa es tra da real, que é a que vai da Raiz da
Ser ra, per to do Rio de Ja ne i ro, ao pa lá cio de ve rão do Impe ra dor, na co -
lô nia ale mã de Pe tró po lis, se guin do daí para Juiz de Fora. É tam bém a
pri me i ra es tra da real que exis tiu na Amé ri ca do Sul. Embo ra na sua
cons tru ção ti ves sem que ser su pe ra dos obs tá cu los for mi dá ve is, con se -
gui ram, con quan to não po den do evi tar to dos os de fe i tos do tra ça do,
prin ci pal men te gra ças ao va len te es for ço de tra ba lha do res ale mães, abrir 
lar ga es tra da por cima da ma ra vi lho sa e ele va da ser ra da Estre la. Esse
cur to lan ce en go liu, aliás, so mas con si de rá ve is. Fora des sa li ga ção da ca -
pi tal com o pa lá cio im pe ri al de ve rão, o nú me ro de es tra das vi ci na is e
re a is não é mu i to gran de, e, de po is que se em pre en de ram es tra das de
fer ro para al guns lu ga res, ne gli gen ci ou-se mais ain da a cons tru ção de es -
tra das, sem se lem bra rem de que só es tas é que cons ti tu em a ver da de i ra
ala van ca do de sen vol vi men to do país. É por isso, em gran de par te, que o 
co mér cio do in te ri or e os vi a jan tes têm de con ten tar-se com es tra das que
qua se não bas tam aos pas sos ca u te lo sos dos ca va los e ani ma is de car ga.
As mer ca do ri as têm de ser trans por ta das de modo su ma men te tra ba -
lho so, como já foi dito em ca pí tu los an te ri o res. Até pi a nos são le va dos
para o in te ri or no dor so de ani ma is.

Como ou tro ra en tre nós, an tes do trans por te por via fér rea, os
car re te i ros de sem pe nha vam pa pel im por tan te no trá fe go, as sim tam bém
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lá, nas ve re das ape nas vi sí ve is dos cam pos e nos ín vi os ca mi nhos nas
flo res tas vir gens, são os tro pe i ros que pos si bi li tam o co mér cio com as
lon gín quas re giões do país. Pos su em eles em re gra uma dú zia ou mais
de ani ma is, com os qua is ano após ano le vam de uma pra ia co mer ci al
para ou tra, os te sou ros do in te ri or para as ci da des, os ar ti gos eu ro pe us
para as co lô ni as iso la das e po vo a ções do in te ri or. Em re gra vai um guia
mon ta do à fren te da tro pa (as sim se cha ma o com bo io de bur ros) e os
ani ma is, pe sa da men te car re ga dos, se guem-no, um atrás do ou tro; e para
per fe i ta or dem da fila vão pre sos por uma cor da da qual uma pon ta é
amar ra da no ca bres to de um e a ou tra, no ar re io do que lhe vai na
fren te. O tro pe i ro fe cha a mar cha da ca ra va na, que lhe per ten ce toda. Ra -
ra men te é ho mem rico e ga nha a vida com gran de tra ba lho e pe ri go,
com sa cri fí cio da pró pria sa ú de e ar ris can do tudo o que pos sui. Entre -
ga-se, po rém, de cor po e alma à sua pro fis são, à qual se de di cou des de
os pri me i ros anos, e cuja prá ti ca tra ba lho sa exi ge co ra gem, de ter mi na -
ção, agi li da de, pre sen ça de es pí ri to, gran de re sis tên cia e so bri e da de. Pre o -
cu pa-se me nos com seu bem-es tar que com o dos seus ani ma is, que de -
vi do às inú me ras vi cis si tu des des sas vi a gens re que rem a ma i or aten ção,
para pro te ger-lhes a vida ou pre ser var de dano a car ga, às ve zes ain da
mais va li o sa, que lhes foi con fi a da. Não obs tan te, acon te ce que o pas so
em fal so de um muar nas es tra das che i as do pro fun dos bu ra cos, ou a
per fí dia de um rio sem pon te que se tem de atra ves sar a vau, in flin ge ao
po bre tro pe i ro a mais sen sí vel das per das. Por in dis pen sá vel que seja o
ne gó cio dos tro pe i ros ao co mér cio in ter no do Bra sil, o trans por te no
dor so de mu a res não é me nos pre ju di ci al à con ser va ção dos ca mi nhos,
por que é há bi to des ses ani ma is pi sa rem exa ta men te no mes mo lu gar
onde pi sou o que ia na sua fren te, dan do as sim ca u sa a um per ma nen te
mau es ta do das es tra das.

Nas pro vín ci as do Nor te as tro pas são mais bem or ga ni za das
que nas do Sul. Mi nas Ge ra is, por exem plo, é a pá tria do tro pe i ro nato,
en quan to em ou tras par tes do Sul, como na vi zi nhan ça das co lô ni as
ale mãs, mu i tos te u to-bra si le i ros en tre gam-se a essa pro fis são, não ten do 
po rém a mes ma ha bi li da de e que da para ela. Não te mos ne nhu ma es ta -
tís ti ca à mão que nos mos tre qual o nú me ro de tro pe i ros exis ten tes no
país; deve, em todo caso, ser mu i to gran de, vis to se rem en con tra dos
fre qüen te men te, em toda par te por onde se vi a ja.
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Um dos prin ci pa is obs tá cu los ao trá fe go pe las es tra das é a es -
cas sez de pon tes e bal sas de pas sa gens; na ma i o ria das pro vín ci as, não
exis tem nem mes mo nos rios me no res, onde sua cons tru ção se ria fa cí -
li ma. To dos os rios têm que ser atra ves sa dos a vau, a ca va lo ou na dan do.
Eu pró prio tive de atra ves sar a ca va lo e na dan do rios tão lar gos, que era
pre ci so um quar to de hora ou meia hora para re a li zar a tra ves sia, for ço -
sa men te len ta. A tra ves sia de rios pa re ceu-me sem pre, nas mi nhas vi a -
gens, um com ple men to mu i to de sa gra dá vel. Abstra in do o fato de nun ca 
se che gar en xu to à ou tra mar gem, e o pe ri go de se ser ar ras ta do, em tor -
ren tes mais ca u da lo sas, mu i tos ani ma is têm tão gran de aver são a esse
ele men to, que lhes é es tra nho, que nem as mais im pa ci en tes ame a ças ou
as mais blan di ci o sas pa la vras con se guem ven cer sua re sis tên cia a en trar
na água.

O uso de car ros é mu i to res tri to, li mi tan do-se uni ca men te ao
trans por te de gê ne ros e mer ca do ri as por via fér rea para as lo ca li da des
ser vi das por elas. Nas gran des ci da des é onde se vêem mais ami ú de ve í -
cu los ti ra dos por ani ma is, mu a res ou ca va los. Aí se vêem car ros des de o
mais ele gan te ca bri o lé de Pa ris, do mais ar ca i co co che de cons tru ção
an te di lu vi a na, até ao mais car na va les ca men te or na men ta do car ro fú ne bre
e aos car ros de boi, tí pi cos do país, que fa ri am lem brar os car ros dos
tri un fa do res ro ma nos, se não fos sem tão tos ca men te cons tru í dos. Estes 
úl ti mos são qua se que os úni cos ve í cu los que tra fe gam nas pla ní ci es ao
lado das tro pas, nos mi se rá ve is ca mi nhos. Anun ci am-se ho ras an tes pelo 
de tes tá vel chi ar das ro das, ca u sa do pela su pres são pro po si tal da gra xa
nos ei xos. Essa in su por tá vel chi a de i ra não é sem pro pó si to, é an tes con -
si de ra da pe los car re i ros como meio de man ter as jun tas de bois numa
an da du ra re gu lar. Qu an do é pre ci so an dar mais de pres sa, o car re i ro, que 
tro ta a ca va lo ao lado dos qua tro ou três bois, in ci ta-os com o fer rão. A
cons tru ção e o modo de atre lar des ses car ros são de uma sim pli ci da de
ex tra or di ná ria. Não se usa nem ar re i os nem ré de as; os bois são jun gi dos 
pe los chi fres, de dois em dois, a um jugo ma ci ço de ma de i ra, e as duas
ro das do car ro são dis cos de ma de i ra li ga dos um ao ou tro por um eixo.
O car ro mes mo con sis te em pran chas em bru to e al tos ar cos de bam bu
co ber tos com uma es te i ra. No in te ri or do país es ses ve í cu los as sim sim -
ples, com os qua is não se pode an dar de pres sa, não ser vem só para
trans por te de mer ca do ri as; as bra si le i ras tam bém não des de nham fa zer
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ne les suas vi si tas pe las vi zi nhan ças ou re a li zar uma vi a gem, de ma ne i ra
tão pri mi ti va, à ci da de. Que de i xem, ao fim da vi a gem, mo í das e meio
sur das, a arca es cu ra em cujo tam po ti nham vin do sen ta das à moda tur ca,
isso não im por ta ab so lu ta men te às be le zas na ti vas.

Nas pro vín ci as do Sul já fo ram in tro du zi dos car ros dos ti pos
eu ro pe us, prin ci pal men te pe los co lo nos ale mães, onde os ca mi nhos per -
mi tem. A lo co mo ção ou o trans por te em car ros nas es tra das bra si le i ras
é co me ti men to tão ar ris ca do, que não é acon se lhá vel para mer ca do ri as
que re que rem cu i da do, nem para pes so as. Aos de ma is car ros em uso te -
re mos oca sião de nos re fe rir no de cor rer des tas des cri ções da vida e ati -
vi da de bra si le i ra.

A cons tru ção de es tra das de fer ro, a que se de di cou o ma i or
afã, de que re sul tou, des de uma dé ca da, a ina u gu ra ção de al gu mas li -
nhas, en con tra seu ma i or obs tá cu lo na fal ta de ca pi tal e de mão-de-obra. 
To das as vias fér re as já exis ten tes fo ram cons tru í das por so ci e da des
anô ni mas e com o au xí lio de ca pi ta is es tran ge i ros, ten do o es ta do ga -
ran ti do os ju ros.

As es tra das de fer ro bra si le i ras fo ram, na sua ma i o ria, cons -
tru í das por en ge nhe i ros in gle ses, e não obs tan te as gran des di fi cul da des
que aque les ti ve ram de en fren tar, como pon tes, vi a du tos, tú ne is, fo ram
bem cons tru í das, sa tis fa zen do aos seus fins; mas as obras-de-arte cor -
res pon den tes e de ma is ane xos fo ram em mu i tos lu ga res ne gli gen ci a dos.
A se gu ran ça, nes sas es tra das, será por isso mu i to pre ju di ca da quan do o
trá fe go de mer ca do ri as e pas sa ge i ros au men tar. A de ma i or mo vi men to
é a Estra da de Fer ro Mauá, que vai da baía do Rio de Ja ne i ro à es tra da
real, já men ci o na da, para Pe tró po lis. A mais nova é a que foi cons tru í da
na Pro vín cia do Rio Gran de do Sul com ca pi ta is in gle ses e que vai da
ca pi tal, Por to Ale gre, à prin ci pal pra ça da vi zi nha co lô nia ale mã de São
Le o pol do e Ham bur ger Berg.∗ A dis po si ção dos va gões nas es tra das de
fer ro bra si le i ras é in te i ra men te eu ro péia; o que é es tra nho é a lou ca ve lo -
ci da de dos trens, ser vi dos qua se ex clu si va men te por ne gros e mu la tos,
de ma ne i ra que o com bo io, cor ren do com aque la guar ni ção ne gra, tor -
na-se ain da mais as sus ta dor.
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De um rá pi do apa nha do so bre o pro gres si vo de sen vol vi men to
do Bra sil, im pres so no Rio, no ano de 1874, e do re su mo dos re la tó ri os
ofi ci a is, ti rei os da dos que se se guem so bre a si tu a ção das vias fér re as:

Aber tas ao trá fe go exis tem já 15 es tra das de fer ro com uma
ex ten são to tal de 5.026 qui lô me tros; em cons tru ção, 17, com 1.525 qui -
lô me tros; ini ci a das, 12, cu jas ex ten são é de 2.421 qui lô me tros, e já au to -
ri za das por lei ain da 26, com 5.505 qui lô me tros. Das três gran des li nhas
pro je ta das, a já cons tru í da Estra da de Fer ro Pe dro II será o pon to de
par ti da e de ve rá ir até ao rio São Fran cis co, atra vés das Pro vín ci as do
Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is, e daí se guir, atra vés do vale do To can tins, 
para o Pará. A se gun da atra ves sa rá o cen tro do Bra sil des de a em bo ca -
du ra do Ama zo nas até a do Pra ta e se es ten de rá ain da mais lon ge atra vés
dos va les dos rios To can tins, Ara gua ia e Pa ra guai, numa ex ten são de
6.798 qui lô me tros. A ter ce i ra de ve rá par tir do Rio de Ja ne i ro, ir até a
fron te i ra ao Sul, to can do nas ca pi ta is das Pro vín ci as de São Pa u lo e Pa -
ra ná, in te ri or de San ta Ca ta ri na e na ci da de de Por to Ale gre, na Pro vín -
cia do Rio Gran de do Sul.

O au men to dos im pos tos será pro va vel men te por meio duma 
so bre car ga de di re i tos de ex por ta ção. Em par te os di re i tos al fan de gá -
ri os são tão ele va dos que ex ce dem os pre ços ori gi na is dos ar ti gos e
pre ju di cam dum modo in crí vel o co mér cio com o ex te ri or. Em ge ral
os di re i tos re gu lam de 30 a 80 por cen to do va lor do ar ti go só cer tos
ar ti gos que o país pro duz em ex ces so e es tão su je i tos a ta xas de ex por -
ta ção, e os que não se po dem ab so lu ta men te ob ter no Bra sil a ta xas de
im por ta ção mais ba i xas. O cal ça do de qual quer es pé cie, as rou pas fe i tas
e os mó ve is es tão su je i tos en tre ou tros ar ti gos aos mais al tos di re i tos
adu a ne i ros. Não são me nos ele va das as ta xas para a im por ta ção de
tu les, se das e ar ti gos se me lhan tes, que pa gam de 40 a 50 por cen to do
seu va lor. Esse sis te ma de ta xa ção é na tu ral men te uma ten ta ção para o
su bor no e pre va ri ca ção dos fun ci o ná ri os e in duz ao con tra ban do em
lar ga es ca la por par te dos co mer ci an tes e ca pi tães de na vi os. As fra u des
em que as mais con si de ra das fir mas co mer ci a is oca si o nal men te in -
cor rem são mu i tas ve zes pos tas em prá ti ca com tão ad mi rá vel as tú cia
que a vi gi lân cia dos nu me ro sos fun ci o ná ri os adu a ne i ros bra si le i ros não 
bas ta para des co brir to dos os em bus tes e lo gros em pre ga dos con tra as 
au to ri da des fis ca li za do ras. Bas ta, para dar uma idéia dos ar dis e em -
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bus tes pro vo ca dos pe los ele va dos di re i tos adu a ne i ros, con tar al gu mas
pe que nas his tó ri as que se pas sa ram du ran te mi nha per ma nên cia no
Rio de Ja ne i ro.

Uma casa co mer ci al fez acon di ci o nar to dos os ar ti gos que en -
co men da ra na Eu ro pa, de ma ne i ra que cada dois vo lu mes fi cas sem re u -
ni dos num só in vó lu cro. De po is que, dada a en tra da do na vio no por to,
os fun ci o ná ri os re la ci o na ram os vo lu mes de mer ca do ri as a bor do e se
afas ta ram, ti ra ram o in vó lu cro ex te ri or, ten do as sim um nú me ro du plo
de vo lu mes, dos qua is a me ta de foi con tra ban de a da à no i te em bo tes
para ter ra, fi can do a ou tra para dar en tra da na al fân de ga e pa gar os res -
pec ti vos di re i tos.

O côn sul fran cês num por to de não pe que na im por tân cia
man da va vir, en tra va ano e saia ano, uma gran de quan ti da de de fós fo ros 
su e cos que, de vi do à em ba la gem ori gi nal de fá bri ca, eram ime di a ta e fa -
cil men te re co nhe cí ve is. Con fi an do na pes soa e po si ção do re ce be dor, a
al fân de ga de i xa va sem pre as ca i xas com fós fo ros su e cos para o côn sul
fran cês se gui rem sem ser aber tas para sua casa, em lu gar de pas sa rem
pri me i ro pe los ar ma zéns da al fân de ga. Um dia, po rém, um fun ci o ná rio
lem brou-se de exa mi nar uma des sas ca i xas e ve ri fi cou-se que o mi o lo da 
mes ma era de se das de alto pre ço, os fós fo ros nos pa co ti nhos ver des
for man do del ga das ca ma das em vol ta.

Um ou tro lo grou o pes so al da al fân de ga en co men dan do uma
cer ta quan ti da de de lu vas e man dan do em ba lar em ca i xas se pa ra das as
des ti na das a cada mão, des pa chan do-as para por tos di fe ren tes. Che ga da
a mer ca do ria re cu sou re ce bê-la, aban do nan do-a na al fân de ga, por ser
apa ren te men te im pres tá vel para ser ven di da em le i lão, como de lei nes ses
ca sos. Em am bos os por tos de des ti no o as tu ci o so ar re ma tou-as por
pre ço mu i to in fe ri or aos di re i tos que te ria de pa gar, res tan do-lhes só o
tra ba lho de em pa re lhar as lu vas no va men te.

Um ar ti fí cio se me lhan te foi o dum ne go ci an te de re ló gi os,
que re ce beu uma gran de par ti da de Ge ne bra, to dos só com a me ta de da 
má qui na, en quan to re ce bia mais tar de as ro das que fal ta vam. Este tam -
bém aca bou re ce ben do sua mer ca do ria sem ter de pa gar por ela os di -
re i tos exa ge ra dos e, de po is de ter com ple ta do as res pec ti vas má qui nas,
ven deu-as com lu cro do bra do.
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Ape sar das for ma li da des para o em bar que de mer ca do ri as por 
mar e da re ten ção dos na vi os re la ci o na da com o pa ga men to dos di re i tos 
já se rem por de ma is ri go ro sas e in con ve ni en tes para o trá fe go, pre ju di cam 
os bra si le i ros ain da mais o seu co mér cio por ser de ter mi na do por lei a
im por ta ção de cer tas mer ca do ri as em cada por to em toda sua cos ta ao
co mér cio ex te ri or.

Os vi a jan tes tam bém se res sen tem mu i to dos in cô mo dos ca u -
sa dos pe los fun ci o ná ri os das al fân de gas. Fica-se ao che gar ao Bra sil por
toda a me ta de dum dia sen do ator men ta do pe las ca vi la ções adu a ne i ras
an tes que se pos sa ver li vre das gar ras dos res pec ti vos exa to res. Os co -
mer ci an tes que im por tam mer ca do ri as eu ro péi as em gran de es ca la pas -
sam em ge ral a ma i or par te do seu tem po na al fân de ga. Pas se i am por
en tre as pi lhas de bar ri cas de ba ca lhau, sa cos de fa ri nha de tri go, far dos
de te ci dos, ca i xas de li vros, fer ra gens, mós de mo i nhos, cou ros e pe les,
mo bí li as, bar ris e se me lhan tes, ge ral men te em amis to so co ló quio com o
mu i to com pe ten te fun ci o ná rio, ora ten tan do com a sua elo qüên cia ob ter 
uma ate nu a ção da taxa, ora pro cu ran do por meio duma se du to ra ge ne -
ro si da de ao abrir uma ca i xa de li cor ou vi nho com prar a boa von ta de do 
ze la dor da lei. Mu i tas ve zes, po rém, o ne go ci an te ator men ta do per de a
com pos tu ra e a pa ciên cia e ouve-se pra gue jar em to das as lín guas con tra 
o sis te ma adu a ne i ro bra si le i ro que zom ba de todo o bom sen so. Enér -
gi cas pra gas ale mãs não são das mais ra ras, por quan to o gros so do co -
mér cio nos por tos mais im por tan tes acha-se nas mãos de ale mães. Além 
de les vêm em ma i or nú me ro os co mer ci an tes por tu gue ses, fran ce ses, in -
gle ses e nor te-ame ri ca nos. Os mais nu me ro sos en tre os es tran ge i ros são 
os por tu gue ses, dos qua is exis tem qua se 10.000, per to dum quin to do
nú me ro de co mer ci an tes do Bra sil, se gun do as es ta tís ti cas até ago ra.

Gran des ins ti tu i ções ban cá ri as, que fa ci li tem a cir cu la ção do
dinhe i ro, só ul ti ma men te res sur gi ram no Bra sil, de po is que um ins ti tu to
an te rior des sa es pé cie teve de ces sar suas ope ra ções, já em 1829, de -
vi do à má di re ção. Mas en tre os exis ten tes há os que pas sam por não
se rem mu i to se gu ros, e o co mér cio em ge ral pro cu ra tan to quan to pos -
sí vel evi tar a in ter ven ção dos ban cos nos seus ne gó ci os. Acon te ce ve -
zes de ma is que um fun ci o ná rio de ca te go ria dum ban co de sa pa re ce
com gran des so mas e as eco no mi as de mu i tas pes so as acu mu la das à
cus ta de mu i to tra ba lho e pri va ções fi cam in te i ra men te per di das. Vem
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a pro pó si to men ci o nar aqui que, além dos vin te e nove ban cos, há cer ca
de 30 so ci e da des para fins in dus tri a is e co mer ci a is no Bra sil, cuja
existên cia ates ta o es for ço pro gres sis ta dos bra si le i ros. São elas com pa -
nhi as de es tra das de fer ro, se gu ros, na ve ga ção, ilu mi na ção a gás, mi nas, 
abas te ci men to de água e cons tru ções, a ma i or par te fun da das por
estran ge i ros, con tu do não te ri am sub sis ti do sem a viva co o pe ra ção da
po pu la ção.

O cor re io, que des de al gu mas dé ca das to mou, na Ale ma nha, 
um tão gran de im pul so ar ras tan do con si go ou tros pa í ses, tem hoje um 
pa pel im por tan te nas re la ções co mer ci a is. O Bra sil tem tam bém se es -
for ça do des de mu i tos anos para que o seu ser vi ço de cor re i os cor res -
pon da do me lhor modo pos sí vel às exi gên ci as dos tem pos mo der nos;
se ria po rém mu i to er ra do que rer con si de rar a or ga ni za ção pos tal bra si -
le i ra se quer mes mo como apro xi man do-se da ale mã, ou ter qual quer
pre ten são à or dem e pon tu a li da de igua is. Exis tem mu i tos con tra tos
com es ta dos de além-mar, as ma las pos ta is são cer ta men te en tre gues
pe los pa que tes en car re ga dos em per fe i tas con di ções no Rio de Ja ne i ro, 
mas as sim que che gam a mãos bra si le i ras a ex pe di ção do con te ú do
pas sa a ser fe i ta com a ha bi tu al ne gli gên cia. É, por isso, de ad mi rar
que, ten do em vis ta o modo como é fe i to o ser vi ço, seja re la ti va men te
mu i to raro per der-se uma car ta. O ma i or in con ve ni en te no ser vi ço
pos tal é que só um pe que no nú me ro de car tas é en tre gue por car te i ros 
aos seus des ti na tá ri os. A gran de ma i o ria de las fica na re par ti ção, para
se rem pro cu ra das pe los des ti na tá ri os, isto é, os co mer ci an tes que,
como na Ale ma nha, de i xam a cor res pon dên cia que lhes é des ti na da
em es ca ni nhos, pelo uso dos qua is pa gam pe que na quan tia ao cor re io,
até man da rem-na bus car.

Os en de re ços das car tas que não são des ti na das a es ses es ca ni -
nhos são, cada vez que che ga um va por e de po is da se pa ra ção, li dos em
voz alta por um fun ci o ná rio, en quan to uma gran de mul ti dão de gen te de
to das as clas ses se com pri me, es cu tan do ten sa e pro fun da men te aten ta os
no mes. Não tar da mu i to e ecoa aqui e ali um for te “Pron to!”, e a quem o
gri tou, con tra o pa ga men to do even tu al ex ces so de por te, se gue-se sem
mais nada a en tre ga da car ta. A iden ti fi ca ção do re ce be dor só é exi gi da
em ra rís si mos ca sos. Na tu ral men te, des se sis te ma de cor rem gran des in -
con ve ni en tes. Na se pa ra ção das car tas os fun ci o ná ri os não pro ce dem
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tam bém com mu i to es crú pu lo, e é sa bi da men te ca rac te rís ti co da ad mi nis -
tra ção que os em pre ga dos, não raro, de po is de aber tas as ma las, ad mi tem
nos in vi o lá ve is com par ti men tos in te ri o res do cor re io ami gos do pe i to
exis ten tes en tre a mul ti dão que se com pri me do lado de fora, para que
pos sam re sol ver mais de pres sa seus ne gó ci os. Nas pe que nas ci da des há
ain da me nos or dem, no que con cer ne aos cor re i os, e no cam po, onde um 
ven de i ro ou um qual quer fi gu ra como agen te do cor re io, qual quer pre ten -
são à con fi an ça nes sa ins ti tu i ção deve fi car mu i to aba la da.

Só as ma i o res po vo a ções têm ser vi ço pos tal diá rio com a ci -
da de mais pró xi ma; a ma i o ria das do in te ri or tem que se con ten tar
com um ser vi ço se ma nal; este é fe i to, em re gra, por um mu la to, ou ne -
gro, a ca va lo, que, con for me o es ta do dos ca mi nhos, en tre ga com ma i or
ou me nos ra pi dez a cor res pon dên cia que leva numa ca i xa de lata. A
de fi ciên cia das co mu ni ca ções pos ta is no in te ri or é ta ma nha, em al gu -
mas lo ca li da des, que num gran de cír cu lo de co lô ni as ale mãs na Pro vín -
cia do Rio Gran de do Sul, por exem plo, onde não se acre di ta fa cil men te 
nos me lho ra men tos pro me ti dos pelo go ver no, uma so ci e da de de cer -
ve je i ros re sol veu fun dar por con ta pró pria uma es pé cie de ser vi ço
pos tal.

Aliás, as in fin das dis tân ci as, as gran des di fi cul da des a ven cer e 
as pri va ções que o in cum bi do do ser vi ço pos tal nas gran des ex ten sões
de sa bi ta das no in te ri or do Bra sil tem que en fren tar cons ti tu em sé ri os
obs tá cu los. Pode-se ter uma idéia de les, dos sa cri fí ci os pre ci sos para
man ter a li ga ção en tre pro vín ci as tão dis tan tes uma das ou tras, sa ben -
do-se que o go ver no paga anu al men te a um em pre i te i ro 72.000 mar cos
para fa zer o ser vi ço pos tal, três ve zes por mês, en tre Jun di aí e a ci da de
de Cu i a bá, para o qual se es ti pu la um pra zo de três dias, que no auge da
es ta ção chu vo sa po de rá ser au men ta do de seis dias.

Os fun ci o ná ri os do cor re io usam uma es pé cie de uni for me,
que, po rém, tem um as pec to mu i to re les. O go ver no não é mu i to exi -
gen te no que con cer ne à sua ins tru ção, e o cor re io no Bra sil é por isso
fér til em ane do tas di ver ti das. No que se re fe re a co nhe ci men tos de ge o -
gra fia da Eu ro pa os fun ci o ná ri os es tão mu i to es cas sa men te in for ma dos. 
Indu zi do pela cir cuns tân cia da ma i o ria dos ale mães re si den tes fa la rem
sem pre em Ham bur go, um fun ci o ná rio do cor re io no Rio de Ja ne i ro
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per gun tou no gui chê a um se nhor que en tre ga va uma car ta “se a Ale -
ma nha fi ca va em Ham bur go”. ∗

O por te de car tas é ain da mu i to ele va do no Bra sil. Qu an to
aos ser vi ços, fora ne les in du zi das, so bre tu do re cen te men te, mu i tas al te -
ra ções, ao modo eu ro peu. O em pre go de se los com a efí gie do Impe ra -
dor é co mum; o cor re io se in cum be tam bém de re mes sas de di nhe i ro,
até cem mil-réis, con tu do este ser vi ço ain da está res tri to a cer tas zo nas.
O cor re io não trans por ta pas sa ge i ros nem mer ca do ri as.

No Bra sil a ins ta la ção de li nhas te le grá fi cas está sen do ata ca da 
com o mes mo afã que as es tra das de fer ro. Já fo ram ins ta la das li nhas te -
le grá fi cas para enor mes dis tân ci as atra vés de re giões inós pi tas, an tes de
se pen sar mes mo de lon ge num ca mi nho tran si tá vel, para não fa lar
numa es tra da en tre as duas es ta ções. A con se qüên cia na tu ral dis so são
os cons tan tes da nos nas li nhas e in ter rup ções de cor ren tes. Já em 1853
se co me çou a cu i dar do te lé gra fo no Bra sil; mas só du ran te a guer ra en -
tre o Bra sil e o Pa ra guai foi que teve ma i or de sen vol vi men to. O cus to da 
li nha es ten di da en tão en tre o Rio de Ja ne i ro e Por to Ale gre, a ca pi tal
pro vin ci al, foi tão ex tra or di na ri a men te ele va do, que se he si tou por mu i to
tem po em fazê-la es ten der a ou tras lo ca li da des. Re cen te men te, por fim,
foi re i ni ci a da a ins ta la ção de no vas li nhas, e en tre ou tras uma li gan do o
im pé rio bra si le i ro à Eu ro pa, por meio dum cabo sub ma ri no.

Em prin cí pio o uso das li nhas te le grá fi cas foi mu i to pre ju di -
ca do, por que os fun ci o ná ri os ne las em pre ga dos, ti ra dos de to das as pro -
fis sões, pou co ou nada en ten di am dos apa re lhos que de re pen te pu se -
ram di an te de les. Co me çou-se tam bém, vi san do eco no mia, a pren der os
fios nos tron cos e ga lhos das ár vo res em lu gar de em pos tes apro pri a dos.
Com o rá pi do e exu be ran te cres ci men to das ár vo res e o li vre de sen vol -
vi men to des sa fun ção na tu ral, as in ter rup ções das li nhas, de vi das a que -
da de ár vo res e ou tros aci den tes, eram in ces san tes. Os en car re ga dos de
per cor re rem-nas, pro cu ra rem a ca u sa da in ter rup ção e so bre ela pro vi -
den ci a rem nun ca ter mi na vam sua ta re fa.
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A mim acon te cia, sem pre que que ria te le gra far, en con trar a li -
nha in ter rom pi da e, como me que i xas se dis so a um co nhe ci do, re ce bi a
las ti má vel res pos ta de que o fun ci o na men to re gu lar das co mu ni ca ções
te le grá fi cas era uma ex ce ção, que du ra va às ve zes, no má xi mo, al gu mas
ho ras, to dos os me ses. O mo des to co me ço das li nhas ins ta la das, para
um Impé rio tão imen so, li mi ta-se até ago ra a uma ex ten são de 3.469
qui lô me tros, com 64 es ta ções. As li nhas te le grá fi cas ao lon go das es tra das 
de fer ro não es tão com pu ta das nes te cál cu lo e têm uma ex ten são de
1.113 qui lô me tros. A ex ten são do cabo sub ma ri nho exis ten te é de
26.743 me tros. Por meio dele fi cam so bre tu do as se gu ra das as co mu ni ca -
ções en tre o ex tre mo nor te e o ex tre mo sul do Bra sil; e por meio dele o
Impé rio está tam bém em con ta to ime di a to com a Eu ro pa.

Nem to das as li nhas te le grá fi cas são pro pri e da des do go ver no;
mu i tas per ten cem a so ci e da des par ti cu la res.

O sis te ma mo ne tá rio bra si le i ro é mu i to sim ples e só um pou co
di fí cil de com pre en der para os es tran ge i ros de vi do aos nu me ro sos no mes 
di vi si o ná ri os ori gi ná ri os da an ti ga me tró po le, Por tu gal, que fo ram
man ti dos. A uni da de mo ne tá ria é o real, no plu ral réis, uma mo e da que
em vir tu de do seu ín fi mo va lor nun ca é cu nha da. A mo e da me nor em
uso é de 10 réis. De po is des ta vem a de 20 réis, 100 réis, 200 réis, 500
réis, 1.000 ou mo e das de mil-réis e de 2.000 réis. Estas mo e das têm
ain da no mes es pe ci a is: as de 20 réis cha ma-se um vin tém; 100 réis, um
tos tão; 1.000 réis, um mil-réis; e a um mi lhão de mil-réis, um con to. O
va lor real dum mil-réis é dois mar cos e 25 pfen nigs; so fre po rém como o
pa pel-mo e da gran des os ci la ções. São cu nha das em ouro mo e das de 5,
10 e 20 mil-réis. A fal ta de mo e da di vi si o ná ria é gran de, e pro cu ram re -
me diá-la uti li zan do-se no Rio de Ja ne i ro de pas sa gens de ôni bus e das
bar cas como meio cir cu lan te de pa ga men to. Nou tras ci da des os co mer -
ci an tes re sol ve ram sua si tu a ção emi tin do va les, que eram ace i tos pelo
povo até onde che ga va seu cré di to. Um ver da de i ro pa vor para to dos os
vi a jan tes eram as an ti gas mo e das de co bre em cir cu la ção. Essas ti nham
o ta ma nho e a gros su ra dum tá ler e o va lor dum vin tém; para por tan to
car re gar 50 des sas mo e das des pro por ci o na das, que re pre sen ta vam o va lor 
ín fi mo de 2,25 mar cos, qua se que era pre ci so a aju da dum ne gro.
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As mo e das de pra ta e de co bre, como tam bém as de ouro,
têm a efí gie do Impe ra dor com a ins cri ção Pe trus II. D. G. C. Impet
Perp. Bras. Def., e no ver so, as ar mas do Bra sil com o va lor da mo e da.

Du ran te mu i to tem po, par te das mo e das como tam bém o pa -
pel-mo e da não eram fe i tos no Rio de Ja ne i ro e sim na Amé ri ca no Nor te. 
Hoje, ao con trá rio, cu nham bo ni tas mo e das no Rio de Ja ne i ro mes mo,
de modo que não tar da rão a fa zer sa í rem de cir cu la ção as an ti gas e fe i as. 
A Casa da Mo e da es ta va na Ba hia no co me ço do ano de 1694; em 1699
foi trans fe ri da para o Rio de Ja ne i ro, em 1702, para Per nam bu co e no
ano se guin te vol tou de fi ni ti va men te para o Rio de Ja ne i ro. Suas má qui nas
e ofi ci nas ins ta la das num belo edi fí cio pró prio são con for mes com os
mo de los mais mo der nos; pa re ce, po rém, que não sa tis fa zem só por si às 
ne ces si da des bra si le i ras de mo e das. Fo ram cu nha das nos anos de 1850 a 
1870 con for me o atu al pa drão mo ne tá rio em ouro, 34.195.250 mil-réis,
em pra ta, po rém, só 16.812.613 mil-réis.

A base de todo o sis te ma mo ne tá rio é a oi ta va (1/8 de onça)
de ouro no va lor de qua tro mil-réis ou nove mar cos. A re la ção en tre o
va lor da mo e da de ouro e de pra ta é sem liga 15 5/8: 1. No Bra sil en -
con tram-se tam bém mo e das es tran ge i ras de to dos os pa í ses, como é
na tu ral num país tão im por tan te para o co mér cio e para onde por isso
aflu em tan tos pa í ses. Os ian ques pa gam suas com pras com águi as nor -
te-ame ri ca nas, os in gle ses che gam com bol sas che i as de so be ra nos, os
fran ce ses pa gam suas con tas com na po leões e os al ti vos es pa nhóis tro -
cam suas pe sa das on ças por mer ca do ri as bra si le i ras; só nos úl ti mos
tem pos po rém têm os bra si le i ros tido opor tu ni da de de co nhe cer tam -
bém mo e das de cu nho ale mão.

A si tu a ção das fi nan ças bra si le i ras não obs tan te as mu i tas más 
ope ra ções do úl ti mo mi nis tro da Fa zen da não é mu i to des fa vo rá vel. Sua 
dí vi da mon ta a 1.484.000.113 mar cos, in clu si ve os de pó si tos e le tras do
Te sou ro. A re ce i ta para 1876 foi cal cu la da em 291.489.324 mar cos, e a
des pe sa em 272.525.213 mar cos.

No que con cer ne a pe sos e me di das des de 1872 foi ado ta do o 
sis te ma mé tri co como na Fran ça. Esta ino va ção, po rém, ain da não con -
se guiu abo lir os an ti gos pe sos e me di das; de fato, no in te ri or, o an ti go
sis te ma ain da per sis ti rá por mu i to tem po. A mais usa da é a ve lha lé gua
como me di da de dis tân cia, úni ca que foi to ma da em con si de ra ção nes tas 
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des cri ções do país. Tem 6.172,84 me tros. Os de ma is an ti gos pe sos e me -
di das eram de na tu re za mu i to com ple xa e di fi cul ta vam imen sa men te a
re du ção para sis te mas es tran ge i ros. No en tan to re tar dou-se a in tro du -
ção pla ne ja da do sis te ma mé tri co no Bra sil por mais de uma dé ca da,
ten do o go ver no re ce bi do os pa drões en vi a dos da Fran ça e con ser va -
do-os por mu i to tem po den tro das ca i xas por fal ta de es pa ço para
expô-los. Ca rac te rís ti co das co i sas no Bra sil e di ver ti do foi que quan do
se abri ram as ca i xas e se de sen ca i xo tou o con te ú do, como não ti ves sem
vin do as ba lan ças tam bém, os fun ci o ná ri os acha ram que não po di am
ain da pôr em prá ti ca o novo sis te ma de pe sos. Pas sa ram-se mu i tos me ses
ain da an tes que elas, que fo ram con si de ra das in dis pen sá ve is, che gas sem
da Fran ça.

Para as ações e pro ces sos ju di ci a is con cer nen tes ao co mér cio,
exis tem no Bra sil des de 1836, ao lado das ou tras ins ti tu i ções fo ren ses,
tri bu na is es pe ci a is de co mér cio que, ba se a dos num có di go co mer ci al
pró prio – ten do como base os có di gos co mer ci a is fran cês, es pa nhol e
por tu guês –, dis tri bu em jus ti ça nas ci da des ma i o res como o Rio de
Ja ne i ro, Ba hia, Per nam bu co e Ma ra nhão.
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Ca pí tu lo VIII

COLONIZAÇÃO E CULTURA ESPIRITUAL

Des de a des co ber ta do Bra sil, pe los por tu gue ses, se fa zia
sen tir no mais alto grau a fal ta de bra ços nes sa imen sa ex ten são de ter ra e
não se po dia pen sar em ne nhu ma vas ta ex plo ra ção de to dos os te sou ros
da na tu re za nem em ma i or de sen vol vi men to do país, en quan to esse obs -
tá cu lo não fos se su pe ra do. A pri me i ra idéia dos des co bri do res foi, na tu -
ral men te, en ca mi nhar para lá os bra ços ne ces sá ri os. Como a po pu la ção
de Por tu gal era re la ti va men te pe que na e não po dia for ne cê-los, pro -
cu ra ram po vo ar o novo ter ri tó rio por meio da in tro du ção ex ten sa de
es cra vos, como já ti nham fe i to em ou tras co lô ni as mais an ti gas. Pa re ceu 
ser este o pro ces so mais con ve ni en te e ao mes mo tem po o mais con for -
me com o cli ma do Bra sil. Re sul tou dis so o co mér cio re gu lar de es cra vos
en tre o Bra sil e a Áfri ca, que con ti nu ou por mu i to tem po, mes mo de po is
do Bra sil se ter se pa ra do da me tró po le e ter-se tor na do Impé rio in de -
pen den te. A im por ta ção de es cra vos atin giu de pres sa tão gran de ex ten -
são, que se tor nou ne ces sá rio gran de des pren di men to dos pró pri os in te -
res ses, por par te do go ver no como da po pu la ção, para de sis tir vo lun ta -
ri a men te des sa fá cil in tro du ção de bra ços, mais tar de, quan do se re co -



nhe ceu o que esse co mér cio ti nha de re pro vá vel. Não se che gou, sem dú -
vi da, vo lun ta ri a men te à de ci são de aban do nar o trá fi co de es cra vos, por -
quan to a Ingla ter ra, que ha via já mu i to tem po as su mi ra o do mí nio dos
ma res, já no ano de 1845 se pu se ra em cam po con tra ele, e seus na vi os de 
guer ra apre sa ram na vi os ne gre i ros não só em alto-mar, como tam bém em 
águas bra si le i ras. O go ver no bra si le i ro ti nha, sem dú vi da, em 1826, acor -
da do com os bri tâ ni cos não per mi tir mais o co mér cio de es cra vos nas
suas cos tas, mas a des pe i to dis so a in tro du ção con ti nu ou por mu i to
tem po, se gun do uns na ra zão de 27.000 a 28.000, se gun do ou tros, na de
50.000 a 80.000 anu al men te. A in ter ven ção fi lan tró pi ca da Ingla ter ra no
as sun to não deve, aliás, fa zer es que cer que foi a Grã-Bre ta nha que em
1715, por oca sião da con clu são da paz de Utrecht com a Espa nha, o cha -
ma do Asi en to, as si nou um tra ta do pelo qual se re ser va va o di re i to ex clu -
si vo do co mér cio hu ma no no Pra ta. Por for ça des se tra ta do foi per mi ti da
à Ingla ter ra a fun da ção de fe i to ri as em di ver sos pon tos, es pe ci al men te em 
Bu e nos Ai res, e de sem bar car ne las anu al men te qua tro na vi os com 1.200
ne gros, cujo va lor re ce bia em pro du tos do país. O co mér cio de es cra vos
só foi for te men te per se gui do de po is que o atu al Impe ra dor as su miu o go -
ver no, em 1851, e em 1855 ces sou in te i ra men te a in tro du ção de no vos
es cra vos no Bra sil. A es cra va tu ra, po rém, con ti nu a va, até 1871, isto é, os
es cra vos ain da exis ten tes se iri am ex tin guin do gra du al men te pela mor te,
os fi lhos po rém nas ci dos des ses es cra vos se ri am li vres e a ne nhum es cra -
vo é pro i bi do com prar sua li ber da de com o pro du to do seu tra ba lho ex -
tra, uma per mis são que o dono não po de ria ne gar-lhe. Exis tem tam bém
por toda a par te no Bra sil as so ci a ções que se obri gam a com prar e dar
anu al men te a li ber da de a um cer to nú me ro de es cra vos.

A su pres são da in tro du ção de es cra vos e a con se qüen te ces -
sa ção do cres ci men to da po pu la ção le vou na tu ral men te o go ver no a co -
gi tar dou tros me i os de dar ao país os bra ços ne ces sá ri os. Isto tor na va-se 
tan to mais ur gen te, por sa ber-se que a po pu la ção es cra va exis ten te de -
pres sa se re du zi ria por que as im por ta ções no seu tem po ti nham sido
so bre tu do de ho mens.

As vis tas vol ta ram-se por isso para a su per po vo a da Eu ro pa e
ali pro cu rou-se ali ci ar emi gran tes para o Bra sil. Já de 1819 a 1825 se ti -
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nham in tro du zi do al guns emi gran tes da Ale ma nha e da Su í ça, mas a
emi gra ção para o Bra sil só to mou ma i or vul to em 1849, até que nos úl -
ti mos tem pos ces sou no va men te, por te rem-lhe qua se to dos os go ver nos
eu ro pe us cri a do obs tá cu lo. A ra zão para isto fo ram as que i xas, jus tas ou
in jus tas, de mu i tos co lo nos no Bra sil que, ten do emi gra do re cen te men te,
não ti nham vis to de pron to re a li za das suas es pe ran ças.

Per ten cem ao nú me ro das prin ci pa is co lô ni as, so bre tu do as
po vo a das por ale mães e su í ços, que já exis ti am em 1850, Nova Fri bur go, 
Pe tró po lis e Va lão dos Ve a dos, na Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro; São Le o -
pol do, Tor res e Três For qui lhas, no Rio Gran de do Sul; São Pe dro de
Alcân ta ra e San ta Isa bel, em San ta Ca ta ri na; Rio Gran de, no Pa ra ná;
San ta Isa bel, no Espí ri to San to; e por fim as Co lô ni as de Par ce ria, do
Se na dor Ver gue i ro, na sua pro pri e da de de Ibi ca ba, na Pro vín cia de São
Pa u lo. Estas úl ti mas nas ce ram do cha ma do sis te ma de par ce ria, uma
idéia ori gi nal de Ver gue i ro, que por mu i to gran de que te nha sido seu
êxi to nos la ti fún di os dos ri cos pro pri e tá ri os con cor reu, so bre tu do, para
de sa cre di tar a emi gra ção para o Bra sil como sen do uma es pé cie de es -
cra vi dão ou ser vi dão.

O Se na dor Ver gue i ro e os que imi ta ram seu sis te ma fir ma vam 
con tra tos por es cri to com os imi gran tes me di an te os qua is se obri ga vam 
a pa gar as des pe sas de trans por te, en quan to o co lo no con tra ta do dava o 
seu tra ba lho du ran te uma su ces são de anos me di an te a me ta de do que
suas plan ta ções pro du zis sem. Cons tan tes dis sen sões de toda a es pé cie
lan ça ram pro fun das som bras nes se sis te ma, que mais tar de foi in te i ra -
men te aban do na do.

Co me teu-se um gran de erro na fun da ção de co lô ni as em
meio da enor me con fu são das con di ções da pro pri e da de das ter ras, por -
quan to no prin cí pio fo ram dis tri bu í das gran des ex ten sões de ter ras sem
o me nor pla no, aos pri me i ros con quis ta do res. As con di ções de pos se
de vi am ser pri me i ro re gu la das an tes de se pen sar em par ti lhá-las em
mas sa en tre os imi gran tes eu ro pe us. Os le gis la do res vi nham-se por isso
ocu pan do des de 1850 in ces san te men te em pôr em or dem tudo o que
con cer nia às ter ras do esta do de que de pen dia o seu fu tu ro. Quem não
pu des se pro var o di re i to a uma ex ten são de ter ra vê-la-ia de cla ra da per -
di da, e os de ma is pro pri e tá ri os de ter ras se ri am obri ga dos com o pos sí vel
ri gor à cons ta ta ção de seus li mi tes.
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Só en tão se pu de ram ofe re cer aos emi gran tes me lho res con -
di ções para uma even tu al emi gra ção para o Bra sil e pro mul gar leis que
os pro te ges se con tra ve xa mes.

Como se te nha re co nhe ci do que den tre to das as na ções a
ale mã é a que pode for ne cer bons co lo nos, con tou-se em pri me i ro lu gar 
com a emi gra ção ale mã, que de fato cor res pon deu com um nú me ro re -
la ti va men te gran de a essa ex pec ta ti va. Con cor re ram para isso agen tes e
em pre sá ri os, que eram pa gos pelo go ver no bra si le i ro de con for mi da de
com os re sul ta dos de seus es for ços, e que per cor re ram di ver sas re giões
da Ale ma nha pro cu ran do ali ci ar cam po ne ses, ar tí fi ces, tra ba lha do res,
en fim, de toda a es pé cie. Mu i tos des ses co lo nos atra í ram de po is com as
in for ma ções so bre sua si tu a ção no Novo Mun do pa ren tes e ami gos pa -
trí ci os. Por isso den tro da úl ti ma dé ca da ins ta la ram-se, além das já enu -
me ra das, nu me ro sas ou tras co lô ni as em qua se to das as pro vín ci as do
Impé rio. Não cabe aqui no meá-las to das, ou de mo rar-me so bre seu de -
sen vol vi men to. Bas ta con sig nar que de to das as co lô ni as eu ro péi as, so -
bre tu do as de ale mães, só as das Pro vín ci as de San ta Ca ta ri na e do Rio
Gran de do Sul têm um ver da de i ro fu tu ro, por quan to a par te nor te do
Impé rio, de vi do ao seu cli ma, não con vém mu i to à emi gra ção eu ro péia.

O nú me ro de imi gran tes ale mães no Bra sil mon ta, se gun do
da dos ofi ci a is, a cer ca de 130.000. O go ver no já des pen deu com emi gra -
ção 35.000.000 de tá le res, in clu in do nes ta soma na tu ral men te a des pen -
di da com imi gran tes não ale mães. Os re sul ta dos da imi gra ção não-ale mã 
são la men tá ve is. Ita li a nos, fran ce ses, in gle ses, nor te-ame ri ca nos, ali ci a dos
para emi gra ção ao Bra sil, aban do na ram as co lô ni as, fo ram para as ci da des 
onde va ga vam pro vo can do até tu mul tos, de ma ne i ra que o go ver no fi cou
con ten te, quan do, pa gan do-lhes as des pe sas de vol ta, se viu li vre des ses
maus ele men tos.

Os por tu gue ses, que como os ale mães são os imi gran tes mais
nu me ro sos, man têm-se de pre fe rên cia nas ci da des, onde, como os
ita li a nos nos esta dos do La Pla ta, de di cam-se ao pe que no co mér cio, e
de pres sa, jun tan do uma pe que na for tu na com a sua eco no mia, vol tam
para a pá tria. Embo ra o co mér cio e a vida em ge ral lu crem com isso,
não traz ne nhu ma van ta gem para o país e sua cul tu ra, e só faz re al çar o
ele men to ale mão mos tran do-o sob uma luz mais bri lhan te.
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Não que ro com isto de for ma al gu ma di zer que a emi gra ção
ale mã sem ex ce ção só leva ao Bra sil ele men tos de tra ba lho e dig nos, e
mu i to me nos afir mar que todo o ale mão en con tra rá sua fe li ci da de no
Bra sil.

Mu i tos fi lhos per di dos, que dan tes man da vam para a Amé ri ca 
do Nor te, para fa ze rem lá a dura es co la da vida, são atu al men te en vi a -
dos para a Amé ri ca do Sul para ex pi a rem suas lou cu ras, na es pe ran ça de 
que pelo es for ço e tra ba lho a que são obri ga dos vol tem ao bom ca mi -
nho. Em mu i tos ra pa zes o re mé dio dá re sul ta do; mu i tos po rém con ti -
nu am a le var a mes ma vida, não se pe jan do em ex plo ra rem quan to po -
dem a gran de hos pi ta li da de co mum do povo; e ou tros que já se afun -
da ram de ma is caem tão fa cil men te como ca i ri am em qual quer ou tra
par te onde es ti ves sem.

Há tam bém ca sos ex tra or di ná ri os dos qua is co nhe ci mu i tos
du ran te mi nha per ma nên cia no Bra sil, dos qua is ci ta rei al guns ao aca so,
como exem plo para pre gui ço sos e val de vi nos far tos da Eu ro pa.

Uma car re i ra ex tra or di ná ria foi en tre ou tras a do Te nen te von 
D. G., que ao tem po da guer ra en tre o Bra sil e o Pa ra guai, por ca u sa de
dí vi das, teve de de i xar sua car re i ra na Ale ma nha e che gou ao Rio de Ja -
ne i ro sem ne nhum re cur so. Em aten ção à sua fa mí lia e de po is de mu i tos 
pe di dos e in sis tên cia, em pre gou-se como es cri tu rá rio na Emba i xa da da
Prús sia de en tão. Se o em pre go não lhe agra dou, ou se os seus su pe ri o res
não fi ca ram sa tis fe i tos com os seus ser vi ços, não se sabe. Para en cur tar,
tro cou o em pre go pelo de pro fes sor num ins ti tu to bra si le i ro para me -
ni nas. Mas as suas aten ções por de ma is ca ri nho sas para com as jo vens,
de pres sa o de sa cre di ta ram, e de po is de pou cas se ma nas o in fe liz de fen sor 
da pá tria, es cri tu rá rio de em ba i xa da e pro fes sor de me ni nas, de i xou sua
re si dên cia tro pi cal, para ten tar a sor te mais ao sul.

Os gran des co mer ci an tes ale mães na Amé ri ca do Sul, que
pas sam dé ca das fora da Eu ro pa en tre gen te es pi ri tu al men te atra sa da,
com es cas sas li ga ções com o mun do cul to, mu i tas ve zes se en te di am
hor ri vel men te, e ale gram-se sem pre que en con tram, en tre os re cém-che -
ga dos da Eu ro pa ou das pro vín ci as, um con ver sa dor in te res san te, e
cu mu lam-no, em bo ra não seja por ta dor de boas car tas de apre sen ta ção, 
de toda es pé cie de aten ções.
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Ao nú me ro des ses fe li zar dos per ten ceu tam bém Herr von D. 
G. O che fe duma casa co mer ci al na ci da de de X., ale gre sol te i rão, re ce -
beu-o em casa, di ver tiu-se com as ane do tas que o ex-te nen te sa bia con -
tar e con si de rou o jo vem um com ple men to bem-vin do de sua pe que na
cor te.

Como, po rém, com o tem po, von D. G. co me ças se a abu sar
da li ber da de do hon ra do co mer ci an te e este no tas se tam bém sen sí vel
ba i xa na sua pro vi são de cham pa nha, achou con ve ni en te ar ran jar uma
co lo ca ção no exér ci to bra si le i ro para seu pro te gi do. O Ge ne ral Osó rio,
co man dan te das tro pas bra si le i ras em cam po con tra o di ta dor Ló pez,
re ce beu com pra zer o te nen te prus si a no no seu cor po de ofi ci a is e le vou 
mais lon ge o fa vor, no me an do-o seu aju dan te-de-or dens.

Em casa do co mer ci an te jul ga va-se ter co lo ca do mu i to bem
Herr von D. G. e pro cu ra vam to das as se ma nas as no tí ci as do te a tro da
guer ra na es pe ran ça de ler a no tí cia de al gum fe i to no tá vel do novo aju -
dan te-de-or dens. As ba ta lhas su ce di am-se, po rém, sem que o nome do
jo vem ale mão apa re ces se nos jor na is, que eram mi nu ci o sos nas suas
no tí ci as. Mas, uma bela no i te, es tan do o co mer ci an te em casa ce an do
com os seus ami gos, eis que a por ta se abre ines pe ra da men te e sur ge
von D. G. em pes soa, fres co e são, de bo tas e es po ras, apre sen tan do-se
no va men te ao seu pro te tor com a de cla ra ção de que aque la não era uma 
po si ção para ele, sua hon ra pro i bia-o de ocu par por mais tem po o pos to 
de ca pi tão do exér ci to bra si le i ro. Gran de men te sur pre sos per gun ta -
ram-lhe o que, afi nal, o ofen de ra tan to. O aven tu re i ro me lin dra do
con tou en tão que “uma sen ti ne la bra si le i ra ati ra ra-se uma no i te às ré -
de as do seu ca va lo e exi gi ra-lhe a se nha. Como ele se ti ves se es que ci do
da pa la vra por tu gue sa, não a po den do re pe tir, man da ra-o vol tar acom -
pa nhan do a or dem com ter rí ve is de sa fo ros, sem to mar o me nor co nhe -
ci men to de sua de cla ra ção de que era ofi ci al e aju dan te. Qu an do se
que i xa ra da gros se ria da sen ti ne la pre ta, ain da ri ram dele”.

O sus ce tí vel e vi brá til te nen te sen tia-se ain da mais ofen di do
com um in ci den te com seu su pe ri or, o Ge ne ral Osó rio. Embo ra o ge -
ne ral, por de li ca de za, fa las se sem pre em fran cês com ele, lem brou-se
um dia de fa lar-lhe em por tu guês. Herr von D. G., po rém, en ten dia tan to
por tu guês como um es qui mó o sâns cri to. Fi cou, por isso, mudo, sem
res pon der à per gun ta que lhe ti nha sido fe i ta.
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O ge ne ral es pe rou um mo men to, per gun tou ou tra vez, e
como con ti nu as se sem res pos ta, dis se, ir ri ta do, em fran cês: “O se nhor
quer ga nhar di nhe i ro bra si le i ro, mas pa re ce não ter ne nhu ma von ta de de 
apren der a lín gua bra si le i ra!”

Este in ci den te ul tra pas sou os li mi tes. O aju dan te, me lin dra do, 
pe diu uma li cen ça, se lou o ca va lo e cor reu tão de pres sa quan to o ani mal 
o po dia le var para o hos pi ta le i ro lar ale mão e sua ex ce len te ade ga.

Pas sa dos os pri me i ros mo men tos de per tur ba ção ca u sa dos
pela sú bi ta apa ri ção de Herr von D. G., que já se re fes te la ra co mo da -
men te numa ca de i ra de ba lan ço, o co mer ci an te pôs-se a ex co gi tar um
novo meio de en cur tar a in vo lun tá ria hos pi ta li da de e de se ver li vre do
he rói, de cujo es pí ri to es ta va far to, e cu jas ane do tas já sa bia de cor.

Man dou o ra paz para as co lô ni as, onde tal vez se en con tras se
um lu gar zi nho para ele, e re pe tiu a ten ta ti va em di ver sos ou tros lu ga res,
onde a per ma nên cia do in dus tri o so ca va lhe i ro não du ra va mu i to, re a pa -
re cen do sem pre ines pe ra da men te no um bral hos pi ta le i ro.

O co mer ci an te to mou nova re so lu ção. Mer gu lhou mais uma
vez a mão na bol sa e co lo cou o te nen te, que, en tre tan to, já se des pe di ra
do exér ci to bra si le i ro, com um fo tó gra fo, para apren der a arte. E, ve -
jam só, essa ocu pa ção pa re ceu ser mais do seu gos to que a guer ra do
Pa ra guai. Como a prin ci pal fre gue sia era de ne gros e ne gras não fa zia
gran de di fe ren ça se a nova arte de von D. G. fi zes se as ca ras, já de si
pre tas, ain da mais pre tas do que as fi ze ra a na tu re za. Numa pa la vra, o
ex-guer re i ro tor nou-se to le rá vel fo tó gra fo, não de mo rou em con quis tar
a con fi an ça do pro fes sor, e não tar dou que este, como ra po sa fina que
era, na es pe ran ça de ob ter ou tros adi an ta men tos de di nhe i ro, lhe des se 
so ci e da de.

A or gu lho sa fir ma C. R. & L. von D. G. abri lhan tou a fa cha da 
da mo des ta loja, a que fal ta va uma vi tri na para com ple tar sua me ta mor -
fo se; fal ta esta que o nos so G., ten do bas tan te ex pe riên cia e sa ben do
quão gran de é a in fluên cia do as pec to ex te ri or, to mou a pe i to cor ri gir.
Fez para isso ins ta lar, a cré di to, con for me an ti go há bi to, uma bo ni ta vi -
tri na, en co men dou a ca sas de ob je tos de arte eu ro pe us ar ti gos no va lor
de mais de mil tá le res e so nha va já com os imen sos lu cros do seu novo
ne gó cio.
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A en co men da veio e a loja to mou be lís si mo as pec to, en fe i ta da 
com to dos aque les ob je tos de arte, mas in fe liz men te os com pra do res
não apa re ci am. A seu tem po os cre do res co me ça ram a exi gir o pa ga -
men to e os só ci os da fir ma ti ve ram que se re sol ver a apre sen tar, pelo
me nos uma vez, um côm pu to do seu Deve e Ha ver. Des co briu-se en tão 
que ha via mu i to que es ta vam in sol vá ve is. Mas, aí, se con fir mou o con so -
la dor di ta do de que “O Céu nun ca aban do na um ale mão”. A pena ain da 
não ti nha se ca do de po is da ex po si ção da si tu a ção crí ti ca do ne gó cio, e
von D. G. es ta va en cos ta do à por ta da loja, pen sa ti vo, ma tu tan do so bre
suas dí vi das da quém e da lém mar, quan do se apro xi mou dele um ale -
mão des cu i da do a quem o Céu aqui nho a ra me lhor em sor te e pro ven tos 
do que em sen so. A vi tri na tão se du to ra men te ar ran ja da atra í ra sua aten -
ção, e de po is de al gu mas per gun tas in qui riu de von D. G. se não se ria
pos sí vel ad mi ti-lo como só cio no seu ne gó cio.

Von D. G. mi rou o ho mem de alto a ba i xo e pen sou pri me i ro
que ele que ria tro çar, mas as sim que per ce beu a sin ce ri da de do sim pló -
rio, res pon deu, de po is de al gu ma he si ta ção: “Como só cio será um pou -
co di fí cil, por que já so mos dois, e em bo ra os lu cros se jam mu i to bons,
não são as sim tão gran des que dêem para três fa mí li as vi ve rem e guar da -
rem al gu ma co i sa. Mas se qui ser com prar a mi nha par te, como es tou
far to da vida aqui, es tou pron to a ce der-lhe por um par de mi lha res de
tá le res.”

– “Topo” – res pon deu o ou tro. – Está fe i to”!
Quem pen sa num ne gó cio as sim, so bre tu do não sen do ne go -

ci an te, em Deve e Ha ver?
À no i te von D. V. es ta va de pos se do di nhe i ro e no dia se -

guin te já a ca mi nho da Eu ro pa, onde, como fi lho pró di go, apre sen -
tou-se ao seu pai que lhe pa gou as dí vi das e pos si bi li tou-lhe a en tra da
no exér ci to da Rom ênia ou nou tro qual quer.

O Bra sil nada per deu com este ci da dão.
Encon trei ou tro aven tu re i ro na pes soa do Con de W. a quem a 

for tu na até en tão não sor ri ra as sim, de ma ne i ra que pu des se ou ou sas se
vol tar tam bém à Eu ro pa com al guns pro ven tos em di nhe i ro e ex pe riên cia 
ad qui ri dos por ele.
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O Con de W. ti nha sido ex pul so duma es co la de ca de tes por
ser in cor ri gí vel, e for mal men te ba ni do da Eu ro pa para todo o sem pre
por seus pais que não ti nham es pe ran ça de que se re ge ne ras se. Os pais
ti nham re me ti do uma soma de di nhe i ro não mu i to gran de a uma  per so -
na li da de de les co nhe ci da no Bra sil, com a re co men da ção de so cor rer
com esse di nhe i ro o jo vem, que se gui ria num na vio co mum de  emi -
gran tes, mas só no caso de ex tre ma ne ces si da de ou apres to para algo
viá vel. No mais ti nha que con tar com a sua ati vi da de ex clu si va men te.
Ao mes mo tem po pre ve ni ram-no de que se se lem bras se de apa re cer
no va men te na Eu ro pa se ria de ser da do e re ne ga do; por ou tro lado se se
con du zis se bem lhe se ria as se gu ra da uma pen são pe los seus. 

Como von D. G. tam bém W. en con trou bons ami gos que se
in te res sa ram pela sua sor te. Ao me nos ele sa bia pin tar no es ti lo ro ma -
nes co o mais fa vo rá vel pos sí vel. Com o tem po, con tu do, o in te res se
pelo con de es fri ou e não lhe res tou ne nhu ma ou tra al ter na ti va, se não
pro cu rar uma ocu pa ção que lhe ga ran tis se o pão. Fi cou por mu i to tem po
in de ci so até que re sol veu, por fim, ser ven de dor am bu lan te. Por fe li ci da de 
não lhe fal ta ram os me i os para isso de po is de ter de cla ra do sua in ten ção
de ocu par-se se ri a men te nal gu ma co i sa. E par tiu com uma mula bem
car re ga da, como ven de dor am bu lan te indo de po vo a ção em po vo a ção.

Qu an do, po rém, numa pe que na ci da de uma gra ci o sa bra si le i ra
lhe pren deu o co ra ção, des fez-se de seus apres tos de ven de dor am bu lan te, 
ca sou com a sua bela e fez-se pro fes sor. Hoje deve ain da exer cer a no bre 
pro fis são de mes tre-es co la, em bo ra o te sou ro de sa ber que ele fran que ia 
os seus dis cí pu los não seja mu i to vas to.

Mais rica em vi cis si tu des é a his tó ria de dois ale mães de fa mí lia
con si de ra da, que di fi cil men te te ri am an tes so nha do com as suas aven tu ras 
no Bra sil. Os dois ir mãos von R. ti nham gas to com os seus es tu dos na
Ale ma nha, um para ar qui te to e o ou tro para agri cul tor, mais do que per -
mi ti am seus re cur sos. Pre ven do que com suas pro fis sões não po de ri am
fa zer mu i ta co i sa, de ci di ram, com o que lhes res ta va dos seus ha ve res,
emi grar para a Amé ri ca do Sul, e, como fa zen de i ros ri cos ou o que mais
ti ves sem so nha do, pre pa rar uma exis tên cia con for tá vel e só vol tar mi li o -
ná ri os. Che ga ram ao Bra sil mu i to bem pos tos e, ten do sido bem aco -
lhi dos, des can sa vam mu i to con for ta vel men te na casa dum co mer ci an te
ale mão da lon ga vi a gem por mar. Mas pou co a pou co che gou para eles
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o tem po em que ti ve ram de tro car o des can so pelo tra ba lho. Os dois
mo ços ten ta ram pri me i ro com uma fa zen do la do seu ami go co mer ci an te,
que ar ren da ram ba ra to e cu jos pro du tos con ta vam ven der caro no mer -
ca do da ci da de mais per to.

É sa bi do que os le gu mes e ou tras plan tas se me lhan tes não
nas cem e cres cem no aben ço a do Bra sil sem os afa no sos cu i da dos dum
hor te le i ro. Como o tra ba lho dos dois ir mãos não fos se o su fi ci en te,
de pres sa ve ri fi ca ram que da que la ma ne i ra a fa zen da não po de ria sus ten -
tá-los. De ci di ram-se por isso pela fa bri ca ção de ti jo los e te lhas. No en -
tan to, isso tam bém foi de pou ca du ra ção, por ter-lhes o tra ba lho pa re -
ci do por de ma is exa us ti vo e o ne gó cio não com bi nar com as suas in cli -
na ções pes so a is.

Expe ri men ta ram en tão um res ta u ran te ao ar li vre. Enquan to
hou ve gar ra fas che i as na ade ga, tudo cor reu mu i to bem, por quan to os
dois ir mãos eram fre gue ses as sí du os de si pró pri os. De sú bi to, po rém, o 
ne gó cio pa rou, o cré di to tor nou-se di fí cil e só ob tí vel com a ga ran tia de
rou pas e mó ve is que fo ram aos pou cos pas san do para as mãos dos cre -
do res, e os na ri zes ver me lhos le van ta dos dos dois ir mãos ami gos do
copo fo ram aos pou cos em pa li de cen do até que um dia os dois de sa pa -
re ce ram da zona. Um sur giu me ses de po is, mu i to lon ge, no in te ri or do
país, como fo tó gra fo am bu lan te, o ou tro está em Nova Ior que para
onde com tra ba lho con se guiu trans por tar-se como ma ri nhe i ro e onde
fez-se gar çom numa casa de di ver sões.

Uma vida ex tra or di na ri a men te aven tu ro sa foi tam bém a do
ca pi tão M. a quem co nhe ci no sul do Bra sil.

Um en ge nhe i ro ale mão meu ami go, que vol ta ra duma vi a gem
de ne gó cio à ca pi tal da pro vín cia para sua bas tan te iso la da mo ra da, le va ra
con si go para a flo res ta o ex-ca pi tão, que va ga va por ali sem um teto, na
es pe ran ça de fa zer dele um au xi li ar útil. O ca pi tão ti nha po rém duas fra -
que zas, que em to dos os can tos da Ter ra o es tor va vam e que ao mes mo
tem po im pres si o na vam mu i to de sa gra da vel men te os que o cer ca vam.
Pri me i ro não po dia es que cer que já ti nha sido ca pi tão, e se gun do gos ta va
de ma is duma com pa nhia es pi ri tu o sa, isto é, de be bi das for tes. Assim foi
que, numa oca sião em que lhe fal ta va di nhe i ro para ma tar a sede com
ou tra co i sa que não fos se água, fez esta de cla ra ção hu mo rís ti ca: “É para
la men tar a bela sede que nes ta ter ra mor re as sim sem ser apro ve i ta da.”
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Con quan to ou tro qual quer no seu lu gar já te ria ha via mu i to
de ses pe ra do, es pe ra va sem pre ser ain da cha ma do para al gu ma co i sa, e
como não era nada bron co, pa re cia-me que o meu ami go fi ze ra nele
uma boa aqui si ção. Empre en di no en tre tan to uma vi a gem e já ha via des de 
me ses ba ni do o ca pi tão M. da men te, quan do acon te ceu per der-me
numa cam pi na. Mal hu mo ra do ca val guei à-toa por ho ras se gui das por
uma pla ní cie sem ca mi nhos. Para cú mu lo o céu abriu as com por tas e en -
char cou-me e ao meu ca va lo, não nos res tan do nem um pon ti nho en xu to. 
Exa us to, mo lha do e tran si do de frio, al can cei, por fim, já tar de, gra ças à
mi nha bús so la e ao ins tin to do meu ca va lo, uma nova es tra da que cer ta -
men te de via le var à ca pi tal do mu ni cí pio. Mi nha ale gria cres ceu ain da
mais quan do avis tei as ban de i ri nhas co lo ri das e os pos tes de si na is in di -
ca ti vos de tra ba lhos de en ge nha ria em an da men to e por fim uma es pé cie
de bar ra ca de vi gia fe i ta de bam bus e fo lhas de pal me i ras na qual uma
voz for te de ho mem en to a va a can ção que eco a va tal vez pela pri me i ra
vez ali. “Eu era mu i to jo vem, ain da, con tan do ape nas qua tor ze.” Di ri -
gi-me di re ta men te para lá e gri tei, “Boa tar de”! para den tro, quan do para 
mi nha imen sa ale gria e sur pre sa sur giu di an te de mim a cara ver me lha,
re don da por bar be ar do ca pi tão M. “Que di a bo faz você aqui”? Gri ta mos 
os dois qua se ao mes mo tem po.

“Estou aqui há três se ma nas como vi gia da es tra da” – e acres -
cen tou ba i xan do a voz: “Não traz nada que se beba?”

Mais tar de o ca pi tão vol tou a tra ba lhar como au xi li ar dum
agri men sor, de po is foi con du tor numa es tra da de fer ro, e de po is de ter
atra ves sa do anos tra ba lho sos de i xou fi nal men te de be ber. Des de en tão a 
vida de cor reu mais to le rá vel para ele, e hoje ocu pa um bom em pre go
numa das mu i tas co lô ni as ale mãs.

Estas não são, po rém, as vi das mais ex tra or di ná ri as de com -
pa tri o tas que eu co nhe ci nas mi nhas vi a gens pela Amé ri ca do Sul. Inú -
me ros são os ca sos em que ele men tos das me lho res clas ses da Eu ro pa
caem de de grau em de grau, e por fim mor rem e de sa pa re cem, sem que
al guém, ain da que fos se por com pa i xão, re pa ras se ne les.

Um vem para a Amé ri ca para, ape sar de sua des cen dên cia da
ve lha no bre za, aca bar fe i to al mo cre ve; ou tro, que ti nha sido ho mem rico 
na Eu ro pa, para tor nar-se ne go ci an te de gado nas Cor di lhe i ras.
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Um ca va lhe i ro da Si lé sia, que lá pos su í ra um so lar, teve de
ga nhar a vida como co ve i ro, no Bra sil, en quan to sua mu lher, ou tro ra o
cen tro de bri lhan te so ci e da de, la va va rou pa para fora.

A ma i o ria des ses imi gran tes che ga a esse es ta do de vi do à be -
bi da ou in ven cí vel aver são ao tra ba lho.

Po día mos con ti nu ar a enu me rar in fi ni ta men te os des ti nos
des ses imi gran tes ale mães, in tru sos para o Bra sil, mas os pou cos
exem plos men ci o na dos de vem ser bas tan tes para jus ti fi car a ob ser va ção 
fe i ta li nhas atrás. Do que fica dito che ga-se à con clu são de que só cer tas
clas ses de imi gran tes, isto é, os sa í dos das clas ses la bo ri o sas e os cam po -
ne ses, po dem ter as se gu ra das suas es pe ran ças de fu tu ro pro pí cio no
Bra sil. Não é me nos pro me te do ra a pers pec ti va para co mer ci an tes,
quan do têm al guns re cur sos e se ha bi tu am à idéia de que du ran te anos,
para as se gu ra rem o lu cro pe cu niá rio, te rão que se pri var das co i sas agra -
dá ve is da vida eu ro péia.

Qu an to à si tu a ção es pe ci al dos co lo nos ale mães que, em al -
gu mas pro vín ci as do Impé rio, já cons ti tu em gran des co mu ni da des,
che ga rá oca sião de nos re fe rir mos a ela, mais de ta lha da men te, em ou tro 
ca pí tu lo, quan do tra tar mos das vi a gens pelo país.

O Bra sil é um país in te i ra men te ca tó li co, no qual os de ma is
cre dos são ape nas to le ra dos, sem que te nham qual quer di re i to pe ran te a
lei, ao lado do ca to li cis mo. À fren te do cle ro ca tó li co es tão um ar ce bis po
e onze bis pos. O ar ce bis pa do e as di o ce ses di vi dem-se em 19 vi ca ri a tos
com 236 dis tri tos ecle siás ti cos, 1.553 pa ró qui as e 19 cu ra tos. Ao ar ce bis -
pa do está ane xa do um Tri bu nal Espi ri tu al de Ape la ção, que jul ga em úl -
ti ma ins tân cia as ques tões da Igre ja. As se des dos bis pa dos são no Rio,
For ta le za, São Luís do Ma ra nhão, Be lém do Pará, São Se bas tião, Ma ri a na,
Di a man ti na, São Pa u lo, Rio Gran de, Por to Ale gre, Go iás, Cu i a bá. ∗

De modo ge ral, os cu i da dos es pi ri tu a is, no Bra sil, são mu i to
fa lhos, e não obs tan te o inin ter rup to ali ci a men to de sa cer do tes eu ro pe us,
a po pu la ção, so bre tu do nas zo nas es cas sa men te po vo a das do in te ri or, se
res sen te da fal ta de pa dres. Uma das prin ci pa is ca u sas da clas se cle ri cal
ser tão pou co re pre sen ta da, em com pa ra ção com a da Eu ro pa, é sem
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dú vi da a in su fi ciên cia da re mu ne ra ção dos sa cer do tes. São pa gos pelo
Te sou ro do Esta do; a Igre ja no Bra sil não tem pa tri mô nio. Como, po rém, 
a re mu ne ra ção é mes qui nha de ma is, para po de rem vi ver dela, os pá ro cos
são obri ga dos, como em al guns lu ga res no Ti rol, onde os pres bi té ri os
al ber gam fo ras te i ros, a al ber ga rem es tra nhos me di an te re mu ne ra ção ou
re cor rem a ou tro qual quer meio se me lhan te para au men ta rem sua ren da.

A for ma ção de pa dre de i xa, aliás, mu i to a de se jar, e, em bo ra
exis tam até al guns se mi ná ri os e ca de i ras es pe ci a is para o en si no da te o -
lo gia ca tó li ca nos ins ti tu tos de ins tru ção su pe ri or, não se pode di zer que 
de les sa i am clé ri gos par ti cu lar men te ilus tra dos.

A po bre za da Igre ja bra si le i ra não se re ve la só na fal ta de sa -
cer do tes, re ve la-se tam bém na apa rên cia ex ter na dos tem plos, sem
ador nos e ne gli gen ci a dos ao mais alto grau. Mes mo nas gran des ci da des 
não ser vem de em be le za men to; dão, ao con trá rio, ao vi si tan te uma im -
pres são de pou co caso. A pou ca pi e da de, que co mu men te se nota no
Bra sil, pode ter con cor ri do para isso, mas o go ver no tam bém pou co se
es for ça para es ti mu lar o sen ti men to já de si em ní vel tão ba i xo, no ge ral
da po pu la ção. Assim é, por exem plo, que se ser vem das igre jas como
lu ga res de re u nião por oca sião das ele i ções, às qua is nun ca fal tam in ci -
den tes tu mul tu o sos e in dig nos.

Con ven tos, de que ou tro ra ha via gran de nú me ro, só exis tem
pou cos hoje, e es tes são ocu pa dos por mem bros de or dens que não são
par ti cu lar men te res pe i tá ve is. Em 1860 ha via 97 con ven tos no Bra sil, dos 
qua is 29 de fre i ras. Em 1876 exis ti am ain da, con for me do cu men tos ofi -
ci a is, 53, dos qua is seis eram de fre i ras, além de uns nove hos pi ta is. O
no vi ci a do nas or dens mo nás ti cas está pro i bi do des de 1855.

To das as or dens pos sí ve is es tão re pre sen ta das en tre os ha bi -
tan tes dos con ven tos, e além de les en tram ain da anu al men te, vin dos da
Eu ro pa, em nú me ro so frí vel, clé ri gos de ou tras or dens, como je su í tas,
ca pu chi nhos, la za ris tas, etc. Aos je su í tas foi por mu i to tem po, des de a
ex pul são des sa or dem em 1759, ve da da a per ma nên cia no Bra sil; ul ti ma -
men te, po rém, es tão sen do no va men te ad mi ti dos e to le ra dos em si lên -
cio pelo Esta do. Por qua se to dos os va po res che gam al guns da Eu ro pa.
Por mu i to jus ti fi ca da que seja a aver são a esta or dem, na Eu ro pa, o Bra -
sil deve aos je su í tas, que des de a des co ber ta pres ta ram gran des ser vi ços
na ca te que se e do mes ti ca ção dos ín di os, gran de par te de sua cul tu ra.
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Essa ta re fa, que as or dens re li gi o sas des de o co me ço to ma ram
para si, vi sa va par ti cu lar men te a ca te que se das tri bos de ín di os que ha bi -
ta vam o mais lon gín quo in te ri or. As mis sões en tre os ín di os agi am até
ul ti ma men te de acor do com o Papa e for te men te apo i a das pelo go ver no.
Se gun do da dos ofi ci a is, o go ver no des pen de anu al men te 180.000
mar cos com elas. To da via, não se pode di zer que a ca te que se dos sil ví -
co las te nha fe i to pro gres sos no tó ri os. Os me lho res re sul ta dos são ob ti -
dos pe las mis sões dos ca pu chi nhos ita li a nos. Clé ri gos ca tó li cos na ci o na is
ra ra men te se ocu pam des se ser vi ço.

No cle ro ca tó li co bra si le i ro, con vém men ci o nar aqui, es tão
re pre sen ta das as mais di ver sas ra ças. Não só ho mens de cor se de di cam
de boa von ta de à pro fis são cle ri cal, como se en con tram ne gros re tin tos
com há bi tos ta la res, o que nun ca de i xa de ca u sar sur pre sa aos re -
cém-che ga dos.

Dis se mos que além da re li gião ca tó li ca ne nhu ma ou tra é re co -
nhe ci da no Esta do com igua is di re i tos; isso, po rém, de modo al gum al -
te ra a to le rân cia para com os pro tes tan tes, por exem plo. Não lhes é, sem 
dú vi da, per mi ti do cons tru í rem suas igre jas ou tem plos com sím bo los
ex te ri o res, como tor res e cru zes, to da via, nos úl ti mos tem pos, tem-se in -
sis ti do me nos nis so e é dig no de nota que em mu i tas co lô ni as ale mãs o
pró prio go ver no se tem in cum bi do da cons tru ção de igre jas pro tes tan tes.
Não obs tan te, o cul to pro tes tan te es ta ria mal se os pro tes tan tes ale mães
não ti ves sem há já mu i tos anos so li ci ta do os es for ços da su pre ma au to -
ri da de ecle siás ti ca em Ber lim, que des de en tão, e até há uns dois anos, 
se in te res sou pelo bem-es tar e se ocu pou com os agra vos das co mu ni da -
des pro tes tan tes lon gín quas, pro vi den ci an do para a sa tis fa ção de suas
ne ces si da des re li gi o sas. Entre tan to o in te res se de Ber lim co me çou a ar -
re fe cer no va men te, e como os co lo nos ale mães pro tes tan tes, nes tes tem -
pos de in di fe ren ça re li gi o sa, cada vez se sin tam me nos atra í dos para a
Igre ja ou dis pos tos a fa zer al gum sa cri fí cio por ela, a si tu a ção, no que
con cer ne ao zelo pela re li gião, é de so la do ra. E é ain da pior no que con -
cer ne às es co las.

O povo bra si le i ro é, em ge ral, pou co in cli na do à ver da de i ra
pi e da de, to da via há en tre as suas qua li da des mu i tas vir tu des que têm
ra í zes num ver da de i ro fun do cris tão, mais do que é fre qüen te em na -
ções mais adi an ta das. Me re ce es pe ci al men ção a ca ri da de, que se con -
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cre ti za na fun da ção de ins ti tu i ções de be ne fi cên cia de to das as es pé ci es.
Não há ci da de um pou co de sen vol vi da onde não haja um ou mu i tos hos -
pi ta is e asi los de ór fãos e ex pos tos. Insti tu i ção des sa na tu re za, da ma i or
im por tân cia, en tre ou tras, é o Hos pi tal Ge ral do Rio de Ja ne i ro, que
exis te des de 1545 e ri va li za com os hos pi ta is da Eu ro pa. São tra ta dos
nele anu al men te 10.000 a 14.000 do en tes, por cer ca de 50 mé di cos. De
1872 a 1873 fo ram tra ta dos 14.539 do en tes, dos qua is 10.526 sa í ram
cu ra dos e 2.946 fa le ce ram. Fo ram ca u sa de gran de mor ta li da de duas
epi de mi as que as so la ram o Rio de Ja ne i ro nes ses anos, com gran de vi o -
lên cia. No Asi lo de Lou cos Pe dro II, de pen den te da Casa de Mi se ri -
cór dia, en con tra vam-se re co lhi dos nes ses anos 393 do en tes men ta is, de
to das as pro vín ci as. A ma i or por cen ta gem for ne cem os es tran ge i ros que 
ado e cem no por to do Rio de Ja ne i ro e são man da dos para o hos pí cio. O 
tra ta men to, nes te como nos de ma is hos pi ta is, está con fi a do a ir mãs de
or dens re li gi o sas que, em gran de nú me ro, en tre elas fran ce sas, aus tría cas e 
ita li a nas, vi vem no Bra sil.

Mu i to in te res san tes são as ca sas bra si le i ras de ex pos tos,
cha ma das ro das. Do lado de fora da casa, não lon ge das por tas, numa
ja ne la aber ta, há um dis co, ou pla ta for ma gi ra tó ria, me ta de cer ca da por
uma gra de, so bre a qual são co lo ca das as cri an ças re je i ta das. Uma si ne ta, 
ao lado, ser ve para dar avi so da che ga da do novo pe que no pre ten den te à 
ad mis são. Em re gra são ne gri nhos que, como Mo i sés ou tro ra, são
aban do na dos lá por suas mães.

Mais ben fa ze jos ain da que es tas úl ti mas ins ti tu i ções e ins ta la -
ções, co nhe ci das tam bém nos pa í ses eu ro pe us, são os asi los para ór fãos, 
que sem mu i tas exi gên ci as aco lhem cri an ças aban do na das de to das as
clas ses e se es for çam o quan to po dem para en ca mi nhá-las na vida. Mais
tar de en ca mi nham-nas para o tra ba lho, como é tam bém cos tu me na
Eu ro pa, em pre gan do-as para ser vi ços do més ti cos.

Exis tem tam bém no país nu me ro sos ins ti tu tos para ce gos,
sur dos-mu dos, asi los para lou cos e hos pi ta is para mo lés ti as in cu rá ve is,
ou con ta gi o sas. São, em par te, fun da das pelo go ver no, e em par te de -
vem sua exis tên cia a as so ci a ções re li gi o sas e ou tras. O Rio de Ja ne i ro é
par ti cu lar men te rico em hos pi ta is de ori gem re li gi o sa.

A ins tru ção no Bra sil está lon ge ain da de se ter de sen vol vi do,
nas mas sas, como na Eu ro pa. A di fe ren ça res sal ta da com pa ra ção en tre
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as cri an ças que fre qüen tam as es co las e as que cres cem sem fre qüen -
tá-las. As pre cá ri as con di ções da ins tru ção pú bli ca tor nam-se mais apa -
ren tes atra vés das no tí ci as so bre a fre qüên cia das cha ma das es co las pri -
má ri as. Além da ins tru ção pri má ria há uma se cun dá ria e uma su pe ri or.
Em 1871, de cada 13 cri an ças que atin gi ram a ida de es co lar de seis a 14
anos, ape nas uma re ce beu re al men te ins tru ção ele men tar. Se gun do da dos
ofi ci a is essa si tu a ção me lho rou em 1874, pois, de acor do com eles, de
cada seis cri an ças em ida de es co lar, hou ve uma que re ce beu, na re a li da de,
ins tru ção. Qu an to à sua efi ciên cia, as es co las pri má ri as es tão qua se no
mes mo ní vel das nos sas me lho res es co las ele men ta res. As es co las se cun -
dá ri as, ao con trá rio, es tão mais ou me nos na clas se dos nos sos me lho res 
gru pos es co la res. Só o Co lé gio Impe ri al do Rio de Ja ne i ro é que se afir ma 
ter uma si tu a ção ex cep ci o nal, ten do sido or ga ni za do in te i ra men te de
con for mi da de com os li ce us fran ce ses. As ca de i ras nas es co las pri má ri as 
e se cun dá ri as são pre en chi das me di an te con cur so; em caso de ne ces -
si da de os pro fes so res são au xi li a dos por pro fes so res as sis ten tes. Os re -
qui si tos ne ces sá ri os para exer cer o ma gis té rio são a ma i o ri da de le gal de
21 anos, ates ta do de boa mo ral e cul tu ra ci en tí fi ca. Para a di re ção de um 
ins ti tu to é exi gi da a ida de mí ni ma de 25 anos. São dis pen sa dos de pro va
es pe ci al os can di da tos que fo ram pro fes so res as sis ten tes, ou te nham
sido pro fes so res pú bli cos, os que te nham ob ti do o ba cha re la to em le tras 
no Li ceu Impe ri al, os que te nham sido di plo ma dos por uma das es co las
su pe ri o res, ou que te nham le ga li za do de vi da men te di plo mas ob ti dos em 
uni ver si da des es tran ge i ras; em suma: to dos os na ci o na is ou es tran ge i ros
de cul tu ra no tó ria.

Em todo o Impé rio exis tem sete ins ti tu tos de en si no igua is ao 
Li ceu do Rio de Ja ne i ro.

Ao lado das es co las do Esta do há ain da toda uma sé rie de ins -
ti tu tos par ti cu la res de en si no, nos qua is se mi nis tra igual men te ins tru ção 
pri má ria e se cun dá ria. Seu nú me ro to tal está cal cu la do em 4.653.

A efi ciên cia des sas es co las não é mu i to gran de, e fa mí li as
ale mãs, como mu i tas bra si le i ras, quan do de se jam que seus fi lhos ad qui ram 
uma ins tru ção só li da, man dam-nos para a Eu ro pa. Os pro gra mas das
es co las se cun dá ri as es tão, sem dú vi da, che i os de co i sas bo ni tas, como
la tim, fran cês, ma te má ti ca, his tó ria, mú si ca, re tó ri ca, etc., mas não se liga 
mu i ta im por tân cia a que o es tu dan te as si mi le de fato tudo isso. Pro cu ra-se 
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ain da in cen ti var a cul tu ra po pu lar por meio de cur sos no tur nos para
adul tos. Em 1873 o Esta do des pen deu 1.480.000 mar cos com a ins tru ção 
pú bli ca, e as pro vín ci as, por seu lado, mais 9.450.000 mar cos.

A si tu a ção do ter ce i ro ramo da ins tru ção pú bli ca, isto é, das
uni ver si da des bra si le i ras, é idên ti ca. Estas são di vi di das em fa cul da des, e
for mam as sim uma es pé cie de es co las pro fis si o na is su pe ri o res nas di -
ver sas ci da des. Há qua tro des sas es co las su pe ri o res no país; duas de
Di re i to, em São Pa u lo e no Re ci fe, e duas de Me di ci na, no Rio de Ja ne i ro
e na Ba hia. Nas de Me di ci na se exi ge, para a ob ten ção do grau de dou tor,
seis anos de es tu dos; para o grau de ba cha rel nas fa cul da des de Di re i to
bas ta um cur so de cin co ano. A es co la de Me di ci na do Rio de Ja ne i ro foi 
fre qüen ta da, em 1872, por 586 es tu dan tes; a da Ba hia, por 262. Na es co la 
de Di re i to de São Pa u lo exis ti am no mes mo ano 174 es tu dan tes, e na do
Re ci fe, 300. Essas es co las bra si le i ras apre sen tam al gu ma se me lhan ça
com as con gê ne res ale mãs; pen dem, po rém, nos pon tos prin ci pa is, para
as es co las pro fis si o na is fran ce sas, e fa zem lem brar mu i to, nas suas dis -
po si ções dis ci pli na res, as es co las nor ma is ale mãs. O fato de ser, por lei,
mu i to di fí cil a ad mis são de pro fes so res es tran ge i ros nos res pec ti vos
cor pos do cen tes e os pro fes so res bra si le i ros es ta rem mu i to pou co (ou
nada até qua tro anos atrás) fa mi li a ri za dos com a li te ra tu ra es pe ci a li za da
ale mã ex pli ca por que a ciên cia nes sas es co las su pe ri o res não se en con tra
ain da no seu auge. Em ge ral se nota nos ins ti tu tos cul tu ra is bra si le i ros a
fal ta do ver da de i ro es pí ri to ci en tí fi co, em bo ra de ma ne i ra al gu ma fal tem 
aos bra si le i ros as qua li da des ne ces sá ri as para se ele va rem, no ter re no da
ciên cia, a um grau de cul tu ra dig no da im por tân cia do país.

Ao lado das fa cul da des men ci o na das exis tem tam bém es co las 
de co mér cio, uma es pé cie de Aca de mia Mi li tar, uma Esco la Na val, um
Li ceu de Artes e Ofí ci os, um Con ser va tó rio de Mú si ca, para o que os
bra si le i ros têm mu i ta vo ca ção, e uma Aca de mia de Be las-Artes. Se isto
faz pa re cer que a arte no Bra sil re ce be gran de aten ção, con clui-se, dos
es for ços dos ar tis tas na vida pú bli ca, que essa apa rên cia tem mu i to pou co 
de real. O sen ti do de qua se toda a po pu la ção di ri gin do-se qua se que ex -
clu si va men te para o tra ba lho, vi san do o ga nho, pa re ce ter su plan ta do
qual quer in te res se mais ele va do na vida. Têm cer ta men te o de se jo de ri -
va li zar com ou tras na ções nas suas no bres as pi ra ções, mas fal tam-lhes
para isso os me i os de con di ções pri mor di a is, e por ou tro lado não está
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no ca rá ter e no na tu ral dos bra si le i ros a per sis tên cia no es for ço men tal
para pro var com fa tos, como a arte e a ciên cia exi gem, quan do se quer
pro du zir algo no tá vel.

Den tre as co le ções que se têm for ma do à cus ta do Esta do
des de que se cri ou o Impé rio, para uso do pú bli co cul to, fi gu ra em pri -
me i ro lu gar a Bi bli o te ca Na ci o nal, que é, aliás, a úni ca bi bli o te ca exis ten -
te no Bra sil. Entre os 120.000 vo lu mes dis tri bu í dos pe las 12 sa las, as
obras so bre te o lo gia são as que es tão re pre sen ta das em ma i or nú me ro, o 
que se ex pli ca por te rem sido os pri me i ros ele men tos des sa co le ção de
li vros as bi bli o te cas de al guns mos te i ros ex tin tos, e sua di re ção ter sido
qua se sem pre con fi a da a mãos cle ri ca is. To da via, com a trans fe rên cia da
Cor te por tu gue sa de Lis boa para o Rio fo ram-lhe in cor po ra das va li o sas
co le ções de ma nus cri tos e es bo ços ori gi na is, al guns de pin to res fa mo sos.
No vas aqui si ções têm sido mu i to pou cas, por ser mu i to exí gua a soma
anu al que o go ver no des ti na para esse fim.

Uma das me lho res ins ti tu i ções ci en tí fi cas é o Insti tu to His tó -
ri co e Ge o grá fi co do Rio de Ja ne i ro, a que o Impe ra dor de di ca gran de
in te res se, e cu jas exem pla res co mu ni ca ções cons ti tu em a fon te mais im -
por tan te para o es tu do de Ge o gra fia e His tó ria do Bra sil. As re u niões
des sa so ci e da de, re a li za das de 14 em 14 dias no Pa lá cio Impe ri al, são
pre si di das pelo pró prio Impe ra dor.

O Jar dim Bo tâ ni co da ca pi tal gran je ou cer ta ce le bri da de, e
mais adi an te fa la rei de sua ave ni da de pal me i ras.

As di ver sas as so ci a ções, como a So ci e da de de Me di ci na, a
dos Advo ga dos, dos Mé di cos e Far ma cêu ti cos, a So ci e da de para o
Incre men to das Be las-Artes, a So ci e da de de Esta tís ti ca, a de Ampa ro
às Indús tri as Na ci o na is, e ou tras mais, são os me lho res ates ta dos de
que os bra si le i ros não fe cham a por ta ao pro gres so no ter re no in te lec -
tu al. To da via, tem-se in fe liz men te que di zer que na ma i o ria des sas as -
so ci a ções em re gra o afã es fria em pou co tem po, e quan do não se en -
con tram for tes ele men tos à mão para am pa rá-las, de sa pa re cem tão ra -
pi da men te como sur gi ram. Qu an to à Aca de mia de Be las-Artes,
deve-se no tar que a mes ma cri ou um li ceu com 15 clas ses bem fre -
qüen ta das. O Con ser va tó rio de Mú si ca cons ti tui uma se ção es pe ci al
des se ins ti tu to. Os es tu dan tes que mais se dis tin guem nos exa mes re -
ce bem es ti pên di os para se aper fe i ço a rem na Eu ro pa. Pin to res de as -
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sun tos his tó ri cos, es cul to res e ar qui te tos re ce bem-nos du ran te seis
anos, pa i sa gis tas e gra va do res, du ran te qua tro anos.

Nos úl ti mos tem pos co me ça ram a cons ti tu ir tam bém as so ci a -
ções para o fo men to da agri cul tu ra e da in dús tria na ci o na is, que sem dú -
vi da mu i to con cor re rão para o pro gres so do país. Têm sido in can sá ve is
nos seus es for ços para me lho rar em to das as la ti tu des a agri cul tu ra, que
pou co pro gre diu, e aju dar a in dús tria com atos e con se lhos. Essas so ci e -
da des são tam bém au xi li a das pelo go ver no com li be ra li da de dig na de
lou vor. Não pode tam bém pas sar em si lên cio o Mu seu Na ci o nal, de di -
ca do àque las ciên ci as que es tão li ga das às ciên ci as na tu ra is. Está di vi di do 
nas se guin tes se ções: 1) Zo o lo gia, Fi si o lo gia e Ana to mia Com pa ra da; 2)
Bo tâ ni ca, Agri cul tu ra e Artes Me câ ni cas; 3) Ge o lo gia, Mi ne ra lo gia e Fí -
si ca; 4) Nu mis má ti ca, Anti gui da des e Etno lo gia. Mantêm-se, pela tro ca
de du pli ca tas em cons tan te li ga ção com ins ti tu i ções con gê ne res de ou -
tras par tes do mun do. As pro vín ci as do Pará, Ce a rá, e Mi nas Ge ra is têm 
tam bém os seus mu se us es pe ci a is.

De ma i or des ta que en tre os pen do res in te lec tu a is bra si le i ros é
sua pa i xão pe las be las-le tras e li te ra tu ra mo der na. O jor na lis mo não está
me nos de sen vol vi do que na Eu ro pa, e mu i tos diá ri os pu bli ca dos no Rio
de Ja ne i ro são ape nas me no res que os gran des da Ingla ter ra e dos
Esta dos Uni dos. Na sua ma i o ria são jor na is po lí ti cos que, no seu gê ne ro,
con têm mu i to bons ar ti gos. Esses jor na is, que mes mo nas pe que nas lo ca -
li da des têm seu ra zoá vel cír cu lo de le i to res, cons ti tu em a prin ci pal le i tu ra
dos bra si le i ros; fora de les só há os ro man ces fran ce ses, que sa tis fa zem seu 
gos to de ler. De modo ge ral, os li vros são ar ti gos ra ros no uso par ti cu lar.
Entre os nu me ro sos jor na is pu bli ca dos no país há mu i tos es cri tos ex clu si -
va men te em ale mão, fran cês e in glês. Em todo o Impé rio pu bli cam-se
mais de 297 jor na is e re vis tas, dos qua is cin co em lín gua ale mã.

Nas be las-le tras bra si le i ras há obras no tá ve is, das qua is res sal ta
que o bra si le i ro tem mu i to ta len to para a po e sia, que se fa ria sen tir mu i to
mais se os in te res ses ma te ri a is se har mo ni zas sem mais com ele. Não exis te
uma cen su ra, mas cer tos abu sos pre vis tos por lei são le gal men te pu ni dos.

Qu an to ao ca rá ter dos bra si le i ros, a pre gui ça é um dos seus
ca rac te rís ti cos, que ori gi nal men te tal vez não te nha exis ti do na mas sa da
po pu la ção, an tes da in tro du ção dos es cra vos. Des sa pre gui ça se ori gi -
nou, com o tem po, uma sé rie de atri bu tos de que es pa nhóis, fi xa dos em
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con di ções idên ti cas nas re pú bli cas li mí tro fes, fi ca ram isen tos. E por isto
é cos tu me des tes úl ti mos di ze rem aos es tran ge i ros que os bra si le i ros os
her da ram dos por tu gue ses, de quem des cen dem. Dos de fe i tos na ci o na is,
além da pre gui ça já men ci o na da, fa zem par te a fal ta de as se io, pre sun ção,
su per fi ci a li da de, des res pe i to às leis, e um na tu ral sen su a lis mo que fa vo re ce 
um modo de vida dis so lu to; em com pen sa ção o bra si le i ro se mos tra su -
pe ri or ao por tu guês, seu as cen den te, por ser um pou co me nos in cli na do à 
eco no mia mes qui nha, por sua gran de hos pi ta li da de, fru ga li da de, gra ti dão
e, na vida da fa mí lia, lou vá vel ve ne ra ção pe los pais. É-se fa cil men te in cli -
na do, de po is de um li ge i ro con ta to com o povo bra si le i ro, a jul gá-lo frio e 
in tra tá vel, e con tu do é exa ta men te a sua boa ín do le que de po is de me lhor
co nhe ci men to da ter ra e do povo atrai para ele, par ti cu lar men te os ale -
mães. Os bra si le i ros são des cri tos de mo dos mu i to di ver sos pe los di fe -
ren tes vi a jan tes que vi si ta ram o país; nas suas di fe ren tes ver sões pa re cem
con tra di zer-se, con for me lhes foi pos sí vel pe ne trar mais ou me nos pro -
fun da men te na vida do povo. Numa co i sa, po rém, es tão to dos de acor do,
e é que a es cra vi dão exer ceu in fluên cia gran de men te per ni ci o sa na evo lu -
ção do ca rá ter do povo. É, so bre tu do, no des dém com que é olha do o
tra ba lho e por meio do qual a pre gui ça pa re ce jus ti fi ca da, que se mos tra,
por toda par te, re tar da do o pro gres so no Bra sil. É ca rac te rís ti co nes se
sen ti do que os do nos de es cra vos de i xem só aos seus ne gros o tra ba lho
de ga nhar o ne ces sá rio à vida. Para isto os de têm nas ci da des, apren den do 
um ofí cio, para tra ba lha rem, e com o pro du to do seu tra ba lho sus ten ta -
rem seu se nhor. Só uma pe que na par te do seu ga nho fica para eles. Até
mes mo os es cra vos ve lhos, do en tes ou ale i ja dos sa bem eles como apro -
ve i tar, de i xan do-os ir men di gar, ti ran do uma por cen ta gem de sua co -
lhe i ta, como di re i to se nho ril, que co bram to das as no i tes. Re cen te men te
a Câ ma ra Mu ni ci pal do Rio de Ja ne i ro ado tou a ori gi nal de li be ra ção de
for ne cer li cen ças para men di gar me di an te um im pos to.

Pre fe re-se a uma ocu pa ção sé ria o ris co de um lu cro in cer to e 
em par te al gu ma do mun do a ân sia de fi car rico de pres sa e fa cil men te é
mais co mum que no Bra sil. Os bra si le i ros, ape sar dis so, como se cos tu ma 
di zer por tro ça, são “mi li o ná ri os de tem po”.

A to dos os mo men tos e em to das as oca siões o es tran ge i ro
ouve a con tra-se nha “Pa ciên cia!” re pe ti da pelo ho mem li vre como pelo
es cra vo quan do é so li ci ta do para se apres sar. O Bra sil pa re ce ser nis so
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exa ta men te o con trá rio da Amé ri ca do Nor te, que nun ca pára na sua ex ci -
tan te ati vi da de, e cujo lema “time is mo ney” se ria re ce bi do no Bra sil com
um ri si nho de es cár nio. O es tran ge i ro, mes mo de po is de per ma ne cer por
al gum tem po no país, é obri ga do a do mar pou co a pou co sua im pa ciên cia 
e adap ta-se, cal ma men te, à apá ti ca con cep ção, pre do mi nan te, da vida.

Alguns usos e cos tu mes do país que se fa zem no tar na vida pú -
bli ca são pe cu li a res. Entre eles está a edu ca ção das cri an ças e a si tu a ção
das se nho ras. As pri me i ras cres cem sem ne nhu ma se pa ra ção dos fi lhos
das es cra vas nas ci das na casa, e ad qui rem ami ú de os maus cos tu mes dos
ne gri nhos. As se nho ras vi vem tan to den tro de casa, onde con for me o
cos tu me da ter ra se en tre gam à com ple ta oci o si da de, que seus atri bu tos
de ca rá ter são mui pou co in flu en ci a dos pelo mun do ex te ri or. Um cer to
ca va lhe i ris mo dos ho mens, como o ser vi ço es cra vo sem pre pron to, fa vo -
re ce o cos tu me das mu lhe res só se ocu pa rem com o seu ador no. A bra si -
le i ra não re cla ma ne nhu ma fun ção na eco no mia do més ti ca, e até mes mo
as com pras, de toda es pé cie, são fe i tas pelo ma ri do, ou a se nho ra man da
bus car pelo es cra vo as co i sas de que pre ci sa para es co lher em casa. São
eles, por isto, vis tos cons tan te men te nas ruas, com amos tras e ob je tos, en -
tre as ca sas de seus se nho res e as lo jas. Os gas tos do belo sexo bra si le i ro
em jói as, ves ti dos e de ma is ar ti gos de luxo ex ce dem o cál cu lo mais ra zoá -
vel, de ma ne i ra que isso, jun to à ca res tia ge ral, tor na ex tra or di na ri a men te
cara a ma nu ten ção de um lar no Bra sil. Con tras tan do com essa ex tra va -
gân cia, os co mer ci an tes que i xam-se mu i to da par ci mô nia dos ho mens,
que qua se nada des pen dem com as suas pró pri as ne ces si da des pes so a is.
Que as se nho ras das me lho res clas ses se jam tão pou co vis tas nas ruas é
de vi do ao cos tu me da ter ra ve dar-lhes mos tra rem-se em pú bli co sem es -
tar acom pa nha das por um ca va lhe i ro. Aos ho mens, por sua vez, o cos tu -
me da ter ra não per mi te que le vem nas mãos o mais pe que no ob je to, nem 
mes mo um li vro. Isso é con si de ra do tra ba lho ex clu si vo de es cra vos.

Os bra si le i ros são mu i to con des cen den tes com a gen te li vre
de cor, o que pode ser de vi do ao fato de só pou cas fa mí li as bra si le i ras se 
po de rem ga bar de san gue sem mis tu ra. Quão gran de é a mis tu ra de
bran cos com ne gros, acar re tan do a de ge ne res cên cia da ori gi nal men te
su pe ri or raça ca u ca si a na, é no tó rio; mu i to me nos des mo ra li za do ra, em -
bo ra tam bém não sem in con ve ni en tes, é a mis tu ra de ín di os para a es -
sên cia da po pu la ção vin da da Eu ro pa.
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Os bra si le i ros são de uma de li ca de za ex tre ma e mu i to in cli -
na dos a atri bu í rem qua is quer mo dos me nos de li ca dos do que os seus,
nos es tran ge i ros, à fal ta de edu ca ção. Se se elo gia qual quer ob je to da
pes soa que nos re ce be, a res pos ta de pra xe é “está às or dens”! Isto, na
ma i o ria dos ca sos, não é um modo vão de fa lar, e sim um ofe re ci men to
sé rio. Como vi si ta se é sem pre bem re ce bi do a qual quer hora, sem pa re -
cer im por tu no; se o es tran ge i ro é con vi da do para hos pe dar-se na casa e
se ace i ta essa hos pi ta li da de, ofe re ci da de bom gra do, pode pro lon gá-la à
von ta de. Em todo caso, não se deve ter pre ten sões a uma co zi nha e
ou tras aten ções re quin ta das. Em com pen sa ção pode-se es tar per fe i ta -
men te à von ta de, po den do mes mo, sem pa re cer in de li ca do, de i xar a
hos pi ta le i ra mo ra da sem agra de cer. As me no res como as ma i o res exi -
gên ci as se rão sa tis fe i tas pe los bra si le i ros com a me lhor boa von ta de.

É im pos sí vel tra tar, em pou cas pa la vras, de to dos os atri bu tos 
do ca rá ter bra si le i ro, e ao mu i to que nes se sen ti do fica por di zer me re -
fe ri rei mais adi an te, no ca pí tu lo so bre vi a gens no Bra sil.

Ten do fa la do até aqui dos bra si le i ros, devo ago ra re fe rir-me às 
di ver sas na ci o na li da des que cons ti tu em uma par te im por tan te da po pu -
la ção. Aos ín di os já me re fe ri, pen so eu que com abun dân cia de de ta -
lhes, quan do tra tei da po pu la ção na ti va. Tra ta rei, prin ci pal men te, ago ra,
dos por tu gue ses do mi ci li a dos no Bra sil. Estes apre sen tam ape nas al gu ma
se me lhan ça de ca rá ter com os seus des cen den tes, e pos su em pou cas vir -
tu des que pos sam com pen sar as mu i tas que fal tam nes tes. Não go zam,
por isso, de gran de sim pa tia no país. Os bra si le i ros, pre ve ni dos con tra
eles, como, aliás, con tra to dos os es tran ge i ros, vo tam-lhes po si ti va men te 
ódio. Essa ini mi za de vem ain da dos tem pos co lo ni a is, quan do os bra si -
le i ros na tos eram fre qüen te men te pre te ri dos pe los por tu gue ses re -
cém-imi gra dos. Com pa ra dos com eles, os por tu gue ses de sen vol vi am
uma ati vi da de e uma ha bi li da de in con tes ta vel men te ma i o res no co mér -
cio, di an te das qua is o co mer ci an te bra si le i ro não ti nha a me nor van ta -
gem. Da tam des se tem po mu i tas al cu nhas pe jo ra ti vas que os bra si le i ros
apli cam aos seus as cen den tes.

Esse ódio aos es tran ge i ros por par te dos fi lhos do país afe tou 
tam bém, por mu i to tem po, os imi gran tes ale mães. “Ale mão” va lia, em
ge ral, por uma pa la vra in ju ri o sa. Gran de cul pa do des pre zo pe los ale mães 
cabe à cir cuns tân cia de não ter sido a imi gra ção ale mã de en tão es co lhi da
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en tre os me lho res ele men tos. Hoje isso mu dou in te i ra men te, e so bre tu do
a guer ra de 1870-1871 lhes gran je ou em alto grau, no Bra sil, uma si tu a -
ção de res pe i to e con si de ra ção de que não go za vam an tes.

O nú me ro de ou tros es tran ge i ros, como os chi ne ses, por
exem plo, é mu i to pe que no para ser con si de ra do aqui. Qu an to aos ne -
gros, te re mos ain da mu i tas opor tu ni da des de fa lar de les e so bre suas
pe cu li a ri da des.
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Ca pí tu lo IX

DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO BRASIL ATÉ
A QUEDA DO MINISTÉRIO POMBAL EM 1750

No co me ço des te li vro já se tra tou re su mi da men te do Bra -
sil e dos pri mór di os de sua his tó ria, mas não do seu de sen vol vi men to his -
tó ri co, cujo co nhe ci men to é ne ces sá rio para bem jul gar sua si tu a ção de
hoje.

De po is do Bra sil ter sido des co ber to pelo por tu guês Ca bral
(de sem bar cou pri me i ro na atu al Pro vín cia do Espí ri to San to), não se
deu ao país, na pri me i ra dé ca da, como já foi dito, a im por tân cia que era
dada na que le tem po às pos ses sões da Índia, con si de ra das de ines ti má vel 
va lor.

Os na ti vos fi ca ram gran de men te sur pre en di dos com a che ga da 
dos bran cos, mas não se por ta ram, de for ma al gu ma, hos til men te, por que 
es tes fo ram há be is bas tan te para tra tá-los amis to sa men te. Como to dos
os sel va gens, que ri am com im pa ciên cia fi car com os ob je tos in sig ni fi -
can tes que des per ta vam sua co bi ça, e que os por tu gue ses lhes pu nham
pro po si tal men te di an te dos olhos. De modo sin gu lar, po rém, não se
sen ti am in cli na dos, quan do os pre sen te a vam com al gum, a se mos trar



agra de ci dos. Pou co du ra va tam bém a ale gria da pos se do pe que no ob je to
que lhes da vam. O que lhes ca u sou ma i or ad mi ra ção foi o em pre go do
ma cha do e ou tros ins tru men tos cor tan tes de que os eu ro pe us se ser vi ram 
para a ere ção de uma cruz na pra ia da nova par te do mun do que aca ba va 
de ser des co ber ta.

Infe liz men te só se po di am en ten der por mí mi ca, e in com ple -
ta men te, com os abo rí gi nes, e para pre ve nir es ses in con ve ni en tes em
dias fu tu ros, de i xou Ca bral na cos ta do Bra sil, quan do re gres sou à pá -
tria, dois mo ços que, por te rem pra ti ca do di ver sos cri mes, ti nham sido
con de na dos a de gre do, para que apren des sem a lín gua dos na ti vos e pu -
des sem ser vir de in tér pre tes a ou tros vi a jan tes. A ma ri nha gem se te ria
de bom gra do apo de ra do de al guns sel va gens, para levá-los à pá tria, mas 
Ca bral não per mi tiu, achan do não ser di re i to tra ir sua con fi an ça com
esse ato de vi o lên cia. Não obs tan te, o ca pi tão de um na vio da fro ta, que
de via le var a Por tu gal a no tí cia da des co ber ta, apo de rou-se de dois abo -
rí gi nes, em ou tro pon to da cos ta, e le vou-os para Lis boa.

O in te res se que em Por tu gal se to mou pela nova des co ber ta
foi gran de, e ani mou mu i tos na ve ga do res, no ano se guin te, a ru ma rem
às cos tas sul-ame ri ca nas. Fo ram fun da das di ver sas fe i to ri as e não tar -
dou a ini ci ar-se em lar ga es ca la a ex plo ra ção do li to ral. Gran je ou me re -
ci da fama o na ve ga dor Cris tó vão Jac ques a quem se atri bui a des co ber -
ta da Ba hia, e que per cor reu toda a cos ta até ao Estre i to da Ma ga lhães, 
e em to dos os por tos em que to mou pos se da ter ra em nome do seu
so be ra no. A des tru i ção dos seus na vi os du ran te vi o len ta tem pes ta de
obri gou, fi nal men te, o des co bri dor a fun dar em ter ra uma co lô nia, sob 
o nome de Por to Se gu ro, que por mu i tos anos teve exis tên cia mi se rá -
vel.

A vi a gem de um na ve ga dor cas te lha no, de nome Solís, tam -
bém con cor reu mu i to para a ex plo ra ção da ter ra. Este per cor reu toda a
cos ta e che gou à baía do Rio de Ja ne i ro, cuja gran di o si da de o en cheu de
jus ta ad mi ra ção. Den tre o gran de nú me ro de na ve ga do res que per cor -
re ram as cos tas do Bra sil na pri me i ra dé ca da, os de ma i or im por tân cia,
além dos já ci ta dos, fo ram Ma ga lhães em 1825, e Di e go Gar cía, que um
ano de po is de sem bar cou lá.

No re i na do de D. João III, que logo de po is su biu ao tro no,
pen sou-se pri me i ro numa di vi são po lí ti ca da nova co lô nia, cri an do-se
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nove ca pi ta ni as. Por esse tem po o de sa ti na do mal ba ra to das ma i o res
ex ten sões des sa imen sa re gião fê-las cair nas mãos de aven tu re i ros, que 
di la ta ram seus do mí ni os à von ta de e por isso fo ram cha ma dos con quis -
ta do res. Com igual li be ra li da de pre sen te ou o go ver no por tu guês os
gran des do re i no com enor mes ex ten sões de ter ras no Bra sil, os qua is,
por isso, fo ram cha ma dos do na tá ri os.

Dois ir mãos, de nome Mar tim Afon so e Pero Lo pes de Sou sa,
fo ram os prin ci pa is fun da do res das pri me i ras co lô ni as, em 1531, e fa ci li -
ta ram com o seu pres tí gio a ida de mu i tos eu ro pe us para lá. Mar tim
Afon so ad qui riu me re ci da fama na ter ra re cém-des co ber ta, com a in tro -
du ção de ani ma is do més ti cos, que se acli ma ta ram com ex tra or di ná ria ra -
pi dez, e da cul tu ra da cana-de-açú car. Essa cul tu ra foi imi ta da em ou tras 
par tes, como por exem plo o Espí ri to San to, onde um cer to Cou ti nho se 
apo de rou das ter ras. Qu an do ali che gou, en con trou ain da um dos de gre -
da dos de i xa dos por Ca bral.

A baía de São Sal va dor (Ba hia) es ca pou por al gum tem po à
aten ção dos eu ro pe us, mas aos pou cos a co lo ni za ção se foi es ten den do
tam bém àque le se tor. O país re ce beu gran de re for ço de imi gran tes e co -
lo nos com a vin da dos in fe li zes per se gui dos por suas opi niões re li gi o sas, 
que pro cu ra vam re fú gio no Novo Mun do, ou dos con de na dos, pela jus -
ti ça, ao de gre do. A Inqui si ção, ins ta la da em Por tu gal, fez fu gi rem fa mí li -
as in te i ras para as so li dões do Novo Mun do e gran de foi o nú me ro de
ju de us que pelo mes mo mo ti vo ti ve ram de fu gir para o Bra sil.

Com o tem po, os sil ví co las vi ram que o nú me ro sem pre cres -
cen te de co lo nos eu ro pe us os per tur ba va na pos se até en tão in con tes ta -
da da ter ra, e acon te cia que as pri mi ti vas re la ções amis to sas até en tão
exis ten te se tor na vam fre qüen te men te ati tu des hos tis. Mu i tas fal tas de
tato dos bran cos fo ram o mo ti vo de que as guer ras en tre eles e os sil ví -
co las, daí por di an te, con ti nu as sem em al gu mas par tes do país, com
gran de en car ni ça men to, e nun ca mais ces sas sem com ple ta men te. Acon -
te ci men to des se tem po, his to ri ca men te do cu men ta do, cujo te a tro fo -
ram os ar re do res da Ba hia, me re ce ser men ci o na do aqui, por que mos -
tra como te ria sido fá cil, por meio de há bil en ten di men to amis to so, os
eu ro pe us exer ce rem in fluên cia so bre os abo rí gi nes e ao mes mo tem po
con du zi rem aque la gen te sim ples, por ca mi nhos pa cí fi cos, para uma
cul tu ra mais ele va da. Com a tri bo dos tu pi nam bás  vi via um por tu guês,
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cha ma do Álva res Cor re ia, que um na u frá gio ati ra ra às cos tas do Bra sil;
es ca pa ra ao ódio que de co me ço os ín di os lhe vo ta ram, e ti nha de po is
con quis ta do em tão alto grau sua ami za de, que ca sa ra com a fi lha de um
che fe. De vi do aos seus co nhe ci men tos e sua na tu ral afa bi li da de não
tar dou a exer cer uma es pé cie de do mí nio es pi ri tu al so bre toda a tri bo, a
que ne nhum ín dio se po dia fur tar, de ma ne i ra que o ele ge ram una ni me -
men te seu che fe. O rei de Por tu gal ti nha por esse tem po en tre gue a um
go ver na dor o ter ri tó rio onde Álva res man da va. O go ver na dor mar chou
ime di a ta men te com suas tro pas con tra os tu pi nam bás e apri si o nou
Álva res Cor re ia. De pres sa con se guiu tam bém que este, em quem a con -
vi vên cia com a sua gen te des per ta va vi vas re cor da ções da pá tria, des pre -
zas se in te i ra men te sua nova fa mí lia. Qu an do sua es po sa ín dia sou be
dis so, en fu re ceu-se cla man do vin gan ça e, re u nin do os ho mens da tri bo, 
pe diu-lhes para vin ga rem, no in fi el, o ul tra je que so fre ra. Os ín di os re u -
ni ram-se for man do for mi dá vel mas sa e ame a ça ram a co lô nia dos bran cos. 
Álva res, que mais do que to dos de via te mer a có le ra dos sel va gens, fu giu 
di an te dos ini mi gos au la dos por sua es po sa e pro cu rou, lon ge, pro te ção
con tra eles.

De po is de al gum tem po uma par te dos tu pi nam bás se ar re pen -
deu do ata que a Álva res, a que ti nham sido in du zi dos; lem bra vam-se
ain da de sua bon da de e dos mu i tos be ne fí ci os que ti nham re ce bi do por
seu in ter mé dio e re sol ve ram fazê-lo vol tar. Álva res ace i tou con fi an te,
com ou tros com pa tri o tas, esse con vi te. Per to da Ba hia, po rém, uma
tem pes ta de fez seu na vio na u fra gar, na ilha de Ita pa ri ca, e to dos os seus
pa trí ci os que pu de ram al can çar a ter ra fo ram mor tos e co mi dos pe los
sel va gens. Só ele es ca pou à cru el da de dos ín di os e se re con ci li ou com os 
que ti nham sido ca u sa de sua fuga. De po is de ter vol ta do para a com pa -
nhia da es po sa, con ti nu ou a ser para eles como um pai e ben fe i tor, so -
bre tu do para aque les que la men ta ram sua au sên cia, e que de po is cho ra -
ram por mu i to tem po sua mor te.

No ano de 1549 foi fun da da, por or dem do Rei D. João III,
de Por tu gal, no mes mo lu gar onde vi via Álva res, a ca pi tal da Ba hia, por
Tomé de Sou sa, o fu tu ro go ver na dor-ge ral. Os pri me i ros ha bi tan tes
fo ram 600 vo lun tá ri os, 1.500 sen ten ci a dos e al gu mas fa mí li as de imi -
gran tes, que vol ta ram vo lun ta ri a men te as cos tas à pá tria, para sem pre.
Gra ças à in fluên cia de Álva res Cor re ia os co lo nos ti ve ram a mais efi ci en te 
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aju da por par te dos ín di os na cons tru ção da ci da de. A ini mi za de en tre os 
eu ro pe us e os abo rí gi nes, que mais tar de de ge ne rou em ver da de i ra guer ra
de ex ter mí nio, foi re a ce sa por te rem os je su í tas, que, nes se ín te rim, ha -
vi am che ga do, ten ta do im pru den te men te im pe dir as bár ba ras fes tas ca -
ni ba les cas. Só o medo das ar mas de fogo eu ro péi as evi tou que os ín di os 
le vas sem a efe i to sé rio ata que con tra a ci da de e fez com que se re ti ras sem 
no va men te para as flo res tas.

Por esse tem po ocor reu uma mu dan ça no go ver no, pela qual
Du ar te da Cos ta pas sou a ad mi nis trar o Impé rio co lo ni al, na Amé ri ca
do Sul, em lu gar do go ver na dor-ge ral. Em sua com pa nhia vi e ram mu i tos
je su í tas, que, para fu gi rem à vi gi lân cia do go ver na dor, que não to le ra va
ne nhu ma ou tra au to ri da de, re ti ra ram-se para as lon gí quas pa ra gens do
rio Pa ra guai, onde em 1552 fun da ram as mis sões que mais tar de ad qui -
ri ram tão gran de in fluên cia, sob a di re ção do Pa dre Anchi e ta.

Nes se en tre tem po foi des per ta da em ou tros pa í ses a aten ção
para a re gião re cém-des co ber ta, e a per se gui ção con tra os pro tes tan tes
na Fran ça, no re i na do de Hen ri que II, le vou gran de nú me ro de fran ce ses,
sob a li de ran ça de um cer to Vil le gag non, a fu gir para o Bra sil e lá fun dar 
uma nova pá tria. Ele e seus com pa nhe i ros apor ta ram pro po si tal ou aci -
den tal men te na baía do Rio de Ja ne i ro, cuja si tu a ção van ta jo sa os no vos
imi gran tes acha ram ex ce len te para nela se es ta be le ce rem. Com o fa vor
do Almi ran te Co ligny au men tou o nú me ro de pro tes tan tes fu gi ti vos da
Fran ça no novo asi lo, sob a pro te ção de Vil le gag non. A pre tex to de pro -
mo ver mais rá pi do flo res ci men to da co lô nia fran ce sa, por in ter mé dio de 
suas li ga ções na Fran ça, Vil le gag non fez-se de vela, no ano de 1557, de
vol ta à pá tria, en quan to sua gen te, so fren do gran des pri va ções, aguar da va
seu re gres so. Vil le gag non, po rém, des le al, tra iu a ex pec ta ti va dos seus
pro te gi dos, por que, ao che gar à Fran ça, não só de i xou seus cor re li gi o ná -
ri os aban do na dos lon ge da pá tria, como tam bém ab ju rou o pro tes tan -
tis mo. Os pro tes tan tes fer re te a ram por isso seu nome, cog no mi nan do-o 
“Caim da Amé ri ca”.

Não tar dou mu i to e a co lô nia fran ce sa teve de sus ten tar ru des 
com ba tes, por que, em bo ra os por tu gue ses em prin cí pio pou co se in co -
mo das sem com o es ta be le ci men to dos fran ce ses e não lhes ti ves sem
opos to ne nhum obs tá cu lo, não era in di fe ren te aos je su í tas, es ta be le ci dos 
mais ao sul, ver seu do mí nio li mi ta do pela imi gra ção de pro tes tan tes
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fran ce ses. E sou be ram des per tar o in te res se do go ver no por tu guês e in -
ci tá-lo a pro mo ver sua ex pul são. Os in tru sos per de ram, na luta com os
por tu gue ses, suas con quis tas de até en tão, mas en con tra ram re fú gio no
con ti nen te en tre a tri bo sua ali a da, a dos tu pi nam bás.

To das as ou tras pe que nas lu tas, ao lon go da cos ta, ti ve ram sú -
bi to fim quan do os ai mo rés, des cen do das dis tan tes e ig no tas re giões do 
vas to in te ri or, ata ca ram as co lô ni as dos eu ro pe us, des de a Ba hia até ao
Rio de Ja ne i ro, des tru in do-as qua se que in te i ra men te, de ma ne i ra que só 
es cas sas mi nas de ram tes te mu nho, nos sé cu los que se se gui ram, de sua
exis tên cia.

Mais para o sul se ti nham ao mes mo tem po es ta be le ci do
mu i tos por tu gue ses, que, aos pou cos po rém, se as sel va ja ram, em alto
grau, pela mes ti ça gem com os ín di os. Con tu do, o ex tra or di ná rio es pí ri to 
em pre en de dor des sa gen te, que re ce beu de po is o nome de pa u lis tas, da
co lô nia de São Pa u lo, onde ha bi ta vam, era tão gran de, que eles, mais do
que to dos os ou tros co lo nos, exer ce ram gran de in fluên cia so bre o de -
sen vol vi men to his tó ri co do país. O Bra sil deve qua se to das as des co ber tas 
no in te ri or à sua apa i xo na da avi dez de ri que zas e de aven tu ras. Seu sen so 
ili mi ta do de li ber da de, que não que ria re co nhe cer nem as bar re i ras das
leis pá tri as nem a au to ri da de es pi ri tu al dos je su í tas, fa zia de les ami gos
pou co se gu ros, e mu i tas ve zes ini mi gos de cla ra dos, des tes úl ti mos.

Os es for ços dos je su í tas, para gra du al men te tor na rem os ín di os 
cris tãos e ami gos dos bran cos, re ve la ram-se os mais be né fi cos e efi ci en tes, 
e não fal tam exem plos de seus sa cri fí ci os e sua co ra gem, por meio dos
qua is sou be ram as se gu rar a paz às co lô ni as dos eu ro pe us ame a ça das.

Os be ne fí ci os que os ín di os da Amé ri ca do Sul re ce be ram dos 
imi gran tes eu ro pe us fo ram, em ge ral, mu i to pou cos; pa re cia, até, que
tudo se con ju ra va para sua des tru i ção. Se a for tu na fa vo re ceu em prin cí -
pio suas ar mas, com o de cor rer do tem po se tor na ra cada vez mais fra ca 
sua re sis tên cia aos seus ini mi gos bran cos. Mais tar de lhes sur giu, na va -
río la, tra zi da pe los eu ro pe us para o Bra sil, um ini mi go ain da mais ter rí vel,
e como ali a do dela um pe río do de gran de fome des bas ta ra suas fi le i ras.

Mu i to cedo se apre sen tou aos lu sos a ne ces si da de de au men tar
os bra ços para o tra ba lho, e jul gou-se não ser pos sí vel en con trar me lhor
des ti no, para os pri si o ne i ros de guer ra, que fa zer de les es cra vos dos
co lo nos. Isto os le vou às ca ça das de es cra vos, que fo ram pri me i ro re a li -
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za das pe los pa u lis tas, com o as sen ti men to das au to ri da des da Inqui si ção, 
nos me a dos do sé cu lo de zes se is, e fo ram o ger me do in ten so trá fi co de
es cra vos com a Áfri ca.

Os co lo nos fran ce ses re fu gi a dos sob a pro te ção dos tu pi -
nam bás, na baía do Rio de Ja ne i ro, ti nham, de po is de 10 anos de sos se go,
di la ta do seu do mí nio por tal for ma, que os por tu gue ses re ce a ram por
sua até en tão in dis cu tí vel pos se, e de ci di ram re i ni ci ar, com o au xí lio dos
je su í tas, sua ex pul são. Du ran te todo um ano re sis ti ram aos ata ques dos
por tu gue ses, co man da dos por Está cio de Sá; fi nal men te, po rém, fo ram
for ça dos a fu gir e em bar car para Per nam bu co. Mas sua ten ta ti va de de -
sem bar que, ali, fa lhou, di an te da ener gia do go ver na dor lo cal, só lhes
res tan do a vol ta para a Fran ça.

Os por tu gue ses apres sa ram-se em apro ve i tar a vi tó ria e fun -
da ram a ci da de do Rio de Ja ne i ro, na baía do mes mo nome mun di al -
men te fa mo sa. O pri me i ro go ver na dor do Rio de Ja ne i ro, um pri mo de
Sá, tra tou cru el men te al guns he re ges fran ce ses que fi ca ram em ter ra.
Entre eles se en con tra va um cal vi nis ta no tá vel pelo seu sa ber e pre di -
ca dos, de nome Jean Bolés, que, con fi an do na cul tu ra eu ro péia dos ven -
ce do res, se re fu giou en tre eles. Mas, ten do sido acu sa do de he re sia pelo
je su í ta Lou is de Grans, de i xa ram-no de fi nhar num cár ce re du ran te oito
anos, para de po is exe cu tá-lo como he re ge no Rio de Ja ne i ro, que ti nha
en tão o nome de São Se bas tião.

Os fran ce ses re a pa re ce ram na baía do Rio de Ja ne i ro cer ca do 
ano de 1570, com qua tro na vi os, para se es ta be le ce ram no va men te no
Bra sil. Mas en con tra ram sua ru í na, por que o go ver na dor os ata cou de
sur pre sa, ven ceu sua obs ti na da re sis tên cia e ani qui lou-os.

Os je su í tas, en tre tan to, ti nham com mu i ta fe li ci da de di la ta do
sem ces sar seus do mí ni os e po de rio no sul do Bra sil, e para po de rem
con ti nu ar com mais ener gia a exe cu ção de seus vas tos pla nos nes se sen -
ti do, re qui si ta ram no vos re for ços da pá tria, Por tu gal. Foi apres ta da em
Lis boa uma fro ta que ex ce deu em for ça to das as ou tras an te ri or men te
des ti na das ao Bra sil, e 69 pa dres da Com pa nhia de Je sus em bar ca ram
nela com des ti no às pos ses sões da Amé ri ca do Sul. Mas Jac ques Sore,
cé le bre cor sá rio pro tes tan te nor man do, ti nha ju ra do que, para vin gar
seus cor re li gi o ná ri os fran ce ses, ma ta ria to dos os ca tó li cos que lhe ca ís -
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sem nas mãos. Esse ou sa do pi ra ta con se guiu der ro tar to dos os na vi os
por tu gue ses, sa cri fi can do à sua vin gan ça até o úl ti mo dos je su í tas.

Gol pe igual men te duro, para as mis sões, foi a mor te, em
1571, do je su í ta Nó bre ga, a quem tan to deve a co lo ni za ção do Bra sil e a 
do tão pro pí cio à or dem e não me nos fa mo so pri me i ro go ver na dor por -
tu guês no Bra sil, Mem de Sá, que du ran te 14 anos teve nas mãos as ré -
de as do go ver no. Para seu lu gar fo ram man da dos de Lis boa dois ca pi -
tães-ge ne ra is, em nome do Rei D. Se bas tião, que nes se ín te rim su bi ra ao
tro no de Por tu gal, os qua is mu i to se es for ça ram pelo ex ter mí nio dos ín -
di os, so bre tu do na zona da baía do Rio de Ja ne i ro. Entre 8.000 a 10.000
ín di os fo ram mor tos e fe i tos pri si o ne i ros nes sa guer ra de per se gui ção, e
a fú ria dos per se gui do res não se acal mou se não de po is que os in fe li zes
tu pi nam bás se re ti ra ram para lon gín quo in te ri or, no nor te.

Assim que o sos se go fi cou re la ti va men te res ta be le ci do, vol ta -
ram-se os por tu gue ses no va men te, com afã, para a agri cul tu ra. Aven tu -
re i ros em pre en de do res, po rém, ani ma dos polo exem plo dos es pa nhóis
nas re giões vi zi nhas, en tre ga ram-se à pro cu ra de mi nas de ouro e de
pra ta, o que le vou mais tar de à des co ber ta da ri quís si ma re gião me ta lí fe ra
de Mi nas Ge ra is.

Não de i xou de exer cer in fluên cia so bre o Bra sil a mor te, a 4
de agos to de 1578, do Rei D. Se bas tião, na san gren ta ba ta lha de Alcá -
cer-Ki bir, e a as cen são ao tro no de seu tio-avô, o Car de al D. Hen ri que.

Seja por que os fran ce ses jul ga ram aza do o mo men to para re a -
li za rem com êxi to sua ve lha as pi ra ção de do mí nio, seja por te rem os
seus ali a dos os in du zi do a isso, o cer to é que re i ni ci a ram as hos ti li da des
con tra seus ri va is, mas fo ram logo no va men te ba ti dos e ex pul sos.

Com a mor te do car de al-rei, a Espa nha se ti nha, nes se in ter -
reg no, em con se qüên cia da guer ra de su ces são re sul tan te, apo de ra do da
co roa de Por tu gal, e a po lí ti ca do Rei Fi li pe II fez com que o Bra sil fi -
cas se numa po si ção de ini mi go em re la ção à Ingla ter ra, com quem até
en tão man ti nha re la ções amis to sas. Na es pe ran ça de fa zer mais ri cas
pre sas na, dali por di an te, pos ses são es pa nho la, apre sen ta ram-se di ver sas
ex pe di ções in gle sas con tra o Bra sil. Qu a se to das as co lô ni as dos por tu -
gue ses so fre ram ata ques dos in gle ses, que em mu i tas opor tu ni da des re -
gres sa ram do Bra sil car re ga dos de ines ti má ve is pre sas.
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Re pe ti das des co ber tas de ri cas mi nas de ouro e de pra ta acir -
ra ram por esse tem po, ao mais alto grau, a co bi ça da cor te es pa nho la, e
quan do um des cen den te do fa mo so Álva res Cor re ia pro me teu ao Rei
Fi li pe re ve lar onde se acha va a mais rica mina de pra ta, con tra a ou tor ga
de fo ros de no bre za, mu i tos es pa nhóis se pre pa ra ram para pro cu rar, por 
con ta pró pria, as mi nas de Cor re ia, cuja pre ten são ti nha sido in de fe ri da,
e que por isso guar da va seu se gre do.

No in te ri or do país os es pa nhóis, em bus ca de te sou ros, en -
con tra ram seus ver da de i ros do nos, os ín di os, com os qua is ti ve ram de
tra var com ba tes san gren tos. Como ven ce do res nes ses com ba tes se gui am
o exem plo an tes dado pe los por tu gue ses, e ar ras ta vam os pri si o ne i ros de 
guer ra à es cra vi dão. Isso ir ri tou por tal for ma os sil ví co las, que es tes se
vol ta ram até mes mo con tra seus pa cí fi cos ca te qui sa do res je su í tas. Só em 
1603 uma ín dia, que ti nham apri si o na do e cuja ami za de ti nham con quis -
ta do pelo bom tra ta men to, tor nou pos sí vel tra ta dos de paz en tre os co -
lo nos e os ín di os. Um je su í ta, de nome Do min gos Ro dri guez, con clu iu
o tra ba lho de paz e por mu i to tem po as tri bos sel va gens se fi xa ram per to
dos co lo nos, até que as mo lés ti as que se pro pa ga ram en tre eles os le va ram 
a pro cu rar no va men te a so li dão das flo res tas.

Pou co an tes da Gu er ra dos Trin ta Anos, na Ale ma nha, os
fran ce ses ten ta ram no va men te apo de rar-se de uma par te do con ti nen te
sul-ame ri ca no; con tu do, essa ten ta ti va foi mais um em pre en di men to
par ti cu lar, sob a pro te ção do go ver no, do que ins pi ra do por este. O pla no 
era es ta be le cer re la ções co mer ci a is van ta jo sas. Os ex pe di ci o ná ri os fran -
ce ses de sem bar ca ram na ilha do Ma ra nhão e fo ram, cer ta men te, os
pri me i ros que ex plo ra ram mais de per to a re gião do Ama zo nas. Por um 
par de anos o go ver no ig no rou a pre sen ça dos fran ce ses no Nor te do
país; quan do, po rém, teve dela co nhe ci men to, re sol veu ime di a ta men te
ex pul sá-los. Re sul tou por fi a do cer co ao for te cons tru í do pe los in tru sos
e com ba tes ex tre ma men te san gren tos, mas, não obs tan te o he ro ís mo da
re sis tên cia, e a fome que se ma ni fes tou no acam pa men to dos bra si le i ros, 
a luta ter mi nou com a ex pul são dos fran ce ses.

Entre tan to, a Ho lan da, cujo po de rio es ta va no auge, ti nha
vol ta do sua aten ção para o Bra sil, tan to por in te res se pelo co mér cio
como por ini mi za de à odi a da Espa nha, e pen sou na con quis ta das Amé -
ri cas por tu gue sa e es pa nho la. Para este fim foi fun da da uma em pre sa,
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que se cha mou Com pa nhia das Índi as Oci den ta is, e que se in cum biu da
exe cu ção dos am bi ci o sos pla nos do go ver no ho lan dês. A Com pa nhia
das Índi as Oci den ta is apres tou para esse fim uma fro ta de cer ca de 16
ve las, que sob o co man do de três ho mens há be is, en tre eles o Almi ran te 
Pa ter, ru mou para o Oci den te.

Embo ra sa be do ra do pe ri go que cor ria a co lô nia do Bra sil, a
Espa nha nada fez para en fren tar o ata que que a ame a ça va. Os ho lan de -
ses ti ve ram as sim um tra ba lho fá cil e to ma ram pos se duma co lô nia após 
ou tra na cos ta do Bra sil. Por fim fo ram en fren ta dos pe los pró pri os
bra si le i ros che fi a dos pelo bis po da Ba hia, Mar cos Te i xe i ra. Ele i to co -
man dan te-em-che fe, o pre la do in fla mou suas pou cas tro pas com pa la vras
in can des cen tes para a luta e le vou-as à vi tó ria. Um dos ge ne ra is ini mi gos,
Va u dort, per deu a vida nes se com ba te e os ho lan de ses es ti ve ram a pon to 
de per der o fru to de to das as vi tó ri as de até en tão. Pou co de po is, po rém,
Te i xe i ra mor reu e o co man do em che fe dos bra si le i ros pas sou a ou tras
mãos.

A Espa nha co me çou aos pou cos a ver que tudo es ta va em
jogo se as co lô ni as não fos sem acu di das a tem po. Apres tou para isso
uma for ça po de ro sa, sob o co man do de D. Fra di que de To le do, para so -
cor rer o Bra sil. A mes ma ati tu de por par te dos ho lan de ses fez com que
a guer ra se tor nas se mu i to vi o len ta. A cam pa nha, con du zi da em prin cí -
pio com tan ta sor te para os ho lan de ses, to mou as pec to des fa vo rá vel
para es tes, até que no ano de 1626 o Almi ran te Pa ter pôde in fli gir sen sí vel 
der ro ta aos es pa nhóis, apo de ran do-se, em alto-mar, dos na vi os que iam
anu al men te do Mé xi co para a Espa nha car re ga dos com os mais ri cos
te sou ros em ouro, pra ta e pe dras pre ci o sas.

Qu a se com o mes mo en car ni ça men to com que, por esse
tem po, na ções e sec tá ri os de di ver sos cre dos se em pe nha vam em lu tas
san gren tas, as sim tam bém ho lan de ses, es pa nhóis e por tu gue ses lu ta vam, 
no solo bra si le i ro, pela su pre ma cia. A sor te da guer ra era ora a fa vor de
uns, ora de ou tros, e por mu i to tem po fi cou du vi do so so bre a quem
ca be ria a vi tó ria fi nal. A ma i or per se ve ran ça e re sis tên cia foi re ve la da
pe los bra si le i ros. São inú me ros os exem plos de fe i tos glo ri o sos dos co -
lo nos des se tem po, ates tan do seu he ro ís mo. Assim é que a his tó ria re la ta 
o fe i to de um jo vem des te mi do, que du ran te o cer co do Re ci fe pe los ho -
lan de ses sou be ani mar por tal for ma seus 37 com pa nhe i ros de ar mas,
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que re sis ti ram du ran te seis dias aos es for ça dos ata ques de 4.000 ho mens 
pro vi dos de po de ro sa ar ti lha ria, quan do do as sal to ao For te de São Jor ge.
O jo vem he rói cha ma va-se Vi e i ra. Con tu do a si tu a ção dos por tu gue ses
era pior do que a dos ho lan de ses. Fal ta vam-lhes mu ni ção, ví ve res e
rou pas, e a Espa nha era mu i to mo ro sa na re mes sa de au xí li os, de vi do
ao mu i to que a guer ra com a Ale ma nha exi gia dela.

Tal vez a Espa nha ti ves se de sis ti do en tão in te i ra men te da pos se
do Bra sil, se nova cir cuns tân cia não ti ves se no va men te des per ta do o in -
te res se es pa nhol pela Amé ri ca. Che ga ra ao co nhe ci men to de les que se ria
en vi a da uma fro ta ho lan de sa sob o co man do do Almi ran te Adri an Pa ter
para, pela se gun da vez, apre sar os ga leões do Mé xi co. O mi nis tro es pa -
nhol, que re ce a va nova per da de tão gran de ri que za, en vi ou im por tan tes 
re for ços ao en con tro dos na vi os es pe ra dos, sob o co man do de D.
Oquen do. Este se en con trou com o Almi ran te Pa ter di an te de Re ci fe e
fe riu-se en tre as duas es qua dras a mais tre men da ba ta lha que ja ma is se
vira nes sas águas. Ambos os la dos se ba te ram com igual co ra gem, mas,
por fim, a vi tó ria pen deu para os es pa nhóis. Qu an do o bra vo Almi ran te
ho lan dês viu que cor ria o ris co de cair nas mãos do ini mi go, atirou-se ao 
mar, pro nun ci an do a me mo rá vel fra se: “O Oce a no é a úni ca se pul tu ra
dig na de um al mi ran te ba ta vo!”

No pri me i ro mo men to de medo, dos es pa nhóis e por tu gue ses 
que de sem bar ca vam, a guar ni ção ho lan de sa in cen di ou a ame a ça da ci da de
de Olin da.

A vi tó ria es pa nho la no mar não pro du ziu gran des fru tos, por -
que, en tre as tro pas re cru ta das em to das as na ções e sob o co man do do
Con de Bag nu o lo, re ben tou uma re vol ta. No co me ço, os ho lan de ses
pou co apro ve i ta ram essa cir cuns tân cia, que lhes era tão fa vo rá vel, até
que um mu la to de nome Ca la bar, que por mo ti vo de uma rixa qual quer
se que ria vin gar de seus pa trí ci os,∗ se pas sou para o ini mi go. Gu i a dos
por este trâns fu ga os ho lan de ses ob ti ve ram mu i tas van ta gens, de ma ne i ra
que jul ga ram po der fir mar nova e du ra dou ra men te seu do mí nio. Mas, já
no ano de 1633, so fre ram no va men te uma der ro ta, que te ria sido de gra -
ves con se qüên ci as se o ca pi tão-mor es pa nhol Ma ti as de Albu quer que∗∗
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dis pu ses se de ca va la ria para per se guir o ini mi go. Não de mo rou mu i to, e
os ho lan de ses se re fi ze ram das per das so fri das, le van do no va men te van -
ta gem so bre o ini mi go es cas sa men te au xi li a do pe los es pa nhóis, além de
que com eles es ta vam tam bém hor das ín di as, que ti ve ram en tão opor tu -
ni da de de ver sua pró pria cru el da de ex ce di da pe los eu ro pe us.

Foi por esse tem po que os ho lan de ses, com o au xí lio do tra i dor 
Ca la bar, se ti nham apos sa do de gran de par te do nor te do Bra sil. O úni co 
ba lu ar te que cons ti tu ía obs tá cu lo à sua mar cha vi to ri o sa era Per nam bu co,
de fen di do pelo bra vo Albu quer que. Um ge ne ral ho lan dês, Arti si osky,
po lo nês de nas ci men to, si ti ou a ci da de e for çou, pela sua obs ti na ção, a
guar ni ção, de po is de ter pas sa do pe los hor ro res da fome, a ca pi tu lar. A
ma i or par te da po pu la ção de i xou, com mu lhe res e fi lhos, Per nam bu co, e 
se en tre gou con fi an te à di re ção do co man dan te Albu quer que. Va len do-se
da tra i ção dum por tu guês que até en tão vi ve ra en tre os ho lan de ses, con -
se gui ram os bra si le i ros ocu par Por to Cal vo e tam bém exi gir a en tre ga de 
Ca la bar que, em con se qüên cia de sua tra i ção con tra os pró pri os pa trí ci os,
te ria de ser exe cu ta do.

No ano de 1635, pela ter ce i ra vez, o medo da per da dos na vi os 
me xi ca nos car re ga dos de te sou ros le vou os es pa nhóis a man da rem
tro pas au xi li a res para as águas e cos tas bra si le i ras. Ven do isso, os ho lan -
de ses re sol ve ram pe dir tam bém re for ços à pá tria, e Ma u rí cio de Nas sau, 
um pri mo do co nhe ci do Stad hou der, apa re ceu, para com for ças mais
con si de rá ve is re to ma rem aos es pa nhóis suas even tu a is pre sas. Os bra si -
le i ros pu se ram-se em guar da com a co ra gem do de ses pe ro, mas o as tu -
ci o so lí der al can ça va vi tó ria após vi tó ria e en tre ou tras a re con quis ta de
Por to Cal vo.

Como, em con se qüên cia des ses acon te ci men tos, os ha bi tan tes 
de Per nam bu co se vi ram for ça dos a fu gir, pro cu ra ram re fú gio na Pro -
vín cia de São Sal va dor (Ba hia). Os de ta lhes des sa emi gra ção em mas sa
são pin ta dos pe los his to ri a do res com as co res mais ne gras. Per se gui dos
pelo ini mi go cru el, pelo ca lor e pela fome, atra ves san do ín vi as re giões,
mu i tos dos bra si le i ros fu gi ti vos per de ram a vida, e os res tan tes só de po is
de te rem so fri do as mais du ras pro va ções al can ça ram o lon gín quo fim
da vi a gem. Ma u rí cio de Nas sau dis tin guiu-se, mes mo como ven ce dor,
por uma sá bia mo de ra ção, e es for çou-se o quan to pôde para con ter a in -
dis ci pli na de suas tro pas. Con tu do, co me teu mu i tas ar bi tra ri e da des para

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 231



en ri que cer o te sou ro da Ho lan da, o que deu mo ti vo a acu sa rem-no de
co bi ça. Os ho lan de ses, como ven ce do res, tam bém não fo ram mu i to
to le ran tes com os ca tó li cos.

O pas so se guin te que Ma u rí cio em pre en deu foi o ata que a
São Sal va dor, que era de fen di da pelo Con de de Bag nu o lo. Ape sar dos
ho lan de ses te rem sur gi do di an te da ci da de com 40 na vi os e 7.800 ho mens 
de tro pas de de sem bar que, não fo ram bem-su ce di dos nes sa em pre sa. O
Prín ci pe Ma u rí cio foi der ro ta do e teve de re ti rar-se.

De vi do à ex ten são do Bra sil a in fluên cia dos acon te ci men tos
be li co sos em Per nam bu co e na Ba hia não se fez sen tir mu i to nas de ma is 
pro vín ci as. Sem se in co mo da rem com a guer ra dos ho lan de ses con tra os 
seus com pa tri o tas, os co lo nos bra si le i ros con ti nu a ram, mes mo nas pro -
vín ci as do Nor te, a to mar, pra ti can do para isso as ma i o res cru el da des e
des le al da des, no vos tra tos de ter ra aos abo rí gi nes. Por esse tem po teve
tam bém lu gar o re co nhe ci men to do rio Ama zo nas em toda sua ex ten são,
por Te i xe i ra, que de po is de su pe rar os ma i o res obs tá cu los che gou ao
Peru. Se lhe qui ser mos dar cré di to, as mar gens do Ama zo nas de vi am
por esse tem po ser mu i to mais po pu lo sas que hoje. Fala ele aos seus
com pa tri o tas numa po vo a ção, ju ri ma nas, que vi si tou, cujo cir cu i to ti nha
mais duma lé gua.

Os es pa nhóis fa zi am no vos es for ços para ex pul sar Ma u rí cio
de Nas sau, que di la ta va cada vez mais seu po de rio. De Lis boa man da ram
uma fro ta con si de rá vel e tro pas de de sem bar que sob o co man do de
Fran cis co de Mas ca re nhas, Con de da Tor re, que, po rém, de po is da lon ga
e fas ti di o sa vi a gem e in di zí ve is so fri men tos, foi qua se in te i ra men te
des tru í da, em 1640, di an te do Re ci fe.

A 1º de de zem bro de 1640, Por tu gal se li ber tou do jugo da
Espa nha, acon te ci men to de gran de im por tân cia para o Bra sil, ten do
sido o Du que de Bra gan ça, sob o nome de D. João IV, acla ma do seu rei. 
A no tí cia da mu dan ça do go ver no eco ou de mo dos di ver sos no Bra sil; a 
quem me nos agra dou a re vi ra vol ta foi aos ho lan de ses. D. João IV, po rém,
es ta va in cli na do a man ter re la ções amis to sas com os ba ta vos e fir mou
uma tré gua de dez anos com eles.

O cres cen te pres tí gio de Ma u rí cio de Nas sau, po rém, en chia o 
go ver no ho lan dês de re ce i os, por des con fi a rem de que o Prín ci pe as pi -
ra va à in de pen dên cia do ter ri tó rio con quis ta do, e as sim foi cha ma do ele
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ines pe ra da men te à Ho lan da, ape sar de pou co tem po an tes, sob sua ad -
mi nis tra ção (em bo ra vi o lan do ver go nho sa men te a tré gua), ter sido con -
quis ta do o Ma ra nhão, e de en tra rem anu al men te, de vi do aos seus es -
for ços, so mas enor mes para o te sou ro da Com pa nhia das Índi as Oci -
den ta is.

O já ci ta do jo vem he rói Vi e i ra, que ani nha va no co ra ção o de -
se jo de li ber tar seu país do jul go es tran ge i ro pro tes tan te, sou be des per tar
o mes mo ane lo nos com pa tri o tas e fo men tar uma cons pi ra ção nes se
sen ti do. Qu an do os ho lan de ses ti ve ram co nhe ci men to dis so pu se ram
sua ca be ça a prê mio, mas sem ne nhum re sul ta do. As tro pas que tam bém 
fo ram man da das pelo vice-rei do Bra sil con tra Vi e i ra, para aba far a re -
be lião, que já se ma ni fes ta va, nada adi an ta ram por que logo se pas sa ram
para os re vol to sos. Den tro em pou co a luta to mou um ca rá ter mu i to
sé rio, e to das as cir cuns tân ci as se uni am con cor ren do para o êxi to dos
bra si le i ros; o co man dan te Ho ogs tra a te, que co man da va o For te Na za ré,
en tre gou aos bra si le i ros esse pos to im por tan te me di an te 18.000 tá le res.
Por to Cal vo não pôde re sis tir aos im pe tu o sos ata ques de Cris tó vão Ca -
val can ti, e Va len tim Roc cia apo de rou-se da ci da de edi fi ca da na em bo ca -
du ra do São Fran cis co. Vi e i ra tri un fa va em toda par te, to man do de sin te -
res sa da men te so bre seus om bros a ma i or par te do sa cri fí cio da guer ra.
Pa ga va aos guer re i ros o sol do de vi do e in cen di a va suas pro pri e da des
para im pe dir o avan ço do ini mi go.

Assus ta dos com os su ces sos de Vi e i ra e as der ro tas dos seus 
pró pri os ge ne ra is, apres ta ram-se os ho lan de ses re u nin do to das as for -
ças para de fen der suas pos ses sões no Bra sil. Isso le vou o rei de Por tu -
gal a man dar nu me ro sas for ças sob o co man do de Fran cis co Bar re to
de Me ne ses para o Bra sil, onde Vi e i ra, com no bre des pren di men to,
pas sou vo lun ta ri a men te o co man do em che fe dos bra si le i ros sob seu
co man do ao che fe en vi a do pelo Rei. A cé le bre ba ta lha que se fe riu em
1648, nos mon tes Gu a ra ra pes, a pou cas ho ras do Re ci fe,∗ na qual os
por tu gue ses e bra si le i ros ob ti ve ram bri lhan te vi tó ria so bre os ho lan de -
ses, foi o pri me i ro fe i to de ar mas de suas for ças re u ni das. Por mu i to
tem po pôde, po rém, o ge ne ral Si gis mun do re sis tir aos ata ques ini mi -
gos, e ha via já sete anos que du ra va a luta, na qual am bos os par ti dos
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eram cada vez me nos au xi li a dos pe las res pec ti vas me tró po les, de ma -
ne i ra a fi ca rem fi nal men te qua se re du zi dos aos seus pró pri os re cur sos.
O des fe cho da guer ra se pro te la ria por mais tem po ain da, por se rem
os ho lan de ses, não obs tan te suas per das nou tros se to res, se nho res do
mar, en quan to aos por tu gue ses fal ta vam na vi os para dis pu tá-lo, se não
sur gis se de re pen te uma es qua dra por tu gue sa man da da para pro te ger o 
co mér cio ma rí ti mo. Os in sis ten tes pe di dos dos bra si le i ros de ci di ram
seu co man dan te a au xi liá-los ata can do o Re ci fe, que os ho lan de ses tão
obs ti na da men te de fen di am.

O co man dan te Bar re to, como jus to pre i to ao mé ri to de Vi e i ra,
pas sou-lhe, para esse pro vá vel úl ti mo ato da cam pa nha, o co man do em
che fe. Vi e i ra jus ti fi cou in te i ra men te a con fi an ça de po si ta da nele e to mou
de as sal to, uma após ou tra, as po si ções for ti fi ca das dos ho lan de ses. Os
mu ros da ci da de fo ram der ri ba dos por meio de mi nas. Os ín di os, até
en tão ali a dos dos ho lan de ses, fu gi ram apa vo ra dos e não tar dou que o
bra vo e per se ve ran te Ge ne ral Si gis mun do não pu des se mais re sis tir aos
in sis ten tes pe di dos do Con se lho e da bur gue sia para a ren di ção da ci da de. 
Os ven ce do res, de po is da ren di ção, per mi ti ram à guar ni ção re ti rar-se
com ar mas e ba ga gens, im pon do po rém ao mes mo tem po a eva cu a ção
de to das as ou tras pro vín ci as, e as sim fi cou o Bra sil para sem pre li vre
dos ho lan de ses (27 de ja ne i ro de 1654). Vi e i ra, a quem D. João IV de via
a re con quis ta das pro vín ci as bra si le i ras, foi re com pen sa do com al tas
hon ras; mas a to das elas pre fe riu o nome de que seus com pa tri o tas o
jul ga ram me re ce dor, o de “Li ber ta dor do Bra sil”.

Cons ti tui epi só dio in te res san te da his tó ria do Bra sil, dos sé -
cu los 16 e 17, a for ma ção da po vo a ção dos Pal ma res nas pro xi mi da des
do Re ci fe. Essa co lô nia de via sua for ma ção a al guns es cra vos fu gi dos,
que con se gui ram apo de rar-se de al gu mas ar mas de fogo para, com a
co ra gem do de ses pe ro, lu ta rem pela in de pen dên cia. Qu an do o seu pe -
que no es ta do lhes pa re ceu con so li da do, pro cu ra ram, como os fun da do res 
de Roma, ar ran jar mu lhe res pelo rap to de to das as ne gras das po vo a ções 
em re dor. Pro cu ra ram tam bém pro ver suas ou tras ne ces si da des pela
ex tor são e rou bo nas vi zi nhan ças.

De pres sa al can ça ram uma si tu a ção de se po de rem im por,
que, de vi do à cons tan te adi ção de no vos ele men tos, en cheu uma par te
dos plan ta do res eu ro pe us de medo, le van do ou tra par te a opi nar que
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se com pras se a boa von ta de dos pal ma ren ses, como se in ti tu la vam os
re pu bli ca nos pre tos, pa gan do com ar mas e ou tros ob je tos. Ori gi nal -
men te a po pu la ção da re pú bli ca di vi dia-se em duas co lô ni as; uma,
per to de Por to Cal vo, foi des tru í da em 1644 pe los ho lan de ses, ten do
po rém du ra do tem po bas tan te para ter di re i to a ser re cor da da na His -
tó ria.

Os pal ma ren ses fo ram aos pou cos for man do uma or ga ni za -
ção so ci al, que, caso o novo es ta do se ti ves se de de sen vol ver, tor na ria
ne ces sá ria uma Cons ti tu i ção. Re sol ve ram por isso em Pal ma res a fun -
da ção de uma mo nar quia ele ti va, cujo pri me i ro rei se ria até o fim da
vida o ne gro Zum bi. Seus su ces so res de vi am ser ele i tos den tre os mais 
va len tes e mais in te li gen tes. Se ri am tam bém ele i tos ma gis tra dos, e pro -
mul ga das leis, que as se gu ras sem a or dem no re i no. A re li gião era um
mis to de su pers ti ções e cris ti a nis mo, mas a his tó ria não nos de i xou
nada exa to so bre sua na tu re za. A di li gên cia com que os ci da dãos de
Pal ma res se en tre ga vam não só à ins ti tu i ção de um es ta do, como a que 
de di ca vam à agri cul tu ra, co mér cio e in dús tria, teve como con se qüên cia 
a co lô nia, den tro de pou co tem po, cor rer pa re lha em bem-es tar com as
mais prós pe ras co lô ni as vi zi nhas, de ho lan de ses. Cin qüen ta anos de po is
da cons tru ção das pri me i ras ca ba nas já se viam bo ni tas mo ra das en tre
as ca sas es par sas no meio de jar dins e cam pos, em Pal ma res, e sua po -
pu la ção, que no prin cí pio era de 40 al mas, cres ceu até nada me nos de
20.000.

A pros pe ri da de da re pú bli ca dos ne gros pre o cu pou no mais
alto grau o go ver no. Os por tu gue ses re sol ve ram por isso pôr-lhe um
fim, e não tar da ram a en vi ar tro pas, num to tal de 7.000 ho mens, con tra
os te mí ve is pal ma ren ses. Como se ti nha o ini mi go em mu i to pou ca con ta, 
não foi jul ga do ne ces sá rio ar mar a for ça com ca nhões, e a com ple ta
der ro ta des ta de pres sa mos trou aos por tu gue ses que não lhes se ria fá cil
al can çar o de síg nio vi sa do. Só de po is que le va ram ca nhões e abri ram
bre chas nos mu ros de Pal ma res, for ma dos de gros sos tron cos so bre -
pos tos, foi que a re sis tên cia de ses pe ra da, que os pal ma ren ses ti nham
ofe re ci do até en tão, ce deu um pou co, e per mi tiu que por fim os por tu -
gue ses se as se nho re as sem da ci da de la. Zum bi sou be evi tar com a mor te
o des ti no que o es pe ra va se ca ís se nas mãos do ini mi go; seus com pa -
nhe i ros não mor re ram me nos he ro i ca men te e aca ba ram pre ci pi tan do-se 
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do alto de um pe nhas co no meio da ci da de. Só mu lhe res, ve lhos, cri an ças
e fe ri dos ca í ram em po der do ini mi go e fo ram ven di dos como es cra vos.
A ci da de foi com ple ta men te ar ra sa da (1696), e nada res tou da flo res cen te
po vo a ção se não fa mo sa re cor da ção.

Re cen te men te foi no ti ci a da a exis tên cia de uma re pú bli ca de
ne gros se me lhan te, no Bra sil. Um ale mão, de nome Schloss bach, es cre ve
o se guin te no Jor nal Ale mão, de Por to Ale gre.

“Qu al quer um que, como quem es cre ve es tas li nhas, te nha
pas sa do a ca va lo à no i te pe las ruas da ci da de bra si le i ra de Di a man ti na,
terá no ta do al gu mas lo jas cu jas por tas não es tão tran ca das, so men te
en cos ta das, pa re cen do fra ca men te ilu mi na das. Mu i tas ve zes um ne gro
se es gue i ra fur ti va men te para den tro; tran cam, en tão, a por ta e co me ça
um es tra nho diá lo go en tre o dono da loja e o fi lho da Áfri ca. Este tira
do bol so um pe que no pa pel do bra do, abre-o, e à luz baça de can de e i ro
cin ti lam di an te dos olhos do ne go ci an te os mais be los di a man tes. Os
dois não tar dam a che gar a um acor do so bre o pre ço, e em tro ca de di -
nhe i ro, rou pa e gê ne ros, os di a man tes pas sam para as mãos do ne go -
ci an te.

“Como ad qui riu aque le ne gro as cus to sas pe dras? Por que
en trou fur ti va men te na que la loja, quan do, me di an te pe que na con tri bu i -
ção, to dos po dem la vrar li vre men te di a man tes na que la re don de za? É
um pros cri to, ba ni do pelo esta do, um mem bro da te me ro sa re pú bli ca de 
ne gros nas ín vi as ser ras das re giões ri quís si mas em di a man tes das ca -
be ce i ras do Je qui ti nho nha. Lá vi vem jun tos, no meio de ín gre mes e
qua se ina ces sí ve is pe nhas cos, dois a três mil es cra vos fu gi dos, que fun da -
ram no co ra ção do Impé rio bra si le i ro um ver da de i ro es ta do in de pen -
den te.

“Em vol ta dos seus pe nhas cos já de si inex pug ná ve is abri ram
pro fun dos fos sos e den tro de les es tão cu i da do sa men te es con di dos afi a -
dos za gun chos. Ai do im pru den te que pu ser o pé em cima da fo lha gem
seca ou da rel va que es con dem as pon tas de fer ro! Um fe ri men to hor rí vel 
é a con se qüên cia ine vi tá vel.

“As la vras de di a man tes nos rios pró xi mos são as fon tes de
onde os ne gros ti ram fa cil men te os me i os de vida, e os ne go ci an tes de
di a man tes es tão sem pre pron tos a tro car o pro du to do seu tra ba lho por
di nhe i ro ou gê ne ros. O go ver no bra si le i ro tem nos úl ti mos tem pos
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man da do re pe ti das ex pe di ções ar ma das para cap tu rá-los, po rém os
ne gros são sem pre pre ve ni dos pe los seus ami gos; aten tos ao pe ri go
que os ame a ça, re cha çam com êxi to, de ar mas nas mãos, os ata ques, e
man têm até hoje sua in de pen dên cia. A sen da que leva à sua vas ta for ta -
le za de pe nhas co qua se não tem dois pés de lar gu ra, e ro lam por elas pe -
dras enor mes con tra os ata can tes ou man dam-lhes ba las cer te i ras. Assim 
é que, a des pe i to de to dos os es for ços dos seus opo nen tes, o es ta do li vre
dos ne gros con ti nua a exis tir.

“As ne ces si da des de gê ne ros ali men tí ci os e gado de cor te, os 
ne gros su prem-nas com pran do-os es con di do, dos fa zen de i ros da vi zi -
nhan ça, pa gan do-lhes ge ne ro sa men te, ou as sal tam tam bém tro pas de
mu a res nas es tra das obri gan do os tro pe i ros a ven der-lhes a car ga.
Estes, ate mo ri za dos, já pre fe rem le var os gê ne ros a lu ga res mais dis -
tan tes, onde lhes é pago cons ci en ci o sa men te o pre ço pe di do, po den do 
de po is se gui rem tran qüi la men te seu ca mi nho. Nun ca se sou be que es -
ses re pu bli ca nos pre tos te nham co me ti do um rou bo ou um as sas si na to 
para rou bar. Já tem mes mo acon te ci do ti ra rem du ran te a no i te 50 e
mais re ses de cor te, e pela ma nhã o fa zen de i ro, es pan ta do, en con trar
no um bral da casa a im por tân cia cor res pon den te ao va lor do gado
des vi a do.”

Qu an do de i xei, de po is de uma per ma nên cia de de zo i to anos,
o belo e aben ço a do Bra sil, ain da não se ti nha tido ne nhu ma no tí cia, no
Rio de Ja ne i ro, des sa es tra nha re pú bli ca, e esta é a pri me i ra co nhe ci da
so bre ela, na Eu ro pa.

Enquan to se ar ru i na va tão vas ta e prós pe ra co lo ni za ção na
re gião li to râ nea do Bra sil, sur gi am em Go iás e Mi nas Ge ra is no vas po -
vo a ções cuja fun da ção se deve ex clu si va men te aos fa is ca do res. Entre
ou tras, fun dou-se a ain da hoje exis ten te Vila Rica.

Na que le tem po o go ver no por tu guês jul gou ser de mais van -
ta gem uma ali an ça com a Ingla ter ra do que a já exis ten te ami za de com a 
Fran ça. Por isso, em pe nhan do-se aber ta men te por meio de um tra ta do
com a Grã-Bre ta nha, para ga ran tir a pro te ção des ta, des pre zou o Impé -
rio fran cês e in ci tou a am bi ção ofen di da des te. A con se qüên cia dis so foi 
um ata que do ca pi tão fran cês Du clerc con tra o Rio de Ja ne i ro. Esse
ata que foi vi to ri o sa men te re cha ça do, sen do de la men tar que, con tra
to das as re gras de di re i to in ter na ci o nal, Du clerc, de po is de se en tre gar

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 237



com os seus aos por tu gue ses, ti ves se sido as sas si na do por es tes, ten do
par te dos seus su bor di na dos a mes ma sor te.

Esse tra ta men to bár ba ro apli ca do aos fran ce ses por par te do
go ver na dor por tu guês Fran cis co de Cas tro des per tou na Fran ça a mais
viva re a ção e in sis ten tes pe di dos de vin gan ça. O cé le bre ofi ci al da ma ri -
nha fran ce sa Du guay-Trou in pôs-se vo lun ta ri a men te à fren te de uma
ex pe di ção de 15 na vi os, para cuja guar ni ção Luís XVI ce deu al gu ma tro -
pa real. Os ou sa dos aven tu re i ros fran ce ses fi ze ram-se de vela para a baía 
do Rio de Ja ne i ro, onde, de po is de fe liz vi a gem, de sem bar ca ram, na hoje 
cha ma da ilha das Co bras.

Não obs tan te os ha bi tan tes do Rio de Ja ne i ro te rem fe i to
tudo para re pe lir o ata que e te rem pos to um co lo no, na tu ral da Fran ça,
como es pião, para son dar seus com pa tri o tas em fa vor dos bra si le i ros, vi -
ram-se es tes cada vez mais acos sa dos pe las tro pas ini mi gas. Du guay
Trou in ob te ve vi tó ria com ple ta quan do, de po is dos bra si le i ros re pe li rem 
uma pro pos ta para ca pi tu lar, bom bar de ou vi o len ta men te a ci da de, du -
ran te uma tre men da tro vo a da. O sú bi to tro ar dos ca nhões, es cre ve um
pes qui sa dor fran cês de His tó ria, o ri bom bar dos tro vões re per cu ti dos
pe las pe nhas e mon tes que cer cam a baía, o ofus can te re lam pe jar do
céu, e os ja tos des tru i do res das bo cas de fogo en che ram de pa vor os ha -
bi tan tes da ci da de, que jul ga ram ver de sen ca de a das con tra eles as fú ri as
do Céu e do In fer no. Co me ça ram a fu gir em de sor dem para o in te ri or,
só pen san do em le var con si go os mais va li o sos dos seus ha ve res. To dos
os com ba ten tes, mes mo os ofi ci a is, per de ram o âni mo e aban do na ram
as trin che i ras; as ruas da ci da de, sem pre tão mo vi men ta das, fi ca ram de -
ser tas. Em prin cí pio os fran ce ses não re pa ra ram, em meio do es tron dar
dos ele men tos e dos ca nhões, que os ha bi tan tes do Rio fu gi am. De po is
de Du guay Trou in ter to ma do pos se da ci da de, os bra si le i ros, ten do-se
re fe i to do pri me i ro sus to, pro cu ra ram en trar em en ten di men to com o
ven ce dor. Trou in de cla rou-se pron to a de i xar o Rio de Ja ne i ro me di an te
o pa ga men to de 1.525.000 fran cos, além de 100 ca i xas de açú car e ou tros
gê ne ros, pa ga men to e en tre ga que de vi am ser re a li za dos den tro de 15
dias. A paz foi as si na da na base des sas du ras con di ções, a 4 de ou tu bro
de 1771, e Du guay Trou in de i xou a cos ta bra si le i ra. O to tal dos pre ju í zos
que a co lô nia por tu gue sa so freu foi cal cu la do em 27.000.000 de fran cos.
Os cor sá ri os re ti ra ram-se le van do uma rica pre sa. Fo ram, po rém, as sal -
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ta dos por ter rí vel tem pes ta de no mar lar go, que le vou um dos seus
me lho res na vi os, com o que o pro ve i to da ex pe di ção fi cou gran de men te
di mi nu í do.

Pôs ter mo à ini mi za de en tre a Fran ça e o Bra sil o tra ta do de
Utrecht, de 11 de abril de 1713, pelo qual fo ram tam bém es ta be le ci dos
os li mi tes do Bra sil e foi pro i bi do aos co lo nos fran ce ses qual quer in -
cur são no ter ri tó rio bra si le i ro.

A paz nas co lô ni as da cos ta es ta va ago ra as se gu ra da, só no in -
te ri or é que os pa u lis tas, já ci ta dos, con ti nu a vam com as suas cor re ri as,
para o que se pen sou ser o me lhor re mé dio dar-lhes uma es pé cie de
go ver no au tô no mo, por in ter mé dio de um che fe ele i to den tre eles. Des sa
épo ca em di an te os ir re qui e tos aven tu re i ros vol ta ram-se para a fun da ção
de po vo a ções, e até ci da des, que hoje mos tra ri am me lhor o bri lho da -
que la épo ca, se não ti ves sem tan to des cu ra do de es ti mu lar mais, nos
sú di tos ul tra ma ri nos, tão úte is à co roa por tu gue sa, o in te res se pe las ar tes
e in dús tri as. O úni co in te res se que co nhe ci am era a avi dez de ouro. É
ver da de que sur gi ram com isso ci da des como Ma ri a na, Cu i a bá e ou tras;
mas mo nu men tos ar qui te tô ni cos des se tem po não se en con tram em
par te al gu ma.

No ano de 1750, o Mar quês de Pom bal foi fe i to mi nis tro por -
tu guês e, ten do as su mi do o go ver no, ini ci ou-se novo e al ta men te im por -
tan te pe río do para as co lô ni as por tu gue sas. Entre os acon te ci men tos
mais im por tan tes des se tem po está a mu dan ça da sede do go ver no, até
en tão na Ba hia, para o Rio de Ja ne i ro; a se guir a per se gui ção aos je su í tas, 
a que ele e seu ir mão, a quem fo ram con fi a dos os ne gó ci os do go ver no
e a ad mi nis tra ção do Bra sil, se en tre ga ram com afã. Pom bal foi tam bém
o au tor de uma lei que con de na va a caça de es cra vos en tre os abo rí gi nes, 
e de cla ra va-os li vres.

Os anos que se se gui ram fo ram as si na la dos por lu tas, que se
re no va vam sem pre, con tra as aguer ri das hor das de ín di os do in te ri or, e
em pen dên ci as com os co lo nos es pa nhóis vi zi nhos, até que, em 1778,
um tra ta do en tre a Espa nha e Por tu gal re gu la ri zou de fi ni ti va men te a si -
tu a ção das pos ses sões sul-ame ri ca nas.
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Ca pí tu lo X

PROSSEGUE A HISTÓRIA DO PAÍS ATÉ AOS
TEMPOS MODERNOS

De po is da que da de Pom bal, em Por tu gal, e da as cen são, ao
tro no, da Ra i nha D. Ma ria, que de po is en lou que ceu, mu i tas das sa lu ta res
ino va ções do gran de por tu guês ca í ram por ter ra e a la men tá vel de ca dên -
cia de Por tu gal es ten deu sua lô bre ga som bra so bre o jo vem e flo res cen te 
Bra sil. Uma mu dan ça, para me lhor, no des ti no po lí ti co da vas ta co lô nia, 
pa re ceu apro xi mar-se no co me ço do 900 ano do sé cu lo pas sa do, quan do
D. João VI as su miu a re gên cia (1792) em lu gar de sua in fe liz mãe. Por
fim a po lí ti ca in te res se i ra e in ti ma ti va da Ingla ter ra fez com que o pró -
prio Prín ci pe Re gen te se re sol ves se a pen sar numa mu dan ça para o Bra sil, 
que já ti nha ou tro ra fi gu ra do em pla nos da co roa por tu gue sa. Esse foi o
pri me i ro pas so para a cons ti tu i ção do Impé rio bra si le i ro. O mo vi men to
re vo lu ci o ná rio fran cês ti nha-se nes sa épo ca co mu ni ca do às co lô ni as
sul-ame ri ca nas e, re ce o sa do al can ce des sa in fluên cia, a Cor te por tu gue sa
re sol ve ra aper tar mais os la ços que uni am a co lo nia do Bra sil à Me tró -
po le, man dan do para lá, como pe nhor de con fi an ça re cí pro ca, o Prín ci pe
Real D. Pe dro, en tão com nove anos de ida de. Mas, an tes que se re a li -



zas se a vi a gem do jo vem Prín ci pe, ti nha a Fran ça re sol vi do em se gre do
o es ti lha ça men to de Por tu gal, de i xan do a Espa nha par ti lhar des se rou bo.

Para evi tar o apre sa men to, no mar, das for ças na va is por tu -
gue sas pe los fran ce ses, a Ingla ter ra, úni ca ali a da de Por tu gal, pro pu se ra
ao Rei pôr a es qua dra sob o co man do in glês ou em bar car ime di a ta men te
para o Bra sil. D. João VI es co lheu este úl ti mo ca mi nho. Man dou para
bor do os ar qui vos, o te sou ro do Esta do e as va li o sas jói as da co roa e
par tiu, a 29 de no vem bro de 1807, de Lis boa, com a fa mí lia real e nu -
me ro so sé qui to, no meio de po de ro sa es qua dra,  à qual se jun ta ram
nu me ro sos na vi os mer can tes, sob o tro ar dos ca nhões por tu gue ses e in -
gle ses. Vi o len ta tem pes ta de que as sal tou a fro ta logo no co me ço da vi a -
gem dis per sou par te dos na vi os; con tu do, a 7 de maio de 1808, en trou,
de po is de uma per ma nên cia de qua tro se ma nas na Ba hia, a sal vo, na
ma ra vi lho sa baía do Rio de Ja ne i ro. Por en tre ma ni fes ta ções de re go zi jo
da po pu la ção fi ze ram os so be ra nos sua so le ne en tra da na en tão mo des ta 
ca pi tal, de po is de te rem, a 23 de ja ne i ro, pi sa do pela pri me i ra vez o solo
sul-ame ri ca no, na Ba hia.

A mu dan ça, li ga da a to dos es tes acon te ci men tos his tó ri cos,
foi tan to ma i or por ter o Bra sil, até en tão ri go ro sa men te sob a tu te la de
Por tu gal, en tra do re pen ti na men te, como mem bro im por tan te, para o
nú me ro dos es ta dos. Entre as leis de ma i or in fluên cia que o novo go -
ver no pro mul gou es ta va a de li ber da de de co mér cio, li ga da à aber tu ra
de to dos os por tos ao co mér cio de to das as na ções es tran ge i ras. Me nos
fe liz foi a or ga ni za ção ad mi nis tra ti va do país, que o en tão Mi nis tro Fer -
nan do José de Por tu gal Cas tro trans por tou sim ples men te de Lis boa
para o Rio de Ja ne i ro, mas que pro vou ser por de ma is com ple xa, cir -
cuns tan ci o sa e dis pen di o sa. A dis tri bu i ção de mu i tos em pre gos en tre
pes so as do sé qui to, que ti nham per di do suas ren das em Por tu gal, deu
lu gar a inú me ras que i xas por par te dos bra si le i ros na tos a quem isso
des con ten ta va.

A 15 de de zem bro de 1815, foi o Bra sil ele va do, por de cre to
es pe ci al, à ca te go ria de re i no. Não obs tan te o Re gen te e seus mi nis tros
es ta rem em pe nha dos em pro mul gar leis pro mo ven do o bem-es tar do
país e fa vo rá ve is ao seu an se io de de sen vol vi men to, os ele men tos re vo -
lu ci o ná ri os con se gui ram, de po is de pas sa da a ex ci ta ção dos pri me i ros
mo men tos de jú bi lo pela con quis ta da in de pen dên cia da co lô nia, fa zer
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nu me ro sos adep tos en tre uma par te da po pu la ção. De po is que Por tu gal
como a vi zi nha Amé ri ca es pa nho la lhe de ram um cer to im pul so, re -
ben tou, em 1817, uma re vo lu ção em Per nam bu co com as mes mas idéi as
de ou tra cons pi ra ção po lí ti ca an te ri or, no ano de 1783, em Mi nas Ge ra is, 
que as pi ra va à in de pen dên cia da pro vín cia. A exis tên cia da Re pú bli ca de 
Per nam bu co foi cur ta. O fra cas so das cons pi ra ções por toda par te sus -
ten ta va o go ver no de D. João VI, e os in gle ses, a quem o com ba te aos
es for ços re vo lu ci o ná ri os in te res sa va co mer ci al men te, pres ta ram ao
go ver no re a is au xí li os, com a pro i bi ção de ex por ta ção e in ter di ção da
na ve ga ção na Amé ri ca es pa nho la, de pen den tes de les.

Pela se gun da vez foi des fral da da a ban de i ra da re be lião, e des ta
vez no Pará e na Ba hia. Os re bel des exi gi am uma Cons ti tu i ção para o
Bra sil, igual à que por esse mes mo tem po es ta va tu mul tu o sa men te sen do
exi gi da pela po pu la ção da me tró po le. O Rei re sol veu man dar o Prín ci pe
Real, como pa ci fi ca dor, para Por tu gal; aos bra si le i ros, po rém, con so lou
com a con vo ca ção de uma Assem bléia, que de li be ra ria so bre as re for mas
da Cons ti tu i ção ne ces sá ri as ao bem-es tar do Bra sil.

Ne nhu ma pro mes sa do Rei po de ria, po rém, de ter o cur so dos 
acon te ci men tos, tan to mais por exis tir um pla no fir me de pro cla mar a
Cons ti tu i ção com o au xí lio de um le van te das tro pas, de cuja par ti ci pa -
ção po di am es tar se gu ros. Di zem os his to ri a do res que o pró prio Prín ci -
pe Real to ma ra par te na cons pi ra ção, que ren do as sim obri gar o Rei a
ace i tar a Cons ti tu i ção por tu gue sa, sem que ele pró prio ti ves se de de sem -
ba i nhar a es pa da. Os fa tos jus ti fi ca ram in te i ra men te essa opi nião. Qu an do 
o Rei D. João VI es ta va no seu pa lá cio de São Cristó vão con fe ren ci an do
com seus mi nis tros so bre as me di das a se rem to ma das, to das as tro pas
que es ta vam na vi zi nhan ça se re u ni ram, como se es ti ves sem com bi na das,
a 26 de fe ve re i ro de 1821, na ma i or pra ia do Rio de Ja ne i ro, e exi gi ram,
por in ter mé dio de seu lí der Car ret ti, do Prín ci pe Real, que se trans por ta ra 
para lá a toda pres sa, a ado ção da Cons ti tu i ção por tu gue sa no Bra sil, D.
Pe dro vol tou ime di a ta men te a São Cris tó vão e ar ran cou, de fato, de seu
pai, um de cre to que em pou cas pa la vras de cla ra va es tar pron to a dar ao
Bra sil uma Cons ti tu i ção igual à de Por tu gal. De po is do povo ter con se -
gui do essa aqui es cên cia, apre sen tou ain da ou tras exi gên ci as ao Prín ci pe
Real, a que este aten deu tam bém com a ma i or boa von ta de.
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O Mi nis té rio de até en tão foi de mi ti do, e D. Pe dro teve em
tão pou ca con si de ra ção os di re i tos de seu real pai, que leu da va ran da de 
um te a tro, em voz alta, a lis ta dos no mes dos no vos mi nis tros, or ga ni za da 
por ele, para a san ção do povo re u ni do, com pro me ten do-se que se ria
con fir ma da pelo Rei. Ape nas o povo se de cla rou de acor do com os
no mes dos no vos mi nis tros, D. Pe dro ga lo pou para São Cris tó vão, vol -
tan do meia hora de po is, com a as si na tu ra do Rei, para a mul ti dão que o
es pe ra va. Jus ti fi can do-se, dis se para as pes so as que o cer ca vam: “É pre -
ci so às ve zes cur var mo-nos di an te das fal sas idéi as do povo, quan do re -
sul tam de um bom prin cí pio e so bre tu do quan do são ins pi ra das pelo
medo de per de rem um bem tão pre ci o so quan to a li ber da de.” A con fir -
ma ção do novo Mi nis té rio foi aco lhi da com ru i do sos apla u sos do povo
re u ni do, aos qua is se jun ta ram os re pi ques dos si nos e o tro ar dos ca -
nhões das for ta le zas da baía.

Algu mas ho ras de po is, D. Pe dro tor nou a apa re cer di an te do
povo, acom pa nha do do novo Mi nis té rio, para re for çar a Cons ti tu i ção, ju -
ran do-a em seu nome e no de seu pai. O mes mo fi ze ram os mi nis tros.
Qu an do os gri tos pe din do a pre sen ça do Rei se tor na ram mais for tes, o
Prín ci pe Real cor reu mais uma vez para o pa lá cio de ve rão e em pre gou
toda sua elo qüên cia para per su a dir o Rei, que via nis so um re ba i xa men to
de sua dig ni da de, a com pa re cer di an te do povo. Por fim D. João VI ce deu 
às ins tân ci as do fi lho e se re sol veu a fa zer o pe no so tra je to que o obri ga va 
a atra ves sar toda a ci da de. O Rei, tão che io de medo que di zem ter des -
ma i a do quan do a mas sa quis de sa tre lar os ca va los do car ro, foi re ce bi do
com ru i do sas acla ma ções pela com pac ta mul ti dão, de gen te de to das as
co res, que o cer cou e acom pa nhou até ao pa lá cio real. O efe i to de pri -
men te de to das es tas ce nas se ria me lhor com pre en di do re cor dan do-se a
cir cuns tân cia de que D. João VI, con for me a tra di ção de sua Cor te, ob -
ser va va a mais rí gi da eti que ta e era além dis so de ca rá ter pou co enér gi co.
Apa re ceu na va ran da com seu fi lho e con fir mou o ju ra men to já pres ta do
pelo Prín ci pe Real. O mais cô mi co, em tudo isso, era a cir cuns tân cia de
que a Cons ti tu i ção tan tas ve zes ju ra da, da qual o Bra sil ti nha a es pe rar
tan tos be ne fí ci os, na ver da de não exis tia no país, nem dela se ti nha es cri to 
mes mo se quer uma li nha. Todo o Bra sil se re ju bi lou com os re sul ta dos da 
re vol ta mi li tar do Rio de Ja ne i ro e par ti lhou do en tu si as mo pela com -
pre en si va de li be ra ção das Cor tes por tu gue sas. To da via o en tu si as mo não

244 Oscar Canstatt



tar dou a ar re fe cer, por que a na ção por tu gue sa, de quem par ti ra a exi gên -
cia de uma Cons ti tu i ção, ti nha pro pó si tos mu i to di fe ren tes do que se
pres su pu nha no Bra sil. Dis so os bra si le i ros só ti ve ram co nhe ci men to pelo 
ma ni fes to re vo lu ci o ná rio de 26 de ja ne i ro de 1821, da Jun ta do Por to, que 
já es ta va a ca mi nho do Rio de Ja ne i ro, quan do ain da se fa zia uma idéia
mu i to di fe ren te da si tu a ção em Por tu gal. Os de pu ta dos por tu gue ses cen -
su ra vam em pri me i ro lu gar a con ti nu a da au sên cia do Rei e sua Cor te, a si -
tu a ção de in de pen dên cia do Bra sil em re la ção à Me tró po le e, par ti cu lar -
men te, a de ca dên cia do co mér cio e in dús tria re sul tan te das van ta gens que
des sa si tu a ção re sul ta vam para a Ingla ter ra. Essas que i xas eram cer ta -
men te jus tas, por quan to Por tu gal ti nha ain da uma po si ção in fe ri or no co -
mér cio, ao lado do Bra sil, e era além dis so gran de men te pre ju di ca do pela
des me di da pre fe rên cia ofe re ci da ao co mér cio com a Ingla ter ra. Enquan to 
os ar ti gos in gle ses só pa ga vam 10% de di re i to de en tra da, os ar ti gos por -
tu gue ses, que já pa ga vam 16% de im pos to de ex por ta ção no seu país, pa -
ga vam 24% de di re i tos, como os das de ma is na ções. Mu i tas ca sas co mer -
ci a is por tu gue sas fa li ram por ca u sa dis so. A mé dia de na vi os por tu gue ses
que nos anos de 1805 a 1808 en tra ram no por to do Rio de Ja ne i ro foi de
777, ten do ba i xa do, no ano de 1820, para 212.

O pe di do de Por tu gal para que a Cor te re gres sas se era mu i to
pre men te, pro cu ran do dar-lhe ain da mais for ça a ame a ça da Me tró po le
de cla rar-se se pa ra da da di nas tia, de ma ne i ra que o Rei, de boa ou má
von ta de, ti nha de to mar uma de ci são.

A ver da de era que já se ti nha an tes pen sa do na ida do Prín ci pe
Real para Lis boa, mas os pon tos de vis ta dos con se lhe i ros re a is di ver -
gi ram, de ma ne i ra que a so lu ção fi cou in de ci sa até que o in flu en te mi -
nis tro in glês Thor ton se ma ni fes tou pela per ma nên cia do Prín ci pe e re -
gres so do Rei a Por tu gal. De po is que este se re sol veu, em bo ra com mu i ta 
di fi cul da de, a vol tar para a Eu ro pa, tor nou pú bli ca sua re so lu ção, no me ou 
o fi lho re gen te do re i no do Bra sil e or de nou a ele i ção de de pu ta dos para
as Cor tes de Lis boa. O úni co dos nove mi nis tros, Sil ves tre Pi nhe i ro, que 
era de ci di da men te pelo re gres so do Prín ci pe Real e per ma nên cia do Rei, 
cons ta ter ou vi do dele esta fra se:

“Que po día mos fa zer, Sil ves tre Pi nhe i ro? Está va mos ven ci dos...”
Com a con vo ca ção da Assem bléia, es pe ra va o Rei ver apro -

va das suas re so lu ções e ob ter a con fir ma ção da Re gên cia. No ín ti mo
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es pe ra va tam bém, cer ta men te, dos re pre sen tan tes do Bra sil, um con vi te
para fi car, o que lhe ofe re ce ria um bem-vin do pre tex to para anu lar a re -
so lu ção de re gres sar, que lhe fora im pos ta.

As ele i ções, como tam bém a no tí cia di vul ga da dos pre pa ra ti vos 
da vi a gem da Cor te, a que gran de nú me ro das me lho res fa mí li as, ca pi ta -
lis tas e co mer ci an tes ade ri ra tam bém, ti nham, no en tre tan to, cri a do
gran de al vo ro ço no país. A re ti ra da, por esse mo ti vo, de gran des so mas
da cir cu la ção, e a re sul tan te es cas sez de di nhe i ro, que tão pou ca con si de -
ra ção me re cia por par te da Cor te, de vez que ela pró pria or de na ra a ar -
re ca da ção, para le var todo o di nhe i ro exis ten te nas ca i xas pú bli cas, des -
per tou a ir ri ta ção ge ral, que atin giu o auge numa re u nião de ele i to res na
no i te de 21 de abril de 1821, na qual a si tu a ção foi dis cu ti da com a ma i or
ve e mên cia, e a que por fim se atri bu iu o ca rá ter de con vê nio na ci o nal. O 
fi lho de um fran cês, de nome Du prat, jo vem de 20 anos ape nas, sou be,
com sua fo go sa elo qüên cia, do mi nar a as sem bléia, que, in flu en ci a da por 
ele, exi giu a pre sen ça do co man dan te do por to, in ti mou-o a im pe dir a
vi a gem do Rei e exi giu des te que re co nhe ces se a Cons ti tu i ção es pa nho la 
de 1812 para o Bra sil, por quan to das de ci sões das Cor tes de Lis boa só
se po dia es pe rar a sal va guar da uni la te ral dos in te res ses por tu gue ses. Não 
obs tan te a hora adi an ta da da no i te, fo ram ain da à meia-no i te en vi a dos
al guns re pre sen tan tes do povo ao Rei, para trans mi tir-lhe os de se jos da
as sem bléia.

D. João VI fi cou tão sur pre so e per tur ba do, que no pri me i ro
mo men to aqui es ceu a tudo.

Qu an do os de le ga dos, de po is de vol tar, de li be ra vam ain da
so bre ou tras me di das a se rem to ma das, o edi fí cio da Bol sa, onde se
acha va re u ni da a as sem bléia, foi, por su pos ta or dem ré gia, su bi ta men te
cer ca do por tro pas duma com pa nhia de ca ça do res por tu gue ses que,
dan do uma des car ga de mos que tes pe las ja ne las, se pre ci pi tou, de ba i o -
ne tas ca la das, na sala, e es va zi ou-a, do que re sul ta ram três mor tos e mais 
de 20 fe ri dos. Des se ata que, às 3 ho ras da ma dru ga da con for me a opi -
nião pú bli ca se ma ni fes tou, o Rei não teve ab so luta men te cul pa, em bo ra 
no dia se guin te ti ves se re ti ra do o as sen ti men to que lhe fora ar ran ca do.
Foi, por isto, ge ral men te in di ca do como ins ti ga dor des sa vi o lên cia o
Prín ci pe Real, que ha via mu i to vi via ini mi za do com a fa mí lia por ca u sa
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da si tu a ção de su bor di na ção em que o man ti nha, e que por isso de se ja va 
ar den te men te a par ti da da Cor te.

O san gren to in ci den te cho cou por tal for ma o Rio de Ja ne i ro, 
que nin guém mais se opôs à par ti da do Rei, que de via ter lu gar den tro
de pou cos dias. D. Pe dro foi so le ne men te in ves ti do, pelo Rei D. João VI, 
no car go de Re gen te, com po de res qua se de so be ra no, en quan to o con -
se lhe i ro de con fi an ça do Prín ci pe, o Con de dos Arcos, as su mia a che fia
de um Mi nis té rio in te i ra men te es co lhi do por ele.

A 26 de abril de 1821 de i xou o Rei D. João VI, mu i to pe sa ro so, 
o Bra sil, que se lhe ti nha tor na do tão que ri do, acom pa nha do das bên -
çãos dos bra si le i ros que no fun do do co ra ção lhe eram afe i ço a dos, para
quem ti nha sido sem pre um prín ci pe be ne vo len te, em bo ra fra co. As
úl ti mas pa la vras de des pe di da que teve para o fi lho, dali por di an te so be -
ra no no Bra sil, fo ram:

“Pe dro, se ja ma is o Bra sil ti ver de se pa rar-se de Por tu gal, que
não seja para al gum aven tu re i ro, e sim para ti, que me hon ra rás.”

De po is des te acon te ci men to cada vez se acen tu a ram mais os
es for ços das Cor tes de Lis boa para re du zir no va men te o Bra sil à con di -
ção de co lô nia. A fal ta de con si de ra ção com que es ses pla nos eram dis -
cu ti dos e os even tu a is pro tes tos bra si le i ros con tra o de sa ten di do pro je to 
de Cons ti tu i ção acon se lha do de ter mi na ram de sin te li gên ci as de que não
tar dou re sul ta rem de sen ten di men tos in sa ná ve is. Já an tes se ti nham ele -
va do no país vo zes fa vo rá ve is aos mo vi men tos re pu bli ca nos vi to ri o sos
na vi zi nha Amé ri ca es pa nho la, e o Prín ci pe Re gen te ti nha de re cor rer a
toda sua ener gia para de fen der com êxi to a ca u sa do re i no; as ina u di tas
pre ten sões das Cor tes por tu gue sas, de vi do às qua is o po der real em Por -
tu gal tam bém es ta va com ple ta men te to lhi do, le va ram o Prín ci pe a se
pôr, ele pró prio, no Bra sil, à tes ta da opo si ção e da luta pela sua in de -
pen dên cia po lí ti ca. Um de cre to das Cor tes por tu gue sas, em par ti cu lar,
de ter mi nan do que as au to ri da des nas pro vín ci as de vi am en ten der-se di -
re ta men te com as au to ri da des em Lis boa, sem a in ter ven ção do Prín ci pe 
Re gen te, pro vo cou ime di a ta men te gran de al vo ro ço, por acir rar os in te -
res ses di ri gen tes en tre os par ti dos, apres sou os es for ços para a in de pen -
dên cia e le vou mes mo a uma ade são mais fir me, da par te da po pu la ção
re al men te pos su í da do sen ti men to na ci o nal, ao Prín ci pe Re gen te.

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 247



D. Pe dro, aliás, ten tou ain da con ci li ar os in te res ses do Bra sil
com os de Por tu gal, até quan do a pe tu lân cia das Cor tes de Lis boa as
le vou a to mar a  de li be ra ção im po lí ti ca de cas sar a di vi são do Bra sil,
exis ten te até en tão, e subs ti tuí-la por 14 dis tri tos (ca pi ta ni as), ten do cada 
um um go ver na dor man da do de Lis boa, que só se ria res pon sá vel pe ran te
o go ver no por tu guês. Ao mes mo tem po exo ne ra ram su ma ri a men te o
Prín ci pe Re gen te e or de na ram-lhe que re gres sas se a Por tu gal.

D. Pe dro, ha via mu i to, pre via que o Bra sil en tre gue a si pró -
prio de pres sa es ta ria per di do para a co roa por tu gue sa, prin ci pal men te
por que as pro vín ci as já di ver gi am for te men te en tre si nas suas po si ções
po lí ti co-par ti dá ri as, e não es ta va lon ge o pe ri go de que, como nos es ta dos 
vi zi nhos, o país se di vi dis se em pe que nas re pú bli cas, e com isso, como
acon te cia com es tas, nun ca mais ti ves se paz, e por isso es ta va de ci di do a 
de so be de cer às Cor tes.

Para não ar ris car, po rém, seu di re i to à su ces são, en tran do em
luta aber ta com as todo-po de ro sas Cor tes, jul gou me lhor, an tes de dar
no vos pas sos, aguar dar a ma ni fes ta ção do país. Não se pas sou mu i to
tem po, e o Prín ci pe Re gen te se viu as sal ta do por pe ti ções para que fi cas se 
no Bra sil e se opu ses se à afron to sa or dem de re gres so. Toda a im pren sa
do Rio lhe pe dia tam bém para fi car, acu san do as de ci sões das Cor tes de
ile ga is, ofen si vas e im po lí ti cas. A mes ma lin gua gem era usa da pe las de pu -
ta ções e nas pe ti ções de todo o país.

A de ter mi na ção, ma ni fes ta da pelo Prín ci pe Re gen te, de fi car
no país teve os apla u sos de to dos os par ti dos, com ex ce ção dos pou cos
apa i xo na dos par ti dá ri os das Cor tes e uma di vi são de tro pas por tu gue sas. 
Entre es tas e os ba ta lhões bra si le i ros, ao lado da mi lí cia na ci o nal, te ria
ha vi do, a 11 de ja ne i ro de 1822, um cho que san gren to nas ruas do Rio
de Ja ne i ro, onde as tro pas por tu gue sas já ti nham to ma do po si ção es tra -
té gi ca, se o Prín ci pe Re gen te, com a sua pre sen ça, não ti ves se evi ta do a
luta. Sua ener gia e pru dên cia evi ta ram ou tras hos ti li da des, re ti ran do a di -
vi são por tu gue sa da ci da de para a ou tra mar gem da baía, onde de ve ria
aguar dar o em bar que de re gres so a Por tu gal.

De po is das tro pas te rem sido afas ta das, D. Pe dro ti nha na tu -
ral men te de se apo i ar no po der mi li tar na ci o nal, do que re sul tou no va -
men te ma i or li ga ção com o cha ma do Par ti do Na ci o nal, o que o le vou à
no me a ção de um novo Mi nis té rio, para cuja pre si dên cia foi con vi da do o 
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cé le bre es ta dis ta José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va. Ini ci ou-se en tão
uma nova or dem de co i sas e foi con vo ca da uma as sem bléia, no Rio, que, 
sob o nome de Con se lho de Esta do, de ve ria de li be rar so bre o fu tu ro do
Bra sil.

Por esse tem po o Prín ci pe Re gen te – de vol ta de uma vi a gem
ao in te ri or de Mi nas Ge ra is, onde, pela sua fir me za e im po nen te per so -
na li da de, en fren ta ra com êxi to um mo vi men to de ca rá ter re vo lu ci o ná rio, 
de po is de ver da de i ra jor na da tri un fal atra vés da pro vín cia, no seu re -
gres so ao Rio de Ja ne i ro, onde foi igual men te re ce bi do com as ma i o res
ho me na gens – foi sur pre en di do com a no tí cia de que os con su la dos
por tu gue ses, nos por tos es tran ge i ros, ti nham re ce bi do or dens de im pe dir
a ex por ta ção de ar mas e mu ni ções para o Bra sil. Esse ato foi in ter pre ta do 
no Rio como uma de cla ra ção for mal de guer ra, e uma pe ti ção dos ha bi -
tan tes da ci da de pe dia ao Prín ci pe Re gen te que se de cla ras se pro te tor e
de fen sor do Bra sil. D. Pe dro ace i tou o tí tu lo de De fen sor Per pé tuo do
Bra sil a 13 de maio de 1822. No fim de maio lhe foi fe i to o pe di do
for mal de des li gar-se de Por tu gal, em que fo ram enu me ra das to das as
jus tas que i xas con tra o go ver no de Lis boa jus ti fi ca ti vas des sa re so lu ção.
No Rio já se ti nham de fato, com isso, se pa ra do de Por tu gal, e as pro -
vín ci as do Sul es ta vam de acor do com o que es ta va acon te cen do, mas
era ain da gran de e não para des pre zar o nú me ro de ade ren tes com que
o par ti do por tu guês con ta va na Ba hia e em Per nam bu co, onde, so bre -
tu do, não es ta vam in cli na dos a re co nhe cer a au to ri da de do Prín ci pe Re -
gen te. D. Pe dro se em pe nha va, por isso, em ob ter aos pou cos o fa vor
dos par ti dos de lá tam bém. O par ti do bra si le i ro que sur giu des sa ati tu de 
pe diu au xí lio con tra os por tu gue ses. Mas só o que o Prín ci pe Re gen te
pôde fa zer foi or de nar por es cri to, ao co man dan te da bem nu me ro sa
guar ni ção por tu gue sa e ao co man dan te da es qua dra, Ma de i ra, no por to
da Ba hia, que fi zes se re gres sar a Por tu gal to das as for ças re a is. A res pe i -
to sa re cu sa de Ma de i ra e a no tí cia che ga da nes se en tre tem po, de nova
re mes sa de tro pas fe i ta pe las Cor tes, fo ram a ver da de i ra ca u sa da de cla -
ra ção de in de pen dên cia do Prín ci pe Re gen te, quan do ele cer ta men te
ain da nu tria o de se jo e a es pe ran ça de man ter a li ga ção po lí ti ca dos dois
pa í ses, por meio de uma união pes so al. Ao mes mo tem po D. Pe dro de -
cla ra va es tar pre pa ra do para a de fe sa e de ci di do a não to le rar mais sol -
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da dos por tu gue ses no solo bra si le i ro. Isso se deu a 1º de agos to de
1822.

O Prín ci pe Re gen te deu a co nhe cer suas re so lu ções por uma
pro cla ma ção, di ri gi da a to das as pro vín ci as, ins tru in do to das as au to ri -
da des ci vis e mi li ta res so bre me di das de de fe sa que de vi am ser to ma das, 
e por um do cu men to jus ti fi can do os acon te ci men tos, do qual se ri am
en vi a das có pi as a to dos os go ver nos ami gos.

É dig no de nota que o Prín ci pe Re gen te, não obs tan te essa
apa ren te de ter mi na ção de re sis tên cia, es pe ra va po der le var a ter mo seu
pla no de uma união pes so al en tre o Bra sil e Por tu gal, so bre tu do por que
dis tin guia o modo de agir das Cor tes da ati tu de de seu pai, que nes se
sen ti do não era li vre. Este pon to de vis ta, no en tan to, não po dia ser
man ti do por mu i to tem po pe ran te o povo, que não sa bia com pre en der a 
di fe ren ça, e cer tos par ti dos in sis ti am cada vez mais pe ran te o Re gen te
para que se de cla ras se, e ao país, in te i ra men te in de pen den tes da mo nar -
quia lu si ta na.

Por esse tem po, um mo vi men to de re vol ta cha mou D. Pe dro
à Pro vín cia de São Pa u lo. Lá, quan do se de te ve na pe que na po vo a ção de 
Ipi ran ga, na es tra da para San tos, re ce beu o Prín ci pe no vos des pa chos
ame a ça do res de Lis boa, que lhe ar ran ca ram, es tan do ele ro de a do de
uma mul ti dão cons ci en te men te en tu si as ma da, a 7 de se tem bro de 1822,
o gri to de “Inde pen dên cia ou Mor te!”. Ao mes mo tem po ar ran cou do
cha péu a ro se ta por tu gue sa e atou no bra ço uma fita ver de, na qual se
liam as mes mas pa la vras em vol ta dum triân gu lo de ouro. A nova or ga -
ni za ção das co i sas no Bra sil da ta ri am de en tão, ten do o ver de e o ama re lo
sido ele i tos co res na ci o na is.

De po is des te acon te ci men to o Prín ci pe Re gen te se di ri giu
para a ci da de do Rio de Ja ne i ro, onde che gou a 13 de se tem bro, ten do
com pa re ci do, os ten tan do as co res na ci o na is, pe ran te o povo re u ni do
di an te do Te a tro Lí ri co. Ti nha fe i to 100 lé guas de São Pa u lo ao Rio, a
ca va lo, em cin co dias. Foi sa u da do pela mul ti dão en tu si as ma da com es -
tron do sas acla ma ções e gri tos de “Inde pen dên cia ou Mor te!”. O Se na do 
de cla rou, no dia se guin te, ser a von ta de do povo acla mar D. Pe dro
Impe ra dor do Bra sil, e que se ri am da dos os pas sos pre ci sos para, de po is 
de re co lher a aqui es cên cia ne ces sá ria de to das as pro vín ci as, a 12 de
ou tu bro, ani ver sá rio na ta lí cio do Prín ci pe, se po der re a li zar a pro cla ma ção 
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do Impe ra dor. O Mi nis tro Andra da, po rém, ba i xou uma or dem, pela
qual os par ti dá ri os da ca u sa na ci o nal de vi am pro ver-se dum dis tin ti vo
que se ria uma di vi sa ver de e ama re la; os ou tros te ri am de de i xar o país,
para o que lhes se ria con ce di do um pra zo, e todo aque le que ou sas se
ata car, por pa la vras ou por es cri to, a in de pen dên cia do Bra sil, se ria con -
si de ra do réu de alta tra i ção.

De po is de re ce bi do o con sen so das pro vín ci as, uma de pu ta ção
do Se na do le vou mais uma vez so le ne men te ao Prín ci pe Re gen te a co roa 
im pe ri al e o tí tu lo, que fo ram por ele ace i tos. Se guiu-se de po is, no Cam po 
de Santa na pe ran te as au to ri da des, as tro pas e imen sa mul ti dão, o dis cur so 
do ago ra Impe ra dor, no qual este se de cla ra va pron to a ace i tar a fu tu ra
Cons ti tu i ção, e de po is de um Te Deum na ca pe la im pe ri al, re ti rou-se para
o pa lá cio, como Impe ra dor do Bra sil. A co ro a ção teve lu gar no dia 1º de 
de zem bro 1822, ani ver sá rio da as cen são da Casa de Bra gan ça ao tro no,
com gran de pom pa.

A pri me i ra e mais ne ces sá ria ta re fa do jo vem Impe ra dor foi o
afas ta men to das guar ni ções e na vi os por tu gue ses que ain da se man ti -
nham no Nor te do Bra sil. Essa ta re fa não te ria sido mu i to fá cil se o co -
man dan te in glês, Lorde Coch ra ne, não ti ves se ofe re ci do seu va li o so au xí -
lio. Den tro de um ano se con se guiu, sem gran de der ra ma men to de san -
gue, não só afas tar as tro pas es tran ge i ras, como tam bém con so li dar em
to dos os sen ti dos a in de pen dên cia do Impé rio. Um en ten di men to de fi -
ni ti vo e a paz com Por tu gal só foi pos sí vel, de po is da que da das Cor tes,
e pela me di a ção da Ingla ter ra, a 29 de agos to de 1825.

No que con cer ne à or ga ni za ção in ter na do novo Impé rio, D.
Pe dro foi me nos fe liz, por quan to não tar dou a en trar em luta com os
inú me ros par ti dos po lí ti cos, as opi niões e con di ções em ge ral es tan do
ain da mu i to con fu sas, e por que, ape sar de sua ener gia, não ti nha sem pre 
a ne ces sá ria au to ri da de pe ran te o povo, e fi nal men te por lhe fal tar o
apo io duma for ça mi li tar que me re ces se in te i ra con fi an ça.

Qu an do o já ci ta do Mi nis tro Andra da e seus dois ir mãos, por
am bi ção de po der, na pri me i ra re u nião do Le gis la ti vo, em maio de 1823, 
to ma ram par ti do con tra o Impe ra dor, a si tu a ção para D. Pe dro se tor nou
tão ame a ça do ra que só a sua ex tre ma pru dên cia evi tou uma san gren ta
re vo lu ção con tra ele. Sua po si ção era tan to mais di fí cil por não dis por
dum exér ci to bem dis ci pli na do, e mes mo as ten ta ti vas pos te ri o res para a 
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for ma ção de uma for ça mi li tar ti ve ram de re cor rer, uma vez que não se
en con tra va en tre a po pu la ção o ma te ri al ne ces sá rio, a ele men tos ti ra dos
do es tran ge i ro. Dis so se ori gi na ram mu i tos de sa cer tos e, sem dú vi da, o
prin ci pal mo ti vo para a cons tan te opo si ção às au to ri da des e para a vi tó -
ria fi nal da re vo lu ção. Te ria sido sem dú vi da mu i to me lhor para D. Pe dro,
se ti ves se con quis ta do, numa luta re nhi da pela in de pen dên cia do Bra sil,
sua co roa im pe ri al jun ta men te com os lou ros de ge ne ral ven ce dor. À
fren te das pou cas tro pas à sua dis po si ção avan çou até ao edi fí cio onde
es ta vam re u ni dos os de pu ta dos, fez pren der os ir mãos Andra da, para
mais tar de bani-los do Bra sil, e dis sol veu, a 12 de no vem bro de 1823, a
as sem bléia, que não con se guiu pro je tar uma Cons ti tu i ção que to dos os
par ti dos ace i tas sem. Com isso fi cou res ta be le ci da a or dem; a Cons ti tu i -
ção, po rém, foi pro je ta da em de zem bro por uma nova as sem bléia, sub -
me ti da ime di a ta men te ao povo para apro va ção, e de po is de apro va da, a
25 de mar ço de 1824, foi so le ne men te ju ra da em meio de ju bi lo sas ma -
ni fes ta ções po pu la res, pelo Impe ra dor, sua es po sa, o Bis po e o Se na do
da ci da de.

Com a con clu são dos tra ba lhos da Cons ti tu i ção, não ter mi -
na ram ab so lu ta men te as lu tas po lí ti cas in ter nas. Em mu i tos lu ga res sur -
gi ram ob je ções a di ver sos ar ti gos, do que re sul ta ram, em pri me i ro lu gar
nas pro vín ci as do nor te, mo vi men tos aber ta men te re vo lu ci o ná ri os, só
aba fa dos pela rá pi da in ter ven ção ar ma da de Lorde Coch ra ne, a quem os 
re bel des pro cu ra ram em vão su bor nar. Com me nos fe li ci da de cor re ram
as co i sas no Sul, onde por esse tem po re ben tou lon ga guer ra com a Re -
pú bli ca Argen ti na, de que re sul tou a se pa ra ção da Ban da Ori en tal e um
tre men do aba lo para as fi nan ças bra si le i ras. Con su miu ain da ou tras so mas 
a luta de sen ca de a da nes se ín te rim, em Por tu gal, pela su ces são, en tre o
ir mão do Impe ra dor, D. Mi guel, e D. Ma ria da Gló ria, a fa vor de quem
D. Pe dro ab di ca ra de seus di re i tos, des de 10 de mar ço de 1826, de po is
da mor te de D. João VI. Um par ti do con trá rio apa i xo na do ata ca va, vi o -
len ta e re pe ti da men te, na Câ ma ra, esse sa cri fí cio de di nhe i ro no que só
con cer nia aos in te res ses por tu gue ses, e não pou pa va cen su ras ao Impe -
ra dor por ter in tro du zi do no país ba ta lhões es tran ge i ros, de ale mães,
para a cam pa nha na Ban da Ori en tal. Acu sa vam-no de ser no ín ti mo
mais por tu guês que bra si le i ro e pro cu ra vam cada vez mais aca lo ra da -
men te uti li zar-se da ex ces si va dí vi da do Bra sil como ala van ca para obri -
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ga rem-no a uma mu dan ça de sua po lí ti ca. Não que ri am, de for ma al -
gu ma, en trar em en ten di men to para uma ele va ção de im pos tos e di re i tos 
adu a ne i ros, e au men to das tro pas.

As ses sões do Le gis la ti vo tor na vam-se cada vez mais tu mul -
tu o sas, e o Impe ra dor, cada vez mais ir ri ta do com as re cu sas de to das as 
suas jus tas so li ci ta ções, ma ni fes tou, por oca sião do en cer ra men to do
pri me i ro pe río do le gis la ti vo de qua tro anos, em 1829, seu mau hu mor,
de modo mu i to de sa bri do. O prin ci pal pomo de dis cór dia ti nha sido a
pro pos ta do mi nis tro das Fi nan ças, para a co ber tu ra do dé fi cit, cal cu la do
em 5.000 a 6.000 con tos, do au men to dos im pos tos e di re i tos al fan de gá -
ri os, acres ci do dum em prés ti mo, o que os de pu ta dos não apro va ram,
vo tan do, em seu lu gar, uma re du ção de 10.000 con tos na des pe sa. Não
achan do ain da o âni mo do povo bas tan te ex ci ta do, a im pren sa en trou
tam bém com o seu con tin gen te para alar gar o abis mo en tre ele e o Prín -
ci pe. Com a re a ber tu ra das Câ ma ras, em 1830, um cer to Di o go Antô nio 
Fe i jó as su miu a che fia da opo si ção ao Impe ra dor e não he si tou em
des pe dir con tra ele os mais acri mo ni o sos ata ques pes so a is. No que con -
cer nia ao pro ce di men to do em ba i xa dor bra si le i ro em Lon dres, que aco -
lhe ra os par ti dá ri os, fu gi dos, de D. Ma ria da Gló ria, e os man da ra para o 
Bra sil, exi gia-se a aber tu ra dum in qué ri to. As pro pos tas mais im por tan tes
do go ver no im pe ri al eram tra ta das com o ma i or des ca so e as dis cus sões
de ques tões or ça men tá ri as pre si dia um es píri to de hos ti li da de. O Impe -
ra dor, he si tan te, de vi do à agi ta ção apa i xo na da do povo, que as no tí ci as
da re vo lu ção de ju lho na Fran ça ex ci ta ra em alto grau, a pon to de em
mu i tas lo ca li da des te rem fes te ja do es ses su ces sos com lu mi ná ri as, não
ou sa va opor-se, e até en cer ra va seus tra ba lhos com pa la vras de agra de ci -
men to pe los ser vi ços pres ta dos. Em lu gar, po rém, da má von ta de do
povo se abran dar, com essa ati tu de con des cen den te, pa re ce, ao con trá rio,
que isso apres sou a que da de D. Pe dro. Con cor re ram tam bém para au -
men tar a exal ta ção as ver go nho sas ale i vo si as fi lhas dum es pí ri to de vin -
gan ça, ati ra das con tra o Impe ra dor, na im pren sa, por um fa vo ri to de
nome Brant Pon tes, ca í do em des gra ça, que, an tes, no me a do mi nis tro e
Mar quês de Bar ba ce na, pelo Impe ra dor, fora mu i tas ve zes en car re ga do
de mis sões de con fi an ça, so bre as qua is ago ra pu bli ca va as mais ig no mi -
ni o sas re ve la ções.
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O Impe ra dor, que per de ra em gran de par te o pres tí gio, fez
uma fra ca ten ta ti va para re con quis tá-lo jun to ao povo, e dan do como
pre tex to al guns tu mul tos sem im por tân cia, re sol veu em pre en der, em
com pa nhia de sua amá vel se gun da con sor te, nas ci da Prin ce sa Amé lia de 
Le uch ten berg, uma vi a gem à pro vín cia de Mi nas Ge ra is. A es pe ran ça de 
en con trar ali uma re cep ção en tu siás ti ca, como ti ve ra an tes, pro vou ser
en ga na do ra. Apres sou-se por isso a re gres sar ao Rio. Uma par te da po -
pu la ção se es for çou por lhe dar cor di a is boas-vin das, do que re sul ta ram
en tre 11 e 13 de mar ço de 1831, de vi do à ati tu de do par ti do da opo si -
ção, tu mul tos e con fli tos nas ruas, o que deu lu gar a al guns de pu ta dos
di ri gi rem uma pe ti ção ao Impe ra dor, pe din do, em ter mos ver da de i ra -
men te des co me di dos, a pu ni ção dos cul pa dos. Isso le vou D. Pe dro a fa zer 
uma mo di fi ca ção no Mi nis té rio, cu jos no vos mem bros fo ram es co lhi dos 
prin ci pal men te en tre bra si le i ros na tos. A du ra ção do novo Mi nis té rio,
po rém, não de via ser lon ga. Já a 6 de abril, de po is de te rem re ben ta do
no vas re vol tas em di ver sas pro vín ci as, das tro pas es ta rem im bu í das do
es pí ri to de re be lião, a im pren sa se ter de sen fre a do, D. Pe dro, ten do re -
co nhe ci do ser sua po si ção de ses pe ra da, dis sol veu no va men te o Mi nis té -
rio e pro cu rou cer car-se de ho mens fiéis a sua ca u sa. Tudo, po rém, pre -
pa ra va ir re sis ti vel men te sua que da. A mu dan ça de Mi nis té rio ex ci tou al -
ta men te o de sa gra do do povo, que pe diu tu mul tu o sa men te, sob a li de -
ran ça de agi ta do res au da zes, a de mis são do novo e a vol ta do an ti go. Ao 
Impe ra dor im po ten te fal ta vam to dos os me i os para aba far o mo vi men to.
Os ba ta lhões es tran ge i ros ti nham sido li cen ci a dos, o co man do de gran de
par te das tro pas bra si le i ras es ta va nas mãos de co nhe ci do ad ver sá rio po -
lí ti co. A bran du ra e con des cen dên cia com que o Impe ra dor ten tou aba far
o mo vi men to não deu re sul ta do, e quan do man dou tor nar pú bli co uma
pro cla ma ção be ne vo len te, foi ar ran ca da das mãos do men sa ge i ro da
paz, que a lia, e pi so te a da.

Na no i te de 6 de abril apa re ceu, por fim, no pa lá cio de São
Cris tó vão uma de le ga ção do povo re u ni do, exi gin do a re in te gra ção do
an ti go Mi nis té rio. D. Pe dro re cu sou, e diz-se ter dito nes sa oca sião:
“Qu e ro fa zer tudo para o povo, mas nada por exi gên cia do povo.” Isso
foi a se nha para a re vol ta aber ta. Inci ta da pe los três ir mãos Lima, que ti -
nham an tes or ga ni za do ver da de i ra cons pi ra ção con tra D. Pe dro, as tro -
pas fi ze ram ca u sa co mum com o povo e até mes mo o ba ta lhão do
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Impe ra dor, como a guar da do pa lá cio, aban do na ram-no. Só três sol da dos
e um ofi ci al, de nome Bas tos, lhe fi ca ram fiéis.

Pre mi do por de le ga dos do povo, para de ci dir-se de fi ni ti va -
men te, D. Pe dro re cu sou fir me men te ce der e pre fe riu, em lu gar de no vas
de cla ra ções ver ba is, en tre gar ao aju dan te sua de ci são, às duas ho ras da
ma nhã do dia 7 de abril, a ab di ca ção es cri ta com mãos fir mes e em
pou cas pa la vras, a fa vor de seu fi lho D. Pe dro. Ti nha to ma do essa re so -
lu ção sem pe dir con se lho a nin guém, e sem dar mes mo co nhe ci men to
ao Mi nis té rio. Com lá gri mas nos olhos en tre gou o do cu men to ao aju -
dan te di zen do: “Esta é a úni ca res pos ta dig na de mim. Re nun cio à co roa 
e de i xo o Impé rio; que se jam fe li zes na sua pá tria.” Vol tou ra pi da men te,
quan do um sen ti men to ín ti mo lhe to lheu a voz, para a sala ao lado, onde 
es ta va a Impe ra triz com os em ba i xa do res da Ingla ter ra e da Fran ça. Aí
exo ne rou o Mi nis té rio, no me ou tu tor para seus fi lhos, que de i xa va no
Bra sil em si tu a ção equi va len te à de ór fãos, seu ami go José Bo ni fá cio de
Andra da e Sil va, e foi com a Impe ra triz e sua fi lha, a Ra i nha de Por tu gal,
ain da pela ma dru ga da, para bor do de um na vio de guer ra in glês, no qual
de i xa ram para sem pre o Bra sil. D. Pe dro não so bre vi veu mu i to tem po a
sua que da, pois a 24 de se tem bro de 1834 teve mor te pre ma tu ra, em
Lis boa.

A no tí cia da ab di ca ção de D. Pe dro foi re ce bi da pe las tro pas e 
pela mul ti dão aglo me ra das numa das ma i o res pra ças do Rio de Ja ne i ro
com in des cri tí vel jú bi lo, e com a en tu siás ti ca ace i ta ção de D. Pe dro II
para seu su ces sor no tro no, a re vol ta ter mi nou ime di a ta men te. A se guir
foi or ga ni za da uma re gên cia pro vi só ria, ten do à fren te o Se na dor Ver -
gue i ro, o Ge ne ral Fran cis co Lima e o Mar quês de Ca ra ve las. De po is de
or ga ni za da essa re gên cia o Prín ci pe, de seis anos (nas ce ra a 2 de de zem -
bro de 1825) foi tra zi do em tri un fo para a ci da de e acla ma do Impe ra dor. 
Um Te Deum, pa ra das e so le ne ho me na gem do povo di an te do im pe ri al
in fan te de pé numa ja ne la do Paço ce le bra ram na ca pi tal a mu dan ça de
go ver no. Em mu i tas lo ca li da des, po rém, hou ve ex ces sos la men tá ve is
con tra es tran ge i ros, par ti cu lar men te con tra por tu gue ses. Ocor re ram
as sas si na tos e rou bos em tão gran de nú me ro, que os na vi os de guer ra
es tran ge i ros ti ve ram de to mar sé ri as pro vi dên ci as para a pro te ção dos
seus na ci o na is.
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Os di plo ma tas só ren de ram ho me na gem ao jo vem Impe ra dor 
de po is do pró prio D. Pe dro ter con fir ma do ver bal men te sua ab di ca ção.

Nos dias que se se gui ram as Câ ma ras re u ni das ele ge ram ou tra 
re gên cia, que se com pu nha do Ge ne ral Lima, José de Cos ta Car va lho e
João Bráu lio Mu niz. O tu tor no me a do pelo Impe ra dor para seus fi lhos
foi man ti do no exer cí cio des sa fun ção.

A paz, po rém, não fi cou ab so lu ta men te as se gu ra da com isso.
Den tro dos par ti dos sur gi ram, com a con ti nu a ção, lu tas vi o len tas, até
mes mo tu mul tos e re vol tas. Den tre to dos de fron ta ram-se com ma i or
vi o lên cia os par ti dá ri os da mo nar quia e aque les que viam na re for ma da 
Cons ti tu i ção, con for me o mo de lo da dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
do Nor te, o re mé dio para um pro ve i to so de sen vol vi men to do país. Nos
cír cu los go ver na men ta is, mes mo, não ha via uni da de de vis tas, e a ini -
mi za de en tre as fa mí li as Andra da e Lima ali men ta va a dis cór dia ge ral,
que foi por fim ca u sa da des ti tu i ção do tu tor no me a do pelo Impe ra dor.

Dig no de nota en tre os acon te ci men tos his tó ri cos que se se -
gui ram é o fato de, em lu gar do tri un vi ra to, se guir-se em 1834 a ins ti -
tu i ção de um só Re gen te, car go que foi pri me i ro exer ci do pelo pa dre
Di o go Antô nio Fe i jó já men ci o na do an tes, e que mais tar de quan do ele
per deu o fa vor do povo, de po is de sua re nún cia a 17 de se tem bro de
1837, pas sou para as mãos de um ho mem não me nos há bil, Pe dro de
Ara ú jo Lima, de po is Mar quês de Olin da.

Só a 2 de de zem bro de 1834 é que de ve ria ter mi nar a re gên -
cia, com o tér mi no da mi no ri da de de D. Pe dro. O des con ten ta men to
dos par ti dos em luta e acon te ci men tos im pre vis tos ar re ba ta ram ao Re -
gen te Lima an te ci pa da men te as ré de as do go ver no, por ter sido o Prín -
ci pe, de vi do a gran de in sis tên cia, des de logo de cla ra do ma i or. Uma re -
vo lu ção san gren ta na Ba hia, uma ver da de i ra guer ra ra ci al no Pará e Ma -
ra nhão, so bre tu do uma re vo lu ção da Pro vín cia do Rio Gran de do Sul,
no ano de 1835, le van tes es ses que Lima só em par te pôde do mi nar, de -
ter mi na ram sua que da, acu sa do de ter en tra do em en ten di men to com os 
re vol to sos. Em ju lho de 1840 foi pela pri me i ra vez se ri a men te con si de -
ra da pe las Câ ma ras a abre vi a ção da re gên cia e a de cla ra ção de ma i o ri da de
do jo vem Impe ra dor. Dis so re sul ta ram dis cus sões tu mul tu o sas, por que
Lima ain da ti nha por si um par ti do for te. Ele pró prio fi ze ra, por meio
de de cre tos que da vam a en ten der, em par te, uma mu dan ça de Mi nis té rio, 
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e em par te uma pror ro ga ção das Câ ma ras, vãs ten ta ti vas para con ju rar a
tem pes ta de que se de sen ca de a va con tra si. Ti nha-se cons ti tu í do sob a
di re ção dum dos ir mãos Andra da uma es pé cie de Assem bléia Na ci o nal,
que re sol veu en vi ar ao jo vem Impe ra dor uma de le ga ção com a in cum -
bên cia de ob ter seu as sen ti men to à pro cla ma ção de sua ma i o ri da de. D.
Pe dro aqui es ce ra e a no tí cia fora re ce bi da com ver da de i ra tem pes ta de de 
apla u sos pela mul ti dão ex pec tan te. A de cla ra ção so le ne da ma i o ri da de
teve lu gar no dia 23 de ju lho de 1840, de po is do Re gen te ter re sig na do
às suas fun ções e ter fi ca do fir me men te com pro va do o nú me ro le gal de
se na do res e de pu ta dos exi gi do para a vo ta ção da Câ ma ra e do Se na do
re u ni dos, em ses são que du rou qua se toda a no i te. De po is o Impe ra dor
foi con vi da do por uma de le ga ção a com pa re cer, e à tar de com pa re ceu,
com pom po so sé qui to, acom pa nha do de suas im pe ri a is ir mãs, seu tu tor, 
e to dos os dig ni tá ri os da co roa, en tre ru i do so jú bi lo do povo, à Assem -
bléia. D. Pe dro foi con du zi do para o tro no, em cu jos de gra us já es ta vam 
os re pre sen tan tes das na ções es tran ge i ras com seus tra jes de gala, e
pres tou o ju ra men to pres cri to pela Cons ti tu i ção. Ao mes mo tem po foi
lida uma pro cla ma ção di ri gi da ao povo bra si le i ro, e com ela trans mi ti da
a todo o Impé rio a no tí cia da as cen são de D. Pe dro II ao tro no.

Gra ças ao fe liz de sen vol vi men to e do tes de D. Pe dro II, ele
pôde, mu i to em bo ra sua ju ven tu de, du ran te o tem po que se se guiu, inda 
não com ple ta men te li vre de tem pes ta des, gui ar com pru dên cia, ha bi li da de 
e fir me za a nau do esta do. Entre tan to o seu re i na do não fi cou isen to de
vi o len tas lu tas par ti dá ri as. As ele i ções, so bre tu do para as as sem bléi as le -
gis la ti vas, da vam lu gar a agi ta ções re vo lu ci o ná ri as e dos atri tos en tre
con ser va do res e li be ra is re sul ta vam mu i tas ve zes lu tas aber tas num e
nou tro lu gar. Mas, en tre to das as agi ta ções, no pri me i ro pe río do do re i -
na do de D. Pe dro II, a mais im por tan te foi a guer ra ci vil na Pro vín cia do 
Rio Gran de do Sul, 1843/1844, a que o Re gen te Lima de veu sua que da.
Re i nou mais tran qüi li da de de po is de 1844, por que as lu tas par ti dá ri as se
li mi ta vam a du e los de pa la vras nas Assem bléi as Le gis la ti vas.

Um dos acon te ci men tos mais im por tan tes da his tó ria mais re -
cen te do Bra sil foi a guer ra en tre o Impé rio e a vi zi nha Re pú bli ca do
Pa ra guai, no ano de 1865. Teve por ca u sa, em par te, dis sen sões so bre li -
mi tes e em par te o in tu i to de pôr fim ao re gi me pes so al e ab so lu to do
Pre si den te Ló pez. Po der-se-ia tal vez en con trar tam bém um mo ti vo para 
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essa guer ra no fato de uma par te da raça ín dia se ter cons ti tu í do, no Pa -
ra guai, um cor po na ci o nal de esta do, en quan to essa raça va ga va sel va -
gem e sem pá tria no res to da Amé ri ca. A guer ra, em con se qüên cia da
dis tân cia, da ex ten são do seu te a tro, da fal ta de me i os de co mu ni ca ção e
es tra das, e so bre tu do da obs ti na ção e te naz de fe sa, de vi da à ine xo rá vel
ti ra nia do di ta dor Ló pez, du rou até a pri ma ve ra de 1870.

Da ti ra nia de Fran cis co So la no Ló pez ci tam-se inú me ros
exem plos, que só por si ex pli cam por que o di ta dor pôde por tan to
tem po man ter-se como se nhor te mi do e fa zer o povo te me ro so obe de -
cer-lhe ce ga men te. Ali a do a uma nor te-ame ri ca na de má re pu ta ção, Eli sa
Lynch, Ló pez pro cu ra va su gar o país o mais pos sí vel em be ne fí cio de
sua ca i xa par ti cu lar. Por sua or dem in si nu ou-se ser de ver de to dos ofe -
re cer o má xi mo pos sí vel do no bre me tal, para que a guer ra con tra os
ali a dos pu des se ser le va da a bom ter mo. Para que nin guém ou sas se es -
qui var-se a essa con tri bu i ção, foi la vra do um do cu men to pelo qual os
sig na tá ri os ce di am to dos os seus ha ve res ao di ta dor. Ló pez man dou cal -
cu lar pe los seus fun ci o ná ri os o va lor dos bens ofe re ci dos e de cla rou
mag na ni me men te con ten tar-se com a dé ci ma par te.

H. Man gels con ta na Re vis ta de To das as Par tes do Mun do, a pro -
pó si to des te caso, mais o se guin te: “Um ou ri ves ale mão, que teve de re -
du zir os di ver sos va sos de pra ta a bar ras, foi pou co de po is fu zi la do
como réu de alta tra i ção, para que nada pu des se con tar so bre o caso.
Ló pez ti nha ago ra uma re la ção da ri que za do país e não pou pa va me i os,
du ran te a guer ra, para cha má-la a si. Enter ra va em di ver sos lu ga res car -
ra das in te i ras de pra ta, quan do uma re ti ra da apres sa da não lhe per mi tia
o trans por te. Os sol da dos en car re ga dos des se ser vi ço eram, para ma i or
ga ran tia do se gre do, fu zi la dos de po is de pres tá-lo. Ain da hoje são acha dos 
aqui e ali es ses te sou ros en ter ra dos. O ouro de sa pa re ceu in te i ra men te.
Na vi os de guer ra eu ro pe us, que de tem pos em tem pos apa re ci am no Pa -
ra guai, en car re ga ram-se do trans por te des se di nhe i ro en san güen ta do.
Mas não foi só na par te ma te ri al que Ló pez le vou o país à ru í na; seu
des po tis mo fez-se tam bém sen tir de modo fa tal em ou tros sen ti dos.
Para pro va dis so bas ta di zer-se que o Pa ra guai ti nha an tes da guer ra tal vez 
mais de um mi lhão de ha bi tan tes, que de vi do a ela fi ca ram re du zi dos a
200.000, dos qua is a ma i o ria era de mu lhe res e cri an ças.
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Pode-se fa zer uma idéia da na tu re za cru el do ti ra no Ló pez,
quan do se sabe que du ran te a guer ra man da va ma tar fri a men te os do en tes 
e fe ri dos, para não de i xá-los cair nas mãos dos bra si le i ros. Os ho mens
ain da exis ten tes no Pa ra guai agra de cem qua se to dos a vida a te rem sido
fe i tos pri si o ne i ros du ran te a guer ra. Mu i tos ou tros se te ri am sal vo do
mes mo modo se não es ti ves sem fa na ti za dos por Ló pez, a Lynch e os
pa dres, a pon to de des de nha rem o per dão e res pon de rem, quan do in ti -
ma dos a ren der-se: “Não te mos or dem para isso.” Mu i tos cri am mes mo
que res sus ci ta ri am na ca pi tal, se ca ís sem no cam po de ba ta lha, cren ça
que lhes ti nha sido in cu ti da pelo pró prio bis po de Assun ção.

A guer ra exis tia de fato des de 1864, de po is que o di ta dor ne -
ga ra ao Bra sil a li vre na ve ga ção no rio Pa ra guai. Mas só em maio de
1865 foi que o Bra sil, Uru guai e Argen ti na se ali a ram.

O exér ci to de Ló pez, que ha via mu i to se pre pa ra va e an si a va
por co brir-se de gló ria, avan çou ra pi da men te, ga nhou mu i tas ba ta lhas,
mas foi de po is re cha ça do e o ini mi go, to man do um ba lu ar te após ou tro, 
pe ne trou pro fun da men te no seu ter ri tó rio. Por fim, a pra ça mais for te
do Pa ra guai, Hu ma i tá, e a pró pria ca pi tal, Assun ção, fo ram ocu pa das,
de po is de ár du os com ba tes; a re sis tên cia, po rém, só ces sou in te i ra men te 
de po is da mor te do di ta dor. Ro de a do de cer ca de 1.000 ho mens, tudo o
que res ta va do que fora um res pe i tá vel exér ci to, Ló pez, que ti nha sido
for ça do a re cu ar em lou ca fuga até ao sopé da mon ta nha, foi ata ca do
num pe que no bos que pelo ge ne ral bra si le i ro Câ ma ra. De am bos os la dos
ba te ram-se com en car ni ça do fu ror, mas a su pe ri o ri da de bra si le i ra de
for ças era gran de de ma is para que se lhe pu des se re sis tir por mu i to
tem po. Os pa ra gua i os que res ta vam de sis ti ram da luta ten tan do a fuga.
O pró prio Ló pez ten tou tam bém es ca par, com o au xí lio de seu bom ca -
va lo; fi cou, po rém, se gun do di zem, ato la do num la ma çal, onde, não
que ren do aten der à in ti ma ção para ren der-se, um ca va la ri a no bra si le i ro
ma tou-o com uma lan ça.

Com a mor te do ti ra no Ló pez, que, diga-se de pas sa gem, só
con ta va 43 anos de ida de, vol ta ram fi nal men te os dias de paz para o
Bra sil. Por gran des que fos sem as van ta gens re sul tan tes des sa guer ra
para o Impé rio, en tre as qua is bas ta men ci o nar a aber tu ra do rio da Pra ta
ao co mér cio mun di al, gran des fo ram tam bém os es tor vos que a cam pa -
nha opu se ra ao de sen vol vi men to in dus tri al e ma te ri al do país, por tan to
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tem po. Era a pri me i ra vez que o Bra sil, como esta do in de pen den te, ti nha
voz na po lí ti ca ex ter na; não é im pro vá vel que a este pri me i ro pas so se
si gam ne ces sa ri a men te ou tras pro vas de sua in fluên cia nos esta dos vi zi -
nhos. Ain da hoje as ques tões en tre os ali a dos de 1865 a 1870 não es tão
su fi ci en te men te elu ci da das para que se jul guem de fi ni ti va men te re gu la ri -
za das as re la ções en tre o Bra sil e seus vi zi nhos do Sul. As úl ti mas tro pas 
bra si le i ras que ocu pa ram o ter ri tó rio pa ra gua io só o eva cu a ram no ve rão 
de 1876.

Não cabe aqui pe ne trar mais pro fun da men te na His tó ria do
Bra sil, de po is de se ter tra ta do aci ma, em lar gos tra ços, dos acon te ci -
men tos mais im por tan tes no de sen vol vi men to his tó ri co do país.

Só por amor à exa ti dão, di rei ain da al gu mas pa la vras so bre a
di nas tia, li mi tan do-me po rém à re pe ti ção das da tas de nas ci men to e
mor te de cada um dos seus mem bros e dos de ma is acon te ci men tos
im por tan tes de suas vi das.

O tron co da fa mí lia, no que con cer ne ao Bra sil, é D. Pe dro I.
Seu fi lho, D. Pe dro II, o atu al Impe ra dor, nas ceu a 2 de de zem bro de
1825, e su ce deu a seu pai no tro no a 7 de abril de 1831. Sua ma i o ri da de
foi, como já se sabe, de cla ra da no dia 23 de ju lho de 1840, e a 18 de ju lho
de 1841 foi co ro a do Impe ra dor. Ca sou-se por pro cu ra ção, a 30 de maio
de 1843, com a fi lha do Rei Fran cis co I, da Si cí lia, D. Te re sa Cris ti na
Ma ria, nas ci da a 14 de mar ço de 1822.

Os fi lhos ha vi dos des sa união fo ram o prín ci pe D. Afon so, a
23 de fe ve re i ro de 1845, e fa le ci do a 11 de ju lho de 1847; o Prín ci pe D.
Pe dro, nas ci do a 19 de ju lho de 1846, e fa le ci do a 10 de ja ne i ro de 1850;
a Prin ce sa D. Le o pol di na, nas ci da a 13 de ju lho de 1847, e fa le ci da a 7
de fe ve re i ro de 1871, em Vi e na.

A su ces so ra ao tro no é, por tan to, até ago ra, a Prin ce sa D. Isa -
bel, que ca sou a 15 de ou tu bro de 1864 com Luís Fi li pe Ma ria Fer nan do 
Gas tão de Orle ans, Con de d’Eu. Como es po so da Prin ce sa Isa bel, re ce -
beu o tí tu lo de Ma re chal do Exér ci to bra si le i ro e Con se lhe i ro de Esta do. 
Des te con sór cio, nas ceu, a 15 de ou tu bro de 1875, o Prín ci pe D. Pe dro
do Grão-Pará. Como com esse nas ci men to pa re cia fi car as se gu ra da a
su ces são di re ta da Casa de Bra gan ça ao tro no, a no tí cia do fe liz acon te -
ci men to foi aco lhi da pelo povo com gran de ma ni fes ta ções de jú bi lo.
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Mas D. Pe dro foi tam bém pre sen te a do com ou tros ne tos, re -
ben tos mais no vos da casa re i nan te, nas ci dos do con sór cio re a li za do a
15 de de zem bro de 1864 da Prin ce sa D. Le o pol di na com o Du que Lud.
Aug. Ma ria Eu des de Co bur go e Saxe, atu al men te Almi ran te da Arma da 
bra si le i ra. Fo ram eles: os prín ci pes D. Pe dro, a 19 de mar ço de 1866; D.
Au gus to, a 6 de de zem bro de 1867; e D. Luís, a 15 de se tem bro de 1870.

A mo nar quia cons ti tu ci o nal he re di tá ria con quis ta da à cus ta de 
tão lon gas e aca lo ra das lu tas é hoje a for ma de go ver no do Impé rio, cuja 
Cons ti tu i ção data de 22 de mar ço de 1824, e é a ter ce i ra da sua es pé cie
em ida de en tre as de to dos os esta dos do mun do. Seu li be ra lis mo, em
to dos os sen ti dos, pode ser vir de mo de lo; só se po de ria cen su rar-lhe,
nes se sen ti do, ter de al gum modo pre ce di do o de sen vol vi men to pro -
gres sis ta da po pu la ção, a quem os be ne fí ci os de sua ins ti tu i ção em mu i tos 
ca sos pa re cem ilu só ri os, e mais ve zes ain da du vi do sos. Ser viu-lhe de mo -
de lo a cons ti tu i ção dos Esta dos Li vres da Amé ri ca do Nor te, de mis tu ra 
com prin cí pi os das fran ce sas e por tu gue sas dos anos de 1791 e 1822. A
li ber da de do ci da dão é sal va guar da da na ma i or e mais ir res tri ta es ca la.
Esten de-se não só ao pen sa men to e cons ciên cia como tam bém à ati vi -
da de pro fis si o nal, li ber da de de do mi cí lio e ou tras mais. Os bra si le i ros
go zam igual men te, mes mo os cri mi no sos, de ex ten si va pro te ção quan to
aos seus bens, e uma fi an ça, de ter mi na da por lei, isen ta-os de de ten ção
du ran te os pro ces sos por cri mes le ves. A pena de mor te exis te para o
as sas si na to em cir cuns tân ci as agra van tes e para os re vo lu ci o ná ri os, mas
é ra ra men te apli ca da. A von ta de do povo é so be ra na, e os qua tro Po de res 
do Esta do, isto é, o Le gis la ti vo, o Mo de ra dor, o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, 
são por ele li vre men te trans mi ti dos a pes so as ou cor po ra ções para se rem
exer ci dos; o Impe ra dor e as Câ ma ras são os re pre sen tan tes da na ção. É
dig no de nota que a Cons ti tu i ção, com todo o seu li be ra lis mo, não per -
mi te uma par ti ci pa ção ge ral na vida do esta do; o di re i to po lí ti co do
ele i tor é exer ci do in di re ta men te. Os ele i to res pri má ri os ele gem, nas di -
ver sas pa ró qui as, os ele i to res se cun dá ri os, e es tes ele gem en tão, como na 
Ale ma nha, os de pu ta dos e os se na do res para o Par la men to, ou para as
as sem bléi as pro vin ci a is. O di re i to de voto é res tri to, sen do ex clu í dos os
es cra vos, os me no res e ou tras ca te go ri as de pes so as, con for me a pro fis -
são, ren da e cren ça. A es tas per ten cem en tre ou tras, pela nova lei ele i to ral, 
os bis pos e ou tros al tos dig ni tá ri os ecle siás ti cos, co man dan tes mi li ta res,
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di ver sas clas ses de fun ci o ná ri os da Jus ti ça e dos de ma is ra mos da ad mi -
nis tra ção.

Se gun do as es ta tís ti cas ofi ci a is de 1872, das re u niões pa ro qui a is 
re sul tam 432 co lé gi os ele i to ra is; o nú me ro de ci da dãos com di re i to ao
voto pri má rio ele va-se a 1.093.054, que ele gem 20.016 ele i to res se cun dá -
ri os.

Para to das as ele i ções po lí ti cas são pres cri tas cer tas so le ni da des, 
que cons tam, em pri me i ro lu gar, de ce ri mô ni as re li gi o sas. As pró pri as
ele i ções se re a li zam nas igre jas, como já foi dito. Isso não im pe de que
nes ses atos so le nes, ape sar da san ti da de do lu gar, haja mais ir re ve rên cia
do que numa das fes tas de igre ja das al de i as da Alta-Ba vi e ra. Os par ti dos
po lí ti cos hos ti li zam-se aber ta men te di an te de todo mun do com in sí di as,
pa la vras e pu nhos. Como se isso não bas tas se, não é raro a ba ta lha ele i -
to ral ter mi nar san gren ta, com ti ros e fa ca das. Acon te ce tam bém fre -
qüen te men te que um ou ou tro ele i tor ven da seu voto, e, se ou tro com -
pra dor ofe re ce mais do que o pri me i ro, esta es pé cie de lans que net po lí ti co 
está pron to a pas sar-se, no úl ti mo mo men to, para o ad ver sá rio, e esta é
cer ta men te a ca u sa mais co mum des sas ce nas de san gue. Não se pode
fa zer uma idéia das fra u des pra ti ca das com os vo tos nas igre jas; é pre ci so
ver para crer. Se qua zes as tu ci o sos e au da zes, sem sen ti men to de hon ra
nem cons ciên cia, como co nhe ci du ran te mi nha per ma nên cia no Bra sil,
ten do in fe liz men te en con tra do al guns en tre com pa tri o tas ale mães, sa -
bem ti rar van ta gens dis so. Os bra si le i ros mes mo não ig no ram es sas
fra u des e as im pe di ri am de boa von ta de se es ti ves sem me lhor es cla re -
ci dos so bre as re for mas con tra elas.

Mais de uma vez co me dió gra fos fus ti ga ram no pal co es sas
ma no bras e lem bro-me de uma co mé dia que foi en ce na da num te a tro
de pro vín cia, re pro du zin do de modo al ta men te cô mi co e di ver ti do a
re a li za ção de ele i ções.

O Par la men to, ou Po der Le gis la ti vo, cu jas re so lu ções, como
na Ale ma nha, são sub me ti das à san ção do Impe ra dor, cons ta de duas
Câ ma ras, a dos de pu ta dos e a dos se na do res. O nú me ro dos pri me i ros é 
atu al men te de 122 e está di vi di do en tre as pro vín ci as na pro por ção do
nú me ro de ha bi tan tes de cada uma. Qu an to ao dos se na do res, cada pro -
vín cia man da para o Rio a me ta de do nú me ro de de pu ta dos que ele ge.
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Com pe te ao Par la men to le gis lar, vo tar o or ça men to, re gu lar a
su ces são ao tro no em to dos os ca sos du vi do sos, cri ti car a ad mi nis tra ção, 
con clu ir em prés ti mos e as sun tos se me lhan tes. Qu an to à su ces são ao
tro no, deve-se ob ser var que até à ma i o ri da de do Impe ra dor, que a atin ge 
aos 18 anos, a re gên cia com pe te ao seu pa ren te mais pró xi mo com mais
de 25 anos de ida de. Na fal ta de um pa ren te nes sas con di ções, será ele i to
de qua tro em qua tro anos pelo cor po ele i to ral um re gen te in te ri no, o mi -
nis tro da Jus ti ça as su min do no en tre tan to as ré de as do Go ver no. Esse
re gen te não é res pon sá vel e o li mi te de sua au to ri da de será tra ça do pelo
Par la men to. De fe i tos fí si cos ou do en ça men tal do su ces sor ao tro no
po dem de ter mi nar a in di ca ção de um re gen te. Os mem bros de am bas
as Câ ma ras po dem apre sen tar pro je tos de lei, como o pode tam bém o
Po der Exe cu ti vo, sen do nes te caso apre sen ta do à Câ ma ra dos De pu ta dos
por in ter mé dio de um dos mi nis tros de Esta do. Antes, po rém, de se rem
dis cu ti dos, são sub me ti dos à apre ci a ção de uma co mis são. As ses sões
das Câ ma ras são pú bli cas, e acom pa nha das com gran de in te res se pela
po pu la ção du ran te os qua tro me ses em que fun ci o nam.

A apro va ção de um pro je to de pen de da ma i o ria ab so lu ta dos
vo tos dos mem bros pre sen tes.

Tan to os de pu ta dos como os se na do res go zam de imu ni da des 
es pe ci a is, como já é lei ou ten dên cia na ma i o ria dos es ta dos cons ti tu ci o -
na is. Entre elas, fi gu ram, por exem plo, a in vi o la bi li da de do re pre sen -
tan te do povo du ran te o pe río do le gis la ti vo, e ou tras mais.

Ha ven do di ver gên ci as de opi nião en tre as duas Câ ma ras, es tas 
de li be ram con jun ta men te, numa ou nou tra sede. Se o Impe ra dor ne gar
san ção a uma lei, ela terá que aguar dar a de ci são du ran te dois pe río dos
le gis la ti vos. Se o pro je to é apro va do sem al te ra ção nos dois pe río dos, a
lei é pro mul ga da in de pen den te da san ção do Impe ra dor, e, se este não
san ci o nar nem ve tar uma lei no pra zo de um mês, é dada como ve ta da.

Os prín ci pes da casa im pe ri al, ao com ple ta rem 25 anos de
ida de, são, de di re i to, se na do res.

Ao Se na do as sis te en tre ou tros o di re i to de jul gar os de li tos
de mem bros da casa im pe ri al, mi nis tros de Esta do, se na do res e de pu -
ta dos, como tam bém jul gar da res pon sa bi li da de dos mi nis tros e con se -
lhe i ros de Esta do, para o que se eri ge em tri bu nal, a Câ ma ra dos De -
pu ta dos re pre sen tan do, nes te caso, o Mi nis té rio Pú bli co.

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 263



O Po der Mo de ra dor é uma prer ro ga ti va ex clu si va do Impe -
ra dor, a quem com pe te a no me a ção de to dos os al tos fun ci o ná ri os do
Esta do, a con vo ca ção e dis so lu ção das Câ ma ras e a prá ti ca dos atos de
mer cê.

O Po der Exe cu ti vo é exer ci do por in ter mé dio de um Mi nis -
té rio de Esta do, com sete de par ta men tos di fe ren tes, no me a do pelo
Impe ra dor, que é seu che fe. É di vi di do em Mi nis té rio do Inte ri or, ou do 
Impé rio, a cujo car go está tudo o que con cer ne ao cul to e à ins tru ção
su pe ri or, e Mi nis té ri os da Jus ti ça, dos Ne gó ci os Estran ge i ros, das Fi -
nan ças, da Ma ri nha, da Gu er ra, do Co mér cio, da Agri cul tu ra e das
Obras Pú bli cas. Um dos mi nis tros pre si de o Con se lho de Mi nis tros. As
fun ções des ses mi nis tros se pa ra da men te se de du zem de suas de sig na -
ções es pe ci a is e pode-se por isso de i xar de de mo rar ne las. Os mi nis tros
são, por lei, res pon sá ve is pela sua ad mi nis tra ção. Ne nhu ma or dem do
Impe ra dor, oral ou es cri ta, pode isen tá-los des sa res pon sa bi li da de.

Além dis so há um Con se lho de Esta do, que se com põe de 12
mem bros re gu la res e mu i tos ex tra or di ná ri os, não ex ce den do de 12 o
nú me ro dos de no me a ção vi ta lí cia. Sua fun ção é só acon se lhar, mas
cons ti tui va li o so au xi li ar da alta ad mi nis tra ção do Esta do. Tan to o Prín -
ci pe Impe ri al como even tu al men te a Prin ce sa Impe ri al têm nele as sen to
e voto, de po is de com ple ta rem 18 anos de ida de. Os mi nis tros têm tam -
bém di re i to a par ti ci par de suas ses sões, sal vo quan do se tra ta de dis so lu -
ção das Câ ma ras ou al te ra ção do Mi nis té rio.

O Po der Ju di ciá rio é mu i to in de pen den te no Bra sil, onde é
exer ci do em par te por ju í zes ina mo ví ve is (ju í zes de di re i to e de sem bar -
ga do res) e em par te por ju ra dos. Um juiz só pode ser exo ne ra do do car go 
por sen ten ça con de na tó ria. Aliás, é ri go ro sa men te res pon sá vel pelo mau 
uso da au to ri da de ine ren te ao seu car go ou por ou tra qual quer fal ta de
cum pri men to do de ver. Todo ci da dão tem mes mo o di re i to de acu sá-lo,
pe ran te o tri bu nal com pe ten te, de cor rup ção, pre va ri ca ção ou ex tor são
por an te ci pa ção de sen ten ça. A ad mi nis tra ção da jus ti ça pe nal é, em re gra, 
pú bli ca. O Mi nis té rio Pú bli co, po rém, ain da não está con ve ni en te men te
or ga ni za do em to das as ins tân ci as e suas atri bu i ções são ain da exer ci das
por ou tros fun ci o ná ri os mais al tos. Gran de ta re fa cabe, na ad mi nis tra ção
da jus ti ça, aos ju í zes de paz, de que cada pa ró quia tem um, por que em
to dos os ca sos, an tes de ser ini ci a do o pro ces so, com pe te-lhe pro mo ver
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uma so lu ção amis to sa en tre as par tes. O nú me ro de ju í zes de paz em
fun ção no Bra sil mon ta a 6.288. São ele i tos de qua tro em qua tro anos
pe los ele i to res se cun dá ri os e qua tro de cada vez, que se su ce dem anu al -
men te no exer cí cio do car go. Com pe te-lhes tam bém a di re ção da jun ta
ele i to ral.

Como na Ale ma nha, os Tri bu na is de Ape la ção, de que há
onze no Impé rio, cons ti tu em a se gun da ins tân cia. Con tra as suas de ci sões 
só há re cur so, para a Cor te Impe ri al de Cas sa ção, que em cer tos ca sos
pode anu lá-las e or de nar novo jul ga men to por ou tro Tri bu nal de Ape la -
ção. Este Su pre mo Tri bu nal está aci ma de to dos os tri bu na is bra si le i ros
e tem 17 mem bros, cujo pre si den te é no me a do de três em três anos
pelo go ver no. Os mem bros dos Tri bu na is de Ape la ção os ci lam en tre 5 e 
17; o nú me ro dos tri bu na is de pri me i ra ins tân cia mon ta a 243 e a 452 o
dos tri bu na is or di ná ri os.

De vi do à enor me ex ten são do Impé rio cu i dou-se de uma ad -
mi nis tra ção pro vin ci al de ta lha da e pa re ce por isso con sen tâ neo tra tar
tam bém aqui do as sun to.

À fren te de cada pro vín cia está um pre si den te no me a do pelo
Impe ra dor e pelo Mi nis té rio que, em vir tu de da par te do Po der Exe cu ti vo 
que lhe é con fi a da, ad mi nis tra essa par te do Esta do. A ele com pe te a
san ção das leis vo ta das pela Assem bléia pro vin ci al e sua exe cu ção, a
no me a ção e de mis são de fun ci o ná ri os pro vin ci a is e fi nal men te en car -
re gar-se de tudo  o que con cer ne ao go ver no da pro vín cia. Ao seu lado
está a Assem bléia Pro vin ci al Le gis la ti va, ele i ta de dois em dois anos, cu jos 
mem bros são ele i tos pe los mes mos ele i to res que man dam os de pu ta dos
para a Câ ma ra, na Ca pi tal. A es tas assem bléi as pro vin ci a is com pe te pro -
je tar, dis cu tir e apro var tudo o que for do in te res se da pro vín cia, e que o 
pre si den te terá de san ci o nar.

Te mos de con si de rar ain da como mem bros da ad mi nis tra ção
do país os con se lhos mu ni ci pa is, que são for ma dos por ele i ção di re ta,
to dos os qua tro anos, em cada ci da de e vila do país, e cu i dam da ad mi -
nis tra ção eco nô mi ca e po li ci a men to dos res pec ti vos mu ni cí pi os.

Nas ci da des o con se lho mu ni ci pal com põe-se de nove mem -
bros e nas vi las, de sete con se lhe i ros, den tre os qua is é ele i to o pre si den te, 
por ma i o ria de vo tos. As mu ni ci pa li da des es tão su bor di na das às Assem -
bléi as pro vin ci a is e aos pre si den tes das pro vín ci as.
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Ca pí tu lo XI

VIAGEM NO BRASIL, DE PERNAMBUCO À BAHIA

Pode pa re cer que nos ca pí tu los an te ri o res te nha sido es go ta do
tudo so bre o Bra sil e que não res te mais algo de in te res se, para o que não
se te nha cha ma do a aten ção do le i tor com al gu mas pa la vras. Con tu do, a
ver da de é que o qua dro fi ca ria mu i to in com ple to, se se in ter rom pes sem
aqui os es bo ços. O co nhe ci men to do país com to das as suas lu zes e
som bras, suas ame ni da des e o que tem de ruim, só pode ser ad qui ri do
de po is que se per cor rem di ver sas par tes do imen su rá vel Bra sil. Pou cos
vi a jan tes pu de ram até hoje es ten der suas vi a gens a to das as pro vín ci as
do Impé rio; eu mes mo vi ape nas a ter ça par te do país, em bo ra te nha
nele per ma ne ci do mu i tos anos. Se, ape sar dis so, con vi do o le i tor a
acom pa nhar-me numa vi a gem ao in te ri or, pre ci so ob ser var que, so bre
aque les lu ga res que não me foi pos sí vel vi si tar, pas sa rei a pa la vra a co -
nhe ci dos e fa mo sos ex plo ra do res como von Tschu di, Mar ti us, o
grão-du que Ma xi mi li a no e ou tros. Pos si vel men te es tas vi a gens po de rão
dar ain da lu gar a cur tas re fe rên ci as a ins ti tu i ções do país, e a ou tras co i sas
de que tal vez um ou ou tro le i tor te nha sen ti do a fal ta, e lhe des per te o
in te res se.



Foi numa ma nhã de ju nho, com um tem po mag ní fi co, que
avis tei pela pri me i ra vez a cos ta bra si le i ra, na al tu ra de Per nam bu co.
Embo ra o mar es ti ves se tran qüi lo, nos so na vio jo ga va mu i to quan do
nos apro xi ma mos de ter ra e an co ra mos ao lar go, a uma dis tân cia re la ti -
va men te gran de. A im pe tu o sa res sa ca le van ta va o gran de va por onde me 
acha va, a tão gran des al tu ras, que tor na va di fí cil aos mu i to pe que nos bar -
cos, que nos ro de a ram as sim que che ga mos, atra ca rem ao seu cos ta do.
Era pre ci so mu i ta des tre za para sal tar de bor do para as pe que nas em bar -
ca ções a remo, e vice-ver sa. Para meu es pe ci al con so lo um dos ofi ci a is do
nos so va por me dis se que o de sem bar que em Per nam bu co, pe ri go so
com qual quer tem po, ra ra men te ter mi na va sem um bra ço ou uma per na 
fra tu ra dos. Ti nha-se pro cu ra do ex pli car, de di ver sas for mas, o ca rá ter
tem pes tu o so da que le an co ra dou ro, sem que ne nhu ma das ex pli ca ções
sa tis fi zes se in te i ra men te. O cer to é que mu i tos mi lha res de pes so as
de i xam por isso de ir a ter ra, por exis tir até o pe ri go de tor nar-se às ve zes
im pos sí vel vol tar para bor do e o ris co de não po der con ti nu ar a vi a gem.
Não obs tan te mu i tos con si de ra rem esse re ver so com pen sa do pela si tu a -
ção ge o grá fi ca mu i to fa vo rá vel do povo de Re ci fe, não pou cos na vi os
de i xam de to car nes sa pra ça, de gran de im por tân cia co mer ci al. O por to
é for ma do por um ar re ci fe que se es ten de como es tre i to di que de pe dras,
em uma ex ten sa li nha reta, como um que bra-mar na tu ral, ao lon go da
cos ta, se pa ran do a la gu na de Re ci fe do mar. Só duas pas sa gens per mi tem
a en tra da nas águas tran qüi las da la gu na. Os na vi os de gran de ca la do têm 
sem pre que fi car no an co ra dou ro ex ter no. Era o que nos su ce dia.
Embo ra ti vés se mos quan ti da de con si de rá vel de mer ca do ri as para des -
car re gar e para car re gar, como tam bém mu i tos pas sa ge i ros vin dos da
Eu ro pa com esse des ti no, ti ve mos que nos con ten tar, no mo men to,
com sa u dar a ter ra da pro mis são a al gu mas mi lhas in gle sas de dis tân cia.
Da das as cir cuns tân ci as que aca bo de des cre ver, eu te ria pro va vel men te
de sis ti do, ao con trá rio do meu cos tu me de ir a ter ra em to dos os an co -
ra dou ros, de sal tar na que le por to, se as re fe rên ci as de al guns fran ce ses
não ti ves sem cha ma do mi nha aten ção para os mag ní fi cos ana na ses,
man gas e ou tras fru tas, que os ne gros trou xe ram para ven der a bor do,
des per tan do em mim o de se jo de vi si tar os po ma res de Per nam bu co.
Pro cu rei, en tre as pe cu li a res jan ga das que en xa me a vam em vol ta do
va por, um bar co que apre sen tas se mais se gu ran ça e sal tei da co ber ta
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para den tro da pe que na em bar ca ção os ci lan te. O pre ço que os ne gros
re ma do res pe di ram pela tra ves sia nada ti nha de mo des to, e te ria sido o
bas tan te, na Ale ma nha, para pa gar uma vi a gem de Frank furt a Cas sel,
mas a con cor rên cia en tre eles não era gran de e o em bar que ti nha-se efe -
tu a do sem aci den te.

O ver da de i ro nome de Per nam bu co é Re ci fe, isto é, ci da de
dos re ci fes, e sua fun da ção se deve, como o le i tor deve es tar lem bra do,
pe los da dos his tó ri cos, aos ho lan de ses. Ain da hoje mu i tas co i sas no Re -
ci fe lem bram o do mí nio ho lan dês. Deve tam bém a esta cir cuns tân cia o
per ten cer, des de en tão, ao nú me ro das ci da des mais bem cons tru í das do 
Bra sil. A cons tru ção de suas ca sas se des ta ca par ti cu lar men te da re gra,
qua se ge ral no Bra sil, das ha bi ta ções de um só piso. Até onde per mi tiu o 
cur to tem po de que dis pu nha – pois ti nha de vol tar para bor do no
mes mo dia –, per cor ri as ruas es tre i tas e tor tu o sas do Re ci fe, ob ser van do
os edi fí ci os in te res san tes de to dos os la dos. A si tu a ção da ci da de é pe -
cu li ar, es tan do di vi di da em três par tes li ga das en tre si por pon tes. A
mais im por tan te das três par tes fica na ilha de San to Antô nio, cuja rua
prin ci pal, a bela Rua Impe ri al, com a ex ten são de uma mi lha in gle sa, é
la de a da por mu i tas das mais bo ni tas ca sas. O trá fe go nas ruas é mu i to
gran de e dá ime di a ta men te a per ce ber ao es tran ge i ro en con trar-se num
cen tro co mer ci al im por tan te. De fato, o Re ci fe é a ter ce i ra ci da de do
Impé rio cujo nú me ro de ha bi tan tes deve ex ce der de 100.000. É lá que
se en con tra o ver da de i ro mer ca do de açú car e al go dão, de cu jos res pec -
ti vos ser vi ços se ocu pam di a ri a men te mi lha res de ne gros.

A in ten si da de das no vas im pres sões que me as sal ta ram nes se
pri me i ro pas se io por uma ci da de bra si le i ra foi tão gran de, que me se ria
di fí cil re pro du zi-las aqui. Ra ros eram os bran cos que se viam nas ruas. A 
ma i o ria era de ne gros e mu la tos car re gan do vo lu mes pe sa dos, es cas -
sa men te ves ti dos, que tran si ta vam apres sa dos pe las ruas su jas e mal pa -
vi men ta das. Algu mas des sas fi gu ras exó ti cas im pres si o na vam a mim e
aos meus com pa nhe i ros tão co mi ca men te, que não po día mos con ter o
riso; e um de les, que era um bom de se nhis ta, nun ca aca ba va de fi xar
com al guns tra ços do seu lá pis aque las fi gu ras ex tra va gan tes das ruas.
Tínha mos an da do cer ca de hora e meia sem re pa rar na ver da de i ra
tem pe ra tu ra de es tu fa, quando co me ça mos a sen tir vivo de se jo de um
re fres co. Ve io-nos en tão à men te a lem bran ça dos fa mo sos ana na ses, e
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com o au xí lio de todo o por tu guês que tí nha mos até en tão apren di do,
per gun ta mos a um ne gro que pas sa va onde po de ría mos sa tis fa zer nos so 
de se jo. A prin cí pio foi di fí cil fa zer mo-nos com pre en der pelo nos so
semelhan te pre to, mas quan do re sol ve mos su prir as la cu nas na nos sa
re ser va de por tu guês por mí mi ca in con fun dí vel, o ne gro sor riu mos -
tran do os den tes e mos trou-nos um ho tel que fi ca va per to. A es pe lun ca
onde en tra mos não po de ria ab so lu ta men te sa tis fa zer os re qui si tos de
um ho tel eu ro peu, e vi e ram-me pela pri me i ra vez à men te al gu mas con -
si de ra ções so bre o es tá gio de de sen vol vi men to em que o Impé rio re al -
mente se acha va, quan do per cor ri com a vis ta o re cin to do ho tel. Nu vens
de mos cas levanta ram-se na sala imun da quan do um mu la to de chi ne los
e em man gas de ca mi sa nos per gun tou so no len to o que que ría mos. A
von ta de de co mer pas sou, quan do, pe ne tran do no in te ri or do cha ma do
ho tel, di vi sa mos a co zi nhe i ra pre ta ba ra fus tan do no san tuá rio da co zi -
nha. Pen sa mos por isso em sa tis fa zer nos so ape ti te com fru tas, e por fe -
li cidade foi pos sí vel sa tis fa zer esse de se jo. Alguns ana na ses com um
aro ma ma ra vi lho so, como são os cul ti va dos par ti cu lar men te em Per -
nam bu co, com o nome de aba ca xis, e um pou co de vi nho do Por to fi ze -
ram-nos es que cer que tí nha mos ape te ci do, ao che gar, um al mo ço mais
subs tan ci al. Mas não ti ve mos mu i to sos se go de po is da re fe i ção; tí nha -
mo-nos dito tan tas co i sas so bre as di fi cul da des da vol ta para bor do, que
por mu i to que de se jás se mos ver a vi zi nha ci da de de Olin da, num dia em 
Per nam bu co ape nas ti ve mos tem po para ver Re ci fe e seus mo nu men tos. 
Pa re ceu-nos dig no de ver-se, den tre os edi fí ci os, o pa lá cio do go ver no,
cons tru í do pelo go ver na dor ho lan dês Prín ci pe Ma u rí cio de Nas sau, na
ilha de San to Antô nio, tam bém cha ma do pa lá cio de Vri i borg. Entre os
de ma is edi fí ci os pú bli cos vi mos al gu mas igre jas, o Arse nal de Ma ri nha, o
Obser va tó rio, a Alfân de ga e al guns mais. Entre as igre jas, a Ma triz do
San tís si mo Sa cra men to é bas tan te gran de. A ci da de tem ao todo 37
igre jas ca tó li cas e ca pe las, dois con ven tos e uma igre ja an gli ca na. Não de i -
xam tam bém de ser in te res san tes as mu i tas fon tes pú bli cas, que são ali -
men ta das com ex ce len te água por um aque du to, cons tru í do por uma
com pa nhia par ti cu lar, e a es tra da de fer ro, não ha via mu i to ina u gu rada.
Esta eu não vi com os pró pri os olhos, mas co lhi in for ma ções so bre ela e
seu pro lon ga men to, nos re la tó ri os ofi ci a is. A se ção aber ta ao trá fego co -
me ça no su búr bio de Cin co Pon tas e ter mi na na vila de Pal ma res, cor -
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tan do a zona mais rica de açú car da pro vín cia. Seu pro lon ga men to para
o rio São Fran cis co vai fa vo re cer a fér til zona de al go dão. A es tra da está
sen do cons tru í da por uma com pa nhia in gle sa e está pro van do ser mu i to 
ren do sa.

Per nam bu co ofe re ce em cer to sen ti do o ma i or in te res se his -
tó ri co, por quan to mu i ta co i sa lá ain da re lem bra os sé cu los pas sa dos. Sob 
as pon tes, que li gam as par tes in su la res da ci da de ao con ti nen te, das
qua is, diga-se de pas sa gem, duas têm de 500 a 600 pés de com pri men to,
fo ram en con trá-los ain da res tos duma pon te de pe dra do tem po dos
ho lan de ses.

Como em to das as pra ças co mer ci a is da Amé ri ca do Sul, o ele -
men to ale mão en tre os co mer ci an tes é re pre sen ta do em nú me ro re la ti va -
men te gran de. O tem po foi, po rém, mu i to cur to para fa zer o co nhe ci -
men to de al gum com pa tri o ta, e um tiro de ca nhão no por to pre ve niu-nos 
cedo de ma is que de vía mos vol tar para bor do. O bar co con tra ta do fe liz -
men te já nos es pe ra va quan do che ga mos ao cais e o tra je to cor reu me lhor 
do que es pe rá va mos. O mar, mes mo no an co ra dou ro ex ter no, es ta va tão
cal mo e pa cí fi co que as on das mal se en cres pa vam, e gal ga mos a es ca da
do na vio com me nor ris co do que mu i tas ve zes em ou tros por tos.

Tí nha mos, em todo caso, vis to Per nam bu co só mu i to de re -
lan ce para po der mos ob ser var, com um pou co mais de aten ção, as pe -
cu li a ri da des da ter ra e de seus ha bi tan tes. Não foi mais que uma vi si ta
de ce ri mô nia, a que na Ba hia de ve ria se guir-se uma ob ser va ção mais
de mo ra da des sa re gião tão di fe ren te da Eu ro pa, da vida e modo de ser
dos seus ha bi tan tes.

Antes do sol dou rar com seus úl ti mos ra i os a pra ia que fu gia,
nos so na vio na ve ga va rá pi do para o sul, onde me aguar da va uma per ma -
nên cia mais lon ga na Ba hia.

Da vi a gem por mar, de Per nam bu co até a Ba hia, não te nho
mu i to que con tar. Alguns dias de po is de de i xar aque le por to o na vio en -
tra va na mag ní fi ca ba ía de To dos os San tos, onde está a an ti ga ca pi tal do
Bra sil, e um es plen do ro so mun do novo se de sen ro la va à pas sa gem ao
lon go das mar gens que em be le za vam a ve ge ta ção tro pi cal de mis tu ra com 
as ca sas de cam po, que me fa zi am de se jar po der de cu pli car meu po der vi -
su al. Já ti nha cer ta men te vis to pal me i ras an tes, nun ca po rém jul ga ra po der 
ver se des ta ca rem, tão gra ci o sa men te, aque las mais ele gan tes de to das as
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plan tas tro pi ca is, do ver de bri lhan te de tão exu be ran te ve ge ta ção, como
ali. A cada vol ta do va por de sen ro la va-se novo e mag ní fi co pa no ra ma
di an te dos olhos, até que, por fim, sur giu al ti va di an te de nós, su bin do
pela en cos ta al can ti la da, a im por tan te ci da de co mer ci al com seus ofus -
can tes edi fí ci os bran cos. A Ba hia está pi to res ca men te si tu a da na cos ta es -
car pa da e as co res vi vas e bri lhan tes da mas sa de seu ca sa rio, o vi ço so
ver de do ar vo re do que sai den tre ela e o es plen dor do céu lu mi no so dão
ao qua dro um as pec to ri so nho e en can ta dor.

O de sem bar que po dia efe tu ar-se ali sem ne nhum pe ri go e,
as sim que o na vio an co rou, fiz-me trans por tar por um dos mu i tos bar -
que i ros que se ofe re ci am, para ter ra, a pou cas cen te nas de pas sos de
dis tân cia. O cais es ta va mais ani ma do do que o de Per nam bu co, e ten do 
a cer te za de po der ver a ter ra e o povo com todo o va gar, re lan ce ei ad -
mi ra do a vis ta pela mul ti dão va ri e ga da. Eu ro pe us que, com pas so fir me, 
e ape sar do ca lor as fi xi an te, en ver gan do rou pas mais ou me nos na
moda, iam para seus ne gó ci os, car re ga do res ne gros es cas sa men te ves ti dos 
abrin do ca mi nho atra vés da mul ti dão; ma ri nhe i ros es tran ge i ros, que de -
po is de lon ga vi a gem se re fa zi am fla nan do em ter ra, e ne gras ven de do ras
ani ma vam, por toda par te, as ruas. Pro cu rei de po is ori en tar-me na ci da de. 
Está di vi di da em par te alta e par te ba i xa; a par te ba i xa fica ao lon go da
pra ia, a alta co roa a ca de ia de co li nas pa ra le las ao mar. Na ci da de ba i xa
cha ma logo a aten ção o edi fí cio do Arse nal de Ma ri nha e uma ve lha
igre ja de ar qui te tu ra mu i to en fe i ta da; na ci da de alta pren de a aten ção a
pra ça do Te a tro. No todo, a ci da de por den tro não cor res pon de à sua
bela apa rên cia ex te ri or, e as ruas la de i ren tas, tor tu o sas e mal cal ça das, os 
mu i tos edi fí ci os des le i xa dos, ca u sam de sa gra dá vel im pres são. A ci da de
ba i xa é o ver da de i ro ba ir ro co mer ci al; ali pul sam o co mér cio e a in dús tria. 
Os co mer ci an tes têm lá seus es cri tó ri os e seus ar ma zéns; a Ca pi ta nia do
Por to, a Alfân de ga, os mo lhes, a Bol sa, e a ma i o ria das lo jas en con -
tram-se to dos re u ni dos ali, onde, em con se qüên cia, des de pela ma nhã
mu i to cedo até ao ano i te cer, com ex ce ção das ho ras mais quen tes do
meio-dia, não ces sa o bu lí cio. A ci da de alta, para onde se sobe por la -
de i ras mu i to ín gre mes, não é tão ru i do sa; quan to mais se sobe mais so li -
tá ria se tor na a rua, e o trân si to é tão pe que no que em al guns lu ga res a
gra ma cres ce exu be ran te dum lado ao ou tro da rua. Se, em ge ral, no
Bra sil, sen te-se uma fa cil men te ex pli cá vel aver são pelo an dar, isso acon -

272 Oscar Canstatt



te ce com du pla in ten si da de na Ba hia. Quem não pode an dar de car ro ou 
a ca va lo, uti li za-se da ca de i ri nha, mu i to em uso lá, na qual se é car re ga do 
pe las ruas com um mo vi men to rít mi co de ba lan ço, por dois ne gros.
Essas ca de i ri nhas as se me lham-se às an ti gas li te i ras ale mãs, com a di fe -
ren ça de que o ocu pan te sen ta-se de lado, e em lu gar de se rem fe cha das, 
têm uma cor ti na de co res vi vas em vol ta. Têm tam bém só um va ral, do
qual pen de a ca de i ra. Anti ga men te es sas ca de i ri nhas, como são cha ma das, 
eram or na das com mu i to luxo. Hoje es tão ca in do de moda, con tu do
cons ti tu em ain da com seu dos sel com en fe i tes co lo ri dos e dou ra dos,
car re ga das por dois ne gros es tra nha men te ves ti dos, uma ori gi na li da de
tí pi ca da Ba hia.

Os car ros, que tam bém são em pre ga dos para trans por te de
pes so as, são, na ma i o ria, ti ra dos por qua tro ca va los, ou mu a res. So bem
as ín gre mes la de i ras em gran de ve lo ci da de gui a dos por ha bi lís si mos
co che i ros.

Me nos por pre gui ça que pelo de se jo de co nhe cer aque le meio 
de trans por te mais de per to, fiz-me trans por tar numa das va ri e ga das
ca de i ri nhas para a ci da de alta. Não tar dou, po rém, que o ba lan ço se
tor nas se in cô mo do e man dei os car re ga do res pa rar no meio do ca mi nho,
pros se guin do a pé até meu des ti no, que era o Pas se io Pú bli co. Esse
Pas se io Pú bli co ti nha sido cons tru í do em 1814 e ofe re ce ma ra vi lho so
pa no ra ma da baía de To dos os San tos com o ver de exu be ran te de suas
mar gens, a ri so nha ilha de Ita pa ri ca e os na vi os em pa ve sa dos de tan tas
na ções, des de a mais pe que na bar ca até a im po nen te fra ga ta. Além des se 
ex ta si an te pa no ra ma, da bela vis ta da ci da de, do por to e do mar in fin do, 
que em con jun to me re ce o qua li fi ca ti vo de gran di o so, o jar dim ofe re ce
rica exi bi ção do es plen dor da flo ra do sul. Logo ao en trar re ce beu-me a
som bra das ja que i ras, que for mam um bos que fron do so, de fen den do
ben fa ze ja os olhos dos ar den tes ra i os do sol. Ban cos con vi dan do ao
des can so como que ace na vam-me tam bém ali e seu con vi te não foi fe i to 
em vão. Sen tei-me per to duma fon te zi nha e es pra i ei o olhar por aque le
ce ná rio tão atra en te e novo para mim. Per to da que le re ti ro, viam-se na
orla do jar dim, des cen do por uma ra vi na e con tras tan do com a or dem
nele pre do mi nan te, mi lha res de plan tas, ar bus tos e ár vo res que se mis tu -
ra vam na mais va ri a da con fu são. Meus olhos não se can sa vam de mer -
gu lhar no mar ver de flo ri do. Só uma co i sa per tur ba va o puro e se re no
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gozo de toda aque la mag ni fi cên cia, era o ar opres si vo, aba fa di ço, que
pa i ra va so bre aque le éden, o ca lor as fi xi an te que li mi ta va a pró pria ca -
pa ci da de de go zar. Fi quei por mu i to tem po no belo po rém so li tá rio
jar dim. De po is to mei len ta men te o ca mi nho de vol ta, des cen do por
tre chos co ber tos de gra ma e pas san do por igre jas e lo jas. Vi mu i tas ca sas
das mais ele gan tes, co ber tas de azu le jos de co res vi vas, con for me o gos to
por co res ber ran tes que pre do mi na em todo o Bra sil. Re pa rei num es -
tra nho ve í cu lo di an te duma casa, um car ro fan tas ti ca men te pin ta do e
dou ra do, en fe i ta do de pe na chos nos qua tro can tos, ao qual es ta vam
atre la dos qua tro ca va los en fe i ta dos tam bém com pe na chos e lon gas e
vis to sas gual dra pas. Na bo léia ia um ne gro com um tri cór nio lhe co -
brin do a ca ra pi nha, gra va ta bran ca, e en ver gan do uma li bré fan tás ti ca.
Ain da não me pas sa ra o es pan to ca u sa do por essa es tra nha apa ri ção,
quan do o ex tra or di ná rio ve í cu lo par tiu a ga lo pe rua aba i xo, e com re no -
va do es pan to ouvi, em res pos ta à mi nha per gun ta, que era as sim que se
en ter ra vam os mor tos, por que den tro da que le car ro ia um ca dá ver para
sua úl ti ma mo ra da.

No meu ca mi nho, que atra ves sa va qua se toda a ci da de, no tei
que, além de al guns se nho res ves ti dos de cen te men te, que iam de ca de i ri -
nha, não vi ne nhum mem bro das clas ses mais ele va das, e mu i to me nos
uma se nho ra que se pu des se su por ti ves se al gu ma pre ten são a po si ção
mais ele va da. Só ne gros e ne gras, com ou sem cri an ças, se cru za vam ru i -
do sos, ta ga re lan do com pro di gi o sa lo qua ci da de, am bu lan tes e tam bém
al gum de so cu pa do en tre gue a um dol ce far ni en te, fla nan do nas pra ças e
ruas. Um che i ro nada agra dá vel ao ol fa to, ao qual os es tran ge i ros, na sua 
per ma nên cia no Bra sil, têm que se ha bi tu ar, por onde quer que an dem,
sen ti-o pela pri me i ra vez nas mi nhas pe re gri na ções pe las ruas da Ba hia.
Das por tas aber tas das ca sas ema na va uma es pé cie de ba fio que, como
tive oca sião de ob ser var, se faz sen tir em mó ve is aban do na dos, e que se
ori gi na da es tag na ção do ar mu i to car re ga do de umi da de. As rou pas e
ob je tos de toda sor te ad qui rem aos pou cos esse che i ro pe cu li ar, que a
re pe ti da ex po si ção ao ar ape nas mo di fi ca. Esse in con ve ni en te é ain da
aju da do pela fal ta de as se io que in fe liz men te se nota por toda par te, no
Bra sil. A lim pe za, por si, já não sen do uma vir tu de do tron co por tu guês, 
a po pu la ção ne gra con cor re ain da mais para au men tar a in di fe ren ça pela 
imun dí cie e sor di dez. É pre ci so per ma ne cer por mu i to tem po no Bra sil
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para per der-se um pou co da re pug nân cia e nojo por essa raça hu ma na
de apa rên cia suja, mes mo ex te ri or men te. As ad mi nis tra ções, por seu
lado, nada fa zem para man ter a lim pe za nas ruas. Em todo o Bra sil de i -
xam só aos ele men tos o cu i da do de re mo ver os cor pos em de com po si -
ção, com ex ce ção dos hu ma nos. Ca chor ros, ga tos, às ve zes até ca va los
mor tos po dem ser vis tos nas ruas em to dos os es tá gi os de de com po si ção, 
sem que a nin guém ocor ra a re mo ção des ses res tos re pug nan tes. Logo
da pri me i ra vez que saí, cha mou-me a aten ção, numa das ruas mais
mo vi men ta das, qual quer co i sa que, ob ser van do mais de per to, vi ser um 
ju men to mor to. Qu an do es ta quei ad mi ra do e olhei em vol ta, como in -
qui rin do se não ha via al guém que de du zis se do meu olhar de ver-me
uma res pos ta, re pa rei que, ape nas a uma dis tân cia de cem pas sos de
onde es ta va, es ta va sen ta da e en cos ta da no muro dum jar dim toda uma
fila de ne gras ven den do fru tas. Mi nha aten ção des vi ou-se en tão do ani mal 
mor to e vol tei a vis ta in te res sa do para o gru po de ne gras re pul si va men te 
hor ren das. A ma i o ria era de ne gras mu i to ve lhas cuja pele pre ta co riá cea 
pa re cia ca í da frou xa men te so bre um es que le to hu ma no. Os den tes al vos 
bri lhan do, o olhar de sa gra da vel men te pe ne tran te e os ges tos bes ti a is
da que las mu lhe res em ani ma da con ver sa da vam ao gru po algo de in co -
mu men te re pul si vo.

No má xi mo o tra je, que não de i xa va de ser pi to res co, po de ria
em pres tar-lhes algo mais atra en te sob o pon to de vis ta ar tís ti co. Uma
saia de chi ta ama re la com ra mos de flo res de co res vi vas caía so bre os
qua dris das be le zas; uma ca mi sa bran ca sem man gas co bria-lhes ne gli -
gen te men te o bus to; ti nham por cima dos om bros um xale co lo ri do; e
um enor me tur ban te, tam bém de co res va ri e ga das, pro te gia-lhes a ca be ça
dos ar do res do sol. Cada ne gra ti nha di an te de si uma ca nas tra na qual
ex pu nha à ven da mu i tas das fa mo sas fru tas da Ba hia. As ven de do ras
eram po rém tão pou co atra en tes, que não me pude de ci dir a ace i tar ba -
na nas e la ran jas de suas mãos, como me ha bi tu ei mais tar de a fa zer sem
o me nor es crú pu lo. Cha mou mi nha aten ção a pe que na di fe ren ça do fe i tio 
do ros to dos ne gros e das ne gras, que tive oca sião de ob ser var tan tas
ve zes na Ba hia. Ta ma nho e ida de pa re ce se rem as úni cas di fe ren ças en tre
eles. O cor po na raça ne gra é mu i to bem de sen vol vi do; na ma i o ria são
for tes e bem fe i tos. Qu an to aos ca rac te rís ti cos de in fe ri o ri da de que os
ne gros apre sen tam, em con tras te com os bran cos, são só a par te in fe ri or
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do ros to mais sa li en te, os bra ços e per nas com pri dos e a fal ta de bar ri ga
das per nas. Os ho mens que vi nos meus lon gos pas se i os ves ti am-se
com mais sim pli ci da de e me nos co res que as mu lhe res. Usam em ge ral
cal ças bran cas lar gas, ca mi sa bran ca aber ta e na ca be ça um cha péu de
pa lha, roto, em for ma de bal de. Alguns ne gros ves ti am pe ças da in du -
men tá ria eu ro péia, com o que, pelo modo e com bi na ção, se tor na vam
in fi ni ta men te cô mi cos. Uma das co i sas no ves tuá rio eu ro peu que os
ne gros mais apre ci am é o cha péu alto. De pos se dum des tes o ne gro
tra ta logo de pô-lo na ca be ça, sem se pre o cu par com o res tan te do tra je, 
de ma ne i ra que, di an te do con tras te en tre o cha péu alto e os pés des -
cal ços, o es tran ge i ro não pode con ter o riso.

O pas se io de mu i tas ho ras pe las ruas da ci da de des per ta ra o
de se jo de re fres car-me um pou co, e por isso apres sei-me a pro cu rar um
ho tel. Não foi pre ci so pro cu rar mu i to, por quan to pou cos pas sos de po is
no tei di ver sas pes so as que me pa re ce ram com pa tri o tas, e que, ar ma dos
de cha péus de sol para se pro te ge rem dos ar do res do sol, ti nham, apa -
ren te men te com o mes mo pro pó si to, pa ra do di an te duma por ta, que eu, 
por in for ma ções an te ri o res, re co nhe ci ser o ho tel de Herr Müh ling, de
Aa chen, que já me ti nha sido re co men da do. No pri me i ro an dar da casa
en con trei um res ta u ran te que, ins ta la do ao modo eu ro peu, pou co de i xa va
a de se jar, e que além do mais me pro por ci o nou a com pa nhia de di ver sos 
com pa tri o tas. A abun dan te e boa re fe i ção de cor reu em meio de con ver sa
mu i to ani ma da, que me ofe re ceu opor tu ni da de de apren der mu i ta co i sa
que va lia a pena, com os ne go ci an tes pre sen tes há mu i to re si den tes na
Ba hia. O nú me ro de es tran ge i ros que re si di am lá de via mon tar a al guns
mi lha res, a gen te de cor é em mu i to ma i or nú me ro do que os bran cos.
Mais de dois ter ços da po pu la ção, que con ta cer ca de 150.000 al mas, é
de ne gros e mu la tos, su pe ri o ri da de nu mé ri ca que pa re ce ain da ma i or
quan do se cal cu la pela gen te que se en con tra nas ruas. Mu i to se tem dito 
so bre o cli ma in sa lu bre da Ba hia, onde até mes mo mais fre qüen te men te
do que em ou tras par tes do Bra sil re i na a te mi da fe bre ama re la. Se o cli ma 
da Ba hia é pou co sa lu bre para os na tu ra is, me nos re sis tên cia ain da lhe
po dem ofe re cer os es tran ge i ros, e to dos cal cu lam, na tu ral men te, só de -
mo rar pou co tem po lá. Dis se ram-me que, o mais tar dar de po is de seis
anos, os só ci os das ca sas co mer ci a is que lá se es ta be le cem re gres sam à
Eu ro pa, para di ri gi rem os ne gó ci os de lon ge por in ter mé dio de no vos
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as so ci a dos. O mé di co ale mão re si den te ti nha man da do, quan do lá es ti ve, 
a fa mí lia à Eu ro pa, a fim de uma mu dan ça de ares. A fe bre ama re la pa -
re ceu ter de sa pa re ci do por mu i to tem po, com ple ta men te, até que em
1849 re a pa re ceu, com re no va da vi o lên cia.

Qu an do ter mi na mos nos sa re fe i ção, olhei para fora, pela ja ne la 
da es pa ço sa sala de jan tar, e ale grou-me a vis ta que se tem dali. Estan do
per to da Alfân de ga, po dia-se apre ci ar o in ten so mo vi men to me lhor que
de qual quer ou tra par te, e par ti cu lar men te os ne gros car re ga do res nin -
guém se can sa de ver. Esses atle tas afri ca nos de vem des cen der de uma
raça ex tra or di ná ria; são co nhe ci dos pelo nome de ne gros mina e fo ram
apri si o na dos no tem po do trá fi co de es cra vos na cos ta de Benim, na
Alta-Gu i né. A eles o cli ma con vém mais do que aos ou tros, por as se me -
lhar-se mu i to ao de sua pá tria nas mar gens do Ní ger. É ad mi rá vel a fa ci li -
da de com que car re gam vo lu mes pe san do mu i tos quin ta is. Far dos, pi pas e 
ca i xas pen den tes de gros so ca i bro, cu jas ex tre mi da des qua tro e até oito
ne gros, con for me o peso, põem aos om bros, mu i tas ve zes mes mo de dois 
ca i bros, são le va dos pe las ruas em pas so re la ti va men te ace le ra do, ao rit mo 
duma can ti le na pe cu li ar. Não são pe que nos os vo lu mes as sim car re ga dos; 
vi ca i xas, com as qua is na Ale ma nha qua tro car re ga do res se ar ras ta ri am,
se rem car re ga das por um des ses ne gros her cú le os, e um pi a no ser trans -
por ta do com fa ci li da de por dois ne gros do modo aci ma in di ca do. Em
ge ral to dos re co nhe cem a for ça e des tre za dos ne gros mina, mas em pre -
gam-nos de pre fe rên cia em tra ba lhos ex ter nos por que sua for ça e sua na -
tu re za sel va gem são com ra zão te mi das. Ou tro ra ocor re ram sé ri as ri xas
en tre a po pu la ção ne gra e a bran ca, na Ba hia, que só fo ram re pri mi das
com o em pre go de to das as for ças pe los bran cos.

Como eu cal cu las se que o ca lor à tar de abran da ria, saí no va -
men te sem des ti no cer to, en con tran do-me com um co mer ci an te ale mão, 
que me acom pa nhou.

A cons tru ção das ca sas não ofe re ce ne nhu ma va ri e da de no tá -
vel, são to das sim ples e fe i as, ra ra men te uma casa par ti cu lar se dis tin gue
no es ti lo da vi zi nha e a uni for mi da de das ruas só é ate nu a da pela in ter -
rup ção das fi las de ca sas por al gu ma igre ja ou con ven to. Entre as igre jas 
atra iu par ti cu lar men te mi nha aten ção, pela sua vas ti dão, o con ven to dos
fran cis ca nos, que, como uma for ta le za, com suas tor res e mu ros ve tus tos, 
do mi na in te i ra men te a par te da ci da de onde se er gue. A ma i or par te dos
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con ven tos, de que há mu i tos na Ba hia, data dos mais an ti gos tem pos co -
lo ni a is. As di ver sas or dens fo ram, en tão, com a du pla fi na li da de de con -
cor re rem para o pro gres so da cul tu ra tan to es pi ri tu al como ma te ri al,
aqui nho a das com gran des do a ções, de ma ne i ra que ain da hoje fi gu ram
no nú me ro dos ma i o res pro pri e tá ri os de ter ras do Bra sil.

De i xei a vi si ta a uma das mu i tas igre jas para ou tra oca sião,
por es tar an si o so por ver algo dos ar re do res da ci da de. Um dos lu ga res
mais fa mo sos nos su búr bi os mais pró xi mos, onde se ofe re cem to das as
oca siões de ad mi rar as ma ra vi lhas da na tu re za, é o cha ma do Tan que.
Este é o mes mo pe que no lago que des per tou no Grão-Du que Ma xi mi -
li a no (de po is Impe ra dor do Mé xi co), du ran te sua es ta da no Bra sil, tan to 
en tu si as mo, e pen so que ser vi rei me lhor ao le i tor dan do-lhe a pa la vra,
por que qua se nada po de ria acres cen tar à sua des cri ção: “À pri me i ra vis -
ta a par te mais avan ça da do lago era o que se po de ria cha mar uma la goa
eu ro péia co mum. Mas for ma va, como tive oca sião de ver de po is, nu me -
ro sas si nu o si da des, e por isso pa re ceu-nos no pri me i ro mo men to só um
pe que no tre cho de char co ro de a do de ter re nos pan ta no sos, no qual
ne gros la va vam ca va los, en quan to o sexo frá gil de sua raça, par te den tro 
e par te à be i ra da água, la va ra rou pa em meio de um vo ze rio e al ga zar ra
ter rí ve is... Qu an to mais avan çá va mos por uma ve re da or la da de um
ver de novo, tan to mais se ia des va ne cen do a cena hu ma na das ne gras
ba nhan do-se e la van do rou pa, com a sua ca ter va de sol da dos e mo le ques
va di os. Avan çá va mos como em êx ta se, pe ne tran do na ple ni tu de da na tu -
re za tro pi cal. À nos sa di re i ta tí nha mos o ver de úmi do azu la do das mis -
te ri o sas plan tas aquá ti cas or lan do a mar gem, inú me ras ará ce as e ca ná ce as, 
en tre elas o arun co gi gan te, as ra ras anin gas, que o nos so bo tâ ni co∗ sa u -
da va com co mo ven te ale gria, como se re pre sen tas sem o auge de sua fe -
li ci da de, flo res ma ra vi lho sas dum con to de fa das. À nos sa es quer da tí -
nha mos na ver ten te da mon ta nha ár vo res gi gan tes cas e mato es pes so
de to das as es pé ci es. Di an te de nós de sen ro la vam-se de um modo sur -
pre en den te, como de co ra ções, as en se a das do lago que se es ten dia além
e as co li nas que o cer ca vam. A im pres são to tal era a do gran de lago de
um par que, trans por ta do por um pin tor de um modo ide al, guar dan do
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con tu do a for ma ori gi nal co nhe ci da, para um mun do novo; como to dos 
os ide a is, as prin ci pa is li nhas aqui pa re cem ti ra das do na tu ral; só o per -
fu me feé ri co, o es mal te exó ti co, nos lem bram o es me ro poé ti co do ar tis ta. 
As co li nas, em for ma de cal de i rão, os prin ci pa is aci den tes do ter re no, as
co res fun da men ta is po di am ter sido co pi a das dum des ses par ques in -
gle ses, onde a arte au xi lia, tão abun dan te men te, a na tu re za; o ide al é,
para olhos es tran ge i ros, o bri lho das co res, o co los sal das for mas, os
tons pro fun dos das som bras, a im pe ne tra bi li da de da exu be rân cia das
plan tas. Des ta ca da men te, po rém, tudo é novo, per ten ce a um ou tro
mun do. As ár vo res, na flo res ta, em pur ram-se como enor mes on das pela 
en cos ta aba i xo até den tro do lago; gru pos iso la dos de ár vo res gi gan tes cas, 
man gue i ras e ja que i ras fi gu ram as gran des va gas de que as cris tas no mar 
ver de são as pal me i ras que se des ta cam aqui e ali; a es pu ma bri lhan te
que bor bu lha e se der ra ma são as inú me ras tre pa de i ras, que, ora su bin do 
ora pen den tes, ves tem o mun do das ár vo res. Nes ses ma ci ços de ver du ra 
per di am-se as co lhe i tas do lago tran qüi lo; aqui e ali sur gia, en tre os
gru pos de man gue i ras ou de vi ço sas ba na ne i ras, o te lha do de fo lhas de
pal me i ra de uma ca ba na de ne gro; no alto da ca de ia de co li nas ao sul
des ta ca vam-se, por trás da es pes sa cor ti na de ver du ra da flo res ta, al gu mas 
tor res e gru pos de ca sas con tra o anil pro fun do do céu, de i xan do en -
tre ver, sem pre ju di car o qua dro da na tu re za, a pro xi mi da de da gran de
ci da de. Na en cos ta vêem-se al gu mas pou cas ha bi ta ções es par sas ao re dor
das qua is a flo res ta se ra re faz para o iní cio da cul tu ra.

“Se não fos sem es ses si na is de vida o vi si tan te po de ria ima gi -
nar-se trans por ta do a uma ilha en can ta da lon ge do bu lí cio do mun do. A
úni ca co i sa que não cor res pon de à po e sia pa ra di sía ca do res tan te é a
água suja, bar ren ta, ter ro sa que se en con tra por toda par te nos tó pi cos e 
que se atri bui ao ex ces so de ma té ria ve ge tal. Pode-se com pre en der que
nes sas águas tur vas os ja ca rés se sin tam mu i to à von ta de e re ve lem sua
pre sen ça pelo de sa pa re ci men to de um ne gri nho to man do ba nho ou pela 
den ta da, no pé de uma la va de i ra mais ou sa da. Con tu do, es ses ca sos não
são fre qüen tes, e só as sim se ex pli ca por que a po pu la ção, ape sar de les,
per sis te em fre qüen tar o Tan que. No nos so bo tâ ni co o amor à ciên cia
era tam bém mais for te do que o medo dos ja ca rés, por que que ria a todo 
mo men to en trar na água para apa nhar uma plan ta. Pros se gui mos por
mu i to tem po des lum bra dos ao lon go da ve re da à mar gem; ora era uma
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lan ta na flo ri da de co res bri lhan tes, ora a for ma pi to res ca de uma ár vo re
de cu jos ga lhos pen di am fes tões de li a nas in cli na das so bre a água; ora
vía mos lin dos pas sa ri nhos pre tos com ca be ças de um bran co ofus can te,
que ba i xa vam so bre as plan tas aquá ti cas para apa nhar in se tos. Numa das 
ca lhe tas por trás de ver da de i ra mata de plan tas ra ras, en con tra mos, à
mar gem de um re ga to, que cor ria man sa men te, sob gi gan tes ca man gue i ra, 
para o lago, um gru po de ne gras la va de i ras em tra je não mu i to des cri tí vel, 
ou an tes, com uma au sên cia de rou pa que só de i xa ra, como ves tí gio, um
tê nue pe da ci nho de pano flu tu an do aba i xo do ven tre. Esta vam ocu pa das,
por en tre cho car ri ces e ri sa das, a mal tra tar vi go ro sa men te a rou pa, com
a mão di re i ta, em cima duma gran de tá bua. Eram ver da de i ras gi gan tes
do seu sexo, que se te ria to ma do an tes por gê ni os in fer na is que por pa -
cí fi cas la va de i ras. Sua ati tu de im pu di ca, sem o me nor aca nha men to, ti nha
algo re pe len te e ao mes mo tem po cô mi co, na sua ori gi na li da de. Ti nham
com elas dois bo ni tos mo le ques de ape nas dois anos, pre tos como be -
sou ros, com gran des olhos bri lhan tes. Um de les se apro xi mou de nós
rin do, con ten te, en quan to o ou tro cor reu, gri tan do e cho ran do, para
jun to da mãe atle ta.”

A mag ni fi cên cia da flo ra e de tudo o que cer ca o Tan que, que
cer ta men te se pres ta, como ne nhum ou tro lo cal dos ar re do res da ci da de,
para ini ci ar o eu ro peu nas ma ra vi lhas do mun do tro pi cal, im pres si o nou
o Grão-Du que por tal for ma, que ele não se can sa va de fa lar so bre ela
nas des cri ções de suas vi a gens. Tam bém eu trou xe de lá mag ní fi ca im -
pres são, e te ria vi si ta do esse lo cal re pe ti das ve zes se mu i tas co i sas no vas
não me es pe ras sem em ou tras par tes.

A hora adi an ta da fez com que eu to mas se o ca mi nho de vol ta 
para a ci da de, para cu i dar da dor mi da. Vol tei, na tu ral men te, para a casa
do meu com pa tri o ta, na es pe ran ça de sen tir me nos os in con ve ni en tes de 
uma hos pe da ria bra si le i ra. O ho tel ale mão de i xa va mu i to a de se jar e
deu-me um pe que no an te gos to do que me es pe ra va de po is. O ar ran jo
do quar to que me foi des ti na do era na ver da de to le rá vel e não ca u sa va
má im pres são, no pri me i ro mo men to. Só o que des per tou mi nha aten ção
foi a au sên cia de mó ve is es to fa dos, de que mu i to ami ú de ha via de sen tir
fal ta du ran te mi nha per ma nên cia no Bra sil. Qu an do, an tes de de i tar-me, 
quis tran car a por ta, fiz a de sa gra dá vel des co ber ta de que ti nha de fato
uma fe cha du ra mas não um fer ro lho e a cha ve não po dia ser in tro du zi da 
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pelo lado de den tro; o quar to só po dia, por isso, ser tran ca do pelo lado
de fora. A por ta, aliás, era úni ca na sua es pé cie, se fos se para tran car um
cár ce re não po de ria ter sido cons tru í da mais ma cia. Nes sas con di ções
não me res ta va ou tro meio de fe char o quar to para a no i te, se não pre gar 
a por ta ou bar ri cá-la com as me sas e ca de i ras. Esco lhi este úl ti mo, e co -
me cei, com o suor cor ren do pelo ros to, a em pi lhar me sas, ca de i ras e
tudo o que ti nha ao al can ce da mão, le van tan do um ba lu ar te. Qu an do
es ta va no me lhor do tra ba lho, gri ta ram do quar to ao lado, em ale mão: –
“Que di a bo é isso aí, o se nhor pen sa que é o úni co hós pe de aqui”? –
“Des cul pe”, – res pon di, ou vin do sur pre so a lín gua ma ter na – “mas não
pos so pas sar a no i te com a por ta do quar to aber ta”. – “Não, por cer to”
– foi a res pos ta do vi zi nho – “mas po dia ar ran jar-se dou tro modo e fa zer
como eu faço, por que isso lhe vai acon te cer mu i tas ve zes aqui. Tra go
sem pre co mi go uma boa ver ru ma, por meio da qual pa ra fu so to das as
no i tes, mu i to sim ples men te, a por ta do meu quar to, para o mun do.”
Ace i tei de bom gra do o con se lho do meu des co nhe ci do vi zi nho de
quar to e se gui-o de po is, mas, nes sa no i te tive de dor mir pro te gi do pela
mi nha bar ri ca da. A cama não era ma cia e a es te i ra, que de co mum subs -
ti tui o col chão, no país, era mu i to fres ca, sem dú vi da, mas não me deu
boa idéia do luxo bra si le i ro. O tra ves se i ro era um rolo tão duro, que a
cama de Jacó, na qual ti ve ra o co nhe ci do so nho da es ca da para o Céu,
di fi cil men te po de ria ser mais in cô mo da do que a mi nha. Além dis so, o
ca lor do dia não que ria ce der e em vão ten tei dor mir. Ape nas co me ça ra
a dor mi tar,  meia-no i te, quan do fui des per ta do por um ru í do. Escu tei
aten ta men te e não tar dei a des co brir que par ti lha va o quar to com inú -
me ros ca mun don gos, que, sem a me nor ce ri mô nia, não se in co mo da vam
com a mi nha tos se e pi gar re ar, não pro cu ran do es con der-se nos can tos
mais es cu ros do quar to e an tes com raro atre vi men to pas se a vam pela
mi nha cama, pou co se in co mo dan do, no seu di ver ti men to no tur no, com 
os meus mo vi men tos en xo tan do-os. Por fim, pas sei por cima de tudo e
ador me ci, só des per tan do tar de no dia se guin te. A dona da casa riu
quan do me que i xei dos meus per tur ba do res no tur nos, le van do-me ao
seu quar to, onde vi os ca mun don gos cor ren do, dum lado para ou tro e
pas se an do, à luz do dia, aci ma e aba i xo. “A gen te se acos tu ma a isso no
Bra sil” – dis se-me ela – “por que não há ou tro re mé dio.” Obser va ção
cuja ver da de não tar dei a cons ta tar.
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Du ran te mi nha per ma nên cia no Bra sil não tive opor tu ni da de
de co nhe cer se nho ras e fa mí li as bra si le i ras. As se nho ras são vis tas ra ra -
men te, em rá pi das vi si tas, por que nun ca se mos tram nas ruas como na
Ale ma nha e só ex cep ci o nal men te nas va ran das ou ja ne las. Ade ma is eu
não sen tia ain da a ne ces si da de de en trar em con ta to mais ín ti mo e mais
fre qüen te com a po pu la ção na ti va além do que era ne ces sá rio. A na tu re za
e seus pro du tos, para mim tão es tra nhos, eram bas tan te in te res san tes
para, ab sor to na sua ob ser va ção, me pa re cer in dis pen sá vel as re la ções
com os ho mens. Fi ca va mu i tas ve zes di an te dos ne gros que ven di am
fru tas, e com pra va uma ou ou tra, para pro var.

O caju per ten ce ao nú me ro dos pro du tos mais cu ri o sos da
na tu re za, des sa es pé cie; é um fru to mole, em for ma de pera, dum ama -
re lo ou en car na do vivo, com uma ex cres cên cia par do-es ver de a da, em
for ma de fe i jão, que cha mam cas ta nha. O fru to tem sa bor agri do ce e é
bom para ma tar a sede. Uma be bi da pre pa ra da com o seu suco, que,
aliás, não é mu i to sa bo ro sa, é mu i to apre ci a da no Bra sil. Da cas ta nha se
ex trai um óleo.

As in dús tri as na Ba hia, so bre as qua is me in for mei, es tão li -
ga das à pro du ção de açú car, al go dão, café e ta ba co. Vas tas plan ta ções
nas ime di a ções pro du zem imen sas quan ti da des des ses va li o sís si mos
pro du tos co mer ci a is, e par ti cu lar men te o café e o ta ba co são ex por ta dos 
em gran de es ca la em na vi os es tran ge i ros, que saem da baía de To dos os
San tos. Na pro du ção de ta ba co a baía só en con tra al gu ma con cor rên cia
na Pro vín cia do Rio Gran de do Sul. Con tu do, os cha ru tos, de que fa bri ca
anu al men te cer ca de 50.000.000, são me dío cres, e os bons fu ma do res
des de nham o uso ex clu si vo do ta ba co ba i a no.

O co mér cio da Ba hia au men tou con si de ra vel men te com a
cons tru ção da es tra da de fer ro para o rio São Fran cis co. Essa via fér rea,
que não tem ain da, aliás, uma ex ten são con si de rá vel, pelo pa drão eu ro -
peu, já atra ves sa, po rém, uma par te im por tan te da pro vín cia. Fui nela
até San to Antô nio de Ala go i nhas. O fun ci o na men to da es tra da de fer ro
não se afas ta es sen ci al men te mu i to do das es tra das de fer ro eu ro péi as,
mas sen te-se a fal ta da ri go ro sa ob ser vân cia dos ho rá ri os de par ti da e de 
che ga da. A cons tru ção da li nha foi em pre en di da por uma so ci e da de
anô ni ma in gle sa, que se pro pôs li gar o alto São Fran cis co ao por to da
Ba hia. Como tudo no Bra sil se co me ça com en tu si as mo para logo ar -
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re fe cer, as sim tam bém a es tra da de fer ro, co me ça da com gran de aço da -
men to, em bo ra só com um quin to da ex ten são pro je ta da cons tru í do,
es ta ci o nou aí. Mu i to deve ter con cor ri do para isso o seu pe que no ren di -
men to no pri me i ro ano, por que nada po de ria ani mar me nos o pros -
se gui men to da cons tru ção.

O tre cho que per cor ri era apa ren te men te um dos me nos po -
pu lo sos e não mu i to pro du ti vo. To da via não lhe fal ta vam ele men tos,
por que as ter ras no in te ri or ofe re cem na tu ral men te mu i tos atra ti vos
aos no va tos. Ti ve mos tam bém que pas sar di ver sos pe que nos tú ne is e
vi a du tos cuja cons tru ção não de i xa va nada a de se jar com pa ra da com
idên ti cas cons tru ções eu ro péi as. Um dos tú ne is, re ves ti do de ti jo los, e
um gran de vi a du to de fer ro são as obras-de-arte mais no tá ve is. Ape sar 
de ser tão cur to o tre cho cons tru í do, con tei mais de meia dú zia de es -
ta ções, nas qua is pa ra mos para to mar pe que na quan ti da de de car ga e
al guns pas sa ge i ros mal en ca ra dos, e qua se pre tos. O trem, tan to na ida
como na vol ta, es te ve tão va zio, que não me ad mi rei quan do um com -
pa nhe i ro de vi a gem me dis se que a ren da da es tra da de cres cia de ano
para ano. No ano de 1875 a ren da do tre cho ina u gu ra do foi de 366
con tos, 247 mil e 450 réis, ten do trans por ta do 65.661 pas sa ge i ros,
84.251kg de ba ga gem e 15.173.264 de car ga. Seu cus te io foi de 410
con tos, 722 mil e 965 réis.

San to Antô nio de Ala go i nhas é um lu gar mi se rá vel que nada 
tem de con vi da ti vo e a que vol tei as cos tas o mais de pres sa que me foi
pos sí vel. As es ta ções in ter me diá ri as não me pa re ce se rem mu i to me -
lho res, e nem Vila San ta Ana do Catu, Po ju ca, Pi tan ga, Fe i ra Ve lha,
Ban de i ra, Mu ri ti ba, como se cha mam to das as ou tras, me ten ta ram a
de mo rar pelo ca mi nho. Impe lia-me, ao con trá rio, um cer to de se jo de
vol tar para a Ba hia, onde afi nal al gu mas co i sas me fa zem lem brar a
cul tu ra eu ro péia, por que os se gre dos do in te ri or do Bra sil eu os ti nha
em vis ta para mais tar de.

Qu an do se vem de fora para a ci da de, o qua dro, com seu
exo tis mo, tem ain da ma i or en can to. Eu já me ti nha cer ta men te en con -
tra do an tes com di fe ren tes es pé ci es de ven de do ras ne gras, en tre elas
al gu mas que em vez de ces to ou ca nas tra tra zem à ca be ça uma ca i xa
en vi dra ça da, den tro da qual res guar dam do pó e das mos cas seus ar ti gos,
na ma i o ria do ces e ni nha ri as se me lhan tes, mas nun ca ti nha tido oca -
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sião de exa mi nar de per to es sas ca i xas ori gi na is. Por aca so, quan do eu
pas sa va, uma das ven de i ras (qui tan de i ras) abriu uma das bem pro te gi das 
ca i xas, mas seu con te ú do pa re ceu-me tão pou co ten ta dor que, ape sar
dos in sis ten tes elo gi os da ex ce lên cia das gu lo se i mas ofe re ci das, não as
quis pro var. No tei, en tão, que no Bra sil to dos os vo lu mes que não ex -
ce dem um cer to ta ma nho são car re ga dos na ca be ça, e é ad mi rá vel a
des tre za com que os ne gros nela equi li bram qual quer vo lu me, gran de
ou pe que no, an dan do pe las ruas em ani ma da con ver sa em voz alta.
Nas con ver sas en tre si não se ser vem sem pre da lín gua do país, pre fe -
rin do seus idi o mas afri ca nos na ti vos. Isto se dá so bre tu do com os ne -
gros mina, que não nas ce ram no Bra sil. São es tra nhos sons gu tu ra is
que che gam aos ou vi dos es tran ge i ros.

O aca so quis que, quan do vol ta va para o ho tel, al guns vi a jan tes 
che ga dos no mo men to es ti ves sem pla ne jan do uma vi si ta à con vi da ti va
ilha de Ita pa ri ca, do ou tro lado da baía de To dos os San tos. De ci di-me
ime di a ta men te a so li ci tar o fa vor de par ti ci par des sa ex cur são, de que
to dos tan to es pe ra vam, so li ci ta ção que foi aten di da com a me lhor
boa-von ta de. Ita pa ri ca é, de cer to modo, fa mo sa, não só de vi do à sua
si tu a ção e uber da de, como a cer tos acon te ci men tos his tó ri cos. O trá fi co 
clan des ti no de es cra vos foi por mu i to tem po fe i to nas suas pra i as, quan do 
já ha via mu i to se tra ba lha va para a ex tin ção des se ne fan do co mér cio. Até 
pe los anos 60 eram in tro du zi dos ne gros de con tra ban do nes sa ilha, para 
se rem ven di dos, em bo ra na mar gem opos ta da baía um na vio a vi gi as se
no i te e dia. Con ta ram-me como, não ha via ain da mu i to tem po, bor de ja -
va em tor no de Ita pa ri ca um na vio mis te ri o so, em que não tar da ram a
re co nhe cer um ne gre i ro. O na vio de sen ti ne la no por to se pôs em mo vi -
men to, para exa mi ná-lo mais de per to. Viu-se, en tão, de ter ra, com es -
pan to, um es tra nho es pe tá cu lo. O na vio ame a ça do, bom co nhe ce dor
da que las águas, não he si tou, e ati ran do ao mar 300 dos ne gros que tra zia
a bor do, es ca pu liu como um muçu para o oce a no. Os po bres es cra vos,
por fe li ci da de bons na da do res, al can ça ram a cos ta per to. Pe las leis bra si -
le i ras tor na vam-se pro pri e da de do Go ver no, que, com se cre ta ale gria
dos ri cos pro pri e tá ri os da Ba hia, os en ca mi nhou para a cons tru ção da
es tra da de fer ro que aca ba va de ser ini ci a da. Os bra si le i ros sou be ram
ain da ti rar par ti do da es cra va tu ra, en tão não tão lar ga men te fer re te a da,
apro ve i tan do-se, por ou tra for ma, do aci den te. Os pro pri e tá ri os de
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plan ta ções tro ca vam se cre ta men te seus ve lhos es cra vos im pres tá ve is
pe los re cém-che ga dos tra ba lha do res da es tra da de fer ro, sem que o Mi -
nis té rio ti ves se no tí cia da bar ga nha, por quan to o nú me ro dos ne gros
sal vos con ti nu a va a ser o mes mo, nas lis tas do go ver no.

Ita pa ri ca tem uma pe que na co lô nia, a que dão en fa ti ca men te o
nome de ci da de, mas que ape nas pa re ce uma al de ia re gu lar da Eu ro pa. A
in ti tu la da ci da de ca u sa im pres são de sa gra dá vel em to dos os sen ti dos. O
mais in te res san te são suas cer ca ni as, um caó ti co ema ra nha do de plan tas que 
me agra dou mais do que os es cas sos ves tí gi os de uma cul tu ra an te ri or. A
cada pas so via tan ta co i sa nova e pe cu li ar en tre as plan tas, que la men tei não 
es tar apa re lha do com todo o sa ber de um bo tâ ni co e não ter ido ali uni ca -
men te para es tu dar a flo ra. Ban dos de pe ri qui tos cor de es me ral da, lu zin do
ao sol, atra ves sa vam o es pa ço para pro cu rar abri go con tra os in va so res nas
co pa das, fron des de ár vo res gi gan tes cas. A gri ta ria des ses pe ri qui tos, que eu 
nun ca vira em tão gran de nú me ro, era in su por tá vel.

Di ri gi mo-nos de po is para uma pe que na ele va ção que se avis -
ta va de lon ge, er guen do-se na pla ní cie e co ro a da por pe que no bos que
de ár vo res gi gan tes cas. Eram al guns es plên di dos exem pla res de man -
gue i ra, de al tu ra e gros su ra ex tra or di ná ri as, e de i xa ram em to dos nós
uma im pres são es ma ga do ra.

Mais para o in te ri or da ilha che ga mos a uma sur pre en den te e
ma ra vi lho sa par te como eu qua se não en con tra ra ain da se me lhan te no
Bra sil, e que an tes ar ran ca ra ex cla ma ções de ad mi ra ção e es pan to do
mu i to vi a ja do Grão-Du que Ma xi mi li a no, que des cre ve essa ma ra vi lha da 
na tu re za nes tes ter mos:

“A ve ge ta ção co mum fi ze ra alto e es ten de ra-se num vas to cír -
cu lo para a es quer da no in te ri or da ilha, re i nan do uma nova es pé cie.
Espes sa, meio dan çan do meio flu tu an do, meio como uma ce go nha, ou 
gar ça, des can san do qui e ta so bre per nas fu si for mes, meio como a fada
Mor ga na, sus pen sa por en can ta men to no ar, as sim era a nova ve ge ta -
ção. Esten dia-se so bre uma vas ta pla ní cie de are ia fir me, de al vu ra bri -
lhan te como neve, que o mar inun da va de es pu ma quan do a maré su -
bia mu i to, ni ve la va e ali sa va. Está va mos di an te dum tre cho de man gue, 
um des ses pe da ços de ter ra ba nha dos por água sa lo bra, onde a água
doce cor ren do de ter ra se jun ta à li nha avan ça da da pre a mar onde
mu i tas ve zes todo o pân ta no está inun da do; onde tam bém mu i tas ve zes a
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are ia fica ex pos ta ao ar e a água na sua re ti ra da fica só em al guns char -
cos. Nes sas or las, en tre a fres ca ve ge ta ção da flo res ta ba nha da pela
água doce e o re i no sal ga do in va sor do mar, re i na ex clu si va men te o
man gue, essa qua se im pe ne trá vel flo res ta das pra i as. O man gue que aí
re ves tia a vas ta ba cia de água sa lo bra era ain da mu i to novo e com pu -
nha-se, em sua ma i o ria, mais de ar bus tos que de ár vo res. Se me lhan te
es ten dal de man gue é um de le i te para os olhos que o con tem plam.
Esse ema ra nha do de ga lhos e ra í zes, esse medo de tron cos sus pen sos
no ar, de se su ja rem na lama aquo sa, esse ba ra lha do feé ri co, esse qua -
dro úmi do do in te ri or da flo res ta com seus mis te ri o sos re can tos sos se -
ga dos, essa vida em di fe ren tes an da res, des de ade gas ha bi ta das por ca -
ran gue jos dos pân ta nos, do rés-do-chão, como se es ti ves sem so bre es -
ta cas ve ne zi a nas, até o es plen dor ver de dos an da res su pe ri o res, onde
ale gres pas sa ri nhos e o sa bi do pica-pe i xe pas sam a li vre exis tên cia ilu -
mi na da pelo sol: como po de rei tor nar tudo isto cla ro ao eu ro peu?
Ima gi ne-se um bos que de ami e i ros,∗ numa de nos sas ve i gas ale mães,
que se en ra i zas sem dis cre ta men te no sa i bro sob a água, num ala ga do:
ima gi ne-se ago ra esse mo des to ma ci ço em bri a ga do, em ba la do e trans -
por ta do para os tró pi cos por de mô ni os or gu lho sos. Inva di ria nos sos
bons ami e i ros o medo de que seus cor pos to cas sem na lama, apren de -
ri am com as aves aquá ti cas a an dar de an das, er gue ri am os tron cos e só 
to ca ri am a ter ra mo lha da com as pon tas das ra í zes; para, to da via, não
per de rem o equi lí brio, sa ben do bem que o or gu lho cai fa cil men te, es -
ten de ri am an si o sos as has tes, en cos tar-se-iam uns nos ou tros e lan ça ri am
no vas ra í zes das has tes para a ter ra úmi da. Ve ría mos en tão um ami e i ral
que por en can to se ele va ra al guns pés e os ci la va no ar.

“O man gue (Rhi zop ho ra man gle) está es pa lha do por todo o
mun do tro pi cal. Por toda par te onde o mar be i ja a ter ra, na Amé ri ca e
na Índia, em mi lha res de ilhas essa ve ge ta ção an fí bia cres ce e ge ral men te 
a fe bre lhe faz com pa nhia com o seu ve ne no. Atra ves sar uma flo res ta de 
man gue está no nú me ro das ma i o res di fi cul da des que o vi a jan te tem de
ven cer, por que já no meio da maré, sem uma base fir me, tem de va ler-se 
de sua des tre za; a essa fa i xa ver de que se es ten de ao lon go de tan tas
cos tas deve-se não ter ain da a ciên cia po di do ex plo rar mu i tas re giões.
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Essa flo res ta os ci lan te tem sua pró pria fa u na, que logo aos pri me i ros
pas sos se en con tra aqui re pre sen ta da; são ca ran gue jos de três es pé ci es,
de di fe ren tes ta ma nhos con for me a ida de, des de uma po le ga da até meio 
pé de diâ me tro. As três es pé ci es que en con tra mos lá, e de po is, no de -
cor rer da vi a gem, di fe ren çam-se cla ra men te pela cor. Uma tem uma cor
bri lhan te de co ral, viva como o mais belo la cre, ou tra é ama re lo cor de
ca ná rio, e a ter ce i ra, de que en con tra mos os ma i o res exem pla res, é
azul-ce les te, pas san do gra du al men te a li lás nas ex tre mi da des. Esses ani -
ma is são os ver da de i ros do nos dos man gues e le vam ne les a mais agra -
dá vel exis tên cia; bem abri ga dos em pro fun dos bu ra cos por ba i xo das ra -
í zes, aí es ta be le cem sua vas ta e fres ca ha bi ta ção; so bem pe las ra í zes
como por cô mo das es ca das, e pro cu ram en tre as has tes e tron cos agra -
dá ve is bal cões e ter ra ços, de onde, no sos se go da tar de, mer gu lha dos em 
so nhos, apre ci am o ce ná rio, go zan do o sol, a luz e a vida.

“Se se apro xi ma algo in co mum, novo, para o cír cu lo de suas
idéi as, logo se ma ni fes ta gran de agi ta ção no bos que, e num rá pi do ga -
lo pe de ban da os ati la dos ani ma is cor rem para as en tra das de suas se -
gu ras ha bi ta ções, pelo tem po que dura o pe ri go; ali sen tam-se, qua se
que que ria di zer no ban co da por ta, le van tan do-se um pou co às ve zes
e es pe ran do com in ten sa cu ri o si da de o su pos to pe ri go. Se este se apro -
xi ma, os bons pais de fa mí lia de sa pa re cem num re lam pe jar pe las suas
por tas pon do a fa mí lia em se gu ran ça. Acon te ce, po rém, às ve zes, que
um se nhor ido so em con se qüên cia duma re fe i ção mais abun dan te
ador me ce hon ra da men te num bal cão ele va do do man gue e que o fi lho 
não teve tem po de avi sá-lo, an tes do ru í do do pe ri go que se apro xi ma
o ter des per ta do.

“Que o céu o aju de! Que pode fa zer? O ve lho não vê ne -
nhu ma sa í da, o ga lo pe de ban da não é mais pos sí vel, o ca mi nho está
cor ta do, toda sua com pa nhia já de i xa ra o par que para se re co lher aos
ina ces sí ve is apo sen tos in te ri o res. Sus pi ra de ma ne i ra que seu sus pi ro
do len te soa lon ge, re cua os mem bros gor dos, toma uma de ci são de ses -
pe ra da e ati ra-se no vá cuo. Ouve-se lon ge o ba que quan do o ven tre
gor do bate na água, mas a for tu na fa vo re ce os au da zes; o pa tri ar ca de -
sa pa re ceu e sur ge, num re lam pe jar, ba nha do de suor po rém sal vo, no
seio da fa mí lia. Sem dú vi da a ve lha que não tem mais for ça para su bir
nas be las tar des para o alto bel ve de re res mun ga com jus to ci ú me so bre 
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as tra ves su ras do jo vem avô, mas o vovô está sal vo, está a sal vo e o
ban do ju ve nil re ju bi la.

“O pe ri go não tar da a de sa pa re cer e os se nho res põem pru -
den te men te a ca be ça de fora dos bu ra cos, olham por mu i to tem po para
um lado e para o ou tro, cha mam en tão as da mas e as cri an ças e a ale gria 
vol ta a re i nar no par que. E já tar de na no i te, quan do o dis co da lua se er -
guia, con ta ram uns aos ou tros quão gran de ti nha sido o pe ri go, como
mal hou ve ra tem po para le var as cri an ças, como a cãi bra duma das da -
mas ti nha-lhe to lhi do ter ri vel men te o ga lo pe e como o avô, para pa vor
de to dos, ti nha sido obri ga do a sal var-se por meio duma cam ba lho ta, o
que lhe pre ju di ca ra a di ges tão, e como a vovó es ta va ain da com cu i da do.

“Não é isso uma doce exis tên cia? Aque le po vi nho vive li vre e
in de pen den te, como numa re pú bli ca ar ca di a na, tem ra í zes co ber tas de os -
tras para co me rem, e são tão des tros, tão li ge i ros em de sa pa re ce rem com
a ra pi dez do re lâm pa go nos bu ra cos, que ti ve mos de es pe rar mu i to tem -
po, em vão, no ca lor, para po der mos apa nhar al guns exem pla res; con se -
gui mos na ver da de, mais tar de e com gran de tra ba lho, mas não como
que ría mos, por que só apa nha mos exem pla res no vos, pe que nos e não de
to das as co res; um vovô gran de e gor do não nos foi pos sí vel apa nhar, a
des pe i to de gran des es for ços. Só de po is sou be que ma tam es ses ani ma is a 
tiro de chum bo. São tam bém en con tra dos fre qüen te men te no in te ri or,
lon ge dos pân ta nos. Sua cor é, em toda par te, re lu zen te, e bri lha de lon ge
com tons gri tan tes no ver de do man gue, onde pu lu lam. A ra pi dez dos
seus mo vi men tos ao pres sen ti rem o pe ri go é tan to mais no tá vel por se
con ser va rem nor mal men te imó ve is. Seu sa bor é ex ce len te e os ha bi tan tes
des sas zo nas co mem-nos com pra zer. Pos so afir mar, por ex pe riên cia pró -
pria, que pou cos pra tos su pe ram os ca ran gue jos em sa bor. Nos man gues,
que cres cem nos ter re nos ba nha dos por água sal ga da e água doce, des cem 
com as águas dos rios inú me ros pe que nos mo lus cos que lhes ser vem de
ali men to e que são tam bém mu i to apre ci a dos pe los ho mens.”

De fato, esta flo res ta so bre an das, com sua po pu la ção de ca -
ran gue jos gno mos, per ten ce ao nú me ro das co i sas mais ex tra or di ná ri as
da Ba hia.

Ita pa ri ca em par te está cer ta men te cul ti va da, mas as ter ras
ar ro te a das são di mi nu tas em com pa ra ção com as ma tas vir gens que
co brem a ilha.
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Ne gra qui tan de i ra, ven do-se ao fun do a casa senhorial



Além de Ita pa ri ca, há na baía de To dos os San tos di ver sas
ou tras ilhas, en tre elas as en can ta do ras pra i as de San ta Bár ba ra e São
Ro que, por onde pas sei, como num so nho, na vol ta para a Ba hia. Infe -
liz men te tive de de sis tir de um pas se io pelo rio Pa ra gua çu, que de sá gua 
mu i to per to de Ita pa ri ca, na baía de To dos os San tos, e com gran de
pe sar, dada a des cri ção que ou tros vi a jan tes fa zem de um pas se io por
esse rio, que cor re por meio da flo res ta.

Den tre tudo o que vi du ran te o tem po em que es ti ve na Ba -
hia, e nas ex cur sões que fiz pe los seus ar re do res, o que mais for te -
men te se fi xou na mi nha me mó ria foi um en ge nho de açú car. O pro -
ces so de fa bri ca ção do açú car é in te res san te. A cana, em fe i xes, é es -
ma ga da pela mo en da, o ba ga ço des ti na do à ali men ta ção dos por cos
ca in do por um lado, e o cal do gros so cin zen to es cor ren do por ou tro,
para os ta chos. De po is a mas sa es cu ra é cu i da do sa men te de pu ra da,
le va da por di ver sas ca lhas para di ver sos pon tos no edi fí cio, aque ci da
e fer vi da para que a água se eva po re, e dela ti ra do por fim o me la ço,
uma es pé cie de açú car re fi na do, que, po rém, em be le za fica mu i to
aquém do pre pa ra do na Eu ro pa. O tra ba lho ma nu al é fe i to por ne gros 
de to das as ida des, sob a su pe rin ten dên cia de al guns, de con fi an ça,
mais ve lhos.

Entre as co i sas in te res san tes da Ba hia fi gu ram tam bém al -
gu mas lo jas, nas qua is são ex pos tos à ven da, de pre fe rên cia, pro du tos 
na tu ra is dos re i nos ani mal e ve ge tal, que pa re cem des ti na dos es pe ci al -
men te aos vi a jan tes es tran ge i ros. Tudo o que se pos sa ima gi nar está
ex pos to aí, para se le ção con for me sua na tu re za e apa rên cia. Pás sa ros
com as mais vis to sas plu ma gens, cou ra ças dos es qui si tos ta tus, in se -
tos, bor bo le tas, e be sou ros ma ra vi lho sos des per ta ram mi nha aten ção. 
Uma co le ção de con chas e ou tros pro du tos do mar com ple ta vam a
ex po si ção des se ba zar, a cuja en tra da gra ci o sos ma ca qui nhos, pre sos
por fi nas ca de i as, pu la vam ale gre men te de um lado para ou tro, e pa -
pa ga i os, de uma ex tra or di ná ria va ri e da de de co lo ri dos, pa re ci am que -
rer ten tar os com pra do res com sua ator do an te gri ta ria. Tive, sem dú -
vi da, von ta de de com prar mu i ta co i sa ali, mas de i xei de fazê-lo ao me 
lem brar de que ain da es ta va no co me ço de uma lon ga vi a gem. Con -
ten tei-me em ver to das aque las co i sas es tra nhas e de le i tar-me na con -
tem pla ção das ma ra vi lhas da na tu re za que, re u ni das na que le pe que no 
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es pa ço, en chi am mais a vis ta do que lá fora, em ple na e ili mi ta da li -
ber da de. O ven de dor, um fran cês, es for çou-se em vão para re sol -
ver-me a fa zer-me uma en co men da, ofe re cen do-se para ar ran jar-me
exem pla res vi vos de qua is quer es pé ci es de ani ma is, den tro de cur to
pra zo.
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Ca pí tu lo XII

RIO DE JANEIRO

De po is de uma per ma nên cia de mu i tos dias na Ba hia e seus
ar re do res, re sol vi apro ve i tar a pas sa gem do pri me i ro va por, e apres sar
mi nha vi a gem para a Ca pi tal do Impé rio, Rio de Ja ne i ro. De po is de me
des pe dir dos amá ve is hos pe de i ros, não sem um se cre to de se jo de en -
con trar me lhor pou sa da na ca pi tal, to mei, em com pa nhia de um gi gan te
ne gro, que le va va mi nha ba ga gem, que não era pe que na, na ca be ça,
como se fos se um brin que do de me ni no, o ca mi nho do cais, mu i to mo -
vi men ta do, de onde um bote me le vou para o va por, an co ra do a boa
dis tân cia.

Che gan do a bor do, vol tei ain da a vis ta para a ci da de di an te de 
mim, ago ra ilu mi na da pe los ful gu ran tes ra i os de um sol po en te, até que
o na vio vol tou a cor tar as on das do oce a no, à luz do luar. A não ser a
ilha dos Abro lhos, não se avis tou mais ter ra se não quan do já se es ta va
re la ti va men te per to da baía do Rio de Ja ne i ro. Cer ca de cin co dias de po is
de mi nha par ti da da Ba hia avis tei o cabo Frio, de onde em re gra se te le -
gra fa avi san do a che ga da dos na vi os ao Rio de Ja ne i ro. O cabo Frio sur ge
di an te do na ve gan te como uma ro cha vi san do as al tu ras, so bre a qual se



er gue um belo fa rol, da tan do de 1861, e que se com põe de uma tor re de 
fer ro de 15 me tros de al tu ra, cuja luz ca tóp tri ca (re fle ti da por es pe lhos)
pode ser vis ta a cer ca de 16 mi lhas ma rí ti mas (37,1 qui lô me tros) de
dis tân cia.

Os na vi os que se des ti nam ao Rio de Ja ne i ro mu dam aqui do
ramo sul, apro an do di re ta men te a oes te. Em ou tra par te des te li vro já
me re fe ri ao exér ci to de for ma ções ro cho sas, que logo pren de a aten ção
do vi a jan te ao en trar na baía do Rio de Ja ne i ro. É in dis cu tí vel que essa
baía per ten ce ao nú me ro dos mais gran di o sos ce ná ri os que se pos sam
ima gi nar. Por ten to sas ro chas gra ní ti cas, de for mas es tra nhas, er guem-se
al gu mas per pen di cu lar men te ao mar, for man do de am bos os la dos da
en tra da do por to mu ra lhas na tu ra is, que, ora cin zen tas como só li do
blo cos de ro cha sem vida, ora co ber tas de ver de e vi ço sa ve ge ta ção tro -
pi cal, pa re cem ter aca ba do de sair das águas cor de es me ral da do mar. A 
baía mes mo, que é uma ba cia oval de mar me din do cer ca de seis mi lhas
ge o grá fi cas de com pri men to e qua tro de lar gu ra, es ten de-se qua se até ao 
sopé das al tas mon ta nhas que li mi tam o ho ri zon te. Gran de nú me ro de
ilhas e ilho tas pon ti lham o ma ra vi lho so len çol de água, e eu não sa bia
para onde vol tar os olhos, tão va ri a da e úni ca era a pa i sa gem que me cir -
cun da va. A ro cha que mais se des ta ca é cer ta men te o Pão de Açú car,
que mos tra sua for ma gro tes ca logo à en tra da da bar ra. No seu sopé as
ba te ri as de um pe que no for te ame a çam o ini mi go que ten te pe ne trar na
cal ma baía do Rio. De fron te dele uma se gun da ba te ria, a da For ta le za de 
San ta Cruz, mon ta guar da. Entre am bas fica a pe que na ilha da Laje, que
ser ve como ter ce i ro ele men to de de fe sa. Se ria por de ma is lon go men -
ci o nar pe los no mes to das as ilhas e pe nín su las, que fi cam lon ge e per to
da baía; pou co adi an ta ria tam bém ao le i tor ten tar tra çar um qua dro mais 
vivo das fa mo sas pra i as do Rio de Ja ne i ro.

A par te prin ci pal da ci da de do Rio de Ja ne i ro está si tu a da no
lado oes te da baía, so bre uma pla ní cie de for ma ir re gu lar, im pren sa da
en tre duas fi las de co li nas ro cho sas sem li ga ção en tre si. Como o Rio de
Ja ne i ro não é, como tan tas ou tras ci da des ma rí ti mas, cons tru í do numa
en cos ta, e as aglo me ra ções de ca sas fi cam em gran de par te es con di das
pe las pro je ções do ter re no, não apre sen ta, como ci da de, ape sar dos seus 
420.000 ha bi tan tes, se gun do Hüb ner, o pa no ra ma gran di o so de ou tras
de igual ex ten são. Qu an to à sua im por tân cia, tes te mu nha-a o mo vi men to
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do por to, e os na vi os de to das as na ções que pa re ce se en con tra rem
nes sas águas.

De cor reu mu i to tem po an tes que os se nho res da Po lí cia Sa -
ni tá ria e da Alfân de ga, como exi gem os re gu la men tos, efe tu as sem sua
vi si ta a bor do e des sem per mis são para o de sem bar que. As im per ti nen tes
for ma li da des a que tive de me sub me ter no dia se guin te, para a re ti ra da
de mi nha ba ga gem da Alfân de ga, pu se ram mi nha pa ciên cia a dura pro -
va, mas fo ram ain da as sim me no res, com pa ra das aos pas sos e ma ça das
que tive de en fren tar para ob ter o vis to do meu pas sa por te. Na Alfân -
de ga, por fe li ci da de, in te res sou-se por mim um jo vem bra si le i ro, a quem 
co nhe ce ra na vi a gem, cir cuns tân cia que me per mi tiu pres tar al gum au xí lio 
aos meus com pa nhe i ros de ve xa mes, no mes mo lu gar. Entre eles se en -
con tra va um jar di ne i ro ale mão, que vi nha des ti na do a Pe tró po lis, pos -
su i dor de um ca ná rio e um ca chor ri nho, que fi ze ram com ele a lon ga
vi a gem, des de a pá tria até ao Bra sil, e pode-se ci tar como ca rac te rís ti co
dos ve xa mes nas al fân de gas bra si le i ras que am bos os ani ma i zi nhos, para 
gran de in dig na ção do meu hon ra do com pa tri o ta, ti ve ram de pa gar mu i tos 
mil-réis, de di re i tos de en tra da.

A Alfân de ga é um enor me edi fí cio, com ar ma zéns enor mes e
ter rí ve is cor ren tes de ar, onde, para se ter cer te za de tra zer de lá dor de
den te, re u ma tis mo e acha ques se me lhan tes, só se pode en trar sem cha -
péu, por as sim exi gir o re tra to do Impe ra dor pen den te de uma das pa -
re des, e ao que me pa re ce mu i to im pro pri a men te, por ter as sim de pre -
sen ci ar to das as ce nas ve xa tó ri as que ali se pas sam.

Esco lhi para hos pe dar-me du ran te mi nha es ta da no Rio de Ja -
ne i ro o Exchan ge Ho tel, que meu com pa nhe i ro, o côn sul M., de Bu e nos 
Ai res, me re co men dou como sen do mu i to bom. Fi ca va na prin ci pal rua
da ci da de, a Rua Di re i ta. Nela es tão tam bém as ca sas co mer ci a is das
fir mas mais im por tan tes, os gran des ar ma zéns ata ca dis tas, ca fés ele gan tes, 
a mu i to mo vi men ta da Bol sa, o Cor re io, a igre ja da San ta Cruz, e mu i tas
ou tras mais; é tam bém onde de sem bo cam mu i tas ruas trans ver sa is, en tre
elas a Rua do Ou vi dor, onde fi cam to das as lo jas de luxo, sen do por isso 
a mais no tá vel. Aque le ho tel ofe re cia pelo me nos uma gran de van ta gem
so bre as de ma is hos pe da ri as do Rio, por pa re cer ser nele pe que na a
quan ti da de dos tão te mi dos per ce ve jos e ba ra tas, e pro por ci o nar fá cil
aces so a tudo o que o Rio de Ja ne i ro tem dig no de se ver.
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Sur pre en de logo os re cém-che ga dos a essa ci da de o tra ça do
de suas ruas, das qua is as mais im por tan tes são tão es tre i tas que, se duas 
car ru a gens se en con tram, indo em di re ções opos tas, uma tem que su bir
na cal ça da. Ade ma is, o cal ça men to é in cli na do, de am bos os la dos, para
o cen tro, de ma ne i ra que em lu gar de te rem duas sar je tas para o es co a -
men to das águas, como na Eu ro pa, este se faz por uma só, no cen tro.
Essa dis po si ção, que na épo ca das chu vas trans for ma as ruas em ri a chos 
ca u da lo sos, é tão de fe i tu o sa quan to o cal ça men to, e a con se qüên cia na -
tu ral dis so é a acu mu la ção de toda es pé cie de de tri tos, a que se deve, em 
pri me i ra li nha, o mau che i ro das ruas do Rio. A ci da de em ge ral não
ca u sa boa im pres são aos que a per cor rem.

De po is de ter mu da do de rou pa e fe i to um pe que no pla no
para a di vi são do tem po, en ca mi nhei pri me i ro os pas sos, como fiz na
Ba hia, para o Pas se io Pú bli co, um lo gra dou ro pú bli co, no ar ra bal de da
Gló ria, onde à no i te se fa zia ou vir uma or ques tra ale mã. Até 1860 só
exis tia ali um pe que no par que, um pou co sil ves tre, que nada ti nha a
apre sen tar além da gran di o sa vis ta so bre a baía e al guns bo ni tos, mas
pou co nu me ro sos, ma ci ços de plan tas. Hoje or nam esse jar dim as mais
be las plan tas do Sul, que são con ve ni en te men te cu i da das. Ca u sou-me
im pres são mu i to agra dá vel que ain da mais re al ça va o ma jes to so bra mir
da re ben ta ção das on das no fim do jar dim. Enquan to me re fres ca va sob 
as pal me i ras e ara u cá ri as, com be bi das re fri ge ran tes no res ta u ran te ali
exis ten te, o bra mir do mar mis tu ra va-se aos har mo ni o sos acor des de
al gu mas pe ças de mú si ca, bem exe cu ta das, e de boa von ta de te ria es cu -
ta do por mais tem po essa mú si ca rara, se a no i te, que já ia adi an ta da,
não me lem bras se que já era tem po de vol tar.

Embo ra es ti vés se mos em ple no in ver no bra si le i ro, ape sar do
adi an ta do da hora es ta va tão aba fa do que fi quei ain da por mu i to tem po
na sala do ho tel, na ca de i ra de ba lan ço, que, diga-se de pas sa gem, nun ca
fal ta numa casa bra si le i ra, ba lan çan do-me e con ver san do, an tes de pro -
cu rar a dura cama.

Nos dias que se se gui ram tive oca sião de co nhe cer mais de
per to ruas e pra i as da ci da de. Em vão se pro cu ram edi fí ci os que se
des ta quem por sua be le za, e den tre as pra ças pú bli cas, de que exis tem
mu i tas, só uma se des ta ca pela be le za e ta ma nho. É, ao mes mo tem po,
pal co his tó ri co do pri me i ro mo vi men to re vo lu ci o ná rio no Rio, a pra ça
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da Cons ti tu i ção. Essa pra ça é ajar di na da e tem no cen tro a ar tis ti ca men te
exe cu ta da es tá tua de D. Pe dro I. Está este re pre sen ta do no mo men to em 
que, de cima do seu ca va lo, en tre ga a Cons ti tu i ção ao povo, que a es pe ra;
o pe des tal do mo nu men to está or na do de fi gu ras ale gó ri cas sim bo li zan do 
os prin ci pa is rios e po vos do Impé rio bra si le i ro no oes te, les te, nor te e
sul. É, ao con trá rio, las ti má vel o as pec to que apre sen tam ou tras pra ças
como o Cam po de Santa na e a Pra ça do Pa lá cio. Qu a se não pude crer
nos meus olhos quan do me mos tra ram, nes ta úl ti ma, o pa lá cio do Impe -
ra dor, tão pou co cor res pon dia o edi fí cio ao seu des ti no. Não me nos mes -
qui nhos me pa re ce ram, em ou tros se to res da ci da de, o Pa lá cio do Se na do, 
o Mu seu Na ci o nal, a Mu ni ci pa li da de, o Mi nis té rio do Co mér cio e das
Obras Pú bli cas. As igre jas, que são nu me ro sas, tam bém não po dem ser
olha das como tra ba lhos de arte ar qui te tô ni ca; obe de cem qua se to das
mais ou me nos ao mes mo pla no, sen do cons tru í das no cha ma do es ti lo
je su í ta. A ma i o ria cons ta de uma nave cen tral, às ve zes com duas na ves
la te ra is, duas pe que nas tor res qua dra das com co ru chéus em for ma de
zim bó ri os, er guen do-se dos la dos da por ta de en tra da. Em mu i tas igre jas
o teto das na ves não é for ra do, de ma ne i ra que os ca i bros e en ri pa men to 
co ber tos com te lhas de bar ro ver me lho fi cam à vis ta. Ra ras têm o teto
pin ta do, ou com fi gu ras mal pin ta das. Os or na men tos de pra ta e ouro
são mais ri cos, mas tão fal tos de gos to que dão a im pres são de que cri an -
ças se te nham di ver ti do en fe i tan do-as com eles. A igre ja pro pri a men te
ale mã, cons tru í da em 1845 pe los já en tão nu me ro sos ale mães vi ven do
no Rio de Ja ne i ro, teve exis tên cia mu i to cur ta.

Mi nha per ma nên cia no Rio de Ja ne i ro não foi mu i to fér til em 
acon te ci men tos in te res san tes, con tu do al guns hou ve dig nos de men ção.
A es tes per ten ce a pro cis são de Cor po de Deus, que pre sen ci ei co mo da -
men te da ja ne la do meu ho tel. As be le zas ne gras, bran cas e ama re las,
que nes ta oca sião apa re cem em nú me ro con si de rá vel, os ten tam, como
es pec ta do ras, o ma i or luxo em to a le tes, des ta can do-se na sua ma i o ria
pela ex tre ma fal ta de gos to da com bi na ção de co res gri tan tes. Entre elas 
es ta vam mais far ta men te re pre sen ta das as co res na ci o na is bra si le i ras:
ver de e ama re lo. A mul ti dão va ri e ga da en chia as ruas ges ti cu lan do e ta -
ga re lan do ani ma da men te, an tes mes mo da pro cis são sair à rua. Sua apa -
ri ção fi nal men te, que a mul ti dão com pac ta com ad mi rá vel ab ne ga ção
es pe ra ra por mu i tas ho ras sob um sol abra sa dor, foi anun ci a da pelo
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cre pi tar de gi rân do las que, na tu ral men te, à luz viva do sol, não ti nham
ou tro efe i to se não fra cas de to na ções. Já na Ba hia eu ti nha re pa ra do na
pa i xão dos bra si le i ros pe los fo gos de ar ti fí cio. A to das as ho ras do dia
pode-se ob ser var nas ci da des do Bra sil esse di ver ti men to, sem que se te -
nha na me nor con si de ra ção o pe ri go para os tran se un tes. Por oca sião
das fes tas de igre ja, quan do o abu so ain da é fa vo re ci do pe las au to ri da des,
tor na-se mu i to pe ri go so o trân si to em al gu mas ruas. Ne gros em pre ga dos 
da igre ja con du zem nes sas oca siões, de ba i xo do bra ço, fe i xes dos in dis -
pen sá ve is fo gue tes, dos qua is sem ces sar e sem mo ti vo vão fa zen do
su bir al guns aos ares, a des pe i to da luz do sol. De po is de uma guar da
avan ça da de sol da dos, na ma i or par te ne gros, de ca be ça des co ber ta,
sur giu uma in fi ni da de de ir man da des e or dens mo nás ti cas, com ca ras
de to dos os tons e há bi tos de to das as co res ima gi ná ve is car re gan do à
sua fren te cru zes, es tan dar tes e ima gens dos res pec ti vos pa tro nos. Mu i tas
das co los sa is hor rí ve is fi gu ras de ma de i ra iam es car ran cha das em ca va los 
ri ca men te aja ze a dos. O mais ri dí cu lo era o es pe tá cu lo de cer ca de vin te
ca va los, co ber tos com imen sas gual dra pas ma ti za das que che ga vam
qua se até ao chão, en fe i ta das com gran des es cu dos de la tão e flan dres,
le va dos pe las ré de as por ho mens fan tas ti ca men te ves ti dos, em so le ne
cor te jo. Esse es pe tá cu lo com ple tou a im pres são que a pro cis são, aliás, já 
me ti nha ca u sa do. Sen tia-me como se es ti ves se as sis tin do ao des fi lar
duma com pa nhia de ar tis tas de cir co com to dos os ou ro péis e fal sa
pom pa, como se vê nas fe i ras na Ale ma nha. Não fal ta vam tam bém
gru pos nu me ro sos de pa dres, en tre eles mu i tos ne gros, e ban das de
mú si ca in ter ca la das, que me ni nas de três e qua tro anos fan ta si a das de
an jos com asas dou ra das nas cos tas acom pa nha vam num rit mo es tu da do.
A prin ci pal sen sa ção da pro cis são era o pá lio, sob o qual o bis po le va va a 
cus tó dia. O Impe ra dor D. Pe dro II, seu gen ro, o Con de d’Eu, e dois
mi nis tros se gu ra vam as qua tro va ras que o su por ta vam. To dos qua tro
ves ti am uni for mes ri ca men te bor da dos a ouro à moda eu ro péia, com
cal ças de ca si mi ra bran ca; o Impe ra dor e seu gen ro tra zi am ain da so bre
o uni for me uma es pé cie de man te le te de tule bran ca com or na tos de
ba e ta fina, de efe i to en gra ça do. A des pe i to do ca lor abra sa dor es ses al tos
per so na gens do cor te jo ti nham a ca be ça des co ber ta, e o Impe ra dor, que
sem ces sar vol ta va os olhos para a es quer da, para a di re i ta, e para cima
para to das as ja ne las, en xu ga va cons tan te men te o suor que lhe pe ro la va
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a tes ta. D. Pe dro II é uma fi gu ra im po nen te, de fe i ções agra dá ve is, e de -
vi do à sua bon da de e sim pli ci da de é ve ne ra do e es ti ma do por seus sú -
di tos. To dos aque les que ti ve ram opor tu ni da de de con ta to com ele
são-lhe es pe ci al men te afe i ço a dos e não po dem exal tar bas tan te seu ex -
tra or di ná rio in te res se ci en tí fi co, em to das as es fe ras, e quão vá ri os são
os dons es pi ri tu a is com que a na tu re za o do tou. A Impe ra triz es pe ra va,
com as prin ce sas, o cor te jo, na igre ja; de sis ti, po rém, de acom pa nhá-lo
até lá, con ten tan do-me com ter vis to des fi lar toda a pro cis são.

Apro ve i tei um dos dias que se se gui ram para vi si tar o Jar dim
Bo tâ ni co. Fica a três quar tos de hora da ci da de, na ex tre mi da de do su -
búr bio de Bo ta fo go. Che guei, num car ro aber to, ti ra do pelo rá pi do tro te 
duma pa re lha de mu a res, di an te do mu i to afa ma do jar dim, mais ou
me nos men ci o na do por qua se to dos os vi a jan tes como uma das co i sas
dig nas de se ver no Rio de Ja ne i ro. Re al men te, a exu be rân cia da na tu re za 
ali é ma ra vi lho sa, con quan to seu tra ça do, como jar dim bo tâ ni co, mal
bas te às mais co me zi nhas exi gên ci as da ciên cia. O que há ali de mais
belo é a cha ma da Ala me da das Pal me i ras (Ore o do xa re gia), que con ta 135
pal me i ras duma al tu ra de 60 a 70 pés em mé dia, e com 40 a 50 anos de
ida de. As gros su ras e al tu ras são mu i to di fe ren tes. A es pé cie de pal me i ras
a que per ten cem não é na ti va do Bra sil, e sim ori gi ná ria da Índia, onde
se vêem fre qüen te men te, nos tem plos brâ ma nes, ala me das se me lhan tes,
em bo ra não tão vi ço sas. Dis se ram-me que es sas pal me i ras são de de sen -
vol vi men to mu i to rá pi do, e mu i tas ve zes, com 10 a 15 anos, o diâ me tro
na base do seu tron co mede de três a qua tro pés. De quan do data exa ta -
men te a Ala me da das Pal me i ras do Jar dim Bo tâ ni co não me foi pos sí vel
sa ber. Pro va vel men te de 1810, quan do o jar dim foi fun da do como es ta -
ção ex pe ri men tal para a cul tu ra do chá. Em ou tras se ções do jar dim
cres cem ca fe e i ros, ca su a ri nas, fru ta-pão, tou ce i ras de bam bus e es pe ci a ri as 
de to das as par tes do mun do. De modo ge ral está bem tra ta do, con tu do,
ten do em vis ta os ri cos me i os que a na tu re za ali ofe re ce, pode-se clas -
si fi car no má xi mo como me dío cre, e se não fos se a Ala me da das Pal -
me i ras e a ines que cí vel im pres são que ca u sa so bre to dos os es tran ge i ros
e os faz re co men dá-lo, es ta ria de ser to pela ma i or par te do ano. Atu al -
men te ser ve prin ci pal men te para es ta ção ex pe ri men tal e para en si no de
agri cul tu ra. For ne ce tam bém o ma te ri al para o fa bri co de cha -
péus-do-chi le, mu i to usa dos no país.
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O re i no ani mal não está me nos re pre sen ta do lá que o ve ge tal. 
Bor bo le tas ma ra vi lho sas, de co res as mais bri lhan tes, ade ja vam no jar dim, 
dum lado para ou tro, quan do eu an da va pe los ca mi nhos, e lin dos e gra -
ci o sos co li bris, que não me can so de ad mi rar, ru fla vam áge is as asas,
como que pa ra dos no ar. As ou tras se ções do jar dim como que ace na -
vam-me ten ta do ra men te para vi si tá-las; de sis ti, po rém, de fazê-lo des ta
vez, de en trar na mata es cu ra e nas ra vi nas ro cho sas vis lum bra das, por que 
o car ro me es pe ra va para vol tar e não ha via so bra de tem po. Para um
mi ne ra lo gis ta, a re gião por trás de Bo ta fo go, como tam bém alhu res nas
pro xi mi da des da baía, tem uma atra ção es pe ci al. Encon tram-se lá, en tre
as ro chas, gra na das es cu ras se me lhan tes a pór fi ros, e os pe dre gu lhos
gro tes ca men te amon to a dos são de gra ni to ama re lo ou rosa.

Vol tei pelo mes mo ca mi nho, atra ves san do o ale gre Bo ta fo go,
apre ci an do a mu dan ça con tí nua do ma ra vi lho so ce ná rio, que in fe liz men te 
a po e i ra in su por tá vel pa re cia que rer ocul tar. O co che i ro era, por aca so,
um ale mão, que nes sa oca sião, com uma boa von ta de dig na dos meus
sin ce ros agra de ci men tos, foi-me dan do no tí cia de tudo o que pode in te -
res sar a um es tran ge i ro. Como me fa las se mu i to do cé le bre aque du to do 
Rio, que, com uma ex ten são de cer ca de 3.000 bra ças, for ne ce à Ca pi tal
a água ne ces sá ria, vin da do dis tan te Cor co va do por um ca nal de can ta ria 
de gra ni to, co ber to, di ri gi meus pas sos na di re ção in di ca da para vê-lo.
Foi cons tru í do nos me a dos do sé cu lo pas sa do e com põe-se de uma li -
nha de dois ar cos so bre pos tos. A água que leva para a ci da de cai de
meia al tu ra do Cor co va do mais ou me nos a uma meia hora da mes ma,
sa in do de nu me ro sas fon tes que, re u ni das na tu ral ou ar ti fi ci al men te
num rico jor ro, pre ci pi tam-se em be las cas ca tas por so bre as ro chas de
gra ni to, for man do lin do ar ro io or la do de vi ço sa ve ge ta ção tro pi cal. Pelo 
ca mi nho cor rem ain da para ele di ver sas fon tes que, quan do pre ci so, são
en ca mi nha das para pe que nos ca na is. No sopé da mon ta nha o ar ro io, até 
aí des co ber to, en tra num ca nal co ber to, que pro te ge a água, ao sair das
som bras da flo res ta, do ca lor dos ra i os so la res. O con su mo de água no
Rio de Ja ne i ro deve ser ma i or de que em ou tras gran des ci da des, e por
isso su ce deu que o pri me i ro abas te ci men to, pelo cha ma do Aque du to
Ca ri o ca, com o au men to pro gres si vo da po pu la ção, não tar dou a se
tor nar in su fi ci en te. Já se pro je tou por isso uma se gun da, e até uma ter -
ce i ra ca na li za ção, se me lhan tes, na par te oci den tal da ci da de, que será
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abas te ci da com água das mon ta nhas da Ti ju ca. Qu a se to das as ca sas do
Rio são as sim abas te ci das de água, pela qual pa gam uma taxa mó di ca.
Di zem que são ca na li za dos di a ri a men te mais de 7.000.000 de li tros de
água para as ca sas par ti cu la res e edi fí ci os pú bli cos do Rio. Não sen do,
po rém, isso bas tan te, há na ci da de inú me ros cha fa ri zes e fon tes, como
tam bém 861 pi la res com tor ne i ra, que são uti li za dos o dia todo pela po -
pu la ção. Mu i tos vi a jan tes afir mam que em par te al gu ma se bebe tan ta
água como no Rio de Ja ne i ro, e um de les cal cu la que o con su mo, nas 24
ho ras, mon ta a 30.000.000 de li tros. O go ver no, ao con trá rio, cal cu lou
que a ca na li za ção pú bli ca for ne ce di a ri a men te 80, ou 3,33 li tros de água, 
por hora, para cada ha bi tan te. As gran des fon tes, os cha fa ri zes, cuja ins -
ta la ção a ci da de deve a uma so ci e da de anô ni ma in gle sa, são qua se to dos
cons tru í dos ar tis ti ca men te e cons ti tu em um or na men to para o Rio de
Ja ne i ro, tão po bre de mo nu men tos.

Além do mag ní fi co ser vi ço de abas te ci men to de água, já se
fez tam bém mu i to no Rio de Ja ne i ro para aten der às de ma is ne ces si da de 
duma gran de ci da de, em bo ra com o au xí lio de com pa nhi as es tran ge i ras.
A ilu mi na ção a gás, por exem plo, está mu i to de sen vol vi da. O nú me ro de 
bi cos de gás des ti na dos à ilu mi na ção pú bli ca já se ele va a 5.352. A pro -
pó si to, a ilu mi na ção a gás já foi tam bém in tro du zi da nas ca pi ta is do
Pará, Ma ra nhão, Ce a rá, Per nam bu co, Ba hia, São Pa u lo, Rio Gran de do
Sul, como tam bém nas ci da des de Olin da, Cam pos, na Pro vín cia do Rio 
de Ja ne i ro, Cam pi nas, na Pro vín cia de São Pa u lo, San tos e Pe lo tas.

A gen te que se vê nas ruas é qua se igual à que vi na Ba hia.
Qu an do mu i to se en con tra aqui mais es tran ge i ros, que ob ser vam ad mi -
ra dos o am bi en te exó ti co, ou que, co mer ci an tes do mi ci li a dos, pas sam
apres sa dos. Como con se qüên cia na tu ral do cli ma as ruas até ao cair da
tar de não es tão mu i to mo vi men ta das; só en tão é que se ousa sair de
casa. As ruas per to do por to e do gran de Mer ca do na Pra ça do Pa lá cio
são ex ce ções a essa re gra. Ao mo vi men to aí já me re fe ri an tes, não que ro,
po rém de i xar pas sar esta opor tu ni da de, sem trans cre ver a per fe i ta des -
cri ção que Tschu di dele faz. Assi na la o mer ca do como uma mina ines -
go tá vel para os mais va ri a dos es tu dos e um car tão vivo de amos tras das
ce nas e gru pos mais ori gi na is:

“Na va ri e ga da con fu são o ob ser va dor aten to dis tin gue a
bran ca dona de casa, as se a da e de cen te men te ves ti da; car re ga ela mesma 
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sua ces ta, por que não vive com lar gue za e não pode ter uma es cra va que 
a acom pa nhe ao mer ca do; é uma es tran ge i ra. Uma bra si le i ra jul ga ria
aba i xo de sua dig ni da de car re gar ela pró pria a ces ta com as com pras.
Um pou co além está um che fe de co zi nha fran cês, de um dos gran des
ho téis, acom pa nha do de mu i tos ne gros por ta do res de ces tas. A ex pres são 
do seu todo é de des de nho sa pre sun ção, la cu i si ne c’est moi, é o que se lê
em suas fe i ções, e com uma cara de pro te tor im pe ri al exa mi na os gê ne ros
em pi lha dos, dos pres su ro sos ven de do res. Ora aqui, ora ali, sur gem os
uni for mes dos des pen se i ros dos na vi os de guer ra. Gu a pos ma ri nhe i ros,
com seus tra jes pi to res cos, re ce bem os ví ve res com pra dos. Co zi nhe i ros
de na vi os de to das as na ções, acom pa nha dos ora de ve lhos lo bos do
mar, ora de gru me tes, es pre mem-se por en tre a mul ti dão e ajus tam, por
meio de uma pan to mi na qua se cô mi ca e ani ma da ges ti cu la ção, as com -
pras do dia. Com pra do res e ven de do res não se en ten dem, es tes só fa lam 
por tu guês, aque les rus so, su e co, di na mar quês, ale mão, in glês, fran cês;
mas a sig ni fi ca ção de vin tém, pa ta ca, tos tão, cru za do, mil-réis∗ to dos
sa bem qual é, e al guns de dos le van ta dos com ple tam o que fal ta. Cen te nas 
de co zi nhe i ras de to das as co res e tons, da ne gra de aze vi che do Con go
à eu ro péia lou ra, re ga te i am, con ver sam, dis cu tem, pa les tram e não têm
pres sa de vol tar para o fo gão. Mais adi an te es tão sen ta dos es cra vos de
alu guel, en tre eles ti pos acen tu a da men te pro nun ci a dos, es pe ran do em
cal ma ati tu de de des can so que os cha mem para le var uma ces ta che ia de
ví ve res, e uma ve lha es cra va al for ri a da, mal tra pi lha, es ten de na mão
ma gra o úl ti mo vin tém para re ce ber em tro ca o mes qui nho jan tar, uma
ta lha da de abó bo ra.”

A va ri e da de de mer ca do ri as que ali ven dem é ain da ma i or que 
a da gen te, e por mais que se vi si te o mer ca do, para ver o que lá está ex -
pos to, em cada vez se en con tra algo novo, seja um pe i xe raro e es qui si to,
uma peça de caça ain da não vis ta, ou uma fru ta bo ni ta que ain da não se
co nhe ce.

A vida nas ruas no Rio deve ter mu da do mu i to ul ti ma men te.
So bre tu do por que os ne gros car re ga do res es tão sen do subs ti tu í dos por
car ro ças pu xa das por mu a res. Dan tes o trans por te do prin ci pal pro du to
do co mér cio do Rio de Ja ne i ro, o café, era qua se ex clu si va men te fe i to na 
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ca be ça dos fa mo sos car re ga do res. Em gru pos de 10 a 20, es sas fi gu ras
de atle tas, ten do à fren te o mais for te de les, trans por ta vam os sa cos de
café dos ar ma zéns para a Alfân de ga com uma re gu la ri da de de for mi gas.
Cada gi gan te ne gro pu nha um saco, pe san do de 1 a 1 ½ quin ta is, na
ca be ça, e quan do to dos es ta vam car re ga dos mar cha vam num tro te cur to
re gu lar. O che fe, ou ca pi tão, le va va na mão uma pe que na ca i xa de lata
che ia de pe dri nhas e agi ta va-a acom pa nhan do uma can ti le na mo nó to na,
sem me lo dia, gui an do a fila tro ta do ra e avi san do com esse ru í do, como
fa zem as cam pa i nhas das car ru a gens, os tran se un tes, para se afas ta rem
do ca mi nho. Como exem plo da for ça des ses car re ga do res de café, diz
Flets cher que um de les car re gou por 2 ½ mi lhas, na ca be ça, a mala de
um ame ri ca no, com a qual não pôde, em Fi la dél fia, a for ça re u ni da de
qua tro ne gros, ten do sido pre ci so es va ziá-la pela me ta de para po de rem
su bir a es ca da com ela. Obser vou-se, po rém, que a for ça dos ne gros
mina, que é apro ve i ta da prin ci pal men te para este tra ba lho, di mi nui com
ra pi dez in crí vel de vi do a car re ga rem cons tan te men te gran des pe sos.
Esta va por tan to no in te res se dos co mer ci an tes do nos de ne gros in tro -
du zir ou tros me i os de trans por te. Os ne gros mais ro bus tos, en tre os
qua is se es co lhi am os car re ga do res de café, pro cu ram ago ra fa zer va ler
sua for ça no por to. Não se pode fa zer uma idéia do que um des ses ne -
gros pode car re gar, mes mo se tra tan do de vo lu mes di fí ce is de ma ne jar.

Os co mer ci an tes do Rio de Ja ne i ro pro cu ram, quan do sua si -
tu a ção fi nan ce i ra per mi te, go zar ao lado do con for to de sua re si dên cia
na ci da de as ame ni da des do cam po. Gos tam, pelo me nos, de mo rar nos
ar re do res mais am plos da ci da de, só se trans por tan do para o cen tro,
onde fi cam seus es cri tó ri os e ar ma zéns, nas ho ras de tra ba lho. De po is
das ho ras de ex pe di en te nu me ro sos ôni bus, car ros, bar cos a va por, etc.
le vam no va men te os mem bros do mun do co mer ci al para o seio de suas
fa mí li as. Nos úl ti mos anos, so bre tu do, evi ta-se mais do que an tes a mo -
ra dia na ci da de, cujo cli ma não é mu i to me lhor que o da Ba hia. Já a pe -
que na dis tân cia do mar, em ca sas do Rio de Ja ne i ro, pode-se res pi rar
li vre men te, ao con trá rio do que se dá no ar aba fa do as fi xi an te que en che
as ruas es tre i tas da par te co mer ci al. Se acon te ce, por um aca so in fe liz,
ter al guém de fi car no Rio du ran te uma epi de mia de fe bre ama re la,
sen te-se como que im pe li do por uma for ça in vi sí vel a de i xar a at mos fe ra
do en tia. Com pa tri o tas que co nhe ci du ran te mi nha per ma nên cia na ci -
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da de, e a quem as cir cuns tân ci as não per mi ti am es co lher à von ta de
seus do mi cí li os, as se gu ra ram-me que com uma lon ga per ma nên cia no
Rio ar ris ca-se dez anos de vida.

O es ti lo das ca sas par ti cu la res é mu i to sim ples, em mu i tos
sen ti dos mu i to pou co de acor do com o cli ma. Em re gra são mu i to es -
tre i tas, mas ex tra or di na ri a men te fun das, ra ra men te ten do mais de dois
an da res. Qu an to à or na men ta ção ex ter na não têm mu i to o que se ver;
como já fi cou dito an tes, qua se não se dis tin guem umas das ou tras. O
an dar tér reo, so bre tu do quan do a casa fica no ba ir ro co mer ci al, nas
pro xi mi da des da Rua Di re i ta, é sem pre ocu pa do por uma loja. Qu a se
ne nhu ma casa no Rio tem po rão; a en tra da fica qua se no ní vel da rua e
o ves tí bu lo se es ten de a per der de vis ta para os com par ti men tos no
fun do. Ra ra men te têm mais de duas ou três ja ne las de fren te. Com fren te
para a rua, no pri me i ro an dar só têm dois com par ti men tos, dos qua is
um é a sala, in fa lí vel em to das as ca sas, que ser ve para re ce ber as vi si tas
e para as oca siões so le nes. Não me lem bro de ter vis to, mes mo nas ha -
bi ta ções mais hu mil des, uma casa sem sala.

Os de ma is cô mo dos es ten dem-se, como num saco, por trás
dos da fren te, e ao con trá rio do que dá na Amé ri ca es pa nho la, não dão
para pá ti os la dri lha dos de már mo res e en fe i ta dos de flo res e plan tas
or na men ta is, e sim para quin ta is en tu lha dos de lixo. Nas ca sas si tu a das
lon ge do quar te i rão co mer ci al os apo sen tos des ti na dos a mo ra dia fi cam
no an dar tér reo; de via-se por isso es pe rar que nes te caso a ne ces si da de
de mais as se io se ria le va da em con ta, mas como se sen tem en ga na dos os 
eu ro pe us que pi sam pela pri me i ra vez a ci da de, cuja be le za con tem pla ram 
de bor do! Sur pre en de-os, de modo de sa gra dá vel, o in te ri or das ca sas
bra si le i ras. Qu an do mu i to os ha bi tan tes de ma i or dis tin ção da ci da de,
que tal vez co nhe çam de visu a vida eu ro péia, pro cu ram mo bi li ar seus
apo sen tos mais con for ta vel men te.

O cor re dor es tre i to, onde pri me i ro se en tra vin do da rua, leva 
em ge ral di re ta men te à co zi nha, iso la da no quin tal es tre i to. Essa se pa -
ra ção da co zi nha do cor po da casa tem a gran de van ta gem de se sen tir
me nos o che i ro da co mi da, e o pe ri go de in cên dio, ao con trá rio do que
se dá nas cons tru ções na Eu ro pa, fica mu i to re du zi do. No cor re dor
abrem-se as por tas para a sala que dá para a rua, con tí gua, a qual fica um 
quar to es cu ro, de dor mir; este está se pa ra do por uma pa re de mu i to fina
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do se guin te, que ser ve para quar to de cri an ça ou ou tro qual quer fim que 
se tor ne ne ces sá rio. Em re gra a casa é ha bi ta da por uma só fa mí lia.

Não só aí como em toda a casa nota-se a pou ca es pes su ra das 
pa re des e por isto se dis se no co me ço des ta des cri ção que as cons tru ções
não es tão de acor do com o cli ma. Na Itá lia, pelo me nos, con si de ram-se
as pa re des es pes sas como a me lhor pro te ção con tra os ra i os abra sa do res 
do sol do Sul. Lá usam tam bém os pi sos de pe dra en quan to aqui usam
os so a lhos, cu jas fres tas são cam pos fér te is para a cul tu ra das pra gas e
pa ra si tas.

O mo bi liá rio dos apo sen tos de es tar é ex tre ma men te sim ples
e cons ta, na sala, de um sofá de pa lhi nha, uma mesa e um pi a no, ver ti cal 
ou de ca u da, quan do a fa mí lia é mu si cal. Cô mo das e ar má ri os são ri go -
ro sa men te ba ni dos dos quar tos de dor mir, onde os le i tos co los sa is to -
mam seu lu gar. As ca de i ras, na sala de vi si tas, são sem pre ar ru ma das em 
fila, em ân gu lo reto com o sofá, fi can do a mesa re don da no cen tro.
Mó ve is es to fa dos são uma ra ri da de e mes mo as ca sas mais aris to crá ti cas
pres cin dem des se luxo, com re ce io de ver au men ta do com eles o nú me ro
de in se tos no ci vos, e pro va vel men te cer tos, an te ci pa da men te, do pou co
cu i da do com que os cri a dos os ba te ri am e es co va ri am. Gos tam mu i to
de toda sor te de bu gi gan gas, vi dros, por ce la nas, va sos e ou tros re ser va -
tó ri os de pó, en quan to ob je tos de va lor ar tís ti co, qua dros a óleo, por
exem plo, só ex cep ci o nal men te se vêem no Bra sil. Estes são tão pou co
apre ci a dos, que eu pró prio ouvi de cir cuns pec to dig ni tá rio do esta do a
in gê nua per gun ta se es ses qua dros eram pa gos na Eu ro pa, con for me
suas di men sões.

O quar to de dor mir, que só re ce be luz e ar pela por ta que fica 
de fron te da ja ne la da sala ao lado, tem al gu ma se me lhan ça com o que na 
Ale ma nha cha mam al co va.

As ja ne las são, como na Ingla ter ra, de le van tar, co nhe ci das
tam bém pelo nome de ja ne las de gui lho ti na. As vi dra ças são pe que nas e
pre sas a mol du ras mu i to mal fe i tas, de ma de i ra. As ja ne las com gran des
vi dros são usa das ape nas nas ca sas e lo jas mais ele gan tes da ci da de. Dis -
se ram-me que esse sis te ma de ja ne la foi pre fe ri do a ou tros de vi do às
sú bi tas ven ta ni as, o que tem sua ra zão de ser. As ja ne las do pri me i ro
an dar abrem-se em ge ral so bre uma sa ca da com gran des gra des de fer ro.
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No fun do da es tre i ta cons tru ção fica o quin tal, ou jar dim, e
dan do para este a cha ma da va ran da, uma sala sem ador nos, que ser ve de 
sala de jan tar e sala de es tar. Aí só têm en tra da os ín ti mos. O luxo pa re ce
ter sido ri go ro sa men te ba ni do des te cô mo do. A gran de sim pli ci da de dos 
mó ve is e de ma is ar ran jos des ta sala sur pre en de o vi si tan te. Uma gran de
mesa de jan tar, um bu fe te pe sa do, al gu mas ca de i ras co muns, tal vez tam -
bém um sofá de vime e a in fa lí vel ca de i ra de ba lan ço cons ti tu em todo o
mo bi liá rio da va ran da.

Ao an dar de cima (so bra do) dá aces so uma es ca da de ma de i ra,
as mais das ve zes com mu i to des per dí cio de es pa ço, onde os cô mo dos
es tão mo bi li a dos com a mes ma sim pli ci da de e fal ta de gos to dos de ba i xo.

Nos úl ti mos tem pos tem-se co me ça do a aban do nar o ve lho
es ti lo ro ti ne i ro de cons tru ção e a de i xar-se in flu en ci ar por um me lhor
gos to nas cons tru ções par ti cu la res e pú bli cas. Assim é que o Ba rão de
Nova Fri bur go fez cons tru ir, por um en ge nhe i ro ale mão, um pa lá cio no
ca mi nho de Bo ta fo go, e a So ci e da de de Be ne fi cên cia Por tu gue sa, um
hos pi tal no su búr bio do Ca te te, que em gran de za de gos to não fi cam
atrás de cons tru ções eu ro péi as des te gê ne ro.

Da mes ma for ma como no Rio, e aliás em todo o Bra sil, se
exi ge tan to do ol fa to, tam bém não são pou pa dos aos ou vi dos os ma i o res
tor men tos. O in ces san te ba da lar dos si nos, os gri tos dos ne gros e  o
eter no es tru gir de fo gue tes e es tou rar de fo gos de ar ti fí cio tra zem o in -
fe liz vi a jan te num es ta do per pé tuo de ex ci ta ção ner vo sa. O mo nó to no
bim ba lhar dos si nos é, além dis so, inar mô ni co em alto grau. Os si nos
no Rio não são afi na dos, não os de i xam tam bém ces sar de res so ar, ba -
da lan do-os, ao con trá rio, ra pi da men te e sem in ter rup ção. Mu i tas ve zes,
de vi do a esse mal tra to, o sino ra cha e não pro duz en tão som me lhor do
que pro du zi ria uma ve lha pa ne la de fer ro. Nis so, po rém, pa re ce que nin -
guém re pa ra, com a con di ção de que faça ba ru lho. Entre os si nos que
dan tes to ca vam as sim to das as tar des, es ta vam os cha ma dos Si nos dos
Ne gros, a cujo to que todo es cra vo que não ti ves se uma li cen ça es pe ci al
do dono ti nha que cor rer li ge i ro para casa. Se isso ain da está hoje em
uso, não sei di zer. As ho ras em que to dos os si nos se ca lam são mu i to
pou cas, e uma pes soa aca ba por fim se acos tu man do ao cons tan te ba -
da lar, de ma ne i ra a acon te cer-lhe o mes mo que ao mo le i ro, que acor da va
quan do a mó do mo i nho si len ci a va. Para a gran de bu lha não con cor re
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me nos o ba tu car nas ca sas, qua se to das ten do um pi a no que é mal tra ta do
pe las mãos de bel da des bran cas e de cor. Me lo di as das ópe ras de Me yer -
be er e Ver di per se guem até ao de ses pe ro o eu ro peu por toda a ci da de.
De sen vol veu-se uma pre fe rên cia toda es pe ci al por Offen bach. Para
ava li ar da cul tu ra mu si cal da sua gen te, bas ta di zer que quan do numa
casa fa lei a uma dama, que pas sa va por mu si cal, em Be et ho ven, ela as se -
gu rou-me com in gê nua ad mi ra ção que nun ca ou vi ra esse nome. No
Alca zar, pe que no te a tro fran cês de va u de vil le que vi si tei uma no i te, não
da vam en tão se não Offen bach, e a trou pe de ar tis tas ga nhou mu i to di -
nhe i ro ti ran do par ti do da en tu siás ti ca pre di le ção da pla téia pelo com po -
si tor da Grã-Du que sa de Ge rols te in. O Rio con ta ao todo dez te a tros,
dois ma i o res na Rua da Gu ar da Ve lha e na Pra ça da Cons ti tu i ção, onde
tam bém se re a li zam es plên di dos ba i les a fan ta sia, in tro du zi dos des de
1845, dois me no res, o Gi ná sio e o São Luís, e três te a tros po pu la res. Os
três res tan tes têm mais o ca rá ter de ca fés-can tan tes, onde às ve zes se
re pre sen ta tam bém em ale mão.

Nas ruas do Rio en con trei mais mi li ta res bra si le i ros do que
em Per nam bu co e na Ba hia. Já na Ba hia cha ma ra mi nha aten ção a apa -
rên cia suja e des ma ze la da des sa sol da des ca sul-ame ri ca na, e ima gi na ra
en con trar na Ca pi tal es ses de fen so res da pá tria mais ali nha dos. Mas lá
tam bém da vam mais a im pres são de de sor de i ros que de ga ran ti do res da
se gu ran ça pú bli ca.

As tro pas re gu la res com põem-se, em gran de par te, de en ga -
ja dos, em bo ra o ser vi ço mi li tar e a or ga ni za ção das for ças ar ma das no
Bra sil seja se me lhan te às dos gran des es ta dos eu ro pe us. Ao re cru ta men to
só se re cor re quan do o nú me ro de pra ças en ga ja das não cor res pon de às
ne ces si da des. As leis per mi tem a apre sen ta ção de um subs ti tu to, mas
não per mi tem a com pra do res ga te do ser vi ço mi li tar. As mu i tas isen -
ções, po rém, tor nam-no qua se ilu só rio. Os ar ri mos de fa mí lia, por
exem plo, es tu dan tes, ad mi nis tra do res de gran des plan ta ções, em pre ga dos
de gran des ca sas co mer ci a is, tro pe i ros e va que i ros, ma ri nhe i ros e pes ca -
do res, di ver sos ar tí fi ces e ope rá ri os de fá bri cas quan do po dem pro var
sua efi ciên cia, fun ci o ná ri os pú bli cos e pa dres, es tão isen tos do ser vi ço
mi li tar, por lei. É na tu ral que da das es tas cir cuns tân ci as e não sen do o
Bra sil uma na ção mu i to be li co sa, o nú me ro de vo lun tá rios no exér ci to
não seja gran de, e as res pec ti vas co mis sões têm gran de di fi cul da de para
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re u nir os cons cri tos ne ces sá ri os aos di ver sos cor pos. No in te ri or do
país, por oca sião de re cru ta men to, há ver da de i ras ca ça das hu ma nas. O
nú me ro de de ser to res é tão gran de que há pa tru lhas pe los ca mi nhos
para pren der os fu gi ti vos. A de ser ção, po rém, é tra ta da com mu i to mais
bran du ra do que nos es ta dos eu ro pe us, e pa trões, como pais, re cor rem
nas épo cas de re cru ta men to a to dos os me i os pos sí ve is para li vra rem os
cons cri tos. Um en ge nhe i ro meu ami go ti nha, por exem plo, um ca pa taz
mu i to há bil, que a des pe i to de sua co ra gem pes so al foi aco me ti do de
medo in con tro lá vel du ran te a guer ra do Pa ra guai. Sem pre que a co mis -
são de re cru ta men to, que o ti nha ha via mu i tos anos na lis ta dos seus
con vo ca dos, apa re cia, o jo vem in fen so às ar mas pe dia uma li cen ça aos
pa trões e cor ria para o fun do da flo res ta, onde fi ca va até de sa pa re cer a
ame a ça. Meu ami go não po dia le var mu i to a mal essa in fra ção da lei,
por quan to a hon ra de ves tir uma far da bra si le i ra não é gran de. O cos tu me 
é re cor rer ao re cru ta do a for ça, so bre tu do de gen te de má re pu ta ção.
Com isso, po rém, não se im por tam mu i to os mi li ta res re pre sen ta dos nas 
co mis sões, an tes apro ve i tam a oca sião para exer cer vin gan ças ou sa tis -
fa zer sua ga nân cia. Não he si tam nem mes mo em vi o lar a mais san ta das 
leis bra si le i ras, a que pro í be cla ra men te a qual quer au to ri da de pe ne trar
na casa do ci da dão an tes do nas cer e de po is do pôr-do-sol, sob pena de
ri go ro sa pu ni ção. Qu an do não con se guem pren der sua ví ti ma na rua,
en tram na casa à no i te, sur pre en den do-a du ran te o sono e le van do-a
agri lho a da para o de pó si to mi li tar mais pró xi mo. Esses pro ces sos não
po dem con cor rer para enal te cer a mi li tan ça bra si le i ra.

O far da men to e ar ma men to do sol da do bra si le i ro são tam -
bém mu i to de fe i tu o sos. Em to das as ar mas é usa do um ca sa co de pano
de lã azul-ma ri nho, pe sa do e gros se i ro, que até mes mo no cor te pa re ce
o mais im pró prio pos sí vel para o cli ma. As cal ças são, em re gra, de te ci do 
leve, de li nho ou de lã; o mais in con gru en te é o cal ça do, cuja es co lha pa -
re ce fi car ad li bi tum do sol da do. Vi no Rio sol da dos usan do bo tas, ou tros,
sa pa tos, e vi tam bém al guns cal çan do chi ne los ve lhos, es tan do de ser vi ço.
Para olhos acos tu ma dos aos mi li ta res ale mães, es sas fi gu ras, aber ran do
co mi ca men te de toda no ção de dis ci pli na e or dem mi li ta res, cons ti tu em
um es pe tá cu lo la men tá vel. O ar ma men to para os fu zi le i ros cons ta de
fu zis ra i a dos com ba i o ne ta; para os ca ça do res, de ca ra bi na e sa bre; para
sa pa do res e ar ti lhe i ros, de mos que tes com ia ta gãs, e para a ca va la ria, de
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ca ra bi na, pis to la, es pa da e lan ça. Todo esse ma te ri al para o exér ci to, in -
clu si ve os ca nhões para a ar ti lha ria e mu ni ções, é im por ta do da Amé ri ca
do Nor te ou da Eu ro pa. Só de po is da guer ra do Pa ra guai foi que se
cu i dou mais em fa bri car nos ar se na is do país ar mas e mu ni ções em
quan ti da de su fi ci en te. Re cen te men te se in tro du ziu o fu zil Com bla in,
aper fe i ço a do, para a in fan ta ria e a ca va la ria, além das ar mas bran cas, a
ca ra bi na Win ches ter e o re vól ver Le fa u che ux. A ar ti lha ria re ce beu até
ca nhões Krupp e Whit worth.

Ao lado do exér ci to efe ti vo, que en tre tro pas ar re gi men ta das
e de guar ni ção con ta com 16.055 ho mens, in clu si ve ofi ci a is, exis te ain da
no Bra sil a ins ti tu i ção da Gu ar da Na ci o nal, na qual es tão in clu í dos to dos
os ci da dãos en tre 18 e 60 anos, vá li dos para a de fe sa da pá tria, e que têm 
tam bém de au xi li ar o ser vi ço de po lí cia. Em caso de guer ra o mon tan te
das tro pas de li nha ele va-se a 32.000 ho mens. É tí pi co das con di ções no
Bra sil o fato de à Gu ar da Na ci o nal fal ta rem qua se in te i ra men te ar mas, e 
de nem mes mo os ci da dãos con vo ca dos anu al men te para o ser vi ço ati vo 
po de rem ser to tal men te ar ma dos e far da dos. O nú me ro de sol da dos da
Gu ar da Na ci o nal, obri ga dos a apre sen tar-se, sobe a 741.782, dos qua is,
em 1873, 125.186 se acha vam na re ser va.

A ma i o ria do exér ci to bra si le i ro se com põe de ne gros, mu la tos
e ho mens de cor de di ver sas ori gens. Não se pode ne gar brio e bra vu ra a 
es ses sol da dos em cam pa nha, e di fi cil men te tro pas me lhor dis ci pli na das
do que as bra si le i ras le va ri am a ter mo com êxi to a guer ra com os aguer -
ri dos pa ra gua i os, pois além do mais têm a van ta gem de uma gran de
so bri e da de, per se ve ran ça e re sis tên cia.

Em tem po de paz os sol da dos bra si le i ros ser vem nos pos tos
avan ça dos con tra os ín di os, sem pre in cli na dos a uma ati tu de hos til.
Qu an to ao po li ci a men to, é fe i to na Ca pi tal, por um cor po de guar das
ci vis de 570 ho mens, au xi li a do, po rém, por um cor po de po lí cia mi li tar -
men te or ga ni za do, con tan do 560 ho mens. A for ça de po lí cia nas pro vín -
ci as é de ter mi na da anu al men te pela Assem bléia pro vin ci al. Há tam bém
no Rio um Cor po de Bom be i ros, que, sen do ne ces sá rio, pode ser in clu í do 
nas for ças ar ma das.

O tem po se con ser vou mais ou me nos uni for me du ran te
mi nha per ma nên cia no Rio; não pos so por isso di zer que achei a tem -
pe ra tu ra mu i to mais de sa gra dá vel do que em ou tras ci da des bra si le i ras.
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Pelo me nos nes sa mi nha pri me i ra vi si ta o ca lor não atin giu grau mu i to
ele va do. Só no cen tro da ci da de, onde a ca de ia das co li nas im pe de o
aces so do ar fres co do mar, é que a at mos fe ra é as fi xi an te, aba fa di ça e
in su por tá vel. À si tu a ção con fi na da da ci da de atri bui-se o fato dos sur tos 
de mo lés ti as epi dê mi cas se rem mais fre qüen tes lá do que em ou tras
par tes. Por isso em pre sá ri os in gle ses já pro pu se ram, há anos, de mo lir
os mor ros que im pe dem a cir cu la ção do ar, mas até hoje nada se re sol -
veu so bre a exe cu ção des se gran di o so pro je to.

Ouvi, de co mer ci an tes ale mães re si den tes no Rio, o que mi -
nha pró pria ex pe riên cia con fir mou, que mu i tos nór di cos su por tam me -
lhor os pri me i ros anos no cli ma tro pi cal a que não es tão ha bi tu a dos, do
que de po is de lon ga per ma nên cia. O cli ma lan gues cen te pa re ce que
pou co a pou co di mi nui a ca pa ci da de de re sis tên cia do cor po.

Uma tar de re sol vi pro cu rar al guns ale mães, cu jos en de re ços
des co bri de po is de mu i to tra ba lho e com o au xí lio do meu hos pe de i ro,
na “Ci da de de Ko burg”, mu i to pro cu ra da pe los ale mães. Já de via ter fe i to 
isso nos pri me i ros dois dias, mas ti nha sa bi do por meus com pa nhe i ros
de vi a gem e por ou tras pes so as que nos por tos ul tra ma ri nos não se é
tão bem re ce bi do, nas ca sas dos co mer ci an tes, en quan to o na vio está no 
por to, como de po is dele par tir. Nes ses mo men tos o co mer ci an te ale mão
está tão ocu pa do com a sua cor res pon dên cia para o ul tra mar, que não
lhe so bra tem po para de di car a um es tra nho.

A fa mí lia a que fiz mi nha pri me i ra vi si ta mo ra va, como tan tas 
ou tras, na en can ta do ra ilha de São Do min gos, e o dono da casa só vi nha 
à ci da de por al gu mas ho ras di a ri a men te, para des pa char seus ne gó ci os.
São Do min gos, esse el do ra do si tu a do do ou tro lado da baía, de fron te
do Rio, está co ber to de ale gres vi las, sem por isso per der o ca rá ter cam -
pes tre. O me lhor pon to, no vale, é a Pra ia Fres ca, que os nos sos com pa -
tri o tas es co lhe ram fiéis ao seu gos to por pa i sa gens en can ta do ras. Como
na ci da de, aqui tam bém, em re gra, mora uma só fa mí lia em cada casa,
ten do po rém sem pre di ver sos quar tos de hós pe des pre pa ra dos, para que 
as vi si tas que mo ram lon ge não per cam as ho ras mais agra dá ve is da no i te, 
pois ne nhum povo apre cia mais que o ale mão a con ver sa en tre ami gos.
Às cin co ho ras da ma nhã soa no ge ral o des per ta dor, e toda a fa mí lia,
pe que nos e gran des, cor re para o mar, para pelo me nos se des for rar um
pou co, com um ba nho, do ca lor de pa u pe ran te da es ta ção quen te do ano. 
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Um ne gro ou uma ne gra leva para a pra ia uma ten da de lona, den tro da
qual as da mas se des pem e de onde saem com seus pi to res cos tra jes de
ba nho. Aos que ha bi tam lon ge do mar, prin ci pal men te, pa re ce mu i to
ori gi nal ver toda a fa mí lia numa fila va ri e ga da, com o pai no meio, se
apres tar para a luta com as on das, na pra ia. É ad mi rá vel a co ra gem do
sexo frá gil, que se mos tra in di fe ren te quan do uma onda da al tu ra da
casa ati ra as ba nhis tas três ou qua tro ve zes na pra ia, e vol tam no va men te 
à luta com o sal so ele men to. A li ga ção en tre o Rio e São Do min gos é
fe i ta, como, aliás, com to dos os ou tros ar ra bal des nas pra i as da baía,
por meio de va por zi nhos, que par tem to das as me i as-ho ras de di ver sos
pon tos da ci da de, em di fe ren tes di re ções. No tra je to en tre o Rio e São
Do min gos goza-se um dos mais be los pa no ra mas da ci da de e do por to.
Vê-se de um lado a en tra da da bar ra, com a for ta le za de San ta Cruz, a
ilha de Vil le gag non e o Pão de Açú car; no ou tro, li mi ta do pela ma jes to sa
ser ra dos Ór gãos com os seus es tra nhos pín ca ros, tem-se di an te dos
olhos o Rio em toda sua ex ten são, com o mor ro do Cas te lo e o su búr -
bio de Bo ta fo go; do mi nan do tudo, po rém, er gue-se no pri me i ro pla no
do qua dro o por ten to so Cor co va do e a Ti ju ca be i ja da pe las nu vens.
Atrás fica a pi to res ca Pra ia Gran de, com a sua igre ja bran ca, e São Do -
min gos, emol du ra da pe las co li nas ver de jan tes.

Foi em São Do min gos que re no vei o co nhe ci men to com uma 
fa mí lia que co nhe ce ra ou tro ra em Dres den. Seu che fe ti nha sido ori gi -
nal men te ofi ci al a ser vi ço de Saxe e ti nha, como tal, ca sa do com a fi lha
de um bra si le i ro que se de mo ra ra na que la ci da de, e que por mor te do
so gro, a pe di do da es po sa, de i xa ra o ser vi ço mi li tar, mu dan do-se para o
Bra sil. Lá, como não ti ves se for tu na, pro cu rou ga nhar a vida le ci o nan do. 
Seu lar es ta va or ga ni za do mais ao modo bra si le i ro do que ale mão, e con -
su mia por isso gran des so mas. Seu ma i or de se jo, ga nhar bas tan te di nhe i ro 
para vol tar para a Eu ro pa, não se ti nha re a li za do até en tão, e o ho mem,
an tes tão ale gre, en ca ra va de sa ni ma do o fu tu ro. As bri lhan tes des cri ções, 
que Herrn X ou vi ra em ou tros tem pos dos pa ren tes da mu lher, em par -
ti cu lar so bre a fa ci li da de de se fa zer for tu na no Bra sil, ti nham-se re ve la do, 
quan do não men ti ro sas, pelo me nos mu i to exa ge ra das. É ver da de que as 
li ções de mú si ca e de lín gua eram bem pa gas, mas em re la ção às des pe sas
a ren da as sim ob ti da era in sig ni fi can te. A con ver sa, pou co ale gre, le -
vou-me a de i xar a casa do meu com pa tri o ta mais cedo do que-pre ten dia. 
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Tive oca sião, com a con ti nu a ção, de ter ou tras de cep ções se me lhan tes.
Os que se sen ti am mais des con ten tes pa re ceu-me se rem, par ti cu lar men te
no Rio de Ja ne i ro, aque les dos meus com pa tri o tas pos su i do res de um
grau de cul tu ra mais ele va do.

Já era no i te quan do re gres sei, com o va por, à ci da de, e ad mi -
rei o bri lho que os inú me ros bi cos de gás es pa lha vam so bre o mar de
ca sas do Rio de Ja ne i ro. Mas não me es ta va re ser va do, como na Ale ma -
nha, o pra zer de per cor rer as ruas por ca u sa das lo jas ilu mi na das, por que
o nú me ro de vi tri nas é mu i to li mi ta do. Con tu do, em ne nhu ma hora do
dia se pode es tu dar a vida nas ruas como ao ano i te cer, quan do o ca lor e
a po e i ra di mi nu em um pou co. Não me nos mo vi men ta da que as cal ça das 
de am bos os la dos da rua é o le i to des ta onde se cru zam car ros par ti -
cu la res, ôni bus e bon des. A in tro du ção des tes é re cen te, dan tes ha via só 
car ros dum tipo an ti qua do ti ra dos por qua tro mu a res, que fa zi am o ser -
vi ço de ôni bus. Os car ros de alu guel, que es tão à dis po si ção dos fo ras -
te i ros no Rio, são ou os tíl bu ris de duas ro das, ti ra dos por um ca va lo ou 
muar, ou o fi a cre, ti ra do por uma pa re lha. A cor ri da em qual quer de les é 
mu i to cara. Se gun do von Tschu di, o Rio deve a in tro du ção dos car ros
de alu guel a um ale mão, de nome von Suc kow, que, de po is de ter sido
de mi ti do de ofi ci al a ser vi ço do exér ci to bra si le i ro, con se guiu, pela sua
ad mi rá vel for ça de von ta de, li ber tar-se da ime re ci da pe nú ria le van do a
bom ter mo, com gran de fe li ci da de e bri lhan te su ces so, sua idéia de or -
ga ni zar um ser vi ço de car ros de alu guel. Hoje 2.500 car ros de alu guel,
além de gran de nú me ro de ôni bus, ser vem do trá fe go da ci da de e su búr -
bi os. O nú me ro de car ros par ti cu la res, po rém, sobe a mais de 400, e o
to tal de ve í cu los para trans por te de car ga é de 2.000. O mu i to in ten so
ser vi ço de bon des está nas mãos de seis com pa nhi as di fe ren tes e cal -
cu la-se que trans por tam anu al men te mais de 20 mi lhões de pes so as.

O Rio, como, aliás, todo o Impé rio, deve mu i to aos ale mães, e 
con tu do, en tre to das as na ci o na li da des, não são os que es tão mais nu -
me ro sa men te re pre sen ta dos na Ca pi tal. Mu i to mais nu me ro sos são os
por tu gue ses e os fran ce ses; es tes úl ti mos são en con tra dos qua se a cada
pas so. São mais fre qüen te men te ho te le i ros, co zi nhe i ros, ca be le i re i ros, al -
fa i a tes, jo a lhe i ros e ou ri ves, mas seja qual for sua si tu a ção, con si de -
ram-se sem pre mem bros da gran de na ção que per deu cer ta men te um
pou co do seu pres tí gio de po is de 1870, mas está ain da lon ge de ter
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per di do todo o seu nim bo. Os ale mães no Rio ra ra men te têm ou tra
pro fis são que não a de co mer ci an tes, como tam bém os in gle ses, ao pas so
que os nor te-ame ri ca nos e os de ou tras na ci o na li da des exer cem as mais
va ri a das pro fis sões.

É in te res san te o que von Tschu di, que, tra tan do da po pu la ção 
do Rio do Ja ne i ro lhe de di cou todo um ca pí tu lo, as sás cir cuns tan ci a do,
diz so bre os an ti gos do nos da ter ra, que lá re si dem ago ra como es tran -
ge i ros. Os 60.000 a 80.000 por tu gue ses do Rio en con tram-se, se gun do
ele, em to das as po si ções so ci a is pos sí ve is, des de o men di go es far ra pa do 
até ao mi li o ná rio, como jor na le i ros, ar tí fi ces, mo ços de re ca dos, mer -
ce e i ros, co mer ci an tes, fa zen de i ros, ban que i ros, etc. Gran de par te de les
é ori gi ná ria das ilhas dos Aço res ou da Ma de i ra, tal vez tan tos quan tos os 
do con ti nen te. Qu a se to dos os que vi e ram de po is da co lô nia se ter se -
pa ra do da me tró po le ti nham só um fito, fa zer for tu na, o que mu i tos
mi lha res con se gui ram. A gran de ma i o ria che ga ape nas com a rou pa do
cor po, nos su jos na vi os de sua pró pria pá tria. O ma i or nú me ro é de jo -
vens ape nas en tra dos na ado les cên cia, que não es ta vam em con di ções
de pa gar a pas sa gem, mas vêm che i os de co ra gem e es pí ri to de ini ci a ti va.
Assim que en tra no por to um des ses na vi os por tu gue ses de imi gran tes,
seus pa trí ci os vão a bor do, es co lhem os que ser vem para seus fins, pa -
gam a pas sa gem ao ca pi tão e le vam o imi gran te, as sim li ber ta do, para
seu novo des ti no, ora para tra ba lhar numa fa zen da, ora para em pre gos
na ci da de. Mu i to fre qüen te men te é para ca i xe i ros, que é tam bém a co lo -
ca ção mais de se ja da pela ma i o ria dos re cém-che ga dos. Se na pá tria vi vi am 
como por cos, co me çam a nova vida não mu i to me lhor que ca chor ros.
Qu ar tos úmi dos, su jos, mal che i ro sos para ha bi ta rem, co mi da pior e tra -
ta men to rude e bru tal é o seu qui nhão. Mas isso não de sa ni ma o jo vem
lu si ta no. Pas sa dos os pri me i ros anos, ten do pago a pas sa gem e as des -
pe sas com as suas pri me i ras ne ces si da des, sua si tu a ção me lho ra cada
vez mais, es pe ci al men te se é fiel e há bil. É em re gra eco nô mi co, mu i tas
ve zes ava ro, sabe co lo car suas eco no mi as de um modo ren do so, e co -
me ça, logo que lhe é pos sí vel, um pe que no ne gó cio pró prio. Mu i tos
de les apro ve i tam as ho ras vagas, que lhe de i xa o em pre go de modo útil, 
apren den do a ler, es cre ver e con tar. Com di li gên cia e so bri e da de de pres sa 
al can çam uma si tu a ção li vre de cu i da dos e, com sor te, mu i tas ve zes,
ri que za, de po is. Co nhe ço al guns por tu gue ses que co me ça ram como
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po bres ca i xe i ros e são hoje por ta do res de tí tu los de no bre za, pro pri e tá ri os 
de gran des ex ten sões de ter ras e seus es cra vos se con tam por cen te nas.
É ver da de que não ad qui ri ram ao mes mo tem po, pelo con ta to com as
clas ses cul tas de bra si le i ros, os mo dos des tas, e con ti nu am sen do sem pre
par ve nus.

Uma vez de pos se do di nhe i ro, toda a as pi ra ção des sa gen te
se vol ta para a ob ten ção de uma co men da ou tí tu lo, po den do ob ter
am bos em Por tu gal, con tra mo e da so nan te. Em tro ca de di nhe i ro o
mer ce e i ro se trans for ma em ba rão ou vis con de. A se guin te ane do ta, ve -
rí di ca, é ca rac te rís ti ca. Um des ses mer ce e i ros su biu, me di an te cer ta
quan tia, de ba rão para vis con de. Alguns dias de po is um seu em pre ga do
deu-lhe um do cu men to qual quer para as si nar, e o novo vis con de as si nou:
“Bis con de de E”. O em pre ga do pas sou a vis ta pela as si na tu ra e ob ser -
vou: “Com li cen ça de V. Exª, vis con de es cre ve-se com V e não com B.”
E o fi dal go res pon deu, abor re ci do: “Sem pre es cre vi ba rão com B e es -
cre ve rei vis con de com B tam bém.” O há bil em pre ga do, para não se in -
dis por com o che fe, res pon deu hu mil de men te: “Atu al men te é moda es -
cre ver-se vis con de com V.” Isso deu re sul ta do. Co nhe ço o vis con de pes -
so al men te e pos so di zer que sua or to gra fia cor res pon de per fe i ta men te à 
sua edu ca ção.

Se o por tu guês ga nha bas tan te no Bra sil, re gres sa em re gra à
pá tria. Esse mo men to pre ci so eles al can çam mais de pres sa que qual quer 
ou tro es tran ge i ro, gra ças à sua sa ga ci da de e di li gên cia.

Os bra si le i ros guar dam aos por tu gue ses pro fun da aver são,
que já tem dado lu gar a gra ves con fli tos. Os bra si le i ros nu trem esse
ran cor, par ti cu lar men te, por en xer ga rem na sua des cen dên cia dos por -
tu gue ses o tra vão ao seu com ple to de sen vol vi men to como esta do e ao
mes mo tem po re co nhe ce rem, com jus ti ça, nos por tu gue ses ago ra re si -
den tes no Bra sil ver da de i ros su ga do res da ri que za na ci o nal.

Na tu ral men te en tra em tudo isso em jogo uma boa dose de
pre sun ção dos bra si le i ros.

O bra si le i ro tem, como já se dis se an tes, mu i to boas qua li da des, 
po rém tam bém mu i tos de fe i tos, dos qua is mu i tos são ori gi na dos e fa vo -
re ci dos pela sua edu ca ção. As cri an ças cres cem qua se que ex clu si va men te
sob a guar da de amas ne gras, e os com pa nhe i ros de brin que dos de sua
in fân cia são os fi lhos dos es cra vos. Em com pa nhia des ses ne gri nhos os
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jo vens bra si le i ros apren dem tudo o que a raça ne gra tem de mau e os
seus ví ci os. O mo le que de casa, a cuja edu ca ção não se pres ta a me nor
aten ção e cuja in cli na ção para o rou bo e a men ti ra mes mo os mais ru des
cas ti gos mal con se guem mo de rar, tor na-se pra ti ca men te o gê nio mal dos 
jo vens mem bros da fa mí lia. Em ne nhum ou tro sen ti do res sal ta mais
vi va men te o lado som brio da es cra vi dão, cu jos res tos ain da não de sa pa -
re ce ram in te i ra men te no país, que na in fluên cia da edu ca ção das cri an ças
em co mum com os ne gros. Pode-se ou vir di zer ami ú de que a na ção bra -
si le i ra foi edu ca da por ne gros, o que tem cer ta men te mu i to de ver da de.
Fa mí li as que vêem mais lon ge, e a quem não fal tam os me i os ne ces sá ri os,
man dam por isso edu car seus fi lhos em ins ti tu i ções de en si no no es tran -
ge i ro.

Tal vez mais adi an te vol te a tra tar de ou tros de ta lhes da vida
bra si le i ra em fa mí lia.

Vida ex tra or di na ri a men te ati va é a re i nan te, no Rio de Ja ne i ro, 
no ter re no do jor na lis mo, cu jos nu me ro sos ór gãos, em di ver sos idi o mas, 
em bo ra não ten do atin gi do o auge do de sen vol vi men to, como na Ale -
ma nha, dão em todo caso tes te mu nho do es for ço dos eru di tos para le -
van tar o ní vel da vida in te lec tu al do povo. Em to dos os ho téis e res ta u -
ran tes me ca íam nas mãos gran des e pe que nos ór gãos da im pren sa, cuja
for ma ex te ri or as se me lha-se à das fo lhas de Pa ris, mas é dig no de nota
que ne nhum dos jor na is, par ti cu lar men te no que se re fe re à po lí ti ca
ex ter na, man tém uma opi nião fir me. Sua opi nião so bre os acon te ci -
men tos na Eu ro pa é tão va ci lan te que da le i tu ra de um des ses jor na is
não re sul ta uma gran de con si de ra ção pelo jor na lis mo bra si le i ro.∗

Uma ca rac te rís ti ca da vida in te lec tu al do Bra sil são as as so ci a -
ções cul tu ra is. Exis tem as so ci a ções sob os mais va ri a dos no mes, que têm
por fim, em par te, o fo men to das ar tes e das ciên ci as, e, em par te, pro -
te ção e au xí lio aos ne ces si ta dos, e di ver sos ou tros.

O pú bli co eru di to do Bra sil, na sua ma i o ria do mi ci li a do no
Rio de Ja ne i ro, não é ex tra or di na ri a men te gran de, e pou cos são os que
se têm dis tin gui do de modo a ul tra pas sar as fron te i ras do país, con quis -
tan do pres tí gio e fama no mun do das ciên ci as. Isso é de vi do ao fato da
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co bi ça no Bra sil li mi tar-se qua se que ao ter re no da po lí ti ca, e as ciên ci as
exa tas se rem cul ti va das mais como ga nha-pão. Fal ta tam bém ain da aos
eru di tos no Bra sil mu i tos dos aces só ri os ne ces sá ri os aos seus es tu dos; as
co le ções e bi bli o te cas, de que exis tem di ver sas no Rio, são, no que se
re fe re à se le ção de li vros, mu i to mo des tas.

O que está mais de sen vol vi do é a li te ra tu ra, que con ta mu i tos
po e tas e es cri to res de no me a da.
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Ca pí tu lo XIII

PARTIDA PARA PETRÓPOLIS

O Rio de Ja ne i ro pres ta-se mais do que qual quer ou tro
lu gar do Bra sil para se fa ze rem ob ser va ções mais exa tas so bre a ter ra e
o povo, mas se ria en fa do nho para o le i tor de mo rar mais lá, de po is de já
me ter de mo ra do tan to.

Por di ver sos mo ti vos ti nha re sol vi do di ri gir-me em pri me i ro
lu gar para Pe tró po lis, a co lô nia ale mã per to do Rio, e ao mes mo tem po
re si dên cia de ve rão do Impe ra dor.

Às 2 ho ras da tar de di ri gi-me para a ron ce i ra bar ca que faz a
tra ves sia da baía do Rio de Ja ne i ro para a mar gem opos ta. O pe que no
va por es ta va mu i to che io, de ma ne i ra que tive al gu ma di fi cul da de em
abrir ca mi nho por en tre os nu me ro sos pas sa ge i ros e ar ran jar um lu gar
para sen tar-me, de onde pu des se go zar a vis ta da baía com suas ilhas e
mar gens co ber tas de opu len ta ve ge ta ção. A ma i o ria dos pas sa ge i ros
com pu nha-se de ne gros, es pa lha dos pi to res ca men te por en tre os sa cos e 
ca i xões, e tam bém al guns pas sa ge i ros de qua tro pés, mu a res e ca va los.

Sen do aman te de mo lus cos, des per tou mi nha aten ção en tre a
car ga um ces to com mu i tos pés de al tu ra che io de os tras, e sen ti um
gran de pra zer quan do um dos tri pu lan tes pro pôs, me di an te pe que na



gor je ta, ser vir-me de las e sa tis fa zer meu ape ti te à von ta de. As os tras, de
que comi um par de dú zi as sem a me nor ce ri mô nia, eram da baía mes mo, 
cujo seio ani nha enor me quan ti da de des se mo lus co. Não sa bem mal,
mas seu sa bor não se com pa ra com o das os tras do nor te eu ro peu. As
di ver sas ilhas da baía pro du zem gran des quan ti da des de os tras que são
ex por ta das para os es ta dos do Pra ta. Den tre es sas ilhas é par ti cu lar men te
dig na de men ção a das Flo res, por ha ver nela um vi ve i ro para cri a ção de
pe i xes com 1.980 me tros de cir cun fe rên cia, no qual o pro pri e tá rio, o
Se na dor Sil ve i ra da Mota, gas tou mais de 300 con tos.

O pe que no va por se guia, nes se in ter reg no, len ta men te seu ca -
mi nho, pelo meio da baía, ru man do ao nor te. Pas sa mos por nu me ro sas
ilhas e ilho tas, nas qua is aqui e ali uma ca ba na idi li ca men te ro de a da de
la ran je i ras e ba na ne i ras con vi da va a fi car, o que me fez la men tar ter tão
de pres sa de di zer ade us, por esta vez, à lin da baía do Rio de Ja ne i ro.
Uma ilha um tan to vas ta é a do Go ver na dor, na qual há im por tan te co -
lô nia de la bo ri o sos la vra do res e in dus tri a is.

O sol dar de jou du ran te toda a vi a gem seus ra i os abra sa do res
so bre nos sas ca be ças e o teto de ma de i ra no meio do va por zi nho nem
sem pre pro por ci o na va abri go su fi ci en te. Não obs tan te a dis tân cia até
Por to Mauá ser só de onze mi lhas ma rí ti mas, gas ta mos uma hora e 3/4
no per cur so. Em Mauá já es pe ra va o trem que de via con du zir-me até ao
sopé da ser ra da Estre la, de onde qua tro ou cin co di li gên ci as, ti ra das por 
duas pa re lhas, pro por ci o na ri am con du ção até Pe tró po lis. Esse trem da
mar gem da baía até à Raiz da Ser ra é a oi ta va via fér rea∗ que o Impé rio
do Bra sil pos sui, e per ten ce ao nú me ro das mais an ti gas e me lho res em -
pre sas des te gê ne ro. A cons tru ção foi re a li za da no ano de 1854 por uma 
so ci e da de anô ni ma, a in ti tu la da Com pa nhia Mauá. Não é bem cons tru í da, 
nem seu ma te ri al ro dan te cor res pon de às exi gên ci as dos cam pos mo -
der nos. Con tu do, di zem que a em pre sa ren de. Como na Ba hia, o trem
cor re aqui em gran de ve lo ci da de, e em al guns tre chos, onde os tri lhos
as sen tam em ter re no pan ta no so, não pude de i xar de sen tir medo. Por
fe li ci da de, uma meia hora de po is o trem pa rou numa pe que na co lô nia,
em Inho mi rim, de ma ne i ra que pude cri ar âni mo para o res to da vi a gem.
A úl ti ma es ta ção cha ma-se Raiz da Ser ra; aí to mei uma di li gên cia. Esta é
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uma es pé cie de mala-pos ta ex plo ra da por uma com pa nhia, a União e
Indús tria, a quem se deve tam bém a cons tru ção da pri me i ra gran de es -
tra da com obras-de-arte na Amé ri ca do Sul, da Raiz da Ser ra a Pe tró po lis.

Vai-se re la ti va men te de pres sa, nas di li gên ci as, por que os qua tro 
mu a res, ape sar das gran des su bi das, es ti mu la dos pe las chi co ta das e pe los
gri tos do co che i ro, tro tam todo o tem po. As di li gên ci as são cons tru í das
pelo sis te ma ame ri ca no, mas de vi do ao ex ces so de peso, e ape sar da ex ce -
lên cia da es tra da, não es tão isen tas de vi rar, o que me dis se ram já ter
acon te ci do. A es tra da sobe em zi gue za gue em meio de uma pa i sa gem es -
plên di da e gran di o sa, na qual pe nhas cos, ra vi nas, flo res tas, que das-d’água,
e uma agres te con fu são de flo res, plan tas, ár vo res nun ca an tes vis tas em
inin ter rup ta su ces são de co res en can tam os olhos. O pa no ra ma que se
con tem pla ao che gar ao alto é in com pa rá vel; a vis ta se es ten de so bre o
mar, o Rio de Ja ne i ro, o Cor co va do, a Ti ju ca, as ou tras par tes da ser ra dos 
Órgãos, a es tra da per cor ri da e a va ri e da de de pers pec ti vas que o
pôr-do-sol ofe re cia. Da Raiz da Ser ra até ao alto leva-se cer ca de duas
ho ras, in clu si ve a de mo ra para a mu dan ça dos mu a res a meio ca mi nho.

Era no i te fe cha da quan do, ten do ro da do pe las ruas mal ilu mi -
na das de Pe tró po lis, pa rei di an te do Ho tel de Fran ce. Ti nha es co lhi do
este ho tel por sabê-lo nas mãos de um ale mão e por de po si tar mais con -
fi an ça no ele men to ale mão que no bra si le i ro, como hos pe de i ro. So bre tu do
por não me te rem fa la do bem dos ou tros ho téis lá exis ten tes. Pior do que
no Ho tel de Fran ce, po rém, não me po de ria ter hos pe da do em par te al -
gu ma, e de po is de uma no i te em que toda a sor te de pa ra si tas tor na ram
im pos sí vel con ci li ar o sono, tive de fa zer as mais amar gas cen su ras ao pa -
ci en te com pa nhe i ro de vi a gem que se jun ta ra a mim até ali, e que as ace i -
tou sem ne nhu ma ob je ção. As ex pe riên ci as an te ri o res, em ho téis na Ba hia 
e no Rio de Ja ne i ro, nada fo ram, di an te dos hor ro res da que la pou sa da.

Pe tró po lis tem de 3.000 a 4.000 ha bi tan tes, em gran de par te
ale mães, dos qua is mu i tos já nas ci dos e cri a dos no país. Entre as co lô ni as
ale mãs do Bra sil, esta per ten ce ao nú me ro das mais an ti gas, de ven do sua
exis tên cia ao fato de ter a fir ma dun quer quen se, en car re ga da pela com pa -
nhia cons tru to ra da es tra da de ali ci ar tra ba lha do res, acha do van ta gem em
ali ci ar, em lu gar de 300, 2.300 ale mães, para tra ba lha rem no Bra sil. Para
am pa rar tan ta gen te de sem bar ca da ines pe ra da men te sem ne nhum re cur so,
o Impe ra dor man dou-a para o Cór re go Seco onde pos su ía al gu mas ter ras
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Ina u gu ra ção da Estra da de Fer ro Mauá, li gan do Pe tró po lis ao Rio de Ja ne i ro, em 1858



como pro pri e da de par ti cu lar, e lan çou, dan do-lhas para cul ti var, as ba -
ses da co lô nia, que flo res ceu tão ra pi da men te. O cli ma, a si tu a ção pro pí -
cia das ter ras, como a fer ti li da de do solo, mu i to con cor re ram para a
pros pe ri da de da co lô nia ale mã. E para dar a essa gen te tra ba lho e me i os
de sub sis tên cia nos pri me i ros tem pos, até à co lhe i ta das pri mí ci as, o
Impe ra dor fez cons tru ir, nes se mes mo lo cal, con for me pla no já an te ri or -
men te con ce bi do, um Pa lá cio de Ve rão. Vem a pro pó si to ob ser var que o
Pa lá cio Impe ri al en tão cons tru í do é de mu i to gos to, em bo ra sim ples e
sem os ten ta ção. A di re ção da co lô nia foi con fi a da a um cer to Ma jor
Köh ler. Os co lo nos so fre ram ne ces si da des e pri va ções, como acon te ce
sem pre em to das as co lô ni as no vas, mas não fal tou aos que qui ses sem
tra ba lhar, qua se que em mo men to al gum, tra ba lho e re mu ne ra ção.

A vila dá a im pres são duma gran de es ta ção de cura ale mã, e
como es ta ção de cura e de ve ra ne io é mu i to pro cu ra da pe los ha bi tan tes
da Ca pi tal.

Elo gia-se mu i to o cli ma fres co de Pe tró po lis, que de po is dos
dias aba fa dos do Rio de Ja ne i ro tam bém me sur pre en deu mu i to agra da -
vel men te.

A co lo ni za ção de Pe tró po lis é uma das que de vem ser as si na -
la das pelo seu com ple to êxi to e que por isso ca u sa a me lhor das im pres -
sões. Os no mes das ruas e ba ir ros soam agra da vel men te fa mi li a res aos
ou vi dos do vi a jan te ale mão. Encon trei lá um Unterr he int hal e um Mit -
tel-und Ober he int hal, um Mo sel-und Mas sa u ert hal, e ou tros mais. As
con di ções das ruas la te ra is, in fe liz men te, de i xam mu i to a de se jar, e ne -
nhu ma de las teve algo tão se du tor que me ani mas se a de i xar a prin ci pal.
A vila, de vi do à trans fe rên cia pe rió di ca da cor te e da aris to cra cia para lá, 
já qua se per deu o pri mi ti vo ca rá ter de co lô nia, e se en ga na ria mu i to
quem qui ses se de du zir do seu as pec to o das ou tras co lô ni as do Bra sil.
Ho téis, vi las, es ta be le ci men tos co mer ci a is e se me lhan tes aglo me ram-se
sem pre nes ses ca sos no pri me i ro pla no e nas mais be las si tu a ções. A rua 
prin ci pal de Pe tró po lis é a Rua do Impe ra dor, onde fi ca va o meu ho tel.
Além do Pa lá cio Impe ri al não cha mou mi nha aten ção ne nhum gran de
edi fí cio, sen do que o que me pa re ceu mais in te res san te foi uma cruz
bran ca que se er guia numa das pra ças, no lo cal onde foi ce le bra do ao ar
li vre, pe los imi gran tes, o pri me i ro ser vi ço di vi no e o pri me i ro ca sa men to.
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Pe tró po lis tem cer ca de 3.000 ha bi tan tes, na sua ma i o ria ale -
mães. Infe liz men te, como me as se gu ra ram, não re i na gran de união en tre 
essa po pu la ção ale mã e par ti cu lar men te as es co las e a igre ja dão mo ti vo
a atri tos de toda a es pé cie. A po pu la ção de Pe tró po lis, que em gran de
par te se com põe de ar tí fi ces, não goza tam bém de boa re pu ta ção no que 
se re fe re à per fe i ção do seu tra ba lho. Re ce bem-se lá, a ma i or par te das
ve zes, tra ba lhos ca ros e malfe i tos. A agri cul tu ra li mi ta-se a pou cos pro -
du tos ali men tí ci os, por que a la vou ra já não me re ce a mes ma aten ção que 
no prin cí pio.

Como no Rio, há aqui tam bém as so ci a ções e es pí ri to so ciá vel, 
que vi sam prin ci pal men te a re cre a ção. A pu re za do ca rá ter ale mão não é 
tida na de vi da con ta por par te dos nos sos com pa tri o tas, em Pe tró po lis.
Cen su ra-se par ti cu lar men te à jo vem ge ra ção, e com ra zão, pre fe rir os
cos tu mes e a lín gua bra si le i ra à ale mã e ter idéi as mais li vres so bre mo ral.
Se essa cen su ra é jus ti fi ca da ou não, não pos so de ci dir.

O Impe ra dor, que pas sa mu i to tem po em Pe tró po lis, não es -
ta va lá por oca sião de mi nha vi si ta, no en tan to ouvi fa lar mais nele lá
que no Rio, e pude cer ti fi car-me de que os ale mães lhe têm uma ve ne -
ra ção qua se ma i or que seus pró pri os sú di tos bra si le i ros. Além da vez
que o vi na pro cis são, a que já me re fe ri, tor nei a vê-lo mais al gu mas
ve zes e em to das elas sua per so na li da de me im pres si o nou agra da vel -
men te. Von Tschu di, que, como em ba i xa dor da Su í ça, teve cer ta men te
bas tan te opor tu ni da de de tra tar pes so al men te com ele, as sim se ex -
pres sa:

“D. Pe dro é alto e for te, lou ro e usa bar ba toda, tem a tes ta
alta e um olhar cla ro e fran co. O fe i tio do ros to e es pe ci al men te da boca 
de nun ci am in con tes ta vel men te seu pa ren tes co com a fa mí lia Habs -
burg-Loth ring, de so be ra nos. Um ofi ci al de ma ri nha, que há al guns anos 
es te ve a bor do do na vio de guer ra bra si le i ro Ba hia em Cher burgo, con -
tou-me que a cor ve ta era fre qüen te men te vi si ta da aos do min gos por pa -
ri si en ses cu ri o sos. Um gran de bus to do Impe ra dor, no sa lão, ca u sa va
sem pre sur pre sa aos vi si tan tes, e mu i tos da vam in ge nu a men te a co nhe cer
ao ofi ci al a ra zão de seu es pan to: “Mas, meu Deus, nós pen sá va mos que
seu im pe ra dor era pre to!” A tri pu la ção, de ho mens de cor, pode mu i to
bem ter le va do os pa ri si en ses a essa sin gu lar cren ça.
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“O Impe ra dor é um ho mem de in can sá vel ati vi da de e de
vida mu i to me tó di ca. Gos ta de exer cí ci os fí si cos, é bom e ou sa do ca -
va le i ro, bom es gri mis ta e bom jo ga dor de bi lhar. Seus la ze res da ad mi -
nis tra ção do es ta do, de di ca-os prin ci pal men te ao es tu do das ciên ci as,
His tó ria, Arque o lo gia, Ma te má ti ca e Astro no mia, e se ocu pa com pra -
zer com o es tu do das lín guas mo der nas, das qua is fala di ver sas flu en te -
men te. Afir ma-se que D. Pe dro, em va ri e da de de co nhe ci men tos ci en -
tí fi cos e pro fun do sa ber, não pode ser com pa ra do com ne nhum bra si -
le i ro. Como jus to pre i to à alta in fluên cia que as ins ti tu i ções ci en tí fi cas
de en si no exer cem so bre a vida do es ta do, o mo nar ca lhes de di ca aten -
ção toda es pe ci al, vi si ta-as ami ú de, as sis te aos exa mes dos es tu dan tes
com gran de in te res se e mu i tas ve zes toma o lu gar do exa mi na dor.
To dos os seus atos se ca rac te ri zam por se rem ma du ra men te re fle ti dos
e ha bil men te exe cu ta dos. Gos ta de ri go ro sa or dem e pon tu a li da de e
por isso, nas suas ines pe ra das vi si tas a ins ti tu i ções pú bli cas, en tra nos
mí ni mos de ta lhes da ad mi nis tra ção, e mu i to fun ci o ná rio sem cons ciên -
cia já tem tido que ar re pen der-se de sua ne gli gên cia, des co ber ta pelo
pró prio Impe ra dor.

“D. Pe dro II pre si de com a ma i or re gu la ri da de as re u niões
do Mi nis té rio, que cos tu mam co me çar às 7 ho ras da no i te, e mu i tas ve -
zes o mo nar ca de i xa seus con se lhe i ros às pri me i ras ho ras da ma dru ga da. 
Tra ta de ta lha da men te com eles de to dos os ca sos, exa mi nan do-os por
to dos os la dos; os mais im por tan tes guar da em seu po der para so bre
eles re fle tir ma du ra men te, até à pró xi ma re u nião, e en tão ma ni fes tar
sua opi nião.

“Há um par ti do no Bra sil que cen su ra o Impe ra dor por se
ocu par mu i to pou co com os ne gó ci os do esta do, en quan to ou tro, ao
con trá rio, ma ni fes ta aber ta men te o re ce io de que se ocu pe de ma is,
acu san do-o de ten dên ci as ab so lu tis tas. O ju í zo de am bos é cer ta men te
er rô neo, por que se há um mo nar ca cons ci en te da im por tân cia de sua
alta po si ção, é D. Pe dro II. É o mais fiel e cons ci en ci o so guar da da
Cons ti tu i ção e se os que o ro de i am já ti ve ram mu i tas ve zes idéi as an ti -
cons ti tu ci o na is e mais duma vez de ram lu gar a crí ti cas ao Impe ra dor,
têm elas en con tra do nele o mais de ci di do e hon ra do opo nen te.

“D. Pe dro II não é mo nar ca far da do, não tem ne nhum gos to
pela exi bi ção da gala mi li tar, pa ra das, cus to sas al te ra ções de uni for mes.
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Não ti nha ain da tido opor tu ni da de de dar pro vas de seu ta len to como
ge ne ral, mas no ano de 1863, por oca sião do con fli to an glo-bra si le i ro∗,
e em 1865, por oca sião da guer ra com o Pa ra guai, deu pro vas de que no
mo men to em que se tor na va ne ces sá rio de fen der o di re i to do seu povo
con tra o ini mi go ex ter no, vol ta va toda sua ener gia para as for ças de mar
e ter ra do país, e com in can sá vel cons tân cia se ocu pa va pes so al men te
dos me no res de ta lhes mi li ta res. Na hora do pe ri go o Impe ra dor sa be rá
dar, com sua co ra gem pes so al, bri lhan te exem plo ao seu povo.

“A lis ta ci vil do Impe ra dor está fi xa da em 800.000 mil-réis
(pou co aci ma de um mi lhão de mar cos) e é cer ta men te uma das mais
ba i xas de qual quer mo nar ca. D. Pe dro II se ne gou sem pre a pe dir às
Câ ma ras um au men to, que cer ta men te lhe te ria sido con ce di do, só para
não so bre car re gar o or ça men to com a sua pes soa.

“Com seu na tu ral ca ri ta ti vo, e os in fin dos ape los à sua bol sa
par ti cu lar, é fá cil ver que a Cor te não se pode man ter com pom pa e é
por isso man ti da com mu i ta mo dés tia. Ou vem-se de cer tos la dos ob ser -
va ções zom be te i ras so bre a fal ta de fes tas, jan ta res de gala e ba i les na
Cor te bra si le i ra, bem como so bre se mos trar o Impe ra dor mu i to re tra í do
nou tros sen ti dos. D. Pe dro II pa re ce en tre tan to tri lhar as sim o bom ca -
mi nho, não que ren do cer car-se de os ten ta ção à cus ta da na ção, nem
gas tar em fes tas dis pen di o sas e ban que tes suas ren das, que sabe em pre gar 
de ma ne i ra mu i to mais pro ve i to sa.”

Assim re tra ta von Tschu di D. Pe dro II.
Ba se a do nas mi nhas pró pri as ob ser va ções só pos so con fir mar 

essa opi nião, e par ti cu lar men te o que o em ba i xa dor su í ço diz so bre o
es pí ri to eco nô mi co do mo nar ca não é ab so lu ta men te exa ge ra do. D. Pe dro 
II tem dado pro vas ir re fu tá ve is de que tem em mu i to ma i or con ta o
bem da na ção que o luxo de que se po de ria cer car à cus ta de seus sú di tos. 
Assim é que, du ran te a guer ra do Pa ra guai, quan do os re cur sos fi nan -
ce i ros do Bra sil pa re ci am se es go tar, de sis tiu vo lun ta ri a men te de um
quin to de sua lis ta ci vil em fa vor do Te sou ro do Esta do, como de soma
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igual da lis ta ci vil de sua con sor te. É pre ci so ob ser var que o Impe ra dor
qua se não tem for tu na par ti cu lar. Re cu sou tam bém sem pre a aju da de
cus to dada pelo esta do para suas vi a gens den tro e fora do país. Na tu ral -
men te nes sas oca siões vi a ja com a má xi ma eco no mia e não é, por isso,
de ad mi rar que na sua vi a gem pela Ale ma nha evi tas se o quan to pos sí vel
toda des pe sa des ne ces sá ria. A sim pli ci da de do Impe ra dor cor re pa re lha
com a sua eco no mia. Na sua vi si ta a Mu ni que, há al guns anos, é sa bi do
que pre fe riu ser acom pa nha do na ca pi tal bá va ra por um sim ples em pre -
ga do, a pé, e le van do a ma le ta na mão, e pro cu rar um ho tel, a se guir
para o pa lá cio na car ru a gem da cor te, que o es pe ra va na es ta ção.

A úl ti ma vi a gem do Impe ra dor à Eu ro pa, tor nan do co nhe ci dos 
mu i tos pe que nos fa tos, con cor reu para di vul gar ain da mais sua sim pli ci -
da de, seu tem pe ra men to in fen so a ex te ri o ri da des, e o pi e do so res pe i to
pe los cos tu mes es tran ge i ros. Assim foi que as sis tiu, du ran te sua per ma -
nên cia em He i del berg, às pre le ções dos mais cé le bres pro fes so res, sem
que os es tu dan tes ti ves sem tido an te ci pa da men te co nhe ci men to de sua
pre sen ça no au di tó rio. Era cos tu me a en tra da dos pro fes so res mais
aca ta dos ser re ce bi da com o ba ter ge ral de pés, como uma es pé cie de
ho me na gem. Os pro fes so res que sa bi am des se cos tu me dos seus ou vin tes 
con fe ren ci a ram so bre o que se de via fa zer para evi tar essa ma ni fes ta ção
e aca ba ram re sol ven do de i xar as co i sas cor rer como de cos tu me. D.
Pe dro, po rém, quan do se er gueu a sin gu lar tem pes ta de de apla u sos, não 
se in co mo dou em ab so lu to, an tes ba teu com os pés com o mes mo en -
tu si as mo dos de ma is ou vin tes.

O tim bre ex tra or di na ri a men te alto de sua voz pa re ce es tra -
nho, qua se se po den do qua li fi car de des na tu ral. O Impe ra dor está ain da
no vi gor da ida de e é de es pe rar que fi que ain da por dé ca das à tes ta da
na ção. Para o Bra sil isso deve ser con si de ra do uma fe li ci da de, por que D. 
Pe dro sabe como ne nhum ou tro prín ci pe har mo ni zar até cer to pon to os 
par ti dos que se hos ti li zam re ci pro ca men te.

Por mu i to pou co for ma lis ta que pa re ça e por mais sim ples
que se mos tre nas suas vi si tas às pro vín ci as, tem-se man ti do de modo
no tá vel o ri go ro so ce ri mo ni al na cor te bra si le i ra des de o re i na do de D.
João VI. Os con vi da dos que apa re cem na Cor te têm sem pre que be i jar a 
mão da fa mí lia im pe ri al e esse be i ja-mão re pre sen ta gran de pa pel nas
re cep ções ofi ci a is.
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Da Impe ra triz D. Te resa Cris ti na Ma ria, fi lha do fa le ci do rei
Fran cis co I, das Duas Si cí li as, pou co se ouve fa lar, e mu i to ra ra men te se
tem opor tu ni da de de vê-la nas so le ni da des pú bli cas, por quan to pas sa a
ma i or par te do tem po no Pa lá cio de São Cris tó vão, de cons tru ção mu i to 
sim ples e um pou co afas ta do. Como seu es po so, vive tam bém com mu i ta
sim pli ci da de e, mes mo na mesa im pe ri al, ra ra men te fi gu ra uma ou ou tra
igua ria mais fina. Vi nhos fi nos não fi gu ram no co mum das suas re fe i ções
e D. Pe dro só bebe água.

O gen ro do Impe ra dor, D. Luís, Con de d’Eu, es po so da Prin -
ce sa Impe ri al D. Isa bel, que tem ao mes mo tem po o tí tu lo de ma re chal
bra si le i ro, é mais go za dor.

So bre o Pa lá cio Impe ri al flu tu a va num mas tro enor me, em bo ra 
o Impe ra dor não es ti ves se em Pe tró po lis e sim sua fa mí lia, a ban de i ra
bra si le i ra. Eu só a ti nha po di do ver até en tão em exem pla res mu i to des -
bo ta dos nos na vi os an co ra dos no Rio e uma vez de re lan ce numa fes ta
de igre ja. Ali, po rém, tive opor tu ni da de de exa mi nar com va gar o ori gi nal
sím bo lo do es ta do, e meu amá vel hos pe de i ro, que en con trei por aca so
no ca mi nho, ex pli cou-me e de boa von ta de a um tan to mís ti ca com bi na -
ção do es cu do de ar mas bra si le i ro. Este se com põe de uma es fe ra de
ouro em cam po ver de, par ti da em qua tro par tes igua is pela cruz da
Ordem de Cris to, cer ca da por uma cin ta azul com de ze no ve es tre las de
pra ta sim bo li zan do as pro vín ci as exis ten tes ao tem po (1822) da de cla -
ra ção de in de pen dên cia (des tas a es tre la da Cis pla ti na, a atu al Re pú bli ca 
do Uru guai se apa gou em 1828, en tran do em seu lu gar, no co me ço do
ano de 1850, duas no vas pro vín ci as, as do Ama zo nas e Pa ra ná, man -
ten do-se po rém o mes mo nú me ro de es tre las no es cu do). Este é en ci -
ma do por uma co roa e em lu gar de su por te tem ro de an do-o, li ga dos
em ba i xo por um laço, um ramo de ca fe e i ro e ou tro de ta ba co, sim bo li -
zan do a ri que za na ci o nal. Todo o bra são dá a im pres são de algo ex tre -
ma men te in co mum a ex tra-eu ro peu, mas que di fi cil men te pode ter pre -
ten sões a um con jun to ar tís ti co. As co res da ban de i ra tam bém fo ram
es co lhi das com tan ta in fe li ci da de, que mes mo num cli ma me nos quen te 
não tar da ri am a per der o bri lho.

A Ordem de Cris to, a que aci ma me re fe ri, é a mais alta das
seis exis ten tes no Bra sil, a Ordem de São Ben to de Avis, a Ordem de
São Jacó da Espa da, a Ordem do Cru ze i ro do Sul, a Ordem de D. Pe dro I 
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e a da Rosa. To das es sas dis tin ções são li be ral men te dis tri bu í das e a
Ordem da Rosa é con fe ri da qua se com tan ta li be ra li da de quan to a ro se ta
da Le gião de Hon ra, na Fran ça. Mas é pre ci so ob ser var que a atri bu i ção
da Ordem li mi ta-se ao di plo ma; o fe liz agra ci a do deve ad qui rir a in síg nia 
à sua cus ta, ca ben do-lhe a es co lha do me tal, tão par co se é no Bra sil
com os tí tu los de no bre za. Estes são con si de ra dos como uma dis tin ção
ex tra or di ná ria e têm tan to mais va lor por não se rem he re di tá ri os, como
en tre nós. Por isso, quan do che gam ao Bra sil es tran ge i ros no bres cuja
ju ven tu de faz os bra si le i ros du vi da rem de que te nham fe i to jus a essa
dis tin ção, são re ce bi dos com re ser va, têm que se con for mar com se rem
ti dos pe los bra si le i ros como em bus te i ros.

Por mu i to in cô mo da que me dis ses sem ser a vi a gem mais
para o in te ri or, uma vez em Pe tró po lis eu não que ria per der a opor tu ni -
da de de pro lon gá-la pelo me nos até Ouro Pre to, ca pi tal da Pro vín cia de
Mi nas Ge ra is, que, de con for mi da de com a no ção bra si le i ra de dis tân cia, 
não fi ca va mu i to lon ge, de ven do dis tar ape nas trin ta mi lhas ale mãs. O
que mais la men ta va era ter de fi car dali por di an te pri va do da com pa -
nhia do meu amá vel com pa nhe i ro de vi a gem, que pre fe riu vol tar para o
Rio de Ja ne i ro, para de lá se guir no pri me i ro va por para os es ta dos do
Pra ta. Os re cur sos de que eu dis pu nha eram in fe liz men te mo des tos, de
ma ne i ra que não po dia com prar, como, aliás, é cos tu me para es sas vi a -
gens, mu i tos ani ma is de car ga e de sela, e tive de me con ten tar com um
só ani mal de sela para mim. Tive, po rém, a sor te de en con trar um mas -
ca te al sa ci a no que se guia o mes mo ca mi nho que eu, a quem me jun tei.
Mi nha ba ga gem prin ci pal fi ca ra no Rio, de onde de via ser re me ti da di re -
ta men te para uma casa co mer ci al ale mã em San tos, tér mi no de mi nha
vi a gem. O pou co que le va va co mi go era al gu ma rou pa de ba i xo, um
cos tu me leve de ve rão, um par de  chi ne los e um re vól ver com a res pec -
ti va mu ni ção. Para com ple men to do ne ces sá rio com prei mais, em Pe tró -
po lis, um pon cho es cu ro de lã, um par de bo tas enor mes e duas bol sas
para afi ve lar na sela. Espo ras chi le nas, re ben que e de ma is co i sas mi ú das
já ti nha com pra do no Rio, de ma ne i ra que po dia ago ra mon tar meu
cor cel como um per fe i to bra si le i ro. Do ar re io do meu ca va lo, que ob ti ve 
dum ale mão por pre ço re la ti va men te ba i xo, en car re gou-se o al sa ci a no,
que to mou a si, des de o co me ço, com amis to sa so li ci tu de, pro ver-me do 
de que eu pre ci sas se. Herr Ma i er, as sim se cha ma va meu novo com pa -
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nhe i ro de vi a gem, era da ale gre ci da de zi nha de Schle tas tadt, na Alta
Alsá cia, e vi e ra cedo para o Bra sil, por ter cer ta aver são, que não po dia
do mi nar, ao ser vi ço mi li tar fran cês e ter sido sor te a do, por ca pri cho do
des ti no. Os pou cos fran cos que lhe so bra ram da pas sa gem em pre ga ra
com es pí ri to es pe cu la ti vo em di ver sos ar ti gos; ti nha sido fe liz no seu pe -
que no ne gó cio, e, já ten do acu mu la do um pe que no ca pi tal, es ta va em
con di ções de fa zer ne gó ci os mais lu cra ti vos na pro vín cia. Um fe liz aca so
ti nha-o tam bém en ca mi nha do para a casa de com pa tri o tas abas ta dos,
que au xi li a ram o mais pos sí vel o cor re li gi o ná rio is ra e li ta. Herr Ma i er
ven dia para eles jói as fran ce sas, fal sas e ver da de i ras, que le va va em duas
gran des bol sas no lom bo de mu a res de car ga que o acom pa nha vam. O
ati vo ne go ci an te ha via um par de dé ca das que per cor ria as sim as pro vín -
ci as do Rio de Ja ne i ro, Espí ri to San to, Mi nas Ge ra is e São Pa u lo, ten do
ad qui ri do bom co nhe ci men to, para mim in ve já vel, da ter ra e do povo.

Ma i er es ta va tam bém equi pa do como eu, e apre sen tou-me na
ma nhã fi xa da para a par ti da o cha ma do peão (cri a do), que, me lhor co -
nhe ce dor dos ca mi nhos do que o meu com pa nhe i ro, e se nhor de tudo o 
que es ses ho mens tão úte is nas vi a gens pelo Bra sil pre ci sam sa ber, de via 
to mar a di re ção de nos sa pe que na ca ra va na. Era moço, sua apa rên cia
não ins pi ra va mu i ta con fi an ça e sua fi si o no mia de gal go a prin cí pio
pre o cu pou-me um pou co. No de cor rer da vi a gem, po rém, fi quei ten do
João – este era o seu nome – na con ta de ver da de i ra jóia, como cri a do, e 
es ti man do-o como tal. João ti nha mais san gue ne gro, nas ve i as, do que
bran co; te ria, po rém, fi ca do al ta men te in dig na do se al guém dis ses se isso 
di an te dele, e não se or gu lha va me nos de ser afi lha do dum res pe i tá vel
te nen te-co ro nel.

Antes do sol ter der ra ma do seus ra i os abra sa do res por cima
da mon ta nha e pe las cam pi nhas já nós tro tá va mos pela cha ma da es tra da 
de Mi nas, para o in te ri or. Nas pri me i ras duas ho ras não sen ti ne nhum
té dio, por que Ma i er não se can sa va de con tar suas inú me ras aven tu ras,
que se fos sem to das ver da de i ras da ri am ma te ri al a um Gars tär ker ou
Co o per, de ro man ces e aventu ras de vi a gem, para dez anos. De to das as
patra nhas que Ma i er con tou para me en tre ter, hou ve uma, es pe ci al men te,
que con ser vei de me mó ria, que não me pos so fur tar a re pro du zir aqui, e 
que ser ve de pro va da ri que za de ima gi na ção do meu hon ra do com pa -
tri o ta. “Uma vez”, as sim co me ça va sua his tó ria, “che guei numa de mi -
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nhas vi a gens à casa dum rico fa zen de i ro, per to de San ta na, mu i to para
trás da ser ra da Ca nas tra, e de po is de ter de sar re a do mi nhas mu las e
re sol vi do ace i tar o con vi te do bra si le i ro para per no i tar em sua casa,
deu-me von ta de, an tes de de i tar-me, de pas sar uma vis ta pela pro pri e da de.
Esta va mesmo atrás da casa, en tre as nu me ro sas la ran je i ras e pres tes a
le var à boca uma la ran ja de um bi go (es pé cie par ti cu lar men te sa bo ro sa),
quan do de re pen te caí num poço fun do, ca va do de novo, que não vira
por ter en tre men tes ano i te ci do, e por es tar co ber to de ra mos. O sus to
foi mu i to gran de no pri me i ro mo men to, mas não per di a pre sen ça de
es pí ri to e, en quan to pro cu ra va em vão to mar pé, gri tei o mais alto que
podia, pe din do so cor ro. De via ter-se pas sa do um quar to de hora quan do,
por fim, ouvindo vo zes por cima de mi nha ca be ça, me cer ti fi quei de que 
o so cor ro es ta va per to. Os ne gros, po rém, pa ti fes e la drões, que me fa la -
vam, não ti nham a me nor in ten ção de me so cor rer. Qu e ri am pri me i ro
sa ber quan to eu lhes da ria para me sal va rem. Dis cu ti mos e re ga te a mos
por cin co mi nu tos, até que os tra tan tes se con ten ta ram com 20 mil-réis
e me iça ram para fora do bu ra co por meio duma cor da.” João sa bia
também his tó ri as como essa, que, em bo ra não me ser vis sem para ou tra
co i sa, ser vi ram para aper fe i ço ar meus co nhe ci men tos de por tu guês.

Nos so ca mi nho era pan ta no so e o pior pos sí vel, con tu do eu
de i xa va pas sar tudo isso de boa von ta de di an te da mag ní fi ca pa i sa gem
que nos ro de a va. A prin cí pio a es tra da ain da era to le rá vel, mas quan to
mais nos dis tan ciá va mos de Pe tró po lis tan to pior fi ca va. Só mu i to pe no -
sa men te era que os ani ma is con se gui am avan çar, e quan do já era qua se
meio-dia ain da es tá va mos lon ge do des ti no que tí nha mos pro je ta do para 
o pri me i ro dia. Pas sa mos a pe que na al de ia de São José do Su mi dou ro;
ou tra po vo a ção, Ola ria, tam bém ti nha fi ca do, al gu mas ho ras an tes,
para um lado, e foi aí que fi ze mos alto pela pri me i ra vez de po is de mu i tas
ho ras a ca va lo. Lem brei-me de que von Tschu di, que ti nha, como eu, fe i to 
uma vi a gem de Pe tró po lis para Ouro Pre to pelo in te ri or de Mi nas Ge ra is, 
quis tam bém per no i tar nes se lu gar, mas fora inos pi ta le i ra men te des pa -
cha do pelo fran cês que ali dava pou sa da aos vi a jan tes. Fo mos mais fe li -
zes em São José do Su mi dou ro, si tu a do numa zona co ber ta de ma tas, o
que de ve mos ao co nhe ci men to de Ma i er com a me ta de da po pu la ção.
Fo mos re ce bi dos com a me lhor boa von ta de numa ven da, onde pe di mos
aga sa lho, ten do-nos sido ofe re ci da a casa por todo o tem po que qui sés -
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se mos. Re sol ve mos des can sar al gu mas ho ras aí, até que o gran de ca lor
do meio-dia abran das se um pou co. Na con ti nu a ção da vi a gem pro cu rei
man ter essa tão con ve ni en te in ter rup ção, ao meio-dia, da eta pa diá ria,
sem pre que era pos sí vel, apro ve i tan do em re gra esse in ter va lo para des -
can sar e dor mir. Mas apro ve i tei, des sa vez, a opor tu ni da de, para exa -
mi nar com va gar uma mer ce a ria bra si le i ra. As ven das são uma pe cu li a ri -
da de do Bra sil e apre sen tam em seu in te ri or tão gran de va ri e da de de
co i sas, que da ria me nos tra ba lho enu me rar os ar ti gos que por aca so ne las 
fal tam, do que tudo o que se acha ex pos to, à ven da, na mais va ri a da
con fu são. O aca so re u niu ali os ar ti gos de pri me i ra ne ces si da de, como
os de luxo de toda es pé cie, no mes mo lu gar. Essa sin gu lar mis tu ra de ar -
ti gos à ven da pode ori gi nar-se do fato de ser há bi to do bra si le i ro fa zer
de pre fe rên cia to das as suas com pras a um só ven de dor. Assim é que,
se um com pra dor en tra numa loja para com prar um par de es po ras de
pra ta, e não en con tra o que pro cu ra, em bo ra po den do fa zer no lo cal
to das as ou tras com pras de que pre ci sa, de i xa-o, para pro cu rar ou tra loja 
onde pos sa fa zer to das as com pras sem ex ce ção. Nes sas con di ções, não
res ta ao ne go ci an te ou tro ca mi nho se não ne go ci ar com tudo o que pos sa
ser pro cu ra do. Só nas lo ca li da des mais lon gín quas é que o sor ti men to
das ven das se li mi ta aos pro du tos da ter ra, ma te ri a is para se le i ros, fer -
ra gens, sa pa tos e ta man cos, aguar den te, cer ve ja in gle sa, e as ra ra men te
em fal ta sar di nhas em lata. A ven da de Su mi dou ro per ten cia ao nú me ro
das de pe que no sor ti men to, de ma ne i ra que ter mi nei ra pi da men te mi nha
ins pe ção.

Con quan to le vás se mos al guns man ti men tos nos al for jes das
mu las do mas ca te, para o caso de ser mos obri ga dos a acam par ao ar li vre, 
achei con ve ni en te sa tis fa zer mos o nos so de se jo de re fres car mo-nos um
pou co, pe din do al gu mas la tas de sar di nha e uma gar ra fa de cer ve ja, cujo 
con te ú do, com pou co con so lo para mim, ti nha pelo me nos 15 gra us de
ca lor. As sar di nhas, tam bém, como se ve ri fi cou de po is de aber tas as la tas,
não es ta vam mu i to ape ti to sas, por que o aze i te ha via já mu i tos me ses fi -
ca ra ran ço so. Pela pri me i ra vez sen ti amar ga men te a fal ta de pão, que
nem mes mo nas ma i o res ci da des do Bra sil se pode ob ter sem pre, e que
na me lhor das hi pó te ses é subs ti tu í do pela fa ri nha, que des de o prin cí -
pio ao fim de mi nha per ma nên cia nes se país sem pre de tes tei. A ale gria
da re fe i ção não foi mu i ta, por isso, para mim. Nós mes mo le vá va mos
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como man ti men tos um pou co de to i ci nho, fe i jão-pre to, fa ri nha, sal e pi -
men ta. Um menu com que os nos sos es tô ma gos ti nham que se con ten tar 
nas três re fe i ções.

São José do Su mi dou ro fica à mar gem do rio Pi a ba nha, que aí 
ca vou, per to da po vo a ção, um ca mi nho so bre as ro chas, en chen do de
vez em quan do gran des bu ra cos, como cal de i rões, e cor ren do ca u da lo so
en tre as mar gens es car pa das co ber tas de ma tas. As es pé ci es de pe dras
que se en con tram aí são gna is ses, gra ni to, quart zo e feld spa to. É uma
po vo a ção sem im por tân cia, que só tem pou cas ca sas, pelo as pec to ex -
te ri or, me di o cre men te con for tá ve is, e cuja po pu la ção ci fra-se a um al -
ga ris mo que qua se não vale a pena men ci o nar. Não obs tan te, o che fe da 
nos sa ca ra va na fez ne gó ci os bem ra zoá ve is e mos tra va-se mu i to con ten te, 
quan do pros se gui mos a vi a gem, com a pa ra da na ven da.

A re gião, por onde pas sá va mos en tão, abun da va em plan ta ções
de café, mi lho e man di o ca, e a in ter va los dava a im pres são de se rem suas 
ter ras aben ço a das. Se gui am-se po rém, logo por mu i tas ho ras, gran des
ex ten sões ári das, nas qua is só cres ci am pe que nas ca po e i ras en fe za das
por en tre tron cos cor ta dos e meio car bo ni za dos, in di can do que a mão
do ho mem por ali pas sa ra. De po is do São José do Su mi dou ro pas sa mos 
por Bo av is ta da Pam pu lha, que pa re ceu-nos um oá sis no de ser to, mas
que de i xa mos para trás, sem pa rar.

A es tra da nas pro xi mi da des dum es pi nha ço de mon ta nha,
Alto do Pe ga to, onde tí nha mos no va men te de i xa do a mar gem do Pi a ba -
nha, tor nou-se mu i to pe dre go sa e di fí cil. Por di ver sas ve zes devi à ca u -
te la de meu com pa nhe i ro de vi a gem (meu for te e li ge i ro ca va lo) não ter
tro pe ça do num ou nou tro obs tá cu lo, ca in do co mi go.

Não éra mos, aliás, os úni cos vi a jan tes na es tra da, por onde
ía mos; en con tra mos pelo me nos duas ou três ve zes al gu mas das já des -
cri tas tro pas, com cu jos gui as nos so João en tra va sem pre em aca lo ra da
tro ca de pa la vras, exi gin do dos tro pe i ros que nos ce des sem a pas sa gem
nos pi o res lu ga res. Os gui as fa zi am sem pre a jus ta ob je ção de que, sen do
nós os me nos nu me ro sos, éra mos os que de vía mos ce der a pas sa gem,
nos lu ga res mais di fí ce is. Ge ral men te a dis cus são não ter mi na va sem
al guns em pur rões e en con trões pro po si ta is, dos mu a res car re ga dos de
sa cas de al go dão, nos nos sos ani ma is. A con se qüên cia dis so era uma
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tor ren te de pra gas e de sa fo ros por tu gue ses sa in do da boca de João, tão
gran de como nun ca mais ouvi de po is.

A ma i or par te do tem po nos so ca mi nho se guia por pla ní ci es
sem som bra al gu ma, e quan do o sol fi ca va mais quen te a con ver sa ces -
sa va e um se guia o ou tro, apá ti co, com os olhos fi tos no ca mi nho. Con -
si de ra va-se pro nun ci ar uma pa la vra ou uma fra se um es for ço in cô mo do
e inú til.

No vi da de in te res san te para mim fo ram os gran des ca fe za is da 
Fa zen da Alme i da, en ge nho do se cre tá rio Fa gun des Pam pu lha,∗ que em
al guns lu ga res co brem as co li nas em vol ta e cujo ver de es cu ro se des ta ca 
vi va men te dos mi lha ra is, ao lado, ou dos cam pos, de per me io. Fora os
se res hu ma nos com seus ani ma is de car ga a que aci ma nos re fe ri mos,
foi, nos pri me i ros dias, mu i to es cas sa a vida que ob ser va mos na na tu re za,
e sem os inú me ros e mi nús cu los in se tos que en xa me a vam sem des can so 
em vol ta de nós e dos nos sos ani ma is, ator men tan do-nos com as suas
fer ro a das, e os ui vos dos ma ca cos ui va do res, ter-se-ia cri do a na tu re za,
ali, de ser ta e mor ta. Só quan do a es tra da atra ves sa va al gu ma ca po e i ra é
que vo a vam al guns pás sa ros das mo i tas, ou uma la gar ti xa atra ves sa va
ve loz o ca mi nho, as sus ta da pelo tro pel dos ca va los que se apro xi ma vam.

Mais do que por meio das nar ra ti vas es cri tas so bre a ter ra e o
povo, pode-se for mar, com es tas vi a gens, uma idéia da es cas sa po pu la -
ção do Bra sil e do mes qui nho iní cio de sua cul tu ra. Mu i tas ve zes tí -
nha mos de ca val gar por mu i tas mi lhas an tes de en con trar uma pe que na 
casa, as mais das ve zes uma ven da iso la da, ou uma po vo a ção de mes ti ços
de ín fi ma clas se, dan do im pres são de de ca dên cia e cujo meio de vida e
ocu pa ção me pa re cia um enig ma. É dig no de nota que a fal ta de se gu -
ran ça nas es tra das, não obs tan te as con di ções pri mi ti vas re i nan tes, é em
ge ral di mi nu ta, e os vi a jan tes no Bra sil cor rem me nos pe ri go, mes mo
nas re giões mais de ser tas, de ser ata ca dos por la drões, do que em mu i tos 
dos nos sos es ta dos eu ro pe us pro te gi dos por leis e guar das de se gu ran ça. 
Eu po dia mu i to bem dis pen sar qual quer arma, se meu re vól ver não ser -
vis se tam bém para de fen der-me do ata que de al gum ani mal. E as sim foi
que, no dia se guin te, nas pro xi mi da des do rio Pa ra i bu na, cor reu para
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nós, de lon ge, um ani mal que, pelo as pec to si nis tro, des per tou nos sas
sus pe i tas. Era um ca chor ro apa ren te men te hi dró fo bo, de den tes ar re ga -
nha dos, olhos tor vos e ca u da en tre as per nas, que nos to ma va o ca mi -
nho. Pedi aos com pa nhe i ros de vi a gem para se afas ta rem para a mar gem 
da es tra da e fa ze rem alto, en quan to eu sal ta va do ca va lo ati ra va as ré de as 
ao peão, pre pa ra va-me para ati rar, avan ça va para o ca chor ro e pro cu ra va 
com pon ta ria cer te i ra ti rar a vida do pe ri go so ani mal. Embo ra es ti ves se
tre i na do no tiro de re vól ver, não acer tei no lu gar exa to, a bala des vi ou-se
para um lado pe ne tran do nos quar tos do ani mal, que fi cou sen ta do com 
a par te tra se i ra pa ra li sa da, tris te qua dro de im por tân cia di an te de mim.
Só de po is do se gun do tiro foi que mor reu, e pros se gui mos nos so ca -
mi nho. Ca chor ros hi dró fo bos não per ten cem, na tu ral men te, ao rol das
co i sas ra ras, e por isso a po lí cia nas ci da des per se gue ri go ro sa men te os
cães sem dono. Não se dá, po rém, ao tra ba lho de apa nhá-los e matá-los; 
as pes so as in cum bi das des se ser vi ço ati ram aos po bres qua drú pe des
bo las de co mi da en ve ne na da, que mais tar de ou mais cedo lhes tira a
vida.

Fi ze mos cur ta pa ra da em Ri be i rão da Laje, onde fo mos no -
va men te re ce bi dos numa ven da. Per no i ta mos numa hos pe da ria onde
fi ca mos mu i to bem aco mo da dos. Qu an do digo bem aco mo da dos
deve-se en ten der que o nú me ro de pa ra si tas, que nun ca fal tam numa
casa no Bra sil, era re la ti va men te pe que no. Mas o re pou so no tur no nun ca
de i xa de ser per tur ba do pe los ra tos, ba ra tas, mos qui tos e bi chos se me -
lhan tes. Aos quar tos che i os de cor ren tes de ar, mal ca i a dos, des le i xa dos,
des ti na dos à pou sa da, fal ta toda co mo di da de. As más pou sa das são,
aliás, mo ti vo de que i xa ge ral de to dos os vi a jan tes, no Bra sil. Um de les
as sim di vi de as hos pe da ri as do país: as em que se come e se bebe, em
que se en con tram ca mas e um quar to fe cha do, a que cha ma boas, ou
mu i to boas, con for me o grau de as se io; as em que se en con tra o que
co mer mas não ca mas ou quar tos; ou tras em que não se en con tra nem
quar to nem cama, nem co mi da e só o que be ber, e a es tas cha ma su por -
tá ve is, ou tam bém ru ins; há ain da uma es pé cie onde não se en con tra
nada dis so e tem-se que se con ten tar só com um te lha do, de la dos
aber tos, que cha ma mu i to ru ins. As con tas com que se é sur pre en di do
por oca sião da par ti da são, em re gra, cal cu la das su ma ri a men te por uma
diá ria, e tão ele va das que pelo mes mo di nhe i ro se po de ria de mo rar e
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vi ver con for ta vel men te cin co ve zes mais dias num dos pri me i ros ho téis
da Eu ro pa. Isso me faz lem brar a his tó ria in te res san te que me foi con ta da 
a bor do, por um co mer ci an te que vi a ja ra mu i to pelo Bra sil. Qu an do,
de po is de uma no i te em cla ro ca u sa da por le giões de per ce ve jos, lhe
apre sen ta ram na ma nhã se guin te uma con ta exa ge ra da men te ele va da,
não pôde de i xar de que i xar-se, ir ri ta do, dos per tur ba do res do sos se go
no tur no, à hos pe de i ra, que lhe res pon deu la men tan do-se de já ter em -
pre ga do to dos os me i os para se ver li vre des sa pra ga, que vol ta va sem pre.
“Vou en si nar-lhe um meio se gu ro”, dis se-lhe o hós pe de ex plo ra do,
“apre sen te aos per ce ve jos uma con ta igual à que me apre sen tou, e nun ca
mais vol ta rão.”

Ri be i rão fica no fim dum vale ro de a do de mon ta nhas al tas e
ma ci ças, atra vés do qual ser pe ia um ri o zi nho, que ti ve mos de atra ves sar
vá ri as ve zes an tes de che gar à lo ca li da de, o que me fez es tra nhar a fal ta
de pon tes. Tan to mais sur pre en di do fi quei, por isso, ven do de po is a bela 
pon te, nova, so bre as águas cla ras do lar go Pa ra í ba, que pou co an tes re -
ce bia as águas do já men ci o na do Pa ra i bu na. Esse rio tem uma ex ten são
ex tra or di ná ria (130 a 140 lé guas), não ten do, po rém, gran de im por tân cia 
como via flu vi al, por que seu cur so su pe ri or, até São Fi dé lis, que fica a
15 lé guas da em bo ca du ra, é in ter rom pi do por mu i tos rá pi dos e ro chas.

Na mar gem do Pa ra í ba, que al can ça mos de po is de um par de
dias de ter rí ve is ro de i os pe las fa zen das de Ma nu el José e de Lu cas, as
ma tas to ma ram as pec to mais vi ço so e o re i no ve ge tal pa re ceu-me ser
mais rico. As flo res tas nas en cos tas das mon ta nhas mos tra vam fo lha gem
mais va ri a da e os so ber bos tons do su ma ren to ver de das pal me i ras da vam 
ao qua dro, que se de sen ro la va di an te de meus olhos, um as pec to mais
tro pi cal. A exu be rân cia e a fer ti li da de da pro vín cia do Rio de Ja ne i ro,
onde ain da nos achá va mos, é ge ral men te co nhe ci da, e é di fi cil men te
su pe ra da por ou tras pro vín ci as do Impé rio. Mu i to es pe ci al men te na
zona que aca ba mos de des cre ver, e da mes ma for ma como nas pro vín ci as 
do sul o mi lho, o fe i jão-pre to e a man di o ca, e nas do nor te, Ba hia e
Per nam bu co, o ta ba co, cons ti tu em os prin ci pa is pro du tos; a ri que za da
Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro é cons ti tu í da qua se que pe las ex ten sas plan -
ta ções de café. A ma i or par te de todo o café que o Bra sil pro duz é da
Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro.
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Na vila de Pa ra í ba não nos de mo ra mos mu i to, mas ti ve mos
tem po bas tan te para exa mi nar de per to a pon te, cuja cons tru ção di zem
ter en go li do gran des so mas. Se ti ves sem em pre ga do me ta de da soma
em pre ga da em sua cons tru ção na de uma boa es tra da de Pe tró po lis a
Pa ra í ba, ou pelo me nos em me lho rar a exis ten te, na mi nha opi nião
ter-se-ia lu cra do mu i to mais que com o ex ces so de luxo na cons tru ção
des sa so ber ba pon te, que des can sa so bre seis pi la res de pe dra, be los
blo cos de gra ni to la vra do, li ga dos uns aos ou tros por um las tro de fer ro.
A cons tru ção des te, cu jos in ter va los são che i os de pe dras mi ú das, foi
exe cu ta da por um sis te ma ame ri ca no e con tra ta da por um dos ma i o res
fi nan ce i ros do Bra sil, o Ba rão de Mauá. Mais de 6.000 quin ta is de fer ro
im por ta do da Ingla ter ra fo ram apli ca dos nela, que de vi do à fal ta de di -
nhe i ro e de ope rá ri os le vou mais de 20 anos para fi car in te i ra men te
pron ta e ser en tre gue ao trá fe go. O cus to to tal da cons tru ção deve ter
ex ce di do 1.200.000 mar cos. As gra des de fer ro fun di do que a guar ne cem
são par ti cu lar men te de li ca das e bo ni tas.

Ao tem po em que a tra ves sia do rio era fe i ta em bar cos, a casa 
si tu a da na mar gem ser via de abri go à guar da in cum bi da de con tro lar a
pas sa gem e evi tar o trá fe go de con tra ban dis tas. De vez em quan do o pe -
que no des ta ca men to mi li tar em pre en dia tam bém ba ti das nos ar re do res, e, 
a acre di tar no que di zem, a re vis ta dos vi a jan tes para ver se tra zi am di a -
man tes era fe i ta com mu i to ri gor. Pes so as sus pe i tas eram mu i tas ve zes
se gui das por mu i tos dias, ca íam so bre elas no meio da es tra da, fa zi am-nas 
des car re gar tudo o que le va vam, abri am to das as ca i xas, cor ta vam as
se las e abri am até em duas as so las dos sa pa tos. Ape sar dis so pas sa va-se 
mu i to con tra ban do. Um car re i ro, en tre ou tros, bur lou o fis cal pas san do
o ouro em pó em pe que nos sa cos es con di dos nas pon tas fro ca das das
ca u das dos seus bois. A pena para os con tra ban dis tas de ouro e di a man te
não era leve, o con fis co de to dos os bens e o de gre do por dez anos para
Ango la, na Áfri ca, era a mais su a ve.

Pa ra í ba é uma po vo a ção de ape nas umas 30 ca sas, das qua is a
me ta de são ven das e os cha ma dos ho téis, cu jos ex te ri o res, mais do que
sus pe i tos, não con vi dam a en trar. Não obs tan te o mo vi men to na pon te
pa re cer par ti cu lar men te gran de, a po pu la ção, com pos ta na sua ma i or
par te de ne gros, olha va-nos com tan ta cu ri o si da de como se há mu i tos
anos não ti ves se vis to uma cara de es tran ge i ro. A prin cí pio jul guei ter
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qual quer co i sa de es qui si to em mim, que des per ta va em tão alto grau a
cu ri o si da de da que la gen te, mas de po is des co bri que a cu ri o si da de, e um
es pan to in fan til di an te do mais co me zi nho es pe tá cu lo na rua, é uma das
pe cu li a ri da des do bra si le i ro. Olhar pe las ja ne las, nas ci da des, faz, por
isso, par te es sen ci al dos cos tu mes. Acon te ce mes mo, de po is de lon ga
per ma nên cia no Bra sil, ad qui rir-se esse mau há bi to, e fi car-se ho ras sem
fim imi tan do essa es pé cie de dis tra ção.

A tra ves sia pela pon te foi-nos per mi ti da me di an te a pe que na
quan tia de 500 réis (cer ca de um mar co) e eu aben ço ei em si lên cio o
cons tru tor que nos pou pou pelo me nos a tra ba lho sa tra ves sia da que le
rio ca u da lo so.

Uma nu ven zi nha no ho ri zon te ti nha-se, nes se ín te rim, trans -
for ma do em nu vem tem pes tu o sa, ame a ça do ra, so bre nos sas ca be ças, e
de re pen te se de sen ca de ou um tem po ral como eu nun ca ti nha vis to
du ran te mi nha per ma nên cia no solo sul-ame ri ca no. A chu va caía tor -
ren ci al men te so bre nós, que em vão olhá va mos para to dos os la dos
pro cu ran do um abri go con tra aque le ba tis mo for ja do. Os pon chos que
tí nha mos pos to so bre os om bros aos pri me i ros si na is do agua ce i ro fi -
ca ram logo tão en char ca dos que pe sa vam tan to quan to um quin tal e a
sen sa ção de mal-es tar au men tou con si de ra vel men te. Não se avis ta va um 
teto em par te al gu ma e mal ou bem tí nha mos de pros se guir em nos so
ca mi nho a des pe i to de toda a vi o lên cia do tem po ral. O nos so João não
se al te ra va, e com um ar de in te i ra sa tis fa ção fu ma va um ci gar ro de pa lha
após ou tro, sor rin do ma li ci o sa men te quan do eu dava ex pan são ao meu
mau-hu mor.

No pe que no rio Pa ra i bu na, a cu jas mar gens ro cho sas che -
ga mos por um ca mi nho hor rí vel e pou co in te res san te, al can ça mos a
fron te i ra da Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro com a de Mi nas Ge ra is. Fa ri nha 
e Pa i ol fo ram as úni cas fa zen das que en con tra mos des de que sa í ra mos
de Pa ra í ba. Fa ri nha fica no meio da mata es pes sa, num vale úmi do, que
em Pa i ol se apro fun da si nis tra men te. Uma Alfân de ga de fron te i ra na
mar gem do lado de cá, onde dan tes se co bra va pe a gem para a pas sa gem
de uma pon te de ma de i ra, in du ziu-nos a fa zer uma pe que na pa ra da. A
tra ves sia do rio não ofe re cia nada de ex tra or di ná rio. Nas pro xi mi da des
do Pa ra i bu na, po rém, ha via dois edi fí ci os em ru í nas, como na mar gem
do Pa ra í ba, res tos de ou tros tem pos quan do o ouro e os di a man tes eram 
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tudo o que le va va os eu ro pe us a vi a ja rem pelo in te ri or do Bra sil; Mi nas
Ge ra is, par ti cu lar men te, per ten cia às re giões que en cer ra vam no seu seio 
as ma i o res ri que zas em pe dras e me ta is pre ci o sos. E por isso nas fron -
te i ras des sa pro vín cia se eri gi ram di ver sos pos tos al fan de gá ri os para ri -
go ro sa fis ca li za ção das es tra das por par te do es ta do, para que não es ca -
pas sem os tri bu tos que pe sa vam so bre o ouro e di a man tes.

Nos sos ani ma is es tan do mu i to can sa dos, de vi do à mar cha fa -
ti gan te por ca mi nhos en char ca dos, re sol ve mos so li ci tar, mais adi an te, a
hos pi ta li da de do pro pri e tá rio da fa zen da Ca fe zal. Por or dem de Ma i er,
nos so peão avan çou as sim que che gou a uns cem pas sos de dis tân cia da
cer ca, pa rou o ca va lo e ba teu pal mas. Por mu i to tem po não apa re ceu
nin guém di an te da casa da fa zen da, que pa re cia de ser ta. Duas gran des
pal me i ras es gui as, que por trás de uma cer ca de pran chas tos cas ex ce di am 
a al tu ra da casa tér rea, es ten di am as gran des e lon gas fo lhas, pen den tes
de vi do à mu i ta chu va, por cima do te lha do, com ple tan do as sim me lan -
co li ca men te o qua dro de com ple ta so li dão. Nem se quer se ou via o la tir
de um ca chor ro e pa re ceu-nos du vi do so que pu dés se mos ob ter ali aga -
sa lho para a no i te. Avis ta mos ao lon ge al guns ani ma is pas tan do e essa
era a úni ca de mons tra ção de vida. Como eu per gun tas se por que João
não se apro xi ma va mais, Ma i er ex pli cou-me que isso era con trá rio aos
usos bra si le i ros. Ne nhum es tra nho ou sa va pe ne trar na pro pri e da de de
um bra si le i ro sem a li cen ça des te, e se o fi zes se o pro pri e tá rio ti nha o
di re i to de ati rar e ma tar o in tru so. Ao ba ter de pal mas de via se guir-se a
so li ci ta ção e es pe rar a li cen ça para en trar. Isso era um cos tu me sa gra do,
tan to nas ci da des como no cam po. João gri tou todo o tem po, ba ten do
pal mas com as mãos es cu ras: “Li cen ça!” Isso du rou qua se um quar to de 
hora, até que apa re ceu no um bral da en tra da um ho mem que, di zen do
“Che ga!” nos fez si nal para nos apro xi mar mos. Ma i er, como o seu cri a -
do, for mu la ram o pe di do para per no i tar mos sob o teto aga sa lha dor da
fa zen da, o que nos foi logo per mi ti do. O dono da casa não es ta va pre -
sen te, ten do ido a ne gó cio à vi zi nha po vo a ção de Pa ra i bu na. Isso me foi 
agra dá vel, por me ver, as sim, li vre da con ver sa em por tu guês, e ter tem po
para des can sar. A lon ga vi a gem a ca va lo na sela bra si le i ra, a que não es -
ta va ha bi tu a do, me ti nha fa ti ga do mu i to e no mo men to te ria dado tudo
para po der con ti nu ar a vi a gem numa sela in gle sa. Mais tar de acos tu -
mei-me mais com a sela usa da no país (lom bi lho), mas não po dia li -
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vrar-me da idéia de que com ela o ca va lo era so bre mo do so bre car re ga do,
por quan to seu uso im pli ca pri me i ro num co ber tor de lã so bre o lom bo
do ca va lo, se gui do de uma capa de cou ro e de po is de um te liz fino de
al go dão com bo ni tos de se nhos, do bra do oito ve zes. Uma man ta de
cou ro de li ca da men te es tam pa da com ple ta esse re ves ti men to so bre o
qual se aper ta fi nal men te a sela, se me lhan te à sela hún ga ra. O todo
man tém-se fir me por meio de uma lar ga cin ta de cou ro, cuja par te de
ba i xo é de ti ras fi nas de cou ro cru, ten do na ex tre mi da de mais gros sa
uma for te ar go la de fer ro, e na ou tra, uma me nor, a que é pre sa uma
for te tira de cou ro cru, para cin gir a sela. O laço tem tam bém seu lu gar
na ar go la gran de. Com tudo isso, po rém, o ca va lo ain da não está se la do.
Por cima da sela põe-se ain da uma pe que na man ta de cou ro e por cima
des ta, para co mo di da de do ca va le i ro, vai ain da uma pele de car ne i ro, que 
por sua vez é fi xa da por meio de um cin to de cou ro fi na men te es tam -
pa do. Os es tri bos são mu i to pe que nos, a ca be ça da com põe-se das cor -
re i as que sus ten tam a ser ri lha e as ré de as da ca be ça da, a bri da de uma
ar go la de fer ro que subs ti tui a bar be ia e na qual está pre sa uma peça
mó vel de fer ro a que es tão se gu ras as cam bas do fre io, em que se afi ve lam 
as ré de as da bri da. De vi do a esse enor me ex ces so de peso é que eu no -
ta va di a ri a men te o alí vio que os ani ma is pa re ci am sen tir no pou co tem po
em que se viam li vres da pe sa da so bre car ga.

O ho mem que nos ad mi ti ra era o ca pa taz, uma es pé cie de ad -
mi nis tra dor, de cor es cu ra. Esta va qua se só em casa, por que os nu me -
ro sos tra ba lha do res ain da não ti nham vol ta do das plan ta ções. O in te ri or
da sala era de ex tra or di ná ria sim pli ci da de e des pi do de qual quer or na -
men to; ti nha ape nas os mó ve is ne ces sá ri os para sa tis fa ção das mais
mo des tas exi gên ci as, mas o ca pa taz apre go a va a ri que za do amo, que
era tam bém por ta dor de di ver sos tí tu los ho no rí fi cos.

No dia se guin te pros se gui mos vi a gem para Pa ra i bu na, sem
que du ran te nos sa per ma nên cia na Ca fe zal ti vés se mos vis to qual quer
ou tra pes soa além do es cu ro ca pa taz. Este, a pro pó si to, ti nha o pom po so
nome de Le o nar do Iná cio Aze ve do da Mota e Sil va. Na Ale ma nha com
essa lis ta de no mes po de ria fa cil men te in cul car-se como um Gran de de
Espa nha, sem des per tar sus pe i tas das au to ri da des in cum bi das do exa me 
do pas sa por te. A mim já há mu i to im pres si o na va a pre di le ção dos bra si -
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le i ros pe los no mes com pri dos. Pa re ce que pro cu ram as sim apro xi mar-se 
da casa im pe ri al, cu jos mem bros ge ral men te têm oito ou mais no mes.

O dia ti nha ape nas ama nhe ci do e já nos achá va mos no va men te 
a ca mi nho. E não tí nha mos ain da per cor ri do uma dis tân cia mu i to gran de, 
quan do al can ça mos Pa ra i bu na, com Juiz de Fora à vis ta, na mar gem
fron te i ra do rio. A ci da de cons ta, afi nal, só de uma rua, com exa ta men te 
o mes mo as pec to das ruas de ou tras pe que nas ci da des do in te ri or do
país. Pou cos edi fí ci os, en tre eles uns dois de pro pri e da de da gran de
Com pa nhia União e Indús tria, e a pe que na igre ja si tu a da num alto com
as suas duas tor re zi nhas que pou co têm de bo ni tas di ver gem da edi fi -
ca ção co mum no lo cal. Por sor te para nós a chu va ces sa ra du ran te a
no i te, e o sol, que no co me ço da vi a gem tan to nos in co mo da ra, ain da se 
con ser va va es con di do por trás de um véu de nu vens cin zen tas. Gos ta ria 
de ob ter do meu com pa nhe i ro in for ma ções mais de ta lha das so bre a
fun da ção de Pa ra i bu na e o que tem de no tá vel, mas os co nhe ci men tos
de Ma i er so bre o país ver sa vam so bre usos e cos tu mes dos ha bi tan tes,
con di ções de ne gó cio e co i sas se me lhan tes, mais do que so bre sua his -
tó ria e ge o gra fia.

Juiz de Fora, a 700 me tros aci ma do ní vel do mar e a 144 qui -
lô me tros de Pe tró po lis, é um pon to im por tan te na gran de es tra da que a
Com pa nhia ci ta da cons tru iu atra vés das Pro vín ci as do Rio de Ja ne i ro e
Mi nas Ge ra is e em cuja cons tru ção fo ram gas tos cin qüen ta anos. Os
edi fí ci os per ten cen tes à Com pa nhia des ti nam-se a mo ra dia dos em pre -
ga dos na cons tru ção da es tra da, ne les es tan do tam bém ins ta la das as
co che i ras, ser ra ri as, ola ri as, for ja e fá bri cas de car ro ças. É dig na de
men ção, em Juiz de Fora, a bela pro pri e da de de um bra si le i ro rico que,
como fun da dor de vi zi nha co lô nia ale mã, me re ce ser re gis tra do. Seu
nome é Fer re i ra Laje. Em 1857 man dou ali ci ar na Ale ma nha cer to nú -
me ro de ar tí fi ces e jor na le i ros, com a in ten ção de, além dos bons sa lá ri os
pa gos pela cons tru ção da es tra da, re ser var-lhes um lote de ter re no
pró prio na sua co lô nia Pe dro II. De vi do cer ta men te à in com pe tên cia
do di re tor no me a do por Fer re i ra Laje, a co lô nia ale mã, per to de Juiz de
Fora, por mu i to tem po não pros pe rou, e só qua tro anos de po is da de -
mis são do di re tor in com pe ten te foi que as con di ções dos co lo nos ale -
mães me lho ra ram um pou co. Entre es ses imi gran tes en con tram-se
prus si a nos, hols te i nen ses, ba den ses, e so bre tu do mu i tos ti ro le ses e hes -
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si a nos. As con di ções das es co las e da igre ja da co lô nia são ain da mu i to
más. Con for me os úl ti mos da dos ofi ci a is, Juiz de Fora tem atu al men te
1.296 ha bi tan tes, dos qua is 1.170 são ale mães e 126 bra si le i ros. A ins tru -
ção pri má ria é mi nis tra da por duas es co las ca tó li cas e uma pro tes tan te,
para me ni nos. Fo ram fre qüen ta das, em 1874, por 146 me ni nos. Os pro -
du tos da co lô nia são prin ci pal men te mi lho, ar roz, le gu mes e fru tas.
Exis tem lá tam bém mu i tos mo i nhos, ser ra ri as e pe que nos es ta be le ci -
men tos in dus tri a is.

O che fe da nos sa pe que na ca ra va na, meu com pa tri o ta Ma i er,
não quis ou vir fa lar numa de mo ra ma i or em Juiz de Fora, nem numa ida 
a Pe dro II, ex pli can do que os ha bi tan tes des sa co lô nia ha vi am cer ta -
men te de que rer com prar al guns de seus ar ti gos, mas so fri am de fal ta de 
di nhe i ro crô ni ca, e ele não es ta va dis pos to a tro car seus ar ti gos por pro -
du tos na tu ra is.

De Ben fi ca em di an te, onde exis te uma pon te so bre o Pa ra i -
bu na, con ti nu a mos vi a gem pela mar gem es quer da do rio, al can çan do,
per to do meio-dia, a fa zen da Mi ran da. Per to dela go za mos um cur to
des can so à som bra de pe que no bos que, e aí pre sen ci ei o raro es pe tá cu lo 
de um gran de ban do de abu tres. Um muar, que pou cos dias an tes, tal vez 
por ve lhi ce ou por aci den te, en con tra ra o fim da pe no sa exis tên cia ali
per to, es ta va ca í do en tre dois enor mes pés de cac to e ser via de ape ti to so 
re pas to ao ban do es fo me a do. Eram os cha ma dos uru bus, que na apa -
rên cia têm al gu ma se me lhan ça com o nos so peru. Como tive oca sião de 
ob ser var de po is, es sas aves de ra pi na es tão es pa lha das por todo o Bra sil
e têm tão pou co medo do ho mem que são en con tra das em ban dos
mes mo nas ruas das ci da des, atra í das por al gum ani mal mor to. São, por
as sim di zer, cri a das pela na tu re za para pro ce de rem à lim pe za das ci da des,
ne gli gen ci a da pe los ho mens. Me nos com o pro pó si to de ma tar que de
exa mi nar mais de per to uma des sas aves de ra pi na, ati rei ne las, mas a
sor te de ca ça dor não me fa vo re ceu e não con se gui mais do que es pan tar 
o ban do, que le van tou vôo e foi pou sar lon ge.

A re gião que per cor re mos em se gui da não ti nha mu i tas po -
vo a ções nem mu i to trá fe go. Con tu do avis ta va-se, pelo me nos ao lon ge,
uma ou ou tra fa zen da iso la da. A im pres são que nos ca u sou Cha péu de
Uvas, onde che ga mos mais tar de, foi ver da de i ra men te de plo rá vel. O ca -
mi nho para lá pas sa va por cima de mu i tas mon ta nhas, das qua is ti ve mos 
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de su bir sete ou oito, e cu jas al tu ras tor na vam a vi a gem mu i to pe no sa.
Entre elas, à mar gem da es tra da, fi cam as fa zen das Alca i de-Mor e
Entre-Mor ros que são re ga dos por di ver sos ri a chos. O solo are no so em
mu i tos tre chos e sua po e i ra fina são tam bém mu i to in cô mo dos para o
vi a jan te. Re pa rei no ca mi nho, per to da fa zen da Antô nio Mo re i ra, numa
mag ní fi ca que da-d’água, que, es con di da na mata, mur mu ran do e es pu -
man do, pre ci pi ta-se no vale de uma al tu ra con si de rá vel por cima de ro -
chas de si e ni to. Ter-me-ia sido mu i to agra dá vel fi car por mais al gum
tem po no fres cor de sua vi zi nhan ça se pu des se, por mim só, de ter mi nar 
a vi a gem. Se em al guns lu ga res tí nha mos que nos que i xar de are ia de ma is, 
nou tros era o ter re no pan ta no so que nos di fi cul ta va a mar cha. Per to de
Ro ci nha da Qu e irós∗ a pas sa gem te ria sido im pos sí vel se não ti vés se mos
en con tra do o pân ta no tran si tá vel por meio de uma es pé cie de es te i ra de
tron cos.

Juiz de Fora era uma ci da de mag ní fi ca com pa ra da com Cha -
péu de Uvas, com suas 320 ca sas e pou co mais de 3.000 ha bi tan tes.
Nes ta, tudo ti nha as pec to des le i xa do e nada con vi da va a uma per ma -
nên cia mais lon ga. A des pe i to do evi den te es ta do de po bre za da ma i o ria 
dos ha bi tan tes de Cha péu de Uvas, re pa rei que, como aliás du ran te toda
a vi a gem, nas pla ní ci es nun ca me pe di ram uma es mo la. Exi gi am às ve zes
uma gor je ta exa ge ra da, ou im por tu na vam-me quan do pa ga va as con tas,
mas ne nhum men di go mal tra pi lho me es ten dia a mão no ca mi nho. Na
Ba hia, Rio de Ja ne i ro e ou tras gran des ci da des da Amé ri ca do Sul era, ao 
con trá rio, mu i tas ve zes im por tu na do por men di gos.

A na tu re za do ca mi nho mu da va, à me di da que avan çá va mos
para o in te ri or, me nos do que eu es pe ra va. É ver da de que apa re cia uma
ou ou tra ár vo re nova, uma es pé cie de pal me i ra que até ali não co nhe ce ra,
e co i sas as sim, mas não ha via ne nhu ma mu dan ça con si de rá vel na pa i sa -
gem. Só os ca fe za is iam de sa pa re cen do aos pou cos do âm bi to da nos sa
vi são e em seu lu gar vi nham ex clu si va men te plan ta ções de man di o ca,
mi lho, ar roz e fe i jão pre to. O que cha ma va mais a aten ção era a gran de
quan ti da de de ca sas de for mi gas, que os bra si le i ros cha mam cu pim, e
que já fo ram des cri tas no co me ço des te li vro.
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À tar de atra ves sa mos ou tra po vo a ção tão sem en can tos como 
Cha péu de Uvas. Cha ma-se João Go mes e está si tu a da mu i to pi to res ca -
men te no sopé da ser ra da Man ti que i ra. As fa zen das que en con tra mos
pelo ca mi nho, Ca vões, Luís Fer re i ra, Bom Re ti ro, Te ju co, Pe dro Alves,
de i xa mos para trás sem fa zer re pa ro. Encon tra mos aqui, como na Itá lia,
o cam pa ná rio se pa ra do da igre ja, mas é pre ci so ob ser var que es sas tor res
não fa zem lem brar o es ti lo ar tís ti co dos cam pa ná ri os de Pisa, Flo ren ça,
etc. O cam pa ná rio de João Go mes é sim ples men te uma tor re tos ca de
ma de i ra.

So bre o rio que tí nha mos de atra ves sar per to da al de ia, ha via,
para mi nha ale gria, uma ver da de i ra pon te de pe dra. Isso me foi tan to
mais agra dá vel por me te rem en tre ti do, du ran te mi nha úl ti ma meia hora
em João Go mes, com his tó ri as de ata ques de pi ra nhas, cro co di los e
ou tras fe ras aquá ti cas.

Nes se dia, como no an te ri or, per no i ta mos numa fa zen da que
al can ça mos, em bom tem po gra ças à re sis tên cia dos nos sos ani ma is e
aos ca mi nhos ra zo a vel men te bons, para o Bra sil. Embo ra nos ti ves se
sido pos sí vel avan çar ain da uma boa dis tân cia, de sis ti mos de con ti nu ar a 
vi a gem nes se dia, por di ver sos mo ti vos. Deví amos ter so bre tu do em
men te o cu i da do de que nos sos ani ma is en con tras sem sem pre boa for -
ra gem nos lu ga res de des can so. Ra ra men te re sol vía mos fa zer mais de 12 
lé guas por dia, nas mon ta nhas, até mes mo me nos. Só gal ga mos o alto da 
ser ra de po is de ter des can sa do à no i te em casa de um amá vel fa zen de i ro,
além de João Go mes. No sopé da mon ta nha a re gião está bas tan te cul ti -
va da. Cór re go, Ca be ça Bran ca, Pi nho Ve lho, Pi nho Novo e Man ti que i ra
são iní ci os mo des tos de cul tu ra. So bre tu do as be las plan ta ções de la ran jas 
e de ba na nas, em Pe dro Alves, des per ta ram em mim o de se jo de re ga -
lar-me com es ses de li ci o sos fru tos.

A tra ves sia da mon ta nha go za va an ti ga men te a fama de ser
mu i to in se gu ra. Escra vos fu gi dos, a es có ria de gen te de cor, ban dos de
de ser to res e cri mi no sos, ti nham or ga ni za do ali ver da de i ras qua dri lhas. A 
sel va ge ria da re gião e a cir cuns tân cia de pas sar por lá o ca mi nho para as
zo nas au rí fe ras e de di a man tes pa re cia fa vo re cer, em to dos os sen ti dos,
a ma lan dra gem. Atu al men te os as sal tan tes na Man ti que i ra são ra ros,
mas crâ ni os, os sos car co mi dos, e res tos apo dre ci dos de se las e ou tros
ob je tos ates tam que fo ram co me ti dos mais de um as sas si na to nes sa es -
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tra da. A épo ca em que flo res ceu esse ban di tis mo foi nos fins do sé cu lo
pas sa do. A es tra da se guia en tão, como diz Eschwe ge, da Man ti que i ra,
por cima da alta mon ta nha, atra vés de es tre i ta gar gan ta de onde nin -
guém po dia fu gir. Este lu gar ti nha sido es co lhi do por um ban do de la -
drões para a prá ti ca de suas cru el da des. Os ban di dos eram ma lan dros e
bar gan tes, ho mens mo ços, em gran de par te de Bar ba ce na, Vila Rica,
Sa ba rá, e ou tros lugares. Por in ter mé dio de seus com par sas nas ci da des, 
ti nham no tí cia de al gum vi a jan te que de via pas sar le van do ouro, to ca i a -
vam-no na mata es pes sa e so li tá ria, ar ras ta vam-no do ca mi nho para o
ma ta gal, ma ta vam-no e aos seus com pa nhe i ros e ani ma is de car ga e en -
ter ra vam os ca dá ve res. A úni ca mer cê que fa zi am era de i xa rem à ví ti ma
a es co lha da mor te que pre fe ria. De i xa vam-lhe a es co lha en tre o abrir de 
uma ar té ria ou uma pu nha la da, e per mi ti am-lhe re zar, pre pa ran do-se
para a mor te. Por mu i to tem po a si nis tra com pa nhia ope rou ali. Mu i tas
pes so as, até mes mo al tas per so na gens, de sa pa re ce ram sem que se sou -
bes se que fim ti nham le va do, até que por fim um mem bro da qua dri lha
ado e ceu mor tal men te e pe diu para se con fes sar. Na an gús tia da cons -
ciên cia des co briu a prá ti ca cri mi no sa por tan to tem po es con di da. Fez
es pon ta ne a men te a pro mes sa de in di car o lu gar onde eram co me ti dos
os as sas si na tos, e fez-se trans por tar para lá numa pa di o la. Assim, não se
tar dou a des co brir as se pul tu ras dos as sas si na dos, e gran de par te dos
ban di dos foi pre sa. A ma i or par te de les foi logo con de na da à mor te e
enfor ca da e só pou cos es ca pa ram ao bra ço vin ga dor da lei. Em me mó ria
das in fe li zes víti mas eri gi ram, en tre o caos de blo cos de ro cha, uma
gran de cruz de ma de i ra, cu jos res tos di zem que ain da se po dem ver,
mas que não vi quan do pas sei por lá. Essas im pres sões não são agra dá -
ve is, mas por isso mes mo o vi a jan te apre cia mais a vis ta dos so ber bos
pinhe i ros bra si le i ros de mis tu ra com as pal me i ras e to das as de ma is
be las ár vo res da flo res ta vir gem que cres cem nas en cos tas da mon ta -
nha. No pico mais alto da ser ri lha go za-se um pa no ra ma in com pa rá vel,
que não é me nos belo e gran di o so que o que se tem do alto de Pe tró po lis.
A des ci da da ser ra do lado opos to é mu i to di fí cil, e me te ria pre ci pi ta do,
com o meu ca va lo, se não ti ves se pu xa do a tem po as ré de as, fa zen do-o
er guer-se. Com Ma i er se pas sou algo al ta men te cô mi co. Com a des ci da,
sua sela foi pou co a pou co es cor re gan do para o pes co ço do ca va lo, e
como essa par te do cor po do ani mal é mais es tre i ta do que a em que es -

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 343



ta va a sela pri mi ti va men te, ele os ci lou, por mo men tos, de um lado para
ou tro e es cor re gou de re pen te, ca in do de leve no chão. O ca va lo era tão
man so que pa rou e es pe rou pa ci en te men te até que o ca va le i ro tor nas se
a mon tá-lo. Os ca va los bra si le i ros têm, como ob ser vei mu i tas ve zes, boa 
ín do le e es tão lon ge de ne ces si tar das mes mas ca u te las que seus pa ren tes
eu ro pe us. Nas ci dades, como tam bém no cam po, em vi a gens de ne gó cio, 
o ca va le i ro ra ra men te tem ne ces si da de de cha mar al guém para se gu rar
seu ani mal; en quan to está numa casa ou numa loja fa zen do com pras,
bas ta ati rar-lhe as ré de as por cima da ca be ça para en con trá-lo, à sa í da,
es pe ran do-o di an te da por ta. Se, po rém, pre ten de pros se guir seu ca mi -
nho a pé, bas ta dar um nó na ré dea e sig ni fi car ao ca va lo, com uma pan -
ca di nha do re ben que, que não pre ci sa mais dele. O ani mal, in te li gen te,
com pre en de e tro ta sem mais para seu abri go do cos tu me, onde o dono
pode es tar cer to de en con trá-lo ao vol tar para casa. Do modo de tra tar
os ca va los no Bra sil re sul ta ram gran des in con ve ni en tes, tra tan do-se de
ou tras ra ças. Em re gra não se pre o cu pam com o ca va lo, que cor re li vre -
men te, sem co nhe cer fre io, dia e no i te, nas imen sas cam pi nas, até ao
mo men to em que se tor na pre ci so. Alguém den tre os ser vi ça is ten ta en -
tão fa zer, em par te com pa la vras de agra do, em par te mos tran do-lhe e
ba lan çan do um vaso de ma de i ra com grãos de mi lho, com que o ca va lo
o siga a um lu gar aper ta do (po tre i ro) onde o pode fa cil men te pren der
de po is de fe cha da a por ta. A fal ta ab so lu ta de cu i da dos de es tre ba ria,
que só pres tam a pou cos ca va los, nas ci da des, e mes mo aí de modo de fi -
ci en te, é o mo ti vo de se rem os ca va los bra si le i ros, em ge ral, tão fe i os.

Na ver ten te opos ta da mon ta nha a re gião tem as pec to in te i -
ra men te di fe ren te. A flo res ta, que até en tão só pou cas gran des cla re i -
ras in ter rom pi am, vai-se pou co a pou co fra ci o nan do, e pi cos es cal va -
dos, como vas tas cam pi nas, es ten dem-se até onde a vis ta al can ça. Por
trás das co lô ni as Ba ta lha, Con fis co, Bor da do Cam po e Ran cho Novo
vi mos cul tu ras de ce re a is, e nu me ro sos re ba nhos de gado da vam vida à 
pa i sa gem.

Só no dia se guin te al can ça mos Bar ba ce na, uma das ci da des
mais im por tan tes da Pro vín cia de Mi nas Ge ra is, em bo ra na tar de an te ri or, 
de po is de ter mos per cor ri do um belo vale en tre Bor da do Cam po e
Ran cho Novo, ti vés se mos jul ga do avis tar suas ca sas no ho ri zon te. Bar -
ba ce na, afi nal, não me re ce o nome de ci da de, por quan to des de sua fun -
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da ção, pe los je su í tas, o nú me ro de suas ca sas não vai além de 250, e o de 
seus ha bi tan tes é ape nas de 4.000. Se gun do da dos de Eschwe ge, na tu ra -
lis ta ale mão que vi a jou por mu i tos anos pelo Bra sil, ex plo ran do-o mi nu -
ci o sa men te, a ci da de fica a 3.530 pés pa ri si en ses aci ma do ní vel do mar,
uma al tu ra con si de rá vel, cir cuns tân cia a que deve seu cli ma, mu i to agra -
dá vel. Co mer ci al men te Bar ba ce na é uma es ta ção prin ci pal en tre Ouro
Pre to e Rio de Ja ne i ro. A po pu la ção de Bar ba ce na com põe-se, por isso,
qua se que só de co mer ci an tes, e mais do que em ou tra qual quer par te se 
ob ser va ali que os bra si le i ros têm pro nun ci a da pre fe rên cia pela pro fis -
são de co mer ci an te. Esta é uma pe cu li a ri da de que pa re ce ina ta, de vi do a
sua des cen dên cia de por tu gue ses, que por sua vez re ve lam, nes te sen ti do,
um cer to pa ren tes co com a raça is ra e li ta. Como co mer ci an te o bra si le i ro 
só me re ce lou vo res, pela sua ati vi da de e tino; em ou tras pro fis sões, po -
rém, como fun ci o ná rio, ci en tis ta, ar tí fi ce ou agri cul tor, não se pode, em
ge ral, di zer que é efi ci en te.

Os co mer ci an tes de Bar ba ce na de di cam-se par ti cu lar men te
ao co mér cio de sal, que re ce bem em gran de quan ti da de do Rio de Ja ne i ro 
em sa cos de duas ar ro bas, até 60.000 sa cos anu al men te, e ven dem para o 
in te ri or. A la vou ra nas ime di a ções da ci da de não é mu i to im por tan te; no 
má xi mo, pelo me nos até onde pude ob ser var, al gu mas plan ta ções de
al go dão, e la vou ras de ce re a is, es pe ci al men te mi lho, li nho, man di o ca e
ba ta tas. Como pro du to na tu ral, que é es pe ci a li da de da re gião, uma es pé -
cie de tal co, si li co-alu mi na to de mag né sia (pe dra-sa bão), de que fa zem
pa ne las e que tam bém se em pre ga em or na tos ar qui tetô ni cos. A pou ca
dis tân cia de Bar ba ce na fica a fun di ção de Mon tle vat, fun da da por um
fran cês, na mar gem es quer da do Pi ra ci ca ba, uma das mais im por tan tes
exis ten tes no Bra sil.

A ci da de fica num ter re no mu i to aci den ta do; é, po rém, cons -
tru í da com mu i ta si me tria e tem en tre os edi fí ci os, em duas ruas que se
cru zam em ân gu lo reto, al gu mas bo ni tas igre jas e um hos pi tal bem apa -
re lha do.

As igre jas são do es ti lo co mu men te usa do no Bra sil. Con tei
qua tro, que, como os de ma is edi fí ci os pú bli cos, me pa re ce ram mu i to ne -
gli gen ci a das. As ruas eram ain da me nos mo vi men ta das do que as de Pa -
ra i bu na e eu te ria atri bu í do isso ao gran de ca lor re i nan te quan do che -
ga mos, se ou tros vi a jan tes não se ti ves sem tam bém re fe ri do a essa fal ta
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de mo vi men to. Vi ape nas uma dú zia de pes so as du ran te mi nha per ma -
nên cia, e na es ta la gem onde nos de mo ra mos por al gu mas ho ras fi quei tão 
so no len to que o nome Bar ba ce na na mi nha me mó ria fi cou para sem pre
li ga do à pa la vra té dio. A pou ca ama bi li da de do ho te le i ro eu le vei a con ta
do meu mo des to com pa nhe i ro de vi a gem, o mas ca te. Esses pe que nos ne -
go ci an tes não me re cem mu i ta con si de ra ção no país, e, se eu não ti ves se já 
en tre gue in te i ra men te a Ma i er a di re ção da vi a gem, te ria de boa von ta de,
as sim que fui re pa ran do nis so aos pou cos, se gui do só o meu ca mi nho.
No en tan to o hon ra do al sa ci a no não per ten cia àque la es pé cie de am bu -
lan tes tra pa ce i ros, a que von Tschu di se re fe re nas nar ra ti vas de suas vi a -
gens. Ma i er era de na tu ral por de ma is ín te gro, para lo grar seus fre gue ses.

A li ge i ra re fe i ção que fi ze mos em Bar ba ce na não per ten ce ao
rol das me lho res, e cons tou só de um pou co de que i jo da ser ra e um
vi nho da ter ra, in cri vel men te ruim. O que i jo, o úni co, aliás, que os bra si -
le i ros sa bem fa bri car∗, as se me lha-se ao nos so que i jo de ca bra e é pre fe -
ri do pe los bra si le i ros, jun ta men te com ou tros pro du tos eu ro pe us con gê -
ne res. É mu i to ori gi nal o cos tu me de co mer que i jo com com po tas de
fru tas, com bi na ção a que nun ca me pude ha bi tu ar. Ou tro gos to es tra ga do 
se me lhan te é co me rem ta lha das de la ran ja com fa ri nha de man di o ca. O
vi nho, com ex ce ção do da ter ra, ge ral men te pre fe ri do pe los bra si le i ros,
que se en con tra em qual quer ven da, é o vi nho tin to (vi nho tin to de
Lis boa), be bi da que, como to dos os vi nhos por tu gue ses, é mu i to pe sa da 
e for te men te al co o li za da.

Dos pon tos mais ele va dos da ci da de des cor ti na-se a mu i tas
mi lhas de dis tân cia, em to das as di re ções, a ser ra nia cor ta da de ra vi nas e 
gar gan tas. De po is de Bar ba ce na atra ves sa mos imen sas cam pi nas onde
ra ra men te se via al gu ma mata. Pas sa mos por di ver sos ran chos e fa zen das,
ora à es quer da, ora à di re i ta do nos so ca mi nho, que se tor nou pés si mo e
que uma chu va in ces san te du ran te os dias que se se gui ram en char cou
in te i ra men te. Foi-me por isso mu i to agra dá vel a no tí cia, que João me
deu, de que já tí nha mos ul tra pas sa do de mu i to a me ta de da dis tân cia
en tre Pe tró po lis e Ouro Pre to, e que na zona mon ta nho sa, per to de
Qu e luz, ía mos en con trar me lho res es tra das.
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As ou tras es ta ções des ses dias de vi a gem, Gama, Ca ran daí,
Fa zen da das Pe dras e ou tras mais, não des per ta ram ne nhum in te res se
es pe ci al; di an te de Ta i pas ti ve mos que atra ves sar, com pe ri go de vida
para nós e nos sos ani ma is, um rio, num pon to onde ou tro ra ha via uma
pon te, de que qua se não res tam mais ves tí gi os. Mu i to pro va vel men te
este é o lo cal de que von Tschu di deu a se guin te des cri ção:

“A uma meia lé gua de po is de Re sa que nho ou Res sa qui nha o
ca mi nho atra ves sa va uma pon te que dava bem idéia da ma ne i ra ir res pon -
sá vel, como, até mes mo as es tra das mais im por tan tes, são elas des cu ra das. 
Essa pon te es ta va num es ta do tal, que, numa lar gu ra de oito pés, em
mu i tos lu ga res qua se não ha via cin co po le ga das de ma de i ra em bom es -
ta do, em que as mu las pu des sem pi sar sem en ter rar as pa tas. Nas pas -
sa gens de rios ob ser va-se no Bra sil um sis te ma mu i to sin gu lar. Cons -
tro em pon tes de ma de i ra, e ser vem-se de las, sem pro ce der a qua is quer
re pa ros, en quan to um muar, em bo ra com gran de pe ri go, pos sa atra ves -
sá-las. Se apo dre ce in te i ra men te, e se tor na in tran si tá vel, o tro pe i ro pro -
cu ra um vau e leva seus ani ma is por ele; ou tros se guem seu exem plo.
Com es sas cons tan tes tra ves si as o vau se trans for ma, de vi do ao cons tan te 
amas sar do fun do pe las pa tas dos mu a res, num ato le i ro, ou lo da çal, e com 
o tem po se tor na tão pro fun do que os ani ma is não o po dem mais atra -
ves sar sem gran de ris co. Se não se en con tra ou tro vau nas pro xi mi da des,
en tão se cons trói ou tra pon te e tudo re co me ça. Qu an do, po rém, o rio é
por de ma is pro fun do, ou tão ca u da lo so que não é pos sí vel pas sá-lo a vau,
en tão o tro pe i ro faz, com sua gen te, os con ser tos es tri ta men te ne ces sá ri os 
na pon te, na tu ral men te só o quan to bas te para dar pas sa gem aos seus ani -
ma is; ou tro se de ve rá ocu par, da mes ma for ma, dos seus. Tris te, po rém,
do vi a jan te so li tá rio que te nha de em pre en der so zi nho esse re pa ro; vê-se
na mais pe no sa si tu a ção e pur ga mu i tas ve zes inu til men te seus pe ca dos
por mu i tos dias. Esse es ta do pro vi só rio dura fre qüen te men te anos, até
que um de pu ta do, seja por in te res se pró prio seja al tru is ti ca men te no in te -
res se do seu dis tri to, ele va a voz na Assem bléia pro vin ci al para que seja
vo ta da ver ba para a cons tru ção de nova pon te.”

A não ser pe los di ver sos pás sa ros, la gar ti xas e ani ma is se me -
lhan tes, a nova es tra da era de ser ta. Des de pela ma nhã ape nas tí nha mos
en con tra do qua tro pes so as e pa re ceu-me ver ao lon ge, quan do pas sa mos
de fron te de ran chos, al guns me ni nos mu la tos e ne gros brin can do di an te
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de les. Foi para mim uma mu dan ça mu i to agra dá vel quan do, de po is de
lon gas su bi das e des ci das de ser ras, pros se guin do por lar gos va les som -
bre a dos e por co li nas de ser tas es cas sa men te co ber tas de ca pim, ou vi mos
ao lon ge, na fa zen da do Enge nho, o chi ar de um car ro de bois que se
apro xi ma va. À mi nha per gun ta de onde vi nha o ve í cu lo, pois nada se
avis ta va no ho ri zon te, João me ex pli cou que o iría mos en con trar no
ca mi nho, de ven do es tar pelo me nos a uma pe que na meia hora de dis -
tân cia de nós. O chi a do pro du zi do pe las ro das do car ro pu xa do por
duas jun tas de bois, pe cu li ar ao país, era tão es tri den te, que era qua se
im pos sí vel pen sar que não sur gis se ime di a ta men te di an te de nós. Mas só 
o en con tra mos mu i to per to de Qu e luz; os car re i ros ti nham fe i to alto e
es ta vam pi to res ca men te agru pa dos em vol ta do car ro, en quan to seus
ani ma is pas ta vam por per to. De du zi, dos pre pa ra ti vos que fa zi am, que
pre ten di am, com o au xí lio de uma pe que na pa ne la, pre pa rar ali um
jan tar; mas ti nham to dos um ar tão som brio, que não ou sa mos fa zer -
mo-nos con vi dar, pre fe rin do pros se guir nos so ca mi nho para a bela
Qu e luz, que nos ace na va de lon ge, e onde che ga mos sãos e sal vos al -
gu mas ho ras de po is. Uma chu va tor ren ci al que caiu su bi ta men te fez
com que de ci dís se mos de i xar para o dia se guin te as oito lé guas que nos
fal ta vam para al can çar Ouro Pre to; achei tam bém que de via dar al gum
des can so ao meu ca va lo, se não que ria ar ris car-me a fi car, ines pe ra da -
men te, em al gum lu gar inós pi to. Ma i er con cor dou em fa zer mos alto em
Qu e luz. Pro cu ra mos abri go, com os ani ma is, numa es pé cie de ho tel que 
fi ca va na en tra da da com pri da rua prin ci pal, que a chu va tor ren ci al
trans for ma ra num ca nal. O ho te le i ro, que nos re ce beu com mu i to agra do, 
era por tu guês.

Qu an do a chu va abran dou um pou co apro ve i tei a opor tu ni -
da de para ver a lo ca li da de. Qu e luz foi fun da da na épo ca da la vra do
ouro, e sua la bo ri o sa po pu la ção, que pode or çar por 1.500 al mas,
ocu pa-se hoje me nos com a la vra de ouro do que com a agri cul tu ra,
cri a ção de gado, fa bri co de te ci dos de al go dão, par ti cu lar men te col chas.
Sua fun da ção pode ter tido lu gar no co me ço do sé cu lo pas sa do, e mu i to 
pro va vel men te seus pri me i ros ha bi tan tes eram, em par te, ín di os. Em re -
la ção ao seu ta ma nho, pos sui mu i tas igre jas; con tei qua tro. E como não
ha via mais nada dig no de ver-se, ti nha eu bas tan te tem po à dis po si ção e
não fal ta va nada para a con ti nu a ção da vi a gem no dia se guin te, fui ver a
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mais im por tan te das igre jas, a de Nos sa Se nho ra da Con ce i ção. Foi num 
re cin to des pi do de toda or na men ta ção que pe ne trei, no qual não se via
o mais mo des to ador no. Como es ti ves se can sa do, lem brei-me da au sên -
cia, mu i to co mum, de ban cos, nas igre jas bra si le i ras, o que me fez vol tar 
logo para a hos pe da ria. Além dis so sen tia tam bém von ta de de em bru -
lhar-me no meu pon cho, por que a tem pe ra tu ra ba i xa ra e o ven to que
so pra va na que la al tu ra (3.180 pés aci ma do mar) ge la va-me, es tan do eu
tan to mais sen sí vel por ter tido que su por tar, nos dias an te ri o res, uma
tem pe ra tu ra ex ces si va men te ele va da.

A não ser pela gran de imun dí cie que re i na va na casa do por -
tu guês, a dor mi da que lá en con tra mos não era má, para uma hos pe da ria
bra si le i ra. Além de nós o ho tel hos pe da va uma per so na li da de ex tra or di -
ná ria, cuja pre sen ça no lu gar pro vo ca ra al gum al vo ro ço. Ha via dois dias
que es ta va lá um cer to Dr. Jef fer son, o per fe i to ca va lhe i ro-de-in dús tria
nor te-ame ri ca no, como não se en con tra ria mais com ple to em Cha tam
Stre et, em Nova Ior que. O bom ho mem in cul ca va-se como sen do o pri -
me i ro den tis ta do mun do e sa bia elo gi ar sua arte e ha bi li da de com tão
fa bu lo sa elo qüên cia, que nin guém, que ja ma is ti ves se tido uma dor de
den te em Qu e luz e ar re do res, po dia re sis tir à sua com pe tên cia. Para
ma i or re al ce de sua pes soa, um feio mu la to im ber be, que com sua li bré
de ala ma res de ouro, com as le tras “Dr. J.” gra va das nos bo tões dou ra dos, 
re u nia as atri bu i ções de cri a do e aju dan te, era uma ta bu le ta viva. O me -
lhor de tudo era que o es pe cu la dor ame ri ca no re a li za va, como um sal -
tim ban co, a ma i or par te de suas cu ras mon ta do na sua mula. Seus prin -
ci pa is cli en tes per ten ci am à po pu la ção ne gra, que acom pa nha va cu ri o sa
os mo vi men tos do char la tão e não des con fi a va nada do seu di plo ma,
que ele exi bia de vez em quan do, para au men tar a con fi an ça. A ma i or
par te de suas cu ras ci fra va-se na ex tra ção rá pi da, em bo ra não sem dor,
do den te do en te, ou na ad mi nis tra ção dum re mé dio des co nhe ci do. Por
isso fa zia-se pa gar logo em se gui da o pe que no ho no rá rio de 10 mil-réis
(cer ca de 23 mar cos). À ceia, quis o aca so que eu fi cas se sen ta do ao lado 
des se as tu ci o so den tis ta, e, na con ver sa en ta bu la da en tre nós, o ame ri ca no 
ex pli cou-me mu i to in ge nu a men te que pelo modo como pra ti ca va seu
ne gó cio po dia-se em pou co tem po acu mu lar um lu cro con si de rá vel, no
Bra sil. O povo bra si le i ro era mu i to inex pe ri en te e mu i to ig no ran te no
que con cer nia à es co lha de re mé di os para as mo lés ti as, de ma ne i ra que
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não era pre ci so mu i ta ha bi li da de para lo grá-lo. Con tou-me que um seu
com pa tri o ta vi a ja ra pelo Bra sil em con di ções idên ti cas às dele, e le va ra
de vol ta para a pá tria uma for tu na de cer ca de 15.000 dó la res. A cri a tu ra, 
pela sua ape nas dis far ça da cu ri o si da de acer ca da mi nha si tu a ção, e pela
sua pa ro li ce, não tar dou a tor nar-se su ma men te abor re ci da. De i xei-o,
por isso, com os meus com pa nhe i ros de vi a gem, e fui para a cama. Por
mu i to dura que esta fos se, não tar dei a mer gu lhar num pro fun do sono,
que nem mes mo as hos tes de pa ra si tas, de que Ma i er me fa lou na ma nhã
se guin te, con se gui ram per tur bar mu i to.

Por fe li ci da de a chu va ces sa ra in te i ra men te, e apres sa mo-nos
em apro ve i tar o mais pos sí vel a fres cu ra da ma nhã. Nos so ca mi nho nos
le vou pri me i ro atra vés das po vo a ções de Re don do e Con go nhas. A pri -
me i ra é um lu gar de cer ta im por tân cia, mas ca u sa im pres são mu i to de sa -
gra dá vel, por que as ca sas re bo ca das com bar ro dão-lhe um as pec to som -
brio. Só as inú me ras e vi ço sas tou ce i ras de ba na ne i ras ale gram um pou co
o qua dro tris to nho. De Con go nhas não guar dei nada na me mó ria, se não
a Igre ja de Nos sa Se nho ra de Ma to zi nhos, com a sua ima gem mi la gro sa.
Nu me ro sas ima gens es cul pi das numa pe dra mole (si li ca to de mag né sia)
en con tra da na vi zi nhan ça, or nam o in te ri or e o ex te ri or do tem plo.

Alcan ça mos Var gem, mais adi an te, sem ne nhum in ci den te
dig no de men ção, de po is a po vo a ção de Car re i ras de Ouro Bran co, si -
tu a da num mon te ín gre me, e as an ti gas la vras de ouro do Arra i al de
Ouro Bran co, com a vila de Ita ti a ia. Tschu di diz que o povo daí é mu i to
su je i to à in fla ma ção das pa ró ti das (ca xum ba), mas não me pude cer ti fi car
dis so. Encon trá va mo-nos en tão no sopé da ser ra do Sa pa te i ro, onde a
es tra da sobe em la de i ra bas tan te ín gre me. A chu va tor na ra o ca mi nho
ain da pior do que cer ta men te era an tes, e nos sos ani ma is ti nham di fi cul -
da de em se fir mar no ter re no es cor re ga dio. No mais, a re gião era sel va -
ti ca men te ro mân ti ca, e, se a flo ra não fos se tão in te i ra men te di fe ren te,
ter-se-ia a im pres são de es tar num pe da ci nho da Su í ça. A es tra da se gue
tão er ra da men te quan to pos sí vel, ora por cima dos cu mes mais es car -
pa dos, ora su bin do e des cen do as en cos tas mais al can ti la das, e ra ra men te
mos tran do o au xí lio da mão do ho mem. No sopé opos to da ser ra, de po is 
de trans pos ta esta, é que se en con tra no va men te um ca mi nho me lhor.
Do alto da ser ra do Ita co lo mi avis ta mos pela pri me i ra vez as ca sas e
igre jas de Ouro Pre to, ca pi tal da Pro vín cia de Mi nas Ge ra is, que era
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ou tro ra co nhe ci da pelo nome de Vila Rica. A ci da de, com as suas mu i tas
igre jas, não ca u sa im pres são mu i to agra dá vel e tem mes mo, por isso,
algo de tris to nho. Con for me me dis se ram, a ma i or par te des sas igre jas
tem sua ori gem em ca pe las vo ti vas, que fa is ca do res fe li zes, que pri me i ro 
se fi xa ram na ter ra, no ano de 1699 e no co me ço do sé cu lo de zo i to, eri -
gi ram em ação de gra ças. Qu an do nos ía mos apro xi man do re pa rei, pelo
ca mi nho, nos mu i tos ves tí gi os da tão ani ma da la vra de ouro. As ruas da
ci da de, to das em la de i ra, são mu i to ín gre mes. A ci da de fica tam bém
numa al tu ra con si de ra vel men te ma i or do que Qu e luz. Se gun do
Eschwe ge, a Pra ça do Pa lá cio fica 3.760 pés in gle ses aci ma do ní vel do
mar. Entre os edi fí ci os, que em ge ral não se di fe ren çam das edi fi ca ções
de ou tras ci da des do Bra sil, vi mu i tas cons tru ções an ti gas. To das, en tre -
tan to, quer ve lhas quer no vas, apre sen tam o selo da de ca dên cia, e os
ter re nos, con for me me dis se ram, têm mu i to pe que no va lor. O pon to de 
ma i or re al ce é a Pra ça do Pa lá cio, em vol ta da qual fi cam os prin ci pa is
edi fí ci os pú bli cos. Entre es tes atra iu mi nha aten ção o Pa lá cio do Go -
ver no, cons tru ção acas te la da, com to dos os re qui si tos de de fe sa. A Câ -
ma ra Mu ni ci pal é de gran de be le za ar qui te tô ni ca, e di zem ser o mais
belo edi fí cio da Pro vín cia de Mi nas Ge ra is. A Câ ma ra dos De pu ta dos,
an ti ga fun di ção real, a te sou ra ria, o li ceu, o te a tro, quar téis e inú me ras
igre jas lem bram os vi a jan tes que es tão numa ci da de da ma i or im por -
tân cia. Um ador no que Ouro Pre to tem, em co mum com mu i tas ci da des
bra si le i ras, são as nu me ro sas fon tes pú bli cas, com suas ar tís ti cas or na -
men ta ções. Uma de las está no lu gar do pe lou ri nho, que só foi re ti ra do
em 1857, jun to ao qual eram an ti ga men te exe cu ta das as sen ten ças de
aço i tes em pú bli co.

O nú me ro de ha bi tan tes de Ouro Pre to tem so fri do gran des
al ter na ti vas. Ou tro ra a ci da de foi mu i to po pu lo sa e a po pu la ção de via
mon tar a 20.000 al mas. Des de, po rém, que a pro du ção de ouro qua se se 
es go tou, a po pu la ção des ceu até 6.000 al mas; em todo caso, hoje não
pas sa de 8.000. Ter-se-ia des po vo a do ain da mais se um trá fe go co mer ci al
bas tan te ati vo en tre o Rio de Ja ne i ro e as pro vín ci as não man ti ves se ali
uma es pé cie de en tre pos to, e não fos se ao mes mo tem po sede do go -
ver no e de mu i tas au to ri da des de pen den tes. Não tem in dús tria pró pria.
As ins ti tu i ções pú bli cas para ins tru ção, fo men to das in dús tri as e
bem-es tar do povo são em ge ral mu i to mo des tas. E, por mais a pe i to
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que di ver sos pre si den tes da pro vín cia te nham to ma do os in te res ses de
Ouro Pre to, seus es for ços têm sido vãos.

O que Ouro Pre to tem de mais in te res san te é sua si tu a ção, no 
que con cer ne a cli ma e pa i sa gem. O cli ma é re la ti va men te mu i to ás pe ro
e as fru tas e ar bus tos pe cu li a res ao Bra sil, como la ran jas, li mões, ana na ses, 
ca fe e i ros só me dram em lu ga res mu i to abri ga dos. Um ale mão que co -
nhe ci lá as se gu rou-me di ver sas ve zes que o cli ma é mu i to se me lhan te ao 
eu ro peu. Até os pi cos es qui si tos da ser ra de Ita co lo mi, que lhe fica per to,
re gião na qual as pal me i ras não es tão par ti cu lar men te re pre sen ta das, não 
dão ab so lu ta men te a im pres são de uma pa i sa gem tro pi cal. A Ita co lo mi,
que aca bo de men ci o nar, é uma mon ta nha al ta men te ca rac te rís ti ca, com
uma al tu ra de 5.720 pés in gle ses (se gun do Eschwe ge) e uma ver da de i ra
mina para os mi ne ra lo gis tas. Além do mais, é aí que se en con tra o quart zo 
de Ita co lo mi e o quart zo fle xí vel, de Eschwe ge, uma pe dra que tem a
pe cu li a ri da de de se po der en ver gá-la fa cil men te. Vi a jan tes pos te ri o res
de ram essa des co ber ta de Eschwe ge como fa bu lo sa, e o pe da ço de
quart zo que está no mu seu, com o nome de “Qu art zo Fle xí vel”, é con -
si de ra do como ten do sido pre pa ra do ar ti fi ci al men te.

Ouro Pre to, tam bém cha ma da Vila Rica, tem, além do mais,
lu gar des ta ca do na his tó ria do Bra sil, por ter sido lá que, no ano de
1789, foi des co ber ta uma vas ta cons pi ra ção con tra o go ver no, em que
to ma ram par te di ver sos jo vens de gran de ta len to, en tre eles o po e ta
Gon za ga. As idéi as dos en ci clo pe dis tas ti nham che ga do até eles, não
obs tan te o ri go ro so sis te ma de in ter di ção, e a cons pi ra ção que dis so
re sul tou vi sa va a in de pen dên cia da Ca pi ta nia Ge ral. De nun ci a dos por
tra i ção, os cons pi ra do res fo ram pu ni dos com ex tre mo ri gor. Gon za ga, o 
mais po pu lar dos po e tas bra si le i ros, o can tor de Ma rí lia, foi con de na do
a dez anos de de gre do em Mo çam bi que.

Em Ouro Pre to hos pe da mo-nos em casa de um co mer ci an te,
onde Ma i er já se hos pe da ra mu i tas ve zes, e com quem há mu i tos anos
man ti nha re la ções co mer ci a is. Para mim a che ga da à ca pi tal da pro vín cia 
sig ni fi ca va o mo men to da se pa ra ção do meu até en tão com pa nhe i ro de
vi a gem, em cuja com pa nhia, mu i to em bo ra to dos os pre con ce i tos con tra
o mas ca te, me dera mu i to bem, pois ele não se de i xou ab so lu ta men te
per su a dir a acom pa nhar-me ao rio Pará e de lá até São Pa u lo, em vez de
re gres sar ao Rio, como cos tu ma va fa zer.
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To más Antô nio Gon za ga



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

Ca pí tu lo XIV

VIAJANDO DE OURO PRETO PARA SANTOS

Eu sa bia que, en tre gue in te i ra men te a mim pró prio, ti nha
de en fren tar ma i o res di fi cul da des e pe ri gos, do que até en tão, quan do só
aci den tal men te me ti nha que pre o cu par com o ca mi nho e a ma nu ten ção.
O de se jo, po rém, de co nhe cer me lhor o in te ri or, era tão for te, que qua se 
não re ce a va as ma i o res fa di gas e pe ri gos con tra os qua is me pre ve ni am.

O iti ne rá rio de mi nha vi a gem, dali por di an te, de via afas tar-se
es sen ci al men te do que, anos an tes, ti nham es co lhi do von Mar ti us, von
Tschu di e ou tros vi a jan tes. Le vou-me a isso o de se jo de em bre ve me di -
ri gir para as pro vín ci as do Sul, onde con ta va de mo rar mais tem po. Le vei 
dois dias pro cu ran do na ci da de um ho mem a quem pu des se con fi ar a
di re ção da vi a gem, pelo me nos até ao rio Pará, sem re ce io, e cu jas pre -
ten sões, quan to ao pa ga men to dos seus ser vi ços, es ti ves se den tro das
pos si bi li da des da ver ba pre vis ta para des pe sas, no meu or ça men to. Fi quei
sa tis fe i to quan do de i xei Ouro Pre to para trás, pois já es ta va re ce o so de
ser for ça do, pe las cir cuns tân ci as, a um des can so in vo lun tá rio mais de -
mo ra do. A des pe di da dos meus hos pe de i ros tor nou-se mais fá cil de vi do 
à con ta nada mo des ta que me apre sen ta ram. De po is de ter fe i to di ver sas 
pe que nas com pras para com ple tar meu equi pa men to, tro tei com José –



este o nome do meu novo peão –, numa ma nhã de sol, na di re ção de
Ita bi ra. José me in for ma ra de que essa era uma das re giões mais ri cas
em ouro, mas, por se rem tão fa bu lo sas as his tó ri as so bre essa sua ri que za, 
os vi a jan tes ra ra men te se re fe rem a ela por ex pe riên cia pró pria. A prin cí -
pio avan ça mos por cam pos es cal va dos, meio de so la dos, a cuja ve ge ta ção 
os ra i os ar den tes do sol ti nham dado um tom ama re lo-acas ta nha do.
Não se po dia dis tin guir um ca mi nho nes ses cam pos, ou pelo me nos
José o ti nha aban do na do in te i ra men te, se guin do por meio de les ao aca so.
Vimo-nos ro de a dos por inú me ros que ro-que ros com o seu im por tu no
gra lhar, que pa re ci am que rer pro vo car-nos vo an do ba i xo e qua se ro çan do 
por nós, com o que, além dos seus al tos gri tos, mu i tas ve zes es pan ta vam 
os ca va los.

Ita bi ra, que al can ça mos al gu mas ho ras de po is, é um lu gar mi -
se rá vel, que me de sa gra dou a pon to de eu in sis tir, con tra a von ta de de
José, para con ti nu ar mos a vi a gem até en con trar mos uma fa zen da.

Numa pe que na mata que pou co de po is nos abri gou com a
sua som bra, meu ca va lo re cu ou de re pen te, as sus ta do, e vi en ros ca da no 
chão uma des sas bo ni tas, mas pe ri go sas, co bras-co ral; com cin tas ru bras 
ci na bri nas e pre to aze i to na do em vol ta do cor po es guio. Cha mei de pres sa 
José, que ti nha fi ca do para trás, e ele to mou cal ma men te do re lho, uma
es pé cie de chi co te de cou ro, e com gol pe cer te i ro atin giu o ani mal apa -
ren te men te ador me ci do, que es tre me ceu e fi cou imó vel no mes mo lu gar.
Con ten tei-me com ape ar-me para exa mi ná-la mais de per to e tive von ta de 
de levá-la co mi go para con ser vá-la, pela sua be le za; mas José dis su a -
diu-me di zen do que te ria opor tu ni da de de en con trar mu i tas igua is na
vi a gem e que essa co bra-co ral pou co de po is de mor ta per de a be le za
das co res. Mais tar de tive, por ex pe riên cia pró pria, a pro va dis so.

O sol já dou ra va com os seus úl ti mos ra i os a fron de es cu ra
dum gru po de mag ní fi cas la u rí ne as, que na sa í da da mata fi ca va à mar gem 
do ca mi nho, quan do avis ta mos ao lon ge a fa zen da onde es pe rá va mos
en con trar pou sa da para aque la no i te. Qu an do con ver sá va mos so bre
quan to tem po pre ci sa ría mos para che gar à meta que tí nha mos di an te de
nós, ou vi mos o tro pel de um ca va lo e, com um pon cho de cor cla ra flu -
tu an do em vol ta, sur giu por trás de nós, mon ta do num ár de go ca va lo
cor de ca mur ça, que cha mam lo bu no, um ca va le i ro que, ao apro xi mar-se,
con te ve o ani mal e en ta bu lou con ver sa pri me i ro com José e de po is
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co mi go. Não tive ne nhum mo ti vo para me abor re cer com sua des cul -
pá vel cu ri o si da de so bre o meu “Don de e para onde?”, ten do sa bi do
logo que o aca so nos pu se ra em pre sen ça do dono da fa zen da que avis -
tá va mos ao lon ge. Qu an do D. Manuel Gu i ma rães da Cos ta, no de cor rer
da con ver sa so bre co lo ni za ção, sou be que eu era ale mão, en trou logo a
con ver sar so bre co lo ni za ção ale mã, mos tran do-se ho mem ins tru í do e
cla ri vi den te. Com a cos tu ma da hos pi ta li da de bra si le i ra pôs à mi nha dis -
po si ção a casa e a fa zen da, mes mo an tes de lhe ter mos fa la do nis so.

D. Ma nu el era um ho mem dos seus 50 anos, de bela apa rên cia 
e sim pá ti co. Seus olhos in te li gen tes e pe ne tran tes e a bo ni ta bar ba pre ta
que lhe emol du ra va o ros to um tan to ama re la do fa zi am re al çar o tipo do 
Sul e con di zi am bem com o todo do ho mem. Pa re ceu-me ter gos ta do
de mi nha con ver sa, e de po is de ter mos ca val ga do por uma meia-hora
con ver san do, tive de pro me ter-lhe que fi ca ria pelo me nos um dia na sua
casa. Ace i tei o con vi te com pra zer, tan to mais que meu ca va lo pa re cia
mu i to can sa do. Além dis so D. Ma nu el ofe re ceu-me, para o caso de de -
mo rar-me mais na sua fa zen da, a com pa nhia de seu fi lho até ao alto da
ser ra à vis ta.

– Vê aque la pe que na co xi lha além? Assim que che gar mos
per to dela virá com cer te za al guém de casa ao nos so en con tro. Ale xan dre
e Isa bel, meus dois fi lhos, com cer te za es tão à es pre i ta há um par de
ho ras por que me es pe ram de Ouro Pre to a es tas ho ras. Tive de pro me ter
tra zer-lhes al gu ma co i sa de lá, e olhe como cum pri a pro mes sa.

Assim di zen do me teu a mão no cano da enor me bota e ti rou
dois bo ni tos pe que nos em bru lhos. Um pa re cia con ter mu i tos li vros, o
ou tro um pe que no ob je to qual quer, uma jóia ou ob je to de to i le te.

– Adi vi nhe o que con tém – dis se o bra si le i ro, vol tan do-se
para mim e mos tran do-me o ma i or dos dos em bru lhos.

Enco lhi os om bros e mur mu rei o cos tu ma do:
– Quem sabe?
– Este con tém li vros – dis se –, e até a tra du ção por tu gue sa

dos po e mas de Schi ler e Uhland, e aqui – acres cen tou in di can do o se -
gun do em bru lho – um re ló gio com mú si ca, cu jas me lo di as não lhe de -
vem ser es tra nhas.
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Ti rou-o para fora do en vol tó rio; cal cou numa mola e mos -
trou-me. Ouvi, num com pas so vivo, a mi nha mu i to co nhe ci da val sa do
Da nú bio, de po is se guiu-se a mú si ca duma can ção ale mã tam bém mu i to
co nhe ci da. A im pres são que me ca u sou ou vir a mú si ca pá tria tão lon ge
e num am bi en te tão es tra nho foi in di zí vel, e a sim pa tia de mons tra da
pelo bra si le i ro pela po e sia e pela mú si ca ale mãs co mo ve ram-me tão pro -
fun da men te, que eu, sin gu lar men te aba la do, dei gra ças ao aca so por me
ter fe i to en con trar D. Ma nu el.

Nes se ín te rim che ga mos à co xi lha an tes men ci o na da e vi mos,
de fato, duas pes so as a ca va lo cor re rem para nós. Os ri cos ador nos de
pra ta das se las e de ma is ar re i os lu zi am e cin ti la vam ao sol, quan do vo a -
vam para nós. D. Ma nu el es po re ou o ca va lo e ga lo pou ao en con tro dos
fi lhos, en quan to eu e José avan çá va mos mais de va gar. Logo em se gui da
os bra si le i ros se vol ta ram para nós e D. Ma nu el apre sen tou-me for mal -
men te o fi lho e a fi lha. Ale xan dre pa re cia-se imen so como o pai e apa -
ren ta va ter cer ca de 20 anos; D. Isa bel, ao con trá rio, não dava tan to a
im pres são de ser bra si le i ra. Ti nha na ver da de a mes ma cor des co ra da do 
ros to, a des pe i to de sua ju ven tu de. Po dia ter mais ou me nos 16 anos,
mas os olhos azu is e os ca be los cla ros de i xa vam ver que sua as cen dên cia 
bra si le i ra não era pura. No de cor rer da con ver sa sou be que a fa le ci da
es po sa de D. Ma nu el era in gle sa. Cin co anos an tes uma epi de mia de
va río la ti nha-a ce i fa do. 

De po is de al gu mas pa la vras de boas-vin das, en tre mim e os
jo vens, di ri gi mos os ca va los para o po tre i ro da pro pri e da de, do qual aca -
ba ra de sair todo um ban do de ca va los, éguas e pol dros que, sal tan do e
re lin chan do, es pa lha ram-se pela cam pi na, for man do ma ra vi lho so qua dro
em ple na li ber da de. Ha via ali ca va los de to das as pe la gens, com lon gas
cri nas e for mas ele gan tes. Os bra si le i ros fi ca ram mu i to li son je a dos ou -
vin do as ex pres sões de ad mi ra ção que aque la va li o sa ri que za me ins pi ra va. 
De du zi da nos sa con ver sa que o prin ci pal ob je to dos fa zen de i ros era a
cri a ção de ca va los de boas ra ças, es pe ci al men te de Ale xan dre, que se im -
pu se ra me lho rar o plan tel pela aqui si ção de no vos ani ma is da ser ra, par -
ti cu lar men te be los. Ne nhu ma cor da, ne nhum ca bres to aper ta va as ca -
be ças ou os pes co ços da fo go sa ma na da, e só a mar ca do fer ro do
dono, que a ma i or par te mos tra va no lu gar do cos tu me, in di ca va que só
go za vam da que la li ber da de con di ci o nal men te. Eu não po dia des pre gar
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os olhos do fas ci nan te es pe tá cu lo que era para mim a con tem pla ção da
cena pi to res ca de toda aque la ex pan são de vida e li ber da de.

Di an te da casa da fa zen da, onde nos achá va mos en tão, veio
ao nos so en con tro um ne gro de ca be ça bran ca, que, com um ar hu mil de,
ti rou o gran de cha péu de sa ba do di an te de nós e, a uma or dem do seu
se nhor, cha mou ou tros dois ne gros que, de po is de nos ape ar mos, to -
ma ram con ta dos ca va los. O ve lho de ca be ça bran ca, que só ago ra nos
vira, era uma he ran ça, uma peça do in ven tá rio da fa mí lia, que no di zer
de Ale xan dre de via ter já 90 anos nas cos tas, ida de que nin guém, dado o 
seu vi gor, lhe atri bu i ria. Ouvi, en tre tan to, di zer que os ne gros fre qüen te -
men te atin gem ida des ain da mais avan ça das e, ten do bom tra ta men to,
vão mu i tas ve zes além dos cem anos. Nas pro vín ci as do Sul en con trei
ne gros as sim, dos qua is um com a res pe i tá vel ida de de 110 anos, e ou tro
até com 113. Ca sos se me lhan tes são mu i tas ve zes no ti ci a dos pe los jor -
na is nas pro vín ci as. Con tu do, devo ob ser var que os ne gros nun ca sa bem 
exa ta men te a data do seu nas ci men to, daí não me re ce rem es sas in for -
ma ções mu i ta fé, dada a fal ta de pro vas.

De po is de en trar mos na casa, tér rea, mu i to sim ples, si tu a da
no meio de la ran ja is, le va ram-me para uma es pé cie de quar to de hós -
pe des, cujo mo bi liá rio se com pu nha uni ca men te de uma cama, mesa e
duas ca de i ras. Vi e ram-me à men te os cos tu mes ori en ta is quan do, logo
de po is de me ter li vra do do gros so da po e i ra, uma ne gra me trou xe um
ba nho para os pés, pres tan do-me ao mes mo tem po, ao modo do país,
seus ser vi ços.

Este ato faz par te da hos pi ta li da de na ma i o ria das ca sas bra si -
le i ras, no cam po, e que re fri gé rio re pre sen ta para o es pí ri to e para o
cor po, só pode di zer quem por dias e se ma nas vi a jou no ca lor e no pó.
Se no pé do vi a jan te en con tra ani nha do um des ses com ra zão te mi dos
bi chos-de-pé (pul ga da are ia), a mão há bil da ne gra sabe sa nar esse mal,
pela sua ex tra ção com per fe i to êxi to.

No en tre tan to, o dono da casa es pe ra va-nos na va ran da com
os seus, e uma pro fu são de igua ri as co brin do uma mesa. Tudo o que a
arte cu li ná ria po dia apre sen tar além do abun dan te tri vi al es ta va, como é
cos tu me nas fa zen das, na mesa, e po dia-se fi car se ri a men te em ba ra ça do
na es co lha do pra to de que se deva ser vir pri me i ro e como evi tar que
qual quer igua ria, an tes de che gar sua vez, es fri as se e fi cas se in tra gá vel.
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Sen tia-se o aro ma da ine vi tá vel fe i jo a da com xar que, ga li nha com ar roz
e gui sa do, tudo ao mes mo tem po. Na pre vi são de que du ran te a vi a gem
ia fi car far to de fe i jão, es ten di a mão para a gran de ter ri na de ga li nha
com ar roz. A D. Isa bel, cuja edu ca ção, de po is da mor te da mãe, ter mi -
na ra num pen si o na to no Rio de Ja ne i ro, e que re ve la va co nhe ci men tos
pou co co muns, tive que fa lar mu i to da Ale ma nha, o que me te ria sido
difí cil fa zer cor ren te men te se não me pu des se ser vir do fran cês e do
ale mão. D. Ma nu el, por seu lado, deu-me va li o sos es cla re ci men tos so bre 
a si tu a ção do Bra sil, acer ca da qual es ta va tan to me lhor ori en ta do por
to mar par te ati va na po lí ti ca do país, e por oca sião das ele i ções, ou para
con fe ren ci ar com seus cor re li gi o ná ri os, não raro em pre en dia as mais
lon gas vi a gens às pro vín ci as vi zi nhas de Go iás, São Pa u lo, e até mes mo
Mato Gros so. Fa zia isso ha via já vin te anos, e con ti nu a va a fa zê-lo.
Com pre en de-se que com toda essa ati vi da de ti ves se mu i ta co i sa in te res -
san te para con tar, co i sas que só po dem acon te cer num país tão pou co
des bra va do. A mi nha re pe ti da per gun ta so bre se nun ca ti nha tido um re -
con tro com al gu ma das te mi das tri bos de ín di os afas tou o ca be lo um
pou co para um lado e mos trou-me pro fun da ci ca triz per to da fon te es -
quer da, di zen do: “Tra go aqui uma pe que na lem bran ça duma des sas
aven tu ras, que qua se me cus tou a vida.” E, aten den do ao meu pe di do
para con tar, con ti nu ou: “Esta fa zen da per ten cia ain da, en tão, a meu pai,
há mu i to fa le ci do e eu em pre en di uma vi a gem até per to do rio To can tins,
na Pro vín cia de Go iás, para vi si tar uns pa ren tes. Isso foi em agos to de
1837; meu tio, ir mão de meu pai, pos su ía lá, en tre Pi lar e Água Qu en te,
uma gran de pro pri e da de, onde cri a va gado e ca va los em gran de es ca la.
Não sei mais de quan tos ca va los se com pu nha sua ma na da, mas em
todo caso ne nhu ma fa zen da em todo o re dor po dia mos trar tão gran de
re ba nho. Esta va eu lá ha via já me ses e pas sa va o tem po da me lhor for ma
que podia, len do ou pas se an do nos ar re do res nos ca va los que aca ba vam
de aman sar, sem que qual quer acon te ci men to ex tra or di ná rio ti ves se in -
ter rom pi do a mo no to nia da vida diá ria. Um dia, po rém, quan do vol ta va
para casa, já no fim da tar de, en con trei os mo ra do res da fa zen da em
gran de al vo ro ço. Ha via tam bém mu i tos in dí ci os de que de via ter acon te -
ci do algo mu i to ex tra or di ná rio. Ape ei-me num pulo e cor ri para casa,
onde me con ta ram que cer ca de duas ho ras an tes sur gi ra su bi ta men te
uma hor da de ín di os, que sa que a ra a casa e a fa zen da. Só es ta vam pre -
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sentes qua tro ou cin co ser vi ça is e os fi lhos de meu tio, que não ou sa ram,
po rém, ofe re cer qual quer re sis tên cia aos ata can tes. Os ser vi ça is pre sen tes
ti nham-se mes mo es con di do, de i xan do as cri an ças en tre gues à sua sor te. 
Qu an do, po rém, nes se mo men to, meu tio por aca so vol ta va de fora com 
a fa mí lia, os ín di os ces sa ram o ata que e fu gi ram; mas, para o de ses pe ro
de to dos da casa, le va ram com eles mi nha pe que na pri ma Ortiz, en tão
com dez anos de ida de. Mal aca ba va de ou vir essa ter rí vel his tó ria me
dis pus, en ra i ve ci do, a per se gui-los e ar ran car-lhes a pre sa. Foi en tão or -
ga nizada ver da de i ra ex pe di ção de guer ra. Ía mos to dos mon ta dos e ar -
ma dos até os den tes, de ci di dos a não vol tar se não de po is de nos sa ex -
pedição ter sido co ro a da de êxi to. Um ca fu zo mu i to es per to, que anos
an tes fu gi ra e pas sara mu i tos me ses nas mon ta nhas, le van do vida se me -
lhan te à dos ín di os, ser via-nos de guia. Pro cu ra mos a pis ta do ini mi go
atra vés de pro fun dos des fi la de i ros, por en cos tas al can ti la das, es ti rões
co ber tos de ma tas ou es cal va dos, ora a todo o ga lo pe, ora de va gar e a
pé, le van do os ca va los pela ré dea. Aqui e ali en con trá va mos al guns ves tí -
gi os da pas sa gem dos sel va gens, mas não os vi mos em par te al gu ma e já 
co me ça va a apo de rar-se de nós cer to de sâ ni mo. Como a no i te se aproxi -
mas se, re sol ve mos acam par no meio da sel va, e eu es ta va ocu pa do, a al -
gu mas cen te nas de pas sos, cor tan do as fo lhas de uma pal me i ra, a que
subi ra, em par te para co brir mos um ran cho e em par te dar mos de co mer
aos ca va los, quan do vi, por en tre as ár vo res e o mato, er guer-se ao lon ge 
uma co lu na de fumo. Escor re guei o mais si len ci o sa men te pos sí vel pelo
tron co da pal me i ra e es gue i rei-me para per to do lu gar onde vira o fumo.
Meu es pan to e mi nha ale gria fo ram gran des di an te do que vi. Dois ín di os
nus, de as pec to te ne bro so, ca be los es ti ra dos cor de aze vi che, que evi den te -
men te eram sen ti ne las, es ta vam sen ta dos so bre um mon tão de fo lhas de 
pal me i ra e en tre eles, ain da cho ran do, es tar re ci da, estava mi nha pri mi -
nha. Vi ime di a ta men te que nada po dia fa zer só. Vol tei li ge i ro, tão si len ci -
o sa men te como fora, para jun to dos com pa nhe i ros e for mu lei com eles
um bem es tu da do pla no de ba ta lha. Como a nos sa pe que na for ça de
seis ho mens es ti ves se bem ar ma da, ha via to das as pro babili da des de sa ir -
mos vi to ri o sos da luta, en quan to os sel va gens es ti ves sem es pa lha dos pela
mata. Não de vía mos, na tu ral men te, dis pa rar as es pin gar das, se não que -
ría mos dar-lhes o si nal para re u nir-se. De ci di mo-nos en tão pela as tú cia.
Ge ral do, o ca fu zo já men ci o na do, que co nhe cia tam bém um pou co o di a le -
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to da que la re gião, des fez-se de toda a rou pa su pér flua e das ar mas e di ri -
giu-se para o lu gar onde es ta vam os sel va gens, dan do-se ares de ter fu gi -
do do seu se nhor. Por fe li ci da de, Ortiz, cujo mo vi men to ao vê-lo po de -
ria de nun ciá-lo, de vi do à fa di ga ti nha ador me ci do pro fun da men te.
Enquan to Ge ral do par la men ta va, ex ci ta do, com os dois ín di os, apa -
rente men te de sin te res sa do da cri an ça ador me ci da, sal ta mo-lhes su bi ta -
men te em cima pela re ta guar da. Um dos nos sos pôs a cri an ça as sus ta da às 
cos tas e correu para o nos so ran cho, que tí nha mos mar ca do como
pon to de re u nião, en quan to nós procu rá va mos tor nar ino fen si vos os
ín di os que nos ata ca vam. Ter rí vel cu ti la da com um sa bre cur to e lar go,
des fe ri da por meu tio, tor nou ino fen si vo, de po is de pou cos mi nu tos, um 
dos ini mi gos, que caiu por ter ra sem sen ti dos; no mes mo ins tan te re ce bi 
uma vi o len ta mo ca da na ca be ça e por mi nha vez per di tam bém os sen ti -
dos. Como e de que modo ter mi nou fi nal men te a luta e como fui li ber -
ta do das mãos do ini mi go en fu re ci do não sei di zer, por que quan do vol -
tei a mim, en con trei-me no va men te na fa zen da de meu tio, sob os ca ri -
nho sos cu i da dos das se nho ras da casa. Con ta ram-me que o gol pe que eu 
re ce be ra par ti ra dos par ce i ros dos bu gres que acor re ram em seu so cor -
ro, com os qua is se ti nham em pe nha do numa luta de vida e mor te.
Embo ra a van ta gem es ti ves se no pri me i ro mo men to do lado dos sel va -
gens, con se gui ram do mi ná-los com o au xí lio, por eles ines pe ra do, dos
re vól ve res. Dois pa ga ram ali mes mo com a vida, os de ma is, mais ou me -
nos gra ve men te fe ri dos, de sa pa re ce ram nas pro fun de zas da flo res ta.
Esta ci ca triz que lhe mos trei”, acres cen tou meu amá vel an fi trião, “foi
con se qüên cia da que le gol pe, e pas sa ram-se se ma nas an tes que me sen -
tis se no va men te o mes mo. Mas não há mal al gum, por pior que seja, que 
não tra ga al gum bem con si go. Qu an do eu es ta va aca ma do, toda a re -
don de za sen tiu o que me acon te ce ra e in te res sou-se pelo meu res ta be le -
ci men to. Esta va, nes sa oca sião, em Água Qu en te, uma fa mí lia in gle sa,
que ten ci o na va de mo rar algum tem po nes ta re gião, na qual Mr. Lead se
ocu pa va como en ge nhe i ro, em gran des tra ba lhos de agri men su ra. Um
dia Mr. Lead apa re ceu pes so al men te na fa zen da de meu tio, para sa ber
como eu ia, e essa vi si ta, que de po is do meu res ta be le ci men to tive de re -
tri bu ir, foi o pri me i ro pas so para as re la ções amis to sas com essa fa mí -
lia, que de po is se es tre i ta ram mais ain da, pela união entre mim e Miss
Lead.”
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Já era tar de quan do aca bou de con tar e D. Ma nu el viu no meu 
sem blan te que eu pre ci sa va de re pou so; de se jou-me por isso boa no i te e 
fez-me acom pa nhar por um pe que no mu la to, que es pe ra va à por ta da
va ran da o si nal do seu se nhor, até meu quar to, en quan to Ale xan dre e
Isa bel, como o pai, se des pe di am de mim até ao dia se guin te.

Cus tei mu i to a dor mir, por que mi nha men te con ti nu ou por
mu i to tem po a ocu par-se com a nar ra ti va do dono da casa, e ade ma is
es ta va quen te e aba fa do no quar to. Vi san do res pi rar ain da um pou co de
ar fres co, sal tei da cama e abri a ja ne la, que dava para um dos la ran ja is
em vol ta da casa. Mas tive de ar re pen der-me amar ga men te; um en xa me
de mos qui tos in va diu o quar to e me fer ro ou por tal for ma du ran te a
no i te, que me le van tei pela ma nhã como se es ti ves se meio ta tu a do.

O dia que, de acor do com a mi nha pro mes sa, pas sei na fa zen da 
de D. Ma nu el, apro ve i ta mos para cor rê-la a ca va lo em to das as di re ções,
e quan to mais tem po fi ca va com a fa mí lia tan to mais sen tia ter de de i -
xá-la tão de pres sa. A des pe di da na ma nhã se guin te te ria sido ain da mais
di fí cil se Ale xan dre, con for me pro mes sa, não me pro por ci o nas se sua
agra dá vel com pa nhia até Ta man duá, todo um dia de vi a gem.

A vi a gem até lá, no que con cer ne à re gião, foi mu i to in te res -
san te. O ter re no tor na va-se cada vez mais aci den ta do e o ca mi nho nos
le vou por mu i tas ho ras por um des fi la de i ro en som bra do da mon ta nha,
co ber to de fe tos e ar bus tos. Ti ve mos de atra ves sar va les so li tá ri os, nos
qua is ar ro i os e ri a chos nos de ti ve ram dú zi as de ve zes, mas que eram tam -
bém bem-vin dos, para nos sos ani ma is se de sal te ra rem. Só en tão re pa rei
que José ti nha fe i to uma tro ca com um ne gro na fa zen da Gu i ma rães, e
em vez do seu an ti go ca va lo, mon ta va ago ra ou tro mu i to me lhor.

Ale xan dre cha mou di ver sas ve zes mi nha aten ção para os ves -
tí gi os que da vam tes te mu nho da ati vi da de dos fa is ca do res de ou tros
tem pos. Esca va ções nas en cos tas e mon tes de de tri tos, ca na is e ri a chos
des vi a dos dos seus pri mi ti vos le i tos evi den ci a vam que aque les va les ti -
nham sido cam po fér til para a co bi ça dos pri me i ros aven tu re i ros. Ain da
hoje a água ar ras ta pe pi tas de ouro, e a ter ra con tém par tí cu las des se
pre ci o so me tal. O es for ço, po rém, e tra ba lho em pre ga do para en con -
trá-las e se pa rá-las do res to da ter ra, e par ti cu lar men te a mu i to pe que na
quan ti da de en con tra da, faz com que to dos de sis tam des sa ex plo ra ção,
na re gião de Ta man duá.
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Qu an to a trân si to, essa re gião era mais des po vo a da e so li tá ria
que a que atra ves sá ra mos nos dias an te ri o res.

Ta man duá, mes mo, não é ne nhum lu gar mu i to mo vi men ta do. 
A vila tem mais de 2.000 ha bi tan tes e data de me a do do sé cu lo de zo i to,
quan do foi fun da da pe los ca ça do res de ouro. A prin ci pal ri que za da re -
gião, hoje, são os gran des re ba nhos e a cri a ção de gado, úni ca ocu pa ção
dos seus ha bi tan tes. Des de 1773 a po vo a ção se or gu lha da ca te go ria de
vila; isso é, po rém, só um tí tu lo, que dá di ver sas prer ro ga ti vas mas de
que nem sem pre se pode de du zir com se gu ran ça a im por tân cia cor res -
pon den te. A agri cul tu ra, a mi ne ra ção e a la vra do ouro, até onde pude
ob ser var, têm pa pel mu i to in fe ri or.

Gra ças à re co men da ção do jo vem com pa nhe i ro bra si le i ro, de
quem nes sa mes ma no i te me des pe di mu i to cor di al men te, fi quei mu i to
bem alo ja do, e à apre sen ta ção do amá vel Ale xan dre devo tam bém não
me ter sido apre sen ta da na ma nhã se guin te uma con ta fora de pro pó si to.

Até ali eu ti nha sido re la ti va men te fa vo re ci do pelo tem po,
que, sal vo al guns pe que nos agua ce i ros, ti nha sido mais quen te e seco do 
que in gra to. Na con ti nu a ção da vi a gem, de po is de Ta man duá, tive mais
que so frer com os ca pri chos at mos fé ri cos. Uma chu va fina en so pa -
va-nos sem ces sar. A mim isso de i xa va mais ou me nos in di fe ren te, mas
re ce a va que meu peão José, ir ri ta do com ela, pu des se de i xar-me, no pri -
me i ro apu ro. Toda a gran di o si da de da na tu re za e ma ra vi lhas da re gião
só me ca u sa vam, por isso, fra ca im pres são, todo o meu in te res se es tan -
do qua se ex clu si va men te vol ta do para a ob ser va ção do céu e das nu -
vens, que não de i xa vam di vi sar a mais pe que na man cha azul. Uma tar de, 
mes mo, quan do já tí nha mos per cor ri do re sig na dos boa par te de nos sa
jor na da na chu va e na lama, pa re ceu-me até que a água caía do céu com
mais abun dân cia. Só com di fi cul da de con se gui man ter ace so o cha ru to
que acen de ra; José, por sua vez, es for ça va-se por en ro lar um ci gar ro de
fumo bra si le i ro em mor ta lha de pa lha de mi lho, das que tra zia no fun do 
do cha péu. A água cas ca te a va das lar gas abas do meu cha péu, e o pon cho
de pano de lã que ti nha pos to em cima dos om bros de via es tar pe san do
tal vez um quin tal, de vi do à quan ti da de de água que o em be be ra. De
hora em hora a si tu a ção mais se agra va va, e no meu ín ti mo acu sa va-me
de, ao pas sar mos por di ver sos ran chos, não ter to ma do o con se lho do
peão, de en cur tar mos a vi a gem por aque le dia e fi car mos num ou nou tro
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des ses lu ga res, ten do-o des pre za do tão in con si de ra da men te. Além da
chu va e da lama, o nos so pro gres so era es tor va do ain da pelo ter re no ex -
tra or di na ri a men te ín gre me, que tí nha mos de atra ves sar nes ses dias. Era
pe las en cos tas al can ti la das dos con tra for tes da ser ra da Ca nas tra que
nos so ca mi nho, uma ex tre ma men te pri mi ti va ve re da de mon ta nha,
pas sa va.

Tive uma es pé cie de alí vio quan do en con tra mos um tro pe i ro
que, sob a chu va tor ren ci al, tan gia suas mu las es co te i ras, e que, à per -
gun ta de José, res pon deu que o ca mi nho mais para di an te es ta va mu i to
me lhor.

José não era de na tu re za mu i to co mu ni ca ti va e eu mes mo es -
ta va pou co in cli na do a con ver sar, pelo que pou cas pa la vras tro cá va mos
pelo ca mi nho. De re pen te, po rém, pa rou o ca va lo e de cla rou-me du vi dar
que pu dés se mos, nas con di ções re i nan tes, al can çar o rio Pará, onde es -
pe rá va mos che gar no fim da tar de, ain da com dia, e pro pôs que im pro -
vi sás se mos um ran cho no me lhor lu gar que en con trás se mos, para es pe rar 
que a chu va ama i nas se. Embo ra eu não es pe ras se mu i to con for to nes sa
pou sa da ao ar li vre, não me res ta va ou tra al ter na ti va se não con cor dar.
Lá onde a mata cla re a va um pou co, na mar gem de um ri a cho e sob os
ra mos pro te to res de uma sa pu ca ia gi gan tes ca (Lecy this ol la ria), es co lhe mos
o lu gar mais en xu to e dis pu se mos nos sos pre pa ra ti vos para im pro vi sar a 
pou sa da. Ti ra mos os ar re i os dos ca va los, pe a mo-lhes as pa tas di an te i ras
para que não se pu des sem afas tar e pu des sem pas tar. Com os nos sos
fa cões pro cu ra mos lim par o lu gar de toda ve ge ta ção su pér flua. De po is
José cor tou al guns pe da ços de cipó, que ha bil men te en tre la ça dos uns
nos ou tros de vi am ser vir de apo io se gu ro ao teto do ran cho. O prin ci pal 
ma te ri al para sua cons tru ção fo ram duas be las pal me i ras que der ri ba -
mos com as nos sas for ças re u ni das, para apro ve i tar ain da os tron cos e
fa zer com os com pri dos le ques de sua rica copa um teto pro te tor. De -
ba i xo des te pu se mos as se las, suas mu i tas man tas e de ma is per ten ces,
que iam ser vir de ca mas. Qu an do tudo fi cou pron to, gra ças à ha bi li da de, 
dig na de ad mi ra ção, e à ex pe riên cia do meu guia, nes sas co i sas, fo mos
pro cu rar nos tron cos das ár vo res e en tre as pe dras, onde a chu va pou co
ou nada pe ne tra ra, mus go seco e le nha mi ú da, que jun ta mos para fa zer
uma fo gue i ra que nos con for tas se e aque ces se. Por mu i to seco, po rém,
que es ti ves se o ma te ri al, ti ve mos mu i to tra ba lho para con se guir o que
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que ría mos, por que a ma de i ra das flo res tas vir gens, por ex tra or di na ri a -
men te rija, é mu i to di fí cil de pe gar fogo. Con tem plei com ver da de i ra sa -
tis fa ção o nos so tra ba lho de po is de tudo ter mi na do, e as ins tru ções de
José para a cons tru ção de ran chos fo ram tão pro ve i to sas, que mais tar de 
mu i tas ve zes me uti li zei de las. Meu amá vel hos pe de i ro D. Ma nu el ti nha
tam bém pen sa do nas ne ces si da des do cor po, en ri que cen do mi nhas pro -
vi sões de boca com fa ri nha, fe i jão-pre to, xar que, ca cha ça, al gu mas la tas
de sar di nhas, bis co i tos in gle ses e uma gar ra fa de ex ce len te Bor déus. Não 
tí nha mos, pois, que te mer a fome. Acam pa do no en xu to, sa ci a do, re fe i to,
edi fi quei-me olhan do da en tra da da ca ba na para o su bli me qua dro da
flo res ta vir gem, que meus olhos per cor ri am, e ao qual a chu va por cer to 
po de ria ti rar al gum en can to, mas nada do seu in te res se. Em al guns lu ga res 
o ri a cho mur mu ran te bri lha va por en tre os ar bus tos, nou tros fi ca va
com ple ta men te es con di do por gru pos de ár vo res opu len tas, e mais
adi an te o tron co mor to de uma ár vo re gi gan tes ca, co ber to de um exér -
ci to de pa ra si tas, ca í ra for man do, num arco ou sa do, uma pon te so bre
ele. Uma flo res cên cia de co res ma ra vi lho sas bri lha va por toda par te
en tre o ver de, fo lhas de li ca das e fes tões en tre la çan do-se gra ci o sa men te
de per me io. Mais adi an te, do ou tro lado do ri a cho, ha via es pes sa pa re de
im pe ne trá vel de to das as es pé ci es de co ní fe ras, pal me i ras fle xí ve is cur -
van do-se por cima de las e ba i xan do me lan co li ca men te suas fo lhas, car -
re ga das de água, para a ter ra. Tí nha mos no nos so tra ba lho ar ran ca do
inad ver ti da men te da has te um ramo de flo res es car la tes, que ago ra se fa -
na vam ra pi da men te com o ca lor da fo gue i ra que ar dia per to. Pa re cia que 
ne nhum ser vivo além de nós e dos nos sos ani ma is par ti lha va a so li dão
da flo res ta; só um mel ro e uma es pé cie de pica-pau pro cu ra vam ti rar seu 
ali men to da cas ca de um ce dro gi gan tes co.

Qu an do nos sa fo gue i ra co me çou a ar der bem, José se deu ao
tra ba lho de ten tar se car um pou co sua rou pa. Não pen sou, po rém, ao
fazê-lo, que esse tra ba lho era inú til en quan to a chu va fina con ti nu as se a
cair do céu. Deve ter vis to isso tam bém, por que se re ti rou para o fun do
do ran cho, onde não tar dou mu i to a ador me cer pro fun da men te.

Enquan to hou ve cla ri da de, apro ve i tei-a, como fa zia to das as
tar des, para to mar mi nhas no tas; de po is fui mais uma vez ver os ca va los, 
ati rei al gu ma le nha na fo gue i ra e fui dor mir tam bém.
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Hor rí vel bra mi do des per tou-me na ma nhã se guin te, de po is da 
no i te se ter pas sa do sem ne nhu ma per tur ba ção. Esfre guei os olhos as -
sus ta do, apa nhei o re vól ver e cha mei a aten ção de José para os es tra -
nhos gri tos. José, po rém, dor mia tão pro fun da men te que fo ram pre ci sos 
cin co mi nu tos para des per tá-lo um pou co. O bra mi do, que con ti nu a va,
não lhe ca u sou medo nem ad mi ra ção. Con for me me ex pli cou, era pro -
du zi do por um ban do de ma ca cos ui va do res, que de via en con trar-se por 
per to. Aliás, já ha via mu i to que era dia, e achei que era tem po de apres -
sar mos a par ti da. Sa in do do ran cho, vi a uns cin qüen ta pas sos de dis tân -
cia, nas ár vo res, uma ver da de i ra as sem bléia de ma ca cos ui va do res (Myce -
tis fus cus), que ain da não nos ti nham vis to e pa re ci am es tar pra ti can do
uma de vo ção ma ti nal. O que mais gri ta va, um bar ba do ve lho, como José 
se ex pres sou, era um exem plar feio, com dois ou três pés de al tu ra, cor po
del ga do; sua pele ti nha uma cor ful va aver me lha da um pou co ruça, e só
a bar ba, que lhe en fe i ta va a cara, era de cor mais es cu ra. Com o au xí lio
dos bra ços des me su ra da men te com pri dos e da gran de cauda preên sil,
pas sa va len ta men te de um ga lho para ou tro, sen tan do-se de vez em
quan do e, vol tan do-se para o ban do, co lo ca do, por trás dele, dava a nota 
para o uivo ir ri tan te. A oca sião era por de ma is ten ta do ra para não dis -
pa rar um tiro, com a in ten ção de go zar a sur pre sa e o sus to da que les
ha bi tan tes da flo res ta, e, an tes de José ter sa í do do abri go, res so ou a
de to na ção. Não é pos sí vel ima gi nar-se nada mais cô mi co do que o pâ ni co 
que se apo de rou dos ma ca cos. Fu gi ram para to dos os la dos, ba lan çan -
do-se e ati ran do-se com in crí vel agi li da de de um ramo para o ga lho mais 
pró xi mo da ár vo re vi zi nha. Isso era fe i to com se gu ran ça e ra pi dez que
fa ri am in ve ja a mu i tos acro ba tas e equi li bris tas. Alguns fi ca vam às ve zes
pen du ra dos pela ca u da, ba lan çan do-se, como se es ti ves sem pres tes a
pre ci pi tar-se no chão, mas era só para con ti nu a rem a fu gir para o topo
das ár vo res. O ve lho ui va dor que re gia o coro foi o úl ti mo a de i xar a po -
si ção que ocu pa ra até en tão, não sem pri me i ro se vol tar ar re ga nhan do
os den tes para mim, que fora o des man cha-pra ze res. Ti nha, fa zen do
esse ges to, a ex pres são de uma pes soa des con fi a da e ofen di da, e veio-me 
à men te a se me lhan ça das fe i ções des se ma ca co com as do ne gro e ou tras 
ra ças hu ma nas do Bra sil. A se me lhan ça pa re ceu-me tão no tá vel e fez-me 
lem brar tan to a te o ria de Dar win, da des cen dên cia do ho mem do ma ca co, 
que não me pude de ci dir a ame a çar-lhes a vida com um se gun do tiro.
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Esta va ain da ab sor to na con tem pla ção des sa amos tra da vida na flo res ta,
quan do José se mos trou abor re ci do com o meu tiro, por achar que po dia 
ter as sus ta do nos sos ca va los, os qua is, de fato, não vía mos em todo o
re dor. Eu não ti nha pen sa do nis so. A des pe i to da chu va que não ces sa ra 
de cair, sa í mos à pro cu ra dos ani ma is. Va ga mos por en tre um ema ra -
nha do de ci pós e li a nas, in di fe ren tes aos es pi nhos de mi mo sas e ou tras
plan tas que a cada pas so nos ar ra nha vam o ros to e as mãos, en quan to
pro cu rá va mos, com os mais in si nu an tes ape los que nos vi nham à men te, 
en go dar os in fiéis fu gi ti vos. Tudo em vão. É ver da de que vía mos a rel va
pi sa da pe las suas pa tas, os ves tí gi os de sua pas sa gem nas pon tas dos
ra mos, que bra dos e mor di dos, mas nem o “que ri do Ma la ca ra” nem o
“caro Bru no” apa re ce ram. José vi bra va, fu ri o so, o fa cão con tra to dos os 
obs tá cu los que en con tra va, eu se guia re sig na do atrás dele, ar re pen den -
do-me, em si lên cio, do mal di to tiro, a que José atri bu ía a ca u sa da nos sa
des di ta. O que eu ad mi ra ra em plan tas e be le zas da flo res ta quan do des -
can sá va mos no ran cho era-me ago ra in te i ra men te in di fe ren te. Mu i to
em bo ra fos se im pos sí vel que os ca va los se ti ves sem afas ta do mu i to de
nós, na que las bre nhas e caos de plan tas, pa re ci am-me no mo men to tão
vãos os nos sos es for ços, quan to o se ri am pro cu ran do qual quer ob je to
na que le ema ra nha do da flo res ta vir gem. Sú bi to me veio à men te o re ce io
de que, quan do nos afas ta mos do ran cho, o aca so ti ves se le va do por ali
al guém que não res pe i tas se nos sa pro pri e da de. Jul guei por isso, mais
acer ta do, vol tar mos o mais de pres sa pos sí vel.

Qu an do, no ran cho, pon de ra va acer ca de que ma ne i ra po de -
ría mos con ti nu ar a vi a gem, sem ca va lo e sem aban do nar a ba ga gem, e
como te ria sido fá cil apo de ra rem-se dos ani ma is pe a dos, ouvi dis tin ta -
men te, com in des cri tí vel ale gria, o re lin char do meu cas ta nho. Ago ra,
que sa bía mos em que di re ção de vía mos pro cu rar os de ser to res, não se ria
di fí cil en con trá-los. De fato, an tes que eu, ale gre men te ex ci ta do, ti ves se
aber to ca mi nho para o lu gar onde ou vi ra o re lin char, José veio ao meu
en con tro com os dois ca va los, que tra zia pre sos a uma cor da que le va ra.
Ambos ti nham per di do – como fi cou sen do para sem pre um enig ma
para nós – as pe i as.

De se jei, mais do que an tes, apres sar a vi a gem, e a des pe i to do 
tem po des fa vo rá vel, al can çar nos so des ti no o mais de pres sa pos sí vel.

368 Oscar Canstatt



Apres ta mo-nos, por isso, ra pi da men te, de po is des ta pe que na aven tu ra,
para con ti nu ar a jor na da.

Uma hora de po is a flo res ta foi cla re an do e en tra mos na re -
gião do rio Pará. Foi bas tan te di fí cil a tra ves sia dos di ver sos aflu en tes do 
gran de rio, que de vi do à per sis tên cia da chu va ti nham to ma do mu i ta
água. Ao cair da tar de al can ça mos o rio Pará. É um rio mu i to bo ni to,
cu jas mar gens es tão co ber tas, até onde a vis ta al can ça, por lar ga fa i xa de 
flo res ta, que por mu i to tem po o ti nha ocul ta do aos nos sos olhos. Em
Pas sa gem, um lu gar mi se rá vel, fi ze mo-nos trans por tar numa bal sa mu i to
fra ca, re ma da por dois mu la tos, para a ou tra mar gem. A bal sa, na qual,
ho mens e ca va los, to ma mos lu gar ao mes mo tem po, foi for te men te ar -
ras ta da pela cor ren te za, mas le va da a sal vo até à mar gem opos ta pe los
dois her cú le os tri pu lan tes, e sen ti-me como se me ti ves sem ti ra do uma
pe dra de cima do co ra ção, quan do pus no va men te pés em ter ra fir me.
Embo ra eu ti ves se acha do exa ge ra do, em re la ção ao ser vi ço, o pre ço de
três mil-réis, pa guei-o com pra zer, côns cio do pe ri go a que tí nha mos es -
ca pa do. Mu i to per to de Pas sa gem, onde nos ape a mos de fron te de uma
ven da, fica a fa mo sa que da-d’água do rio Pará, tam bém cha ma do rio
Gran de. O rio cor re aí en tre ro chas, que se aper tam su bi ta men te, até
uma lar gu ra de 12 me tros, e pre ci pi ta-se de sa po de ra da men te de uma
al tu ra con si de rá vel com um ri bom bar de tro vão. Um ne gri nho ser -
viu-me de guia, e den tro em pou co ouvi o es tron de ar da que da. O pa -
no ra ma, do alto, que foi di fí cil de al can çar, não é mu i to com pen sa dor; o
qua dro, po rém, vis to do fun do, que al can cei com fe li ci da de, de po is de
mu i ta gi nás ti ca e não sem mu i tos es cor re gos e tro pe ções, é ma ra vi lho so. 
A umas duas cen te nas de pés de pro fun di da de tur bi lho na imen sa mas sa
bran ca de es pu ma, bra min do e si bi lan do por en tre pe ne dos de for mas
gi gan tes cas. Uma ve ge ta ção pe cu li ar co bre a pe ne dia úmi da. O es pes so
ma ta gal de am bos os la dos da que da, e mes mo mais aba i xo do pon to
onde es tá va mos, mos tra va que mu i to ra ra men te pés hu ma nos er ra vam
por ali. O es tron do, o bra mi do da água e a so li dão ca u sa vam uma im -
pres são si nis tra, e de po is de gra var bem na men te o qua dro que me ro -
de a va, apres sei-me em de i xar aque las pa ra gens inós pi tas onde, além do
gran di o so es pe tá cu lo das águas, ofe re ci do pela na tu re za, nada mais
pren dia o es pec ta dor se não o fres cor dos mi lhões de áto mos que se
evo lam das águas re vol tas. Se a des ci da até ao fun do foi di fí cil, a su bi da
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pe las en cos tas al can ti la das dos pe nhas cos, por en tre li a nas e es pi nhe i ros, 
não foi mais fá cil. Enquan to meu com pa nhe i ro, mu i to moço, se es gue i -
ra va por en tre os pe ne dos com a li ge i re za de um ma ca co, mu i to adi an te
de mim, eu cor ri mu i tas ve zes o ris co de es cor re gar e ma chu car-me se -
ri a men te. Gri tei mes mo mu i tas ve zes ao ne gri nho para que fi cas se jun to 
de mim; o ter rí vel es tron do das águas aba fa va meus gri tos.

A no i te ca í ra, nes se en tre tem po, e quan do re gres sa mos à po -
vo a ção não me res ta va mais nada a fa zer se não ir dor mir, para no dia
se guin te pro cu rar um guia para São Ma te us e Mogi, ex cur são que mu i to
ra ra men te, se gun do me dis se ram, os vi a jan tes fa zi am, mas que eu re sol vi 
fa zer por me le var mais de pres sa à es tra da para São Pa u lo. Per no i tei, em 
Pas sa gem, numa pe que na ca ba na meio ar ru i na da, que, como de pen dên -
cia de uma ven do la, era, em co mum, ha bi ta da por um ne gro ve lho da
casa. A cama que en con trei lá não per ten cia ao nú me ro das mais as se a das 
e uma ins pe ção de mais per to me te ria em cir cuns tan ci as or di ná ri as ti ra do 
o sono, mas de vi do ao ex ces si vo can sa ço, que eu sen tia qua se to das as
no i tes, nas mi nhas vi a gens, es que ci os es crú pu los e de pres sa mer gu lhei
num sono pro fun do.

Ao des per tar fui sur pre en di do, da for ma mais agra dá vel pos -
sí vel, por pa la vras ale mãs que me che ga ram aos ou vi dos. Por al guns mi -
nu tos jul guei es tar so nhan do, por que o en con tro de um com pa tri o ta em 
pa ra gens tão dis tan tes era cer ta men te es tra nhá vel. O caso, po rém, se ex -
pli cou do se guin te modo: eu ti nha dito na vés pe ra ao ven de i ro que ti nha 
de ar ran jar, de qual quer ma ne i ra, ou tro peão, em Pas sa gem, para pros -
se guir vi a gem para São Ma te us, pe din do-lhe para me ar ran jar um, com -
pe ten te. Quis o aca so que che gas se a Pas sa gem, ao mes mo tem po que
eu, um mis si o ná rio ale mão que es ti ve ra mis si o nan do na Pro vín cia de
Go iás e ia para São Pa u lo. Assim que sou be, pelo ven de i ro, de mi nha
pre sen ça e de meus pla nos de vi a gem, re sol veu vi a jar co mi go. Mas,
como eu já es ta va no mun do dos so nhos, o bom ho mem re sol ve ra es -
pe rar pela ma nhã se guin te, para nos en ten der mos pes so al men te. Eu
não sa bia o que po de ria ter sido me lhor para mim que o en con tro com
esse un gi do do Se nhor, no qual, aliás, no pri me i ro mo men to, es tan do
en ro la do num vas to pon cho, com um cha péu de abas lar gas e um fa cão
à cin ta, nun ca se po de ria su por um pa cí fi co pro pa gan dis ta do Evan ge lho.
Só quan do des co bria a ca be ça é que se via o si nal de sua sa gra ção sa -
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cer do tal. Pa dre Je rô ni mo era o seu nome, mos trou sa tis fa ção igual à
mi nha por po der con ti nu ar a vi a gem em com pa nhia de um com pa tri o ta 
na sig ni fi ca ção li te ral da pa la vra, por ser como eu na tu ral da Ba vi e ra, de
onde, ha via dois anos, ti nham-no man da do mis si o nar no Bra sil.

Des pa chei logo José, que es pe ra va sua sol da da, e pas sei para
o meu ca va lo a pe que na ba ga gem que até en tão ele trans por ta ra no seu.

O ca mi nho de Pas sa gem para a fron te i ra da Pro vín cia de São
Pa u lo se gue na di re ção su do es te, por ter re no aci den ta do, só em par te
cul ti va do, sem ne nhum ca rac te rís ti co in te res san te. Gru pos gra ci o sos de
co li nas al ter nam-se com vas tos va les e gro tões, cuja ve ge ta ção con sis te
ora em ca pim alto, de um ver de par da cen to, ora em pe que nos gru pos de 
ar bus tos mir tá ce os e ár vo res. Da vam vida à pa i sa gem nu me ro sos re ba -
nhos de gado que não raro fi ca va pre gui ço sa men te de i ta do no meio do
nos so ca mi nho, não dan do o me nor si nal de in ter rom per a ses ta por
nos sa ca u sa.

A mo no to nia da re don de za era mais fre qüen te men te in ter -
rom pi da por uma fa zen da iso la da, um ran cho ou uma ven da; vi nha-me
en tão à men te como acha va belo, nos dias an te ri o res, a so li dão e o ermo 
que são pe cu li a res às pa i sa gens bra si le i ras. Era-me gra to ter o tem po
mu da do, sen do-me pro pí cio des de que de i xá ra mos Pas sa gem, e pela
con ver sa com o Pa dre Je rô ni mo, que an tes, com os com pa nhe i ros bra si -
le i ros de vez em quan do ces sa va, po dia ago ra afas tar o té dio. O Pa dre
Je rô ni mo era, não obs tan te sua ri go ro sa edu ca ção je su í ti ca, gran de con -
ver sa dor, eru di to e amá vel. Não só sa bia fa lar, com co nhe ci men to, so bre
os di ver sos ra mos das ciên ci as, como ti nha vas to re per tó rio de ca sos e
ex pe riên ci as pró pri as, cu jos de ta lhes con ta va com es pe ci al pra zer. Des de 
mu i to moço ti nha ar den te de se jo de co nhe cer de per to ter ras e po vos
es tran ge i ros, e aten deu com ver da de i ro en tu si as mo ao ape lo de sua
Ordem para ser vir e pro pa gar as dou tri nas da Igre ja Ca tó li ca en tre os
ne gros e ín di os do Impé rio. Des de que pi sa ra o solo sul-ame ri ca no aten -
dia a esse ape lo nas Pro vín ci as de Go iás e São Pa u lo, e que ria ago ra,
con for me ins tru ções da Ordem, de po is de ter sido subs ti tu í do por um
ir mão mais moço da mes ma, ir para as pro vín ci as do Sul. Em mu i tos
sen ti dos sua opi nião so bre o Bra sil com bi na va in te i ra men te com a mi -
nha. O país, sua si tu a ção, ca u sa va nele a mes ma im pres são de es tar um
par de sé cu los atra sa do em re la ção à Eu ro pa, con tu do não de i xa va de
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re co nhe cer que ti nha um bri lhan te fu tu ro di an te de si. Ser via-nos de
guia um jo vem pa u lis ta de 20 anos, que já  fi ze ra essa vi a gem, di zia ele,
qua tro ve zes.

De po is de um dia mu i to quen te che ga mos a uma pe que na
po vo a ção cujo nome não re cor do. Per to daí apre ci a mos, de po is de ter
ano i te ci do, belo es pe tá cu lo de inú me ros pi ri lam pos vo an do de um lado
para ou tro. Estes pi ri lam pos, de que apa nha mos di ver sos para ob ser -
vá-los com mais va gar, per ten cem to dos à fa mí lia dos ela tros (es ca ra -
ve lhos); a luz es ver de a da, viva, inin ter rup ta, que ir ra di am, ema na de
dois pon tos ama re la dos no ven tre. Pos su em tam bém rara elas ti ci da de
nas per nas, por meio da qual po dem ele var-se, pu lan do, a al guns pés de
al tu ra. Qu an do voam na flo res ta pa re cem me te o ros, cor tan do o es pi gão. 
Entre as mu i tas es pé ci es de pi ri lam pos que se en con tram no Bra sil, a
que mais bri lha é cer ta men te a Ela ter noc ti lo cu as. A luz dos nu me ro sos va -
ga lu mes, que apa re cem jun ta men te com os ela tros, pa re ce baça e fra ca,
com pa ra da com a des tes.

De vi do à sua be le za e ao bri lho de sua luz, os ela tros são
usa dos pe las da mas como jói as em al gu mas par tes da Amé ri ca do Sul.
Dis se ram-me que nas Anti lhas as da mas não só usam es ses co leóp te ros
na ca be ça como jói as, em lu gar de pe dras pre ci o sas, como tam bém para
en fe i tar os ves ti dos. Eu mes mo mu i tas ve zes me dei ao pra zer de pren der
um des ses ani ma i zi nhos sob um copo e pro cu rar a cama à cla ri da de de
sua luz.

Encon tra mos um gran de obs tá cu lo no ca mi nho do rio Gran de 
até a fron te i ra da Pro vín cia de São Pa u lo, na tra ves sia do rio Sa pu caí,
mor men te por não se avis tar uma bal sa em par te al gu ma. Fe liz men te,
po rém, con se gui mos efe tuá-la sem aci den te, e de po is de al gu mas ho ras
de vi a gem sur gi ram no ho ri zon te lon gín quo, cada vez mais ní ti dos, os
con tor nos dos ci mos da ser ra do Lobo, en tre os qua is de via es tar es con -
di da a pe que na ci da de de Cal das. Assim como tí nha mos, na re gião re la ti -
va men te pla na en tre os rios Gran de e Su pu caí, po di do apres sar em al -
guns tre chos a mar cha dos ani ma is, tam bém ti ve mos de ir mais de va gar
mais ve zes, ago ra de vi do ao ter re no la de i ren to. Che ga mos a Cal das bas -
tan te can sa dos, sem, po rém, qual quer in ci den te dig no de men ção. É
uma ci da de zi nha ale gre, com cer ca de 8.000 ha bi tan tes, que deve sua
ori gem ao pos to mi li tar de Ouro Fino, que fica per to de onde ou tro ra
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exis tia uma mina de ouro mu i to pro du ti va, e seu nome às fon tes sul fu -
ro sas mu i to quen tes, na sua vi zi nhan ça. Pas sa mos a no i te bem aco mo -
da dos, numa hos pe da ria mu i to con cor ri da.

No dia se guin te vi a ja mos por um ca mi nho mu i to di fí cil, atra vés 
da al can ti la da mon ta nha, até São João da Bo av is ta; só fi ze mos alto na
Pe nha, de po is de ter mos atra ves sa do, ser pe an do, uma ver da de i ra mu ra lha
de pe ne dos.

Na Pro vín cia de São Pa u lo, onde nos en con trá va mos ago ra,
pa re ceu-me que a agri cul tu ra es ta va mu i to mais adi an ta da que na vi zi nha,
e o Pa dre Je rô ni mo, a essa ob ser va ção, fa lou-me do bem-es tar re i nan te
nas nu me ro sas co lô ni as ale mãs exis ten tes nes sa par te do Bra sil.

Nos so peão, que já  acom pa nha ra o Pa dre Je rô ni mo de Go iás
até ali, era pa u lis ta nato. Antes já  me re fe ri ao ca rá ter des sa gen te, de
ma ne i ra que pos so pres cin dir de vol tar lar ga men te ao as sun to. No pa u -
lis ta que nos acom pa nha va no tei ain da, so bre tu do, como o ca va lo e o
ca va le i ro se en ten di am bem, e a ori gi na li da de dos ar re i os do baio-es cu ro 
tam bém era dig na de aten ção. Ti nha, ao con trá rio das se las co mu men te
usa das (lom bi lhos), uma pe que na sela cha ta de ma de i ra, que nem se quer 
era re ves ti da de cou ro. Os es tri bos eram tão pe que nos que ne les só ca -
bi am as pon tas dos pés, e, o que era mais ori gi nal ain da, as es po ras eram 
pre sas por cor re i as nos cal ca nha res nus. Ves tia o nos so peão uma ja que ta
cur ta (gi bão), cal ças es tre i tas (per ne i ras) e um cha péu em for ma de pra to,
pre so no pes co ço por uma cor re ia, tudo de cou ro ma cio de ca pi va ra. O
ca va lo que mon ta va era sem dú vi da o me lhor da nos sa pe que na ca ra va na, 
e em bo ra de ta ma nho mé dio e de uma cor feia, era bem pro por ci o na do,
gar bo so e de uma re sis tên cia rara. A des pe i to da lon ga vi a gem que já 
ti nha fe i to, não ne ces si ta va ne nhum tra ta men to es pe ci al do dono para
in du zi-lo a novo es for ço.

Na fi si o no mia do peão es ta va es tam pa do alto grau de in te li -
gên cia, e seu todo ale gre lhe gran je a va a sim pa tia de to dos. Na Pe nha,
onde che ga mos à no i te, qua se não en con trá va mos uma pou sa da con ve -
ni en te, se o nos so peão não ti ves se re a li za do a con quis ta de um mu la to
que se de cla rou pron to a nos dar pou sa da por aque la no i te. Essa pou sa da
foi um exem plo de imun dí cie. Por cos e ga li nhas par ti lha ram co nos co o
mes mo quar to, e em par te al gu ma me sen ti tão mal aco mo da do como
na casa do se nhor Fer re i ra, na Pe nha. O Pa dre Je rô ni mo pa re ceu-me tão 
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des con ten te com a pou sa da quan to eu, em bo ra o se nhor Fer re i ra não
nos de i xas se fal tar nada. Em hon ra à nos sa pre sen ça os fi lhos do mu la to 
ti nham tra zi do um tatu, da mata pró xi ma, que, como um as sa do che i ro so
foi igua ria apre ciá vel. Como so bre me sa ti ve mos uma por ção de fru tas,
co zi das numa ex ces si va quan ti da de de açú car que na Eu ro pa se ria alto
luxo. Infe liz men te, de vi do ao ex ces so de açú car, não pu de mos co mer
mu i to. A mu lher do mu la to era uma fi gu ra re pe len te, que, com o seu
cos tu me de ve rão li mi ta do ao mí ni mo ne ces sá rio, não se deu ao in cô -
mo do de me lho rar a to a le te. Pe las apa rên ci as era uma boa dona de casa
e pa re cia até aju dar nas ho ras va gas no ar ma ri nho do ma ri do.

Tí nha mos tido re pe ti da men te, nos dias an te ri o res, que atra -
ves sar rios e ri a chos, e ao de i xar Pe nha re co me ça mos com a tra ves sia do 
rio Mogi-Açu, que é aflu en te do rio Gran de, ou Pará.

A be le za das flo res tas vir gens que en con tra mos na Pro vín cia
de São Pa u lo não era, prin ci pal men te mais para o in te ri or, me nos gran -
di o sa que a da Pro vín cia de Mi nas Ge ra is. Era ca rac te rís ti ca a ocor rên cia 
em gran de nú me ro de pi nhe i ros (Ara u cá ria bra si li en sis) , cu jos fru tos, aliás, 
li ge i ra men te tor ra dos, os ha bi tan tes des sa re gião co mem, como acon te ce
com as cas ta nhas, com as qua is têm al gu ma se me lhan ça. De lon ge as
ma tas de ara u cá ri as fa zem lem brar nos sos pi nhe i ra is do nor te. To da via
quis pa re cer-me que as flo res tas vir gens em São Pa u lo não são tão ri cas
em va ri e da des como as de ou tras par tes.

Des de que en trá ra mos na Pro vín cia de São Pa u lo vi a já va mos
mais ami ú de por ver da de i ras es tra das; mas não se deve fa zer uma idéia
mu i to li son je i ra de las, por que, como to dos os ca mi nhos no Bra sil, se en -
con tram em es ta do de plo rá vel, a des pe i to de ser São Pa u lo a pro vín cia
que se pode cha mar, com ra zão, a fi lha que ri da do go ver no bra si le i ro.
Foi prin ci pal men te de lá que ir ra di ou, nos pri me i ros de cê ni os da in va são 
eu ro péia, todo o co me ço de ci vi li za ção, e ne nhu ma ou tra pro vín cia tem
por isso um pas sa do his tó ri co tão rico, para mos trar, quan to essa. Mes mo 
na his tó ria mais mo der na São Pa u lo e os seus ha bi tan tes têm todo pa pel
de não pe que na im por tân cia. Os ra mos mais im por tan tes da ati vi da de
pa u lis ta são a agri cul tu ra e a pe cuá ria, ra mos da eco no mia ru ral em que,
quan do mu i to, os ha bi tan tes da Pro vín cia do Rio Gran de do Sul ri va li -
zam, em ati vi da de e êxi to. Mas sua pro du ção de café e al go dão é que
tem a mais alta im por tân cia na eco no mia na ci o nal; a se guir vêm as cul -
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tu ras da cana-de-açú car, chá, ta ba co e mi lho. Se gun do da dos for ne ci dos
pelo Dr. Kup fer, que vi veu mu i tos anos nes sa pro vín cia e co nhe cia mu i to
bem as con di ções lá, re i nan tes só a ex por ta ção de café, em 1869, mon tou
a 488.000 sa cos; em 1870, a 400.000, e em 1871, a 460.000. Em 1871
fo ram ex por ta das pelo por to de San tos 150.000 sa cas de al go dão em
rama.

As plan ta ções de café e al go dão, a cuja cul tu ra não pe que na
par te dos co lo nos ale mães se en tre ga de pre fe rên cia, ocu pam as ter ras
mais pró xi mas da cos ta. No in te ri or são as gran des fa zen das de cri a ção
que in te res sam aos bra si le i ros ri cos. O cus to ele va do do trans por te para
os por tos ma rí ti mos tor na ria a cul tu ra do café e do al go dão, lá, ne gó cio
pou co re mu ne ra dor.

Pe los cál cu los do Dr. Kup fer, o nú me ro de ale mães na Pro -
vín cia de São Pa u lo deve ser de cer ca de 4.500, par te dos qua is são co -
lo nos e par te vive na ci da de como co mer ci an tes, ar tí fi ces ou pro pri e tá -
ri os de pe que nas gran jas, a ma i or par te des tes ten do imi gra do como co -
lo nos de par ce ria. O sis te ma de par ce ria, ou co lô ni as a me i as, con sis te
no pro pri e tá rio re ser var nas suas ter ras um pe que no lote e mo ra dia ao
tra ba lha dor con tra ta do e dar-lhe uma cer ta par te do lu cro nas plan ta -
ções que fi zer. O sis te ma em si, e por si, não é mau, con tu do não apro -
vou por que em ne nhum ou tro sis te ma se tor na tão es sen ci al a per fe i ta
har mo nia en tre em pre ga do e em pre ga dor. Exi ge tam bém a ma i or di li -
gên cia e eco no mia por par te do co lo no, para ga ran tir um fu tu ro se gu ro
e in de pen den te. As par ce ri as e os co lo nos são par ti cu lar men te pre ju di -
ca dos por só lhes po de rem ser des ti na das ter ras ru ins, ou mu i to dis tan tes, 
por que as ter ras boas, em qua se to das as pro vín ci as, já es tão ocu pa das.
Só al gu mas zo nas nas pro vín ci as do Sul fa zem ex ce ção a esta re gra.

O sis te ma das co lô ni as de par ce ria foi pri me i ro em pre ga do
pelo Se na dor Ver gue i ro. Enquan to ele se in te res sou pes so al men te pelo
bem-es tar dos co lo nos seus pro te gi dos, as co lô ni as pros pe ra ram e a
ma i o ria dos co lo nos ale mães sen tia-se fe liz e sa tis fe i ta. Sob a ad mi nis -
tra ção, po rém, de seu fi lho, sur gi ram di ver gên ci as de toda es pé cie de que 
fi nal men te re sul ta ram jus tas e cla mo ro sas que i xas con tra a es cra va tu ra
bran ca nes sas co lô ni as.

Infe liz men te não vi si tei ne nhu ma co lô nia de par ce ria em São
Pa u lo; não pos so, por isso, tra tar do as sun to ba se a do em ex pe riên cia
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pró pria e abor do o tema por in for ma ções de ou tros. O Dr. Kup fer fala
da de Ibi ca ba, onde es ti ve ra como mé di co, e onde vi vi am, em 1856,
1.000 ale mães, 800 su í ços e cer ca de 200 por tu gue ses, to dos se sen tin do
bas tan te sa tis fe i tos. Os ale mães, na sua ma i or par te, ti nham casa de re si -
dên cia, cuja cons tru ção e ar ran jo eram, sem dúvi da, mu i to sim ples, mas
que ofe re ci am o con for to que um mo des to cam po nês pode de se jar. O
alu guel era de cer ca de nove tá le res anu a is.

Re tar da va o pro gres so dos co lo nos cer tas cláu su las do con tra to 
que da vam aos pro pri e tá ri os das ter ras di re i tos exor bi tan tes. O dono da
pro pri e da de po dia, por exem plo, ce der o co lo no a ou tro pro pri e tá rio, se
este lhe pa ga va os adi an ta men tos e as des pe sas já fe i tas; a fa mí lia de um
co lo no, pelo con tra to, fi ca va res pon sá vel, dada a mor te de um dos seus
mem bros, pela dí vi da do mor to.

Só o cus to da pas sa gem, que o pro pri e tá rio da ter ra adi an ta va, 
já  en di vi da va con si de ra vel men te a fa mí lia do co lo no. A isto se jun ta va
ain da o fato de de cor re rem pelo me nos nove me ses an tes que pu des sem 
co lher os pri me i ros fru tos de suas plan ta ções. Até aí vi vi am dos adi an ta -
men tos que lhes fa zi am os pro pri e tá ri os, e sua dí vi da au men ta va tan to – 
no fim do pri me i ro ano às ve zes até 1.200 tá le res, que se ri am ain da
acres ci dos de ju ros anu a is à ra zão de 6% – que se ria ne ces sá rio uma
ener gia ex cep ci o nal para li ber tar-se dela. E isso de pen dia so bre tu do da
sa fra de café, que nem sem pre era boa. Uma par te de 750.000 mil-réis
(cer ca de 1.687,5 mar cos) no re sul ta do do tra ba lho duma fa mí lia de cin co
pes so as em ida de de po de rem tra ba lhar já é um re sul ta do con si de ra do
ex tra or di ná rio. São pre ci sos, as sim, qua tro a cin co anos para uma fa mí lia
de co lo nos se li ber tar das dí vi das con tra í das no prin cí pio.

Não era raro se rem tam bém a nos tal gia, o de sâ ni mo, a do en ça 
e cer ta men te a pre gui ça obs tá cu los in su pe rá ve is a uma me lho ria de sor te
dos mais in fe li zes. Só uma mi no ria po dia ha bi tu ar-se aos cos tu mes da
ter ra, às co mi das e be bi das, e so bre tu do os co lo nos tra ba lha vam mu i to
pou co. As ci zâ ni as au men ta vam de vi do à agres si vi da de dos fe i to res e
dos di re to res das co lô ni as, que aos pou cos fa zia com que, no exer cí cio
de sua au to ri da de, co me tes sem mu i tas ve zes ar bi tra ri e da des e in jus ti ças.
De tudo isso, jun to, re sul tou fi nal men te uma re vol ta dos co lo nos, de -
mis são dos fe i to res e di re tor, e a ru í na da co lô nia de Ibi ca ba. Os prin ci -
pa is ins ti ga do res fo ram os co lo nos su í ços.
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Fim se me lhan te ao des ta foi o das co lô ni as de par ce ria de
Uba tu ba, Eli as Ve lho e ou tras mais. Pou cas fo ram as que pros pe ra ram
até à atu a li da de. Ao nú me ro des tas per ten cem São Lou ren ço, Pa ra í so e
Sete Qu e das, per to de Cam pi nas.∗

Os co lo nos de par ce ria, que pelo tra ba lho as sí duo con se guem 
uma cer ta in de pen dên cia, mu dam-se em ge ral para as ci da des vi zi nhas,
onde go zam uma exis tên cia fe liz tra ba lhan do como ar tí fi ces, ne go ci an tes
e in dus tri a is.

O ex tra or di ná rio au men to que teve a pro du ção de café em
São Pa u lo, nos úl ti mos anos, atri bui-se prin ci pal men te aos imi gran tes
eu ro pe us e aos co lo nos de par ce ria. O mes mo vale para a me lho ria da
cul tu ra do al go dão. Os co lo nos ale mães ob ti ve ram lu cros es pe ci a is de di -
can do-se à cul tu ra de le gu mes e la ti cí ni os.

Qu an to mais nos apro xi má va mos da cos ta e avan çá va mos na
re gião des sas co lô ni as, tan to ma i or era o nú me ro de vi a jan tes, tro pe i ros,
car ros de bois, etc., que en con trá va mos, pa re cen do-nos ami ú de dis tin guir
nes se meio um com pa tri o ta ou pelo me nos um eu ro peu.

De po is de Pe nha, nos so peão, para le var-nos, por Bra gan ça,
para Jun di aí, en ve re dou por um ca mi nho ver da de i ra men te in tran si tá vel
por cima da ser ra Ne gra. Um lu ga re jo cha ma do Ser ra Ne gra foi a pri -
me i ra po vo a ção que al can ça mos, de po is de ár duo tra ba lho. Não foi
me nos tra ba lho sa a mar cha des de aí, atra vés de um vas to vale onde
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cor ria um gran de rio, por cima das fal das pe dre go sas da ser ra da Man ti -
que i ra, para a ci da de zi nha de Bra gan ça, si tu a da como que em um cal -
de i rão. Fun da da em 1797, é sede da mu ni ci pa li da de, nada ten do mais de 
im por tan te, além dis so.

Embo ra es ti vés se mos a qua tro lé guas de dis tân cia do ca mi -
nho de fer ro de Jun di aí, adi a mos a con ti nu a ção da vi a gem para o dia se -
guin te. A vila de Jun di aí, fun da da em 1656, foi sem pre uma es ta ção
prin ci pal para os vi a jan tes de man dan do Mi nas Ge ra is, Go iás, Mato
Gros so e ou tros des ti nos. A po pu la ção pa re cia com por-se uni ca men te
de ven de i ros e tro pe i ros, que en tra va ano e saía ano se ocu pa vam com o 
apres to e apro ve i ta men to de pe que nas ca ra va nas para as pro vín ci as.
Como tér mi no da li nha fér rea de São Pa u lo, a im por tân cia do lu gar au -
men tou mu i to nos úl ti mos anos, e por to dos os la dos se er guem bo ni tos 
edi fí ci os, tes te mu nho de que o aguar da um bri lhan te fu tu ro. Nas lo jas o
sor ti men to de ar ti gos ex pos tos ates ta tam bém o bem-es tar da po pu la -
ção que, como in ter me diá ria no co mér cio de pro du tos co lo ni a is, acu mu la
con si de rá ve is ca pi ta is. Alguns edi fí ci os pú bli cos atra em a aten ção do vi a -
jan te, en tre eles o mos te i ro dos be ne di ti nos, aliás, em par te ca in do em
ru í nas. Ain da an tes de 1867, essa vila es ta va em ple na de ca dên cia e apre -
sen ta va um qua dro bem tris te das con di ções do Bra sil. Hoje isso mu dou 
da ma ne i ra a mais fa vo rá vel.

A es tra da de fer ro que li gou Jun di aí ao por to de San tos tem
139 qui lô me tros e é uma das mais in te res san tes do Impé rio. Sua cons -
tru ção teve de en fren tar con di ções to po grá fi cas di fí ce is, que ti ve ram de
ser con tor na das, com gran de dis pên dio, por meio de mu i tas pon tes, vi a -
du tos e tú ne is. Um dos tú ne is tem o res pe i tá vel com pri men to de 591,3
me tros. O trá fe go se faz, numa par te da es tra da, em pla no in cli na do, por 
meio de lo co mo ti vas apro pri a das. Num tre cho onde se gal ga a ser ra do
Cu ba tão, a li nha sobe nada me nos de 800 me tros numa dis tân cia ho ri -
zon tal de apro xi ma da men te 8.000 me tros.∗ A si tu a ção fi nan ce i ra des ta
em pre sa, que está nas mãos duma com pa nhia in gle sa, é mu i to só li da.
Espe ra-se, com ra zão, um au men to dos lu cros, com o pro lon ga men to
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da es tra da até a flo res cen te ci da de de Cam pi nas, cen tro de cer ca de 200
plan ta ções de café e cana-de-açú car, no pla tô on du la do na re gião do rio
Ti e tê. No ano de 1874 a ren da da es tra da de fer ro atin giu 3.475:374$270 
réis, com um acrés ci mo, em com pa ra ção com o ano de 1872, de
1.462:754$925 réis. A ren da lí qui da de 1875 foi de 2.476:731$500 réis, o
que cor res pon de a um juro de 10,042% so bre o ca pi tal em pre ga do. Já
es tão sen do cons tru í dos di ver sos no vos ra ma is da es tra da.

Meu pri me i ro cu i da do, quan do che guei a Jun di aí, foi, de po is
de en con trar mos uma hos pe da ria, ven der meu ca va lo e pe tre chos inú te is,
para to mar o trem mais de sem ba ra ça do de ba ga gem. Con se gui isso no
mes mo dia da nos sa che ga da. Não foi sem pe sar que me se pa rei do meu 
ca va lo, que com rara re sis tên cia e do ci li da de me le vou por re giões inós -
pi tas e não pou co pe ri go sas, ar ris can do co ra jo sa men te a pró pria vida.
Foi mais di fí cil para o Pa dre Je rô ni mo des fa zer-se do seu ro ci nan te, que
nos úl ti mos dias co me ça ra a man car, além de os ca va los em Jun di aí te -
rem me nos va lor do que os bo ni tos e for tes mu a res, em ge ral pre fe ri dos.
Como o Pa dre Je rô ni mo ti nha ou tros ne gó ci os a tra tar na vila, não se
po dia de sem ba ra çar tão de pres sa e ten ci o na va de mo rar-se em São Pa u lo,
re sol vi pros se guir so zi nho a vi a gem, mes mo por que sen do a par ti da do
va por, como sou be, es pe ra da para qual quer dia, em San tos, po de ria
per dê-lo.

O Pa dre Je rô ni mo e eu tí nha mo-nos dado tão bem na vi a -
gem, que foi com pe sar que ti ve mos de nos se pa rar, e um for te aper to
de mão de des pe di da deu ex pres são a esse sen ti men to. A des pe i to das
re pe ti das in da ga ções, de po is, nun ca mais tive no tí ci as do meu com pa -
nhe i ro de vi a gem.

A afe i ção do peão por nós era me nor, pois as sim que re ce beu 
a sol da da que lhe era de vi da, e mi nha ge ne ro sa gra ti fi ca ção, afas tou-se,
sem se im por tar mu i to co nos co.

Per cor ri, qua se vo an do, no dia se guin te a ma ra vi lho sa re gião
en tre Jun di aí e San tos. Só me per mi ti uma pe que na de mo ra na ca pi tal da 
Pro vín cia de São Pa u lo, que se es ten de pi to res ca men te pelo pla nal to de
Pi ra ti nin ga. A ci da de in te res sou-me tan to mais por me ter sido des cri ta
como um das mais be las ci da des pro vin ci a nas do Bra sil e da tar da épo ca 
da mais an ti ga co lo ni za ção dos je su í tas. No ano de 1554 já de via ter sido 
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re za da mis sa ali, em lou vor do após to lo São Pa u lo; em 1746 foi ele va da
à sede de bis pa do.

No seu as pec to, até onde pude ob ser var, a ci da de não se di fe -
ren cia em nada das ou tras ci da des bra si le i ras, en con tram-se, po rém, en tre
as ca sas, mu i tas de belo gos to ar qui te tô ni co e de mais de um an dar, mas a 
ma i o ria é de ta i pa. Den tre as mu i tas igre jas e con ven tos não há um, com
ex ce ção dos con ven tos dos fran cis ca nos e dos car me li tas, cu jas tor res têm 
uma cú pu la pe cu li ar, que se di fe ren cie do co mum das igre jas bra si le i ras.
Os con ven tos mais an ti gos, apro ve i ta dos aqui e ali para re par ti ções pú -
bli cas, são es pa ço sos, mas, ex te ri or men te, la men ta vel men te des cu ra dos, e
a ge ra ção de hoje per mi te de modo es pan to so, por fal ta de sen so ar tís ti co 
e de bom gos to, que não se pre ser ve o pou co que ain da exis te. Como
exem plo cito só o arco do por tal de uma igre ja, tra ba lha do em belo már -
mo re ita li a no, que foi pin ta do a óleo, de uma cor ama re la suja.

A uni ver si da de que São Pa u lo pos sui está ins ta la da num an ti go
con ven to fran cis ca no. Fal tou-me tem po para vê-la por den tro.

São Pa u lo tem cer ca de 20.000 ha bi tan tes, en tre os qua is se
con tam bas tan te ale mães. Modo de vida ale mão e in fluên cia ale mã fa -
zem-se tam bém sen tir de di ver sos mo dos, e ga nham di a ri a men te mais
ter re no.

Os pa u lis tas se or gu lham mu i to dos seus ins ti tu tos ci en tí fi cos
e de ma is ins ti tu i ções pú bli cas e crê em que nis so não fi cam atrás, mes mo,
de ci da des eu ro péi as. Até que pon to tem isso fun da men to, não tive
tem po de ave ri guar, no pou co que me de mo rei lá. Os ar re do res da ci da de 
são ma ra vi lho sos; si tu a dos numa re gião aci den ta da, per ten cem ao nú me ro 
dos pon tos mais en can ta do res des sa pro vín cia. Os ha bi tan tes, po rém,
não se in te res sam mu i to por fa zer re al çar es sas be le zas na tu ra is por
meio de jar dins e ou tros me lho ra men tos.

O tra je to de trem en tre São Pa u lo e San tos é cur to e cons ti tui
o tre cho mais in te res san te de toda essa via fér rea, por ser o ter re no aí
mais im pér vio e pi to res co. Como a Estra da de Fer ro Mauá, no Rio de
Ja ne i ro, se gue em di re ção às al can ti la das mon ta nhas da cos ta, que gal ga
pela for ma que já fi cou dito, até en con trar seu tér mi no na en can ta do ra
en se a da de San tos.

Já era tar de quan do che guei, mas so brou-me ain da al gum
tem po, nes se dia, para apre ci ar, à luz do cre pús cu lo, su bin do por uma
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co li na que fi ca va per to, en ci ma da por uma ca pe la, o pa no ra ma da ci da de 
e do por to. San tos foi uma das mais an ti gas co lô ni as do Bra sil, da tan do
do ano de 1546; não al can çou, po rém, ape sar de toda essa ida de, gran de
ex ten são. Até pou co tem po con ta va só 10.000 ha bi tan tes; des de a ina u -
gu ra ção da Estra da de Fer ro de São Pa u lo ob ser vou-se um au men to de
trá fe go e um acrés ci mo de po pu la ção. Ain da res tam al guns be los edi fí ci os 
dos tem pos an ti gos na ci da de, que é tam bém sede de al guns de par ta -
men tos do go ver no. Do lado do por to a ci da de pa re ce im por tan te; do
pon to, po rém, onde eu es ta va, so bre a ci ta da co li na, via-se que de fato
se es ten dia mu i to, mas que ti nha pou ca lar gu ra.

A ca pe la de que fa lei aci ma es ta va aber ta e en trei para ver
tam bém seu in te ri or. Qu a se to das as pa re des es ta vam co ber tas de ex-vo tos
em for ma de mem bros mol da dos em cera, mu le tas, co ra ções, e co i sas
se me lhan tes, o que de i xa va per ce ber que se atri bu ía gran de po der mi la -
gro so à ima gem da Vir gem exis ten te no al tar. Mas em par te al gu ma se
mos trou lá em cima um ser hu ma no, e só duas ca bras sal ta vam di an te da 
igre ji nha, pro cu ran do o pas to en tre a rel va, sem se in co mo da rem com a
mi nha pre sen ça.

O pa no ra ma di an te de mim pa re ceu nes se mo men to inun da do
de ouro; seus tons ma ra vi lho sos, suas li nhas pi to res cas não se po dem
des cre ver com pa la vras. No pri me i ro pla no, as ca sas, de uma al vu ra des -
lum bran te, es pa lha das por gran de ex ten são, a flo res ta de mas tros no
por to, a su per fí cie es pe lhan te do ca nal que con duz ao mar lar go com a
sua fa i xa de ver de es cu ro de man gue nas mar gens, mais adi an te, para a
es quer da, a ilha Engua guaçu, e ao sul, na en cos ta dum pe nhas co, na ilha
de San to Ama ro, o con tor no do for te da bar ra, do mes mo nome, fun -
dem-se num qua dro tão gran di o so quan to en can ta dor. Se quan do subi
ti nha vol ta do mi nha aten ção para a ve ge ta ção atra vés da qual se abria a
ve re da ser pe an te, pren dia-a, ago ra ao des cer, a va ri e da de de vis tas da ci -
da de e do cam po que se apre sen ta va a cada vol ta da sen da, por en tre o
mato. No sopé da co li na pas sei por um con ven to que, num iso la men to
bu có li co, con vi da va à me di ta ção. Encon trei jun to a uma fon te que, a pe -
que na dis tân cia, só com o seu mur mú rio já sa cia a sede do vi a jan te, um
me ni no de olhos es cu ros e ca be los pre tos, por quem sou be que a co li na
a que su bi ra era o Mon te ser ra te, com a igre ja de Nos sa Se nho ra do
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Mon te ser ra te, cujo gran di o so pa no ra ma é ga ba do por to dos os es tran -
ge i ros.

Ti nha-me hos pe da do numa casa em uma rua do cais, apa ren te -
men te a rua prin ci pal, que ti nha o pom po so nome de ho tel. Se já me ti -
nha an tes hor ro ri za do, no meu ín ti mo, com a imun dí cie nas ruas, pa re -
cia-me ago ra in sig ni fi can te e qua se não va len do a pena men ci o nar o que
vira an tes, com pa ra do com a fa bu lo sa su je i ra que en con tra ra ali. Tudo era 
sór di do, e os ho te le i ros, fran ce ses na tos, ex ce di am, na sua in di fe ren ça
di an te da que la imun dí cie, ao mais ne gli gen te dos bra si le i ros. A hos pe de i ra 
era cer ta men te tão vo lu mo sa, que lhe se ria pe no so, com o ca lor abra -
sa dor, que di zem re i nar sem pre em San tos, an dar pe los quar tos do ho tel
in ci tan do os cri a dos. Pas sa va a ma i or par te do tem po na ja ne la vol ta da
para o por to, de i xan do es ca par num tom di la ce ran te o sus pi ro: “Mon
Dieu, quel le cha le ur!” e en xu gan do com o len ço o suor lhe pe le jan do no
ros to, que não de via ter sido feio. Co mi go, no ho tel, alo ja va-se toda uma
com pa nhia de ra tos, que ao ano i te cer se di ver ti am na pra ia, per to, e, sem
res pe i to pela or dem que de via re i nar na casa, só tar de da no i te vol ta vam
para seus es con de ri jos no ho tel. O me lhor da casa era a ex ce len te co mi da, 
que eu sa bo re a va com tan to mais pra zer por já es tar far to da sen sa bo ria
da co mi da bra si le i ra du ran te a vi a gem de mu i tas se ma nas pelo in te ri or.

Encon trei no dia se guin te, na agên cia do va por, as mi nhas
ma las ma i o res, que des pa cha ra do Rio, de ma ne i ra que a con ti nu a ção da
vi a gem de pen dia uni ca men te da che ga da e par ti da do pri me i ro va por.

Pro por ci o nou-me ale gre di ver são o co nhe ci men to que fiz, em 
San tos, de um pa trí cio que fez ques tão de me apre sen tar no Clu be Ale -
mão. Não sei a quan to mon ta o nú me ro de ale mães re si den tes em San tos
e não pude ob ter da dos exa tos do meu ci ce ro ne; con tu do, seu nú me ro
deve ser de al gu mas cen te nas. Em todo caso, são bem uni dos, e tor na -
ram as sim pos sí vel uma vida so ci al agra dá vel, que de po is das li des do
dia, pelo me nos em par te, ame ni za va a sa u da de da pá tria lon gín qua.

Nes se en tre tan to, o tiro de ca nhão anun ci a va a che ga da do
va por an si o sa men te es pe ra do, e cor ri para pro vi den ci ar so bre o ne ces -
sá rio à con ti nu a ção da vi a gem. À no i te já eu es ta va a bor do e de i xa va,
com o va por bra si le i ro Ge ren te, a bela en se a da de San tos, cu jas be le zas
na tu ra is fi ca vam gra va das na mi nha men te tão ines que ci vel men te quan to
as da baía do Rio de Ja ne i ro.
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Ca pí tu lo XV

VIAGEM, VIA RIO GRANDE, PARA PORTO ALEGRE

Não há dú vi da de que as vi a gens cos te i ras em va po res
bra si le i ros não per ten cem ao rol das co i sas agra dá ve is, na que las ter ras; e 
o na vio que o aca so me des ti nou não era de mol de a mo di fi car mi nha
opi nião já uma vez fir ma da con tra os ci ta dos va po res. Para cú mu lo, o
na vio era mal cons tru í do e jo ga va ter ri vel men te, mes mo no mais cal mo
dos ma res. Não ad mi ra va, pois, que eu, de po is de ter es ta do tan to tem po
em ter ra, ti ves se no va men te al guns li ge i ros aces sos de en jôo, que jun ta -
men te com os in fa lí ve is pa ra si tas de bor do me fi ze ram fi car mu i to mal
dis pos to. A be le za da cos ta, ao lon go da qual na ve gá va mos, não con se -
guiu, por isso, pren der mi nha aten ção, ao prin cí pio, e só quan do nos
apro xi má va mos do por to de Des ter ro foi que me re a ni mei e ale grei-me
com o novo pa no ra ma que se apre sen ta va aos meus olhos. A ci da de
ofe re ce uma bela vis ta, mas não cor res pon de, as sim que se pisa nela, à
ex pec ta ti va que se an te ci pa. Pra ças e ruas ir re gu la res e ca sas de as pec to
mu i to mes qui nho, cal ça men to co ber to de ca pim ou ca mi nhos sem ne -
nhum cal ça men to e com pro fun dos sul cos dão à ci da de um as pec to de
de ca den te. Só os ar re do res e a si tu a ção do por to em pres tam a Des ter ro



ma i or en can to. Os edi fí ci os pú bli cos, no que con cer ne à be le za ar qui te -
tô ni ca, qua se que não vale a pena men ci o nar, e mes mo o pa lá cio do
pre si den te da Pro vín cia de San ta Ca ta ri na, de que a ci da de é a ca pi tal, é
só uma casa par ti cu lar co mum. Des ter ro pode ter de 10.000 a 12.000
ha bi tan tes, na ma i or par te co mer ci an tes, in dus tri a is, etc., que em pre gam 
sua ati vi da de mu i to pro ve i to sa men te de vi do às nu me ro sas co lô ni as exis -
ten tes nes ta pro vín cia. Uma in dús tria es pe ci al do lu gar, que cha mou
mi nha aten ção as sim que de sem bar quei e à qual se de di ca gran de par te
da po pu la ção, é a de flo res ar ti fi ci a is e ob je tos de ador no fe i tos de pe nas,
es ca mas de pe i xe ou os cha ma dos pal mi tos e ou tras ma té ri as-pri mas na -
tu ra is, como con chas, etc. Des ter ro e Rio de Ja ne i ro são as ci da des onde 
se fa bri cam es pe ci al men te es ses ar ti gos, al guns dos qua is cus tam mais
caro que ge nu í nas jói as de ouro; às flo ris tas (na sua ma i or par te jo vens
ne gras e mu la tas) de Des ter ro fal ta, po rém, bom gos to. Von Tschu di é
da mes ma opi nião, achan do que me re cem mais lou vo res sua pa ciên cia e 
apli ca ção do que a be le za dos ob je tos que con fec ci o nam.

Em ge ral há mu i ta vida nas ruas, e só nas ho ras do meio-dia,
quan do o sol dar de ja ine xo rá vel so bre a ci da de, pri va da de vi ra ção pe las
mon ta nhas que a cer cam, é que ruas e pra ças fi cam de ser tas, e, quan do
mu i to, ca va los e mu a res pas tam, sa ci an do-se na gra ma que cres ce vi ço sa 
en tre as pe dras do cal ça men to. Acon te ce tam bém que, sem le var em
con ta a hora abra sa do ra do meio-dia, pas sam sen ten ci a dos car re ga dos
de fer ros e es col ta dos, por que Des ter ro ser ve tam bém ao go ver no
como lu gar de de gre do para cri mes mais gra ves.∗ São fi gu ras de as pec to 
te ne bro so, cu jos uni for mes azu is, com guar ni ções en car na das, se re co -
nhe cem de lon ge. Con quan to es ses ho mens es te jam, qua se como os ga lés 
fran ce ses, pre sos dois a dois, por pe sa das ar go las de fer ro, se ria er rô neo
jul gá-los to dos cri mi no sos me re ce do res de pena ca pi tal. A es co lha dos
sen ten ci a dos acor ren ta dos não é sem pre fe i ta com o ne ces sá rio cu i da do, 
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não de vem ser con fun di das com as tam bém nu me ro sas co lô ni as mi li ta res.



pa re cen do só se ter em vis ta a du ra ção da sen ten ça. Acon te ce, por isso,
que fi cam cada vez mais ca le ja dos mo ral men te. Em ge ral as pri sões são,
an tes de tudo, um lado fra co da ad mi nis tra ção no Bra sil. Fal tam-lhes
não só edi fí ci os ade qua dos aos seus fins, como a aten ção e di re ção ne -
ces sá ri as à re ge ne ra ção mo ral dos de lin qüen tes. Nes te sen ti do é ain da a
ca pi tal, Rio de Ja ne i ro, que está me lhor apa re lha da. Nas pro vín ci as con -
ten tam-se com edi fí ci os des ti na dos a ou tros fins ou com a de ten ção dos 
con de na dos em ilhas e for ta le zas na cos ta. Os sen ten ci a dos não têm que 
se que i xar duma vi gi lân cia por de ma is ri go ro sa, cir cuns tân cia de que fre -
qüen te men te se apro ve i tam, fu gin do e de sa pa re cen do para nun ca mais
se rem vis tos. Mas, se se sub me tem ra zo a vel men te às or dens das au to ri -
da des da pri são, é-lhes per mi ti do, sob a vi gi lân cia dum sol da do, irem de
dois em dois pro cu rar, na ci da de ou po vo a ção onde es tão, qual quer ser -
vi ço, seja como ar tí fi ce, como car re ga dor ou qual quer ou tro tra ba lho, de 
cuja re mu ne ra ção te rão uma par te. Le gal men te se dis tin guem Ca sas de
De ten ção, Ca sas de Cor re ção e De gre dos, em to dos os qua is o nú me ro
de con de na dos por aten ta dos con tra pes so as cons ti tui a ma i o ria.

No ca mi nho para o te lé gra fo, não pude con ter meu es pan to
di an te da es tre i te za das ruas. Ten ci o na va te le gra far para o Sul, onde era
es pe ra do, mas não pude fazê-lo por que o te lé gra fo ha via já mu i tos dias
não fun ci o na va, por um mo ti vo qual quer, e tive de vol tar para o por to
sem ter po di do fa zer o que pre ten dia.

Des ter ro é o pon to de onde as co lô ni as ale mãs de San ta Ca ta -
ri na ir ra di am. Entre elas men ci o na rei ape nas a de Blu me nau, fun da da
em 1852 por um par ti cu lar, que em 1860 caiu nas mãos do go ver no, e
que em 1876 con ta va 7.621 ha bi tan tes. Essas co lô ni as fi cam a pou cos
dias da ca pi tal, onde a in fluên cia do ele men to ale mão na vida pú bli ca é
evi den te. No Ho tel Bra sil, na Pra ça do Pa lá cio, aon de o aca so me le vou,
vi san do re fres car-me um pou co, en con trei mu i tos ale mães re u ni dos e
en tre eles o ho te le i ro, um com pa tri o ta di li gen te, que jun ta va à qua li da de
de ho te le i ro a de den tis ta, com gran de cli en te la na ci da de e nos su búr bi os. 
Con quan to não me ti ves se no mo men to apro ve i ta do des ta sua úl ti ma
arte, sen ti-me seu de ve dor pela ou tra, a arte cu li ná ria de sua casa.

Ao ano i te cer pre pa ra mo-nos para con ti nu ar a vi a gem, e de i xei 
a en can ta do ra baía. Um ca rac te rís ti co do por to é sua pou ca pro fun di da de, 
que não per mi te a to dos os na vi os fun de a rem lá; é tam bém bas tan te
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di fí cil en trar nele sem cor rer ris co na pas sa gem pelo ca nal de aces so,
bas tan te es tre i to. Em di ver sos lu ga res res tam ain da as mi nas de an ti gos
for tes do tem po dos por tu gue ses, que, me ti das en tre as pal me i ras e de -
ma is plan tas exó ti cas, mu i to con cor re ram para re al çar o pi to res co do
con jun to do qua dro. Entre eles o mais im por tan te é o ain da re la ti va -
men te bem con ser va do for te da ilha de Anhato mi rim, que ain da se dis -
tin gue por um por tal per fe i to em es ti lo gó ti co. Ao lon ge, até ao ex tre mo 
mais dis tan te do por to, es ten dem-se os sí ti os e chá ca ras, de que a ci da de 
está ro de a da, e que ace nam se du to ra men te den tre o ver de, à nos sa pas -
sa gem. Tudo apa re ce nes sa ter ra, que só vi à cla ri da de ofus can te do sol,
sob uma luz tão ami ga, que tive pena de dar ade us ao por to de San ta
Ca ta ri na, e ru mar para o sul, so bre as on das in qui e tas, para o ter mo já
não mu i to lon gín quo de mi nha vi a gem.

Por mu i to te di o sa que pa re ça a mu i tos uma vi a gem em ple no
mar, e por mu i to pou co que se pos sa es cre ver so bre a eter na mo no to nia 
do céu e mar, quan do não se quer to mar em con si de ra ção as ma ra vi lhas
do mar e a be le za in tra du zí vel dum céu es tre la do, como que pon ti lha do
de ouro cin ti lan te, tan to mais de le i to sos são os vá ri os qua dros dum país
novo que, numa vi a gem ao lon go da cos ta, se vão de sen ro lan do di an te
dos nos sos olhos. Sabe-se, ade ma is, que a pa ciên cia não será mais pos ta
a pro va pela de ma sia da du ra ção da vi a gem, in va de-nos uma dis po si ção
ale gre e mes mo os que são con cen tra dos e ta ci tur nos por na tu re za tor -
nam-se mais co mu ni ca ti vos do que tal vez ja ma is te nham sido. Foi o que
acon te ceu co mi go. Nun ca, du ran te toda a mi nha vi a gem, tra vei mais re -
la ções do que nes sa re la ti va men te cur ta dis tân cia en tre Des ter ro e o Rio 
Gran de do Sul.

Ao nú me ro das pes so as mais ori gi na is que en con trei en quan to
es ti ve no con vés per ten cia um jo vem ale mão, que vi nha do Rio de Ja ne i ro 
e ia para São Le o pol do. Seus pais ti nham-lhe dado di nhe i ro bas tan te
para a vi a gem, mas em vez de com prar um bi lhe te de pri me i ra ou se -
gun da clas se, pa ga ra di ver sas pe que nas dí vi das no Rio e fi ca ra só com o
bas tan te para pa gar uma vi a gem na úl ti ma clas se. Nes sa clas se não se
for ne cia co mi da aos pas sa ge i ros, que ti nham de co mer à pró pria cus ta; e 
para não pas sar fome du ran te os sete dias de vi a gem, mu ni ra-se do ali -
men to mais ba ra to qua se que ex clu si va men te. Fi cou-me por isso mu i to
gra to, quan do, de po is de ter dito qual era sua di e ta de vi a gem, eu lhe
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man da va pão, bo la chas de mu ni ção e car ne as sa da fria, da abun dan te
mesa da pri me i ra clas se. Eu sen tia ar re pi os ao pen sar nes sas re fe i ções
ex clu si vas de la ran jas, por ser jul ga do pe ri go so o abu so das fru tas do Sul 
pe los eu ro pe us re cém-che ga dos. Atra vés de con ver sas com esse jo vem,
fi quei sa ben do que a ins tru ção dada aos ale mães cri a dos no Bra sil era,
em par te, mu i to de fi ci en te, e que sua es fe ra era mu i to cir cuns cri ta; pelo
me nos pou co pude ob ter des se re pre sen tan te da na ci o na li da de ale mã no 
Bra sil so bre as con di ções das co lô ni as no sul do país, que era o que mais 
me in te res sa va. Obti ve mais in for ma ções de um se nhor de ida de, que
por mu i tos anos ti nha sido co mer ci an te no Rio Gran de, re ti ra ra-se de -
po is para Dres den e vi nha ago ra da Eu ro pa fa zer uma vi si ta. A prin cí pio 
sen tia gran de in cli na ção, como sói acon te cer em pa í ses es tran ge i ros e de 
par te de mu i tas pes so as, para li gar toda sor te de su po si ções às mi nhas
per gun tas de no va to cu ri o so. Só de po is que se con ven ceu de que eu não 
era as sim tão “ne gro novo”, como em ge ral cha mam os re cém-che ga dos 
ao país, abriu-se e con tou-me mu i tas co i sas, in te res san tes para mim, que 
mais tar de me cer ti fi quei se rem ver da de i ras.

A pre sen ça de um gru po de ita li a nos, com re a le jos e ma ca cos
ames tra dos, tor nou-se in cô mo da de vi do ao es pa ço mu i to aper ta do para
seus es pe tá cu los. Me ses de po is en con trei-os de novo numa ven da nas
co lô ni as ale mãs, onde na tu ral men te não po di am es tar mu i to con ten tes
com o seu ne gó cio, por quan to os pa ren tes de seus pu pi los ames tra dos
se mos tra vam di a ri a men te aos olha res dos ha bi tan tes, ale gres e em ple na 
li ber da de.

A so ci e da de a bor do era, como se pode de du zir do que fica
aci ma, va ri a da e mu i to pró pria para se fa zer por ela um es tu do de po vos 
e na ci o na li da des. Sen ti-me as saz es tra nho no meio da que le car tão de
amos tra de gen tes. A proa, so bre tu do, exi bia gran de co le ção de ti pos
exó ti cos. Ne gros que per ten ci am à tri pu la ção, gen te de di ver sas co res
que acom pa nha va como cri a dos seus amos na vi a gem, al gu mas fa mí li as
de imi gran tes de ori gem ale mã, toda uma tro pa de sol da dos des le i xa dos, 
que com cer te za iam re u nir-se ao exér ci to que es ta va no Pa ra guai, ao
lado dos ita li a nos, a que aci ma me re fe ri, aco to ve la vam-se in dis tin ta -
men te.

No se gun do dia de po is da par ti da de Des ter ro apro xi ma -
mo-nos da te mi da bar ra do Rio Gran de, de cujo pe ri go todo vi a jan te
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tem bas tan te que con tar. Toda a cos ta pla na en tra tão gra du al men te no
mar que só em pou cos lu ga res é que os na vi os po dem apro xi mar-se
dela. Além dis so, apa re cem em di ver sos pon tos gran des e pe que nos
ban cos de are ia, lon ge da cos ta, que de vi do às cor ren tes ma rí ti mas
mu dam de lu gar de tem pos em tem pos. O pe ri go de en ca lhe tor na-se
ma i or quan do o mar re cua con si de ra vel men te, e a maré que so bre vém
for ma no vos ban cos de are ia.

O por to do Rio Gran de, que fica no ex tre mo do lago de água 
sa lo bra, la goa dos Pa tos, e que se co mu ni ca com o oce a no Atlân ti co
atra vés de um ca nal cur to e lar go, mas tam bém raso, é tido pe los ma ri -
nhe i ros como um dos mais te mi dos an co ra dou ros em toda a cos ta
ori en tal da Amé ri ca do Sul. Têm-se em pre ga do to dos os me i os para
evi tar o en ca lhe dos na vi os que se apro xi mam; um na vio de guar da, que
lhes man da tam bém o pi lo to, per to da ci da de, dá-lhes ao mes mo tem po
por meio do te lé gra fo se ma fó ri co a pro fun di da de da água na en tra da do 
ca nal. A des pe i to dis so o nú me ro de na u frá gi os por ano na bar ra do Rio 
Gran de é bas tan te gran de. A ar re ben ta ção das va gas na que la pe que na
pro fun di da de, so bre tu do com o mar gros so, ca u sa vi o len ta res sa ca, que
com a es pu ma e o bor ri fo ele van do-se a gran de al tu ra é avis ta da de lon ge, 
como uma mu ra lha bran ca no ho ri zon te. A pro fun di da de da água va ria
mu i to de pres sa, con ser va-se po rém mu i tas ve zes tão ex tra or di na ri a men te
ba i xa por tan to tem po, que na vi os mu i to car re ga dos ou de gran de ca la do
têm de fi car dias e se ma nas di an te da bar ra. Cada tem pes ta de joga na
cos ta no vas mas sas de are ia, que pou co a pou co mo di fi cam in te i ra men te 
o fun do do mar. Em par te al gu ma são pre ci sos pi lo tos mais há be is do
que os des se por to. Ti ve mos mu i ta sor te na nos sa che ga da, por que pu -
de mos en trar ime di a ta men te no por to. De am bos os la dos do na vio,
que en tra va por um ca nal as saz es tre i to, se gui ram-nos por mu i to tem po
ban dos dos cha ma dos bo tos, que apos ta vam car re i ra com o nos so va por 
e com sal tos lou cos pa re ci am dar cam ba lho tas. As mar gens mos tra -
vam-se des pi das de ve ge ta ção, pa re cen do inós pi tas e de ser tas com sua
are ia ama re la. As úni cas co i sas que se po di am ver em ter ra eram a
mes qui nha bar ra ca dum pes ca dor, cu jas re des se ca vam di an te dela, e os
inú me ros des po jos de uma em bar ca ção que ou tro ra dera à cos ta. A pró -
pria água to ma ra uma cor ama re la da, e de i xa va ver uma cor ren te za
bas tan te for te.

390 Oscar Canstatt



Da ci da de do Rio Gran de, de que se es ta va per to, não se viam 
se não as pon tas de al guns mas tros. De po is de cur to avan ço sur gi ram
tam bém mu i tas ca sas e pou co a pou co a ci da de, em toda sua ex ten são.
De fron te, na mar gem opos ta, avis tou-se tam bém, quan do se apro xi mou 
mais, uma po vo a ção, São José do Nor te, de fron te da qual os na vi os de
ma i or ca la do cos tu ma vam an co rar, en quan to no por to do Rio Gran de
só na vi os até nove fa den po dem fun de ar.∗ A flo res ta de mas tros com flâ -
mu las e ban de i ras de to das as na ções que cru zam os ma res cons ti tu iu,
ao dar a vol ta para en trar no por to, um es pe tá cu lo sur pre en den te. A
vida va ri e ga da que se agi ta em ter ra faz es que cer por al gu mas ho ras a
de so la ção da pla ní cie saá ri ca onde se er gue a ci da de.

Era exa ta men te meio-dia quan do o Ge ren te lar gou fer ro, e co -
me çou a cena, já mu i to mi nha co nhe ci da, do de sem bar que. To dos se
apres sa vam, se em pur ra vam e eram em pur ra dos, gri ta vam e eram gri -
ta dos, de ma ne i ra que um bu lí cio en sur de ce dor subs ti tu iu o cos tu ma do
zun zum no va por. O bu lí cio não era me nor no cais, do qual se es ta va
afas ta do ape nas al guns 15 pas sos e de onde to dos que ri am che gar pri -
me i ro a bor do por uma es tre i ta pran cha, par te para re ce ber ami gos es -
pe ra dos, par te para re ce ber ob je tos, car tas e no vi da des da Eu ro pa.
Numa con fu são ba bé li ca, che ga vam-me aos ou vi dos pa la vras em in glês,
fran cês, ale mão e por tu guês, e tive tra ba lho para, com o au xí lio de três
ne gros, sa far-me, com a mi nha ba ga gem, da que le caos.

Pro cu rei um co mer ci an te ale mão, para quem tra zia uma car ta
de re co men da ção, que me hos pe dou em sua casa com a ca ti van te hos pi -
ta li da de que se en con tra fre qüen te men te em pa í ses es tran ge i ros, e  o
bem-es tar que ela pro por ci o na é uma com pen sa ção das mu i tas pri va -
ções so fri das nas vi a gens por lon gín quas re giões.

Rio Gran de é uma ci da de in te i ra men te co mer ci al, onde qua se
não se co nhe cem ou tros in te res ses se não os do co mér cio. Acha-se este
na sua ma i or par te nas mãos de es tran ge i ros, en tre os qua is os ale mães
têm lu gar sa li en te. As ma i o res ca sas im por ta do ras per ten cem a fir mas
ale mãs, ou pelo me nos de ori gem ale mã. A con se qüên cia na tu ral é que,
en tre os na vi os an co ra dos no por to, gran de nú me ro ar vo ra a ban de i ra
ale mã. Ao lon go do cais o mo vi men to é gran de. Aí os ar ma zéns das
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gran des ca sas co mer ci a is al ter nam-se com as lo jas mais pe que nas de
ma ça me e toda es pé cie de pe tre chos para na vi os, ta ver nas de ma ri nhe i ros, 
hos pe da ri as, lo jas de to das as es pé ci es de ar ti gos e agên ci as de tudo o
que se re la ci o na com o mar. Mon tes de cou ros em pi lha dos e as man tas
de car ne de sen ro la das ao sol para se car mos tram logo qua is são os prin -
ci pa is ar ti gos de co mér cio da pro vín cia; sub me tem, po rém, com seu
che i ro re pug nan te, o ner vo ol fa ti vo dos re cém-che ga dos a uma dura
pro va. O pez, o sebo e o al ca trão amon to a dos tam bém con cor rem para
im preg nar a at mos fe ra, na re don de za de um aro ma nada agra dá vel.
Lou ros fi lhos de Albi on e ne gros de ca ra pi nha mo vi men tam-se en tre
es ses te sou ros, pro cu ran do, cada um ao seu modo, ga nhar o me tal so -
nan te.

A ci da de é em ge ral me lhor cons tru í da e mais bo ni ta do que
o que se está acos tu ma do a ver no Bra sil, e mu i tas cons tru ções, lo jas e
ins ta la ções de no tam cer to luxo e abas tan ça. Sur pre en deu-me, por exem -
plo, o ele gan te sa lão de um ca be le i re i ro, que te ria tão bem cor res pon di do
às exi gên ci as de Pa ris e Vi e na, como es ta va cor res pon den do às de Rio
Gran de. Os edi fí ci os pú bli cos, ao con trá rio, eram ex ces si va men te des -
pre ten si o sos; en tre eles só um bo ni to hos pi tal cha mou mi nha aten ção.
A ex tre mi da de sul da ci da de está cer ca da de al guns for tes, que se des ti -
nam à sua pro te ção con tra um ata que pelo lado de ter ra. Pres tam, po -
rém, mais ser vi ços con tra o avan ço das mas sas de are ia, fora da ci da de,
que con tra ini mi gos hu ma nos.

A con vi vên cia, en tre si, dos mu i tos ale mães em Rio Gran de,
como de ou tros es tran ge i ros, deu ori gem, além de aos clu bes das res -
pec ti vas na ci o na li da des, a uma ou tra so ci e da de que se des ti na ao en tre -
te ni men to de po is da fa i na e do afã do dia, dos eu ro pe us ba ni dos nes sa
cos ta are no sa. À no i te en con trei lá mu i tos com pa tri o tas, que com suas
his tó ri as me pu se ram a par de suas vi das no Rio Gran de, ora ale gres, ora 
tris tes. A des pe i to de seus vi vos pro tes tos, não pude de i xar de vi si tar
tam bém o pe que no te a tro bra si le i ro no qual es ta vam le van do He bra i ca
Actrí cia e Mas ca te ita li a no, duas pe ças, ne nhu ma das qua is me com pen sou
do hor rí vel ca lor que fa zia na que le tem plo da arte. O de sem pe nho, para
con di ções sul-ame ri ca nas, não foi de todo mau. Nos en tre a tos dis -
traí-me com o pano de boca or na do com uma re pro du ção de um qua dro
da ga le ria de Ver sa il les: “O so nho da fe li ci da de”, com al guns ca mun -
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don gos que se per se gui am com uma tran qüi li da de ad mi rá vel na ci ma lha
da cor ni ja do teto, e com as to i le tes mais va ri e ga das pos sí vel do ele men to
de cor que ocu pa va di ver sos ca ma ro tes. O re cin to do te a tro pode ser
mais ou me nos com pa rá vel ao do Wall ner-Te a ter, de Ber lim, ou ao de
um pe que no te a tro ale mão de ve rão. Impres si o nou-me de sa gra da vel -
men te o fu mar e cus pir, di an te dos ca ma ro tes e nos cor re do res, por um
pú bli co nada se le to, sem a me nor ce ri mô nia. De via ser meia-no i te
quan do, de po is des sa du vi do sa di ver são ar tís ti ca, pude pro cu rar a cama.

Empre guei o dia se guin te em di ver sas ex cur sões de re co nhe -
ci men to den tro e em vol ta de Rio Gran de, a pé e a ca va lo, que me pa re ce
su pér fluo des cre ver de ta lha da men te, por que o le i tor já deve ter for ma do 
um ex ce len te qua dro do Rio Gran de por meio das di ver sas des cri ções
co nhe ci das.

À tar de to mei no va men te um pe que no va por bra si le i ro que
de via le var-me, pela la goa dos Pa tos e pelo Gu a í ba, até Por to Ale gre. Só 
me di an te a ga ran tia de que vol ta ria den tro em pou co a Rio Gran de, para 
de mo rar mais tem po, foi que meu ob se qui o so an fi trião e o amá vel cír -
cu lo de no vos ami gos me de i xa ram par tir. A cha mi né do cos te i ro já pro -
je ta va no ar es pes sos ro los de fumo e a equi pa gem es cu ra já se pre pa ra -
va, por en tre gri tos e or dens, para içar a ân co ra e lar gar as cor ren tes que
o pren di am à mar gem, quan do en trei a bor do com a mi nha ba ga gem. O 
pi lo to to mou seu lu gar na pon te de co man do, en tre as duas ca i xas
das ro das, e, de po is do sino do na vio ter dado si nal três ve zes aos re tar -
da tá ri os, o na vio, bas tan te car re ga do de pas sa ge i ros e mer ca do ri as de
toda sor te, pôs-se em mo vi men to. Des cre veu um gran de arco em vol ta
da ci da de que, de vi do à ex tra or di ná ria es tre i te za do ca nal, de pen dia do
gran de lago, e, de i xan do a ilha dos Ma ri nhe i ros à es quer da a prin cí pio
pa re ceu-me to mar di re ta men te o rumo de São José do Nor te. O mais
pe ri go so, de vi do aos ex ten sos ban cos de are ia, é, se gun do me as se gu -
ra ram bra si le i ros a bor do, a pas sa gem na al tu ra de Pe lo tas, e a em bo ca -
du ra do rio São Gon ça lo. Mais adi an te o va por, que até aí avan ça ra ser -
pe an do, se guiu rumo mais ou me nos reto, no qual re pe ti da men te se per -
dia a cos ta de vis ta. Esta era, onde se avis ta va, qua se tão mes qui nha e
de so la da como a das pro xi mi da des de Rio Gran de, e a úni ca va ri an te
que se via em ter ra eram os fa róis eri gi dos para se gu ran ça da na ve ga ção. 
Apro xi ma mo-nos de po is tan to de al guns de les, que se po di am ver até
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de ta lhes da cons tru ção. Isso se deu, en tre ou tros, com os da Pon ta de
Bu ju ra e da Pon ta de Cris tó vão Pe re i ra. O nome de la goa dos Pa tos
pode ter-lhe sido dado de vi do a an ti ga men te, e ain da hoje, gran des
ban dos de pa tos da rem vida às suas águas, prin ci pal men te nos pon tos
onde de sem bo cam rios e as mar gens are no sas da la goa se trans for mam
em ter re nos pan ta no sos. Esses tri bu tá ri os se en con tram em gran de
nú me ro na mar gem oci den tal. Per to do rio São Gon ça lo fica o mais im -
por tan te, o rio Ca ma quã. Qu an do se de sen ca de i am as tem pes ta des do
su do es te nes sa la ti tu de, a la goa dos Pa tos se trans for ma em mar tem -
pes tu o so e te mi do, que já se pul tou mu i tos na vi os sob suas on das.
Qu an do se al can ça o ex tre mo nor te do lago a cos ta vai fi can do mais
aci den ta da e es tre i ta-se fi nal men te na pas sa gem de Ita o pã, for man do
uma gar gan ta, cuja en tra da está as si na la da por um fa rol. Aí de sem bo cam
os rios Ja cuí, Caí, dos Si nos e Gra va taí, já re u ni dos per to de Por to Ale gre, 
for man do um só gran de rio e to man do o nome de Gu a í ba. À se me lhan ça 
da en tra da da baía do Rio de Ja ne i ro, a pa i sa gem se tor na mais e mais
atra en te de mi nu to em mi nu to; a are ia de sa pa re ceu e em seu lu gar uma
ve ge ta ção opu len ta co bre as mar gens ri so nhas, as pon tas de ter ra e as
ilho tas.

Mu i to em bo ra, an tes de ter al can ça do esta par te, eu ti ves se
pas sa do uma no i te bas tan te agi ta da, sem ne nhum con for to, a bor do do
va por, e es ti ves se ain da com sono, pren deu-me mais do que dan tes a
con tem pla ção da pa i sa gem. De po is de al gu mas ho ras sur giu di an te de
nós Por to Ale gre, a ca pi tal da pro vín cia, que fica so bre uma lín gua de
ter ra, es ten den do-se lon ge den tro de um lago (La goa do Vi a mão), for -
ma do pela di la ta ção da ba cia de um rio. De bor do, a ci da de não ca u sa
im pres são de gran di o si da de e sim de gra ci o si da de. Lon ge da ci da de já se 
co me çam a ver ca sas de cam po e co lô ni as, que se es ten dem ao lon go da 
mar gem di re i ta que che ga até a um edi fí cio so li tá rio, com as pec to de
mos te i ro, o Co lé gio de San ta Te re sa. De re pen te, o na vio mu dou de
rumo e, dan do vol ta à lín gua de ter ra, en trou no por to. A ci da de pa re ce
si tu a da ain da mais pi to res ca men te des se lado, e os edi fí ci os su bin do em
for ma de ter ra ços, da mu i to ale gre Pra ça do Por to, har mo ni zam-se com
tan ta fe li ci da de com o qua dro ge ral, que a gen te se sen te in fa li vel men te
sur pre so. Essa agra dá vel im pres são de con jun to não fica di mi nu í da,
como em ou tras ci da des bra si le i ras, quan do se en tra nela.
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A che ga da do va por foi re ce bi da com o mes mo al vo ro ço que
em Rio Gran de; so men te o de sem bar que foi mais com pli ca do, por quan to 
o va por cos tu ma fi car lon ge da mar gem e inú me ros bar cos por fi am em
ofe re cer, cada um pri me i ro, seus ser vi ços aos re cém-che ga dos. Uma
mul ti dão de ha bi tan tes da ci da de en xa me ia, apro xi man do-se em es ca le res, 
a toda a for ça de re mos do na vio, pro cu ran do ain da de lon ge des co brir
na azá fa ma de bor do o ami go es pe ra do ou o co nhe ci do. A mim mes mo
não foi di fí cil des co brir, en tre tan tas ca ras es tra nhas, a de um pa ren te
pró xi mo a quem, pri me i ro que tudo, de via mi nha vi si ta a Por to Ale gre.
Está va mos se pa ra dos ha via mu i tos anos e foi gran de a ale gria de nos
tor nar mos a ver. Com esse en con tro li vrei-me do tra ba lho com a ba ga -
gem e sua con du ção, e de me ocu par de mi nha pes soa, nos dias ime -
di a tos. Pude, des de o co me ço, en tre gar-me à con tem pla ção do meu
novo meio.

Por to Ale gre, que, como Rio Gran de, foi fun da da no sé cu lo
pas sa do, cer ca do ano 1742, por co lo nos das ilhas dos Aço res, é uma
das ci da des bra si le i ras mais re gu lar men te cons tru í das e mais agra dá ve is.
De vi do ao ter re no aci den ta do da pe nín su la a mo no to nia das ruas re ti lí -
ne as é agra da vel men te in ter rom pi da e os es plên di dos pa no ra mas que se
go zam do alto de mu i tas ruas e par tes mais al tas da ci da de re ga lam os
olhos as sim que se os al can çam. No sul, a vis ta es pra ia-se por so bre a
la goa do Vi a mão, no nor te e nor des te, so bre a ex ten sa rede de rios a
que dão vida va po res e ve le i ros, e so bre o ho ri zon te dis tan te, para além
das mon ta nhas que se per dem na né voa azu la da, em cu jos va les es tão si -
tu a das as co lô ni as ale mãs de São Le o pol do, San ta Cruz e ou tras mais.
Par te con si de rá vel da vida ale mã veio, con tra toda ex pec ta ti va, de lá,
para a ca pi tal da pro vín cia. Dos 26.000 ha bi tan tes de Por to Ale gre, qua se
a oi ta va par te é de ori gem ale mã, e por isso é na tu ral que a cada pas so se 
en con trem com pa tri o tas, que em par te são re si den tes de pou co tem po,
ou tros ten do-se fi xa do lá há já mu i tos anos, e ou tros, ain da, já nas ci dos
e cri a dos no país e con si de ran do o Bra sil sua pá tria. Em com pa ra ção
com as ci da des bra si le i ras do Nor te, a po pu la ção ne gra é me nor. No
mais, a vida na rua não di fe re das ou tras.

As cons tru ções na par te sul da ci da de são fe i as; nas ime di a -
ções do por to, onde, en tra ano e sai ano, en tram nu me ro sos na vi os, as
ruas têm o as pec to das de gran des ci da des, e o go ver no faz mais para
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em be le za men to da pra ça do que para ou tro qual quer lo gra dou ro. O
mer ca do, edi fí cio de ver da de i ra be le za ar qui te tô ni ca, o te a tro, o ar se nal
de guer ra, o se mi ná rio, as fon tes ar tís ti cas, al guns hos pi ta is e mu i tas
ou tras cons tru ções fi ca ri am bem em qual quer ci da de eu ro péia. Entre as 
re si dên ci as par ti cu la res no tam-se mu i tas com dois e até três an da res, e a
ele gân cia de al gu mas par tes da ci da de, como, por exem plo, a Rua 7 de
Se tem bro, de i xa en tre ver a con si de rá vel abas tan ça da po pu la ção. Por to
Ale gre é a sede do go ver no pro vin ci al, re si dên cia de um bis po e o pon to 
cen tral de toda a ati vi da de in te lec tu al da Pro vín cia do Rio Gran de do
Sul, mas, no en tan to, o co mér cio ocu pa lá o pri me i ro lu gar. As ma i o res
fir mas são ale mãs, o que dá a esta pra ça cer ta im por tân cia para a Ale -
ma nha. O pe que no co mér cio é fe i to ex clu si va men te por bra si le i ros,
por tu gue ses e ele men tos de ou tras na ci o na li da des.

O pon to prin ci pal da ci da de é a Pra ça D. Pe dro II, onde fi -
cam o Pa lá cio do Go ver no, edi fí cio mo des to de um só an dar, a Ca te dral 
(Sé), a Mu ni ci pa li da de, o Sa lão de Ba i le (que não se deve con fun dir com 
ou tros fins, só ser vin do lá para ba i les)∗ e o Te a tro, não sem im por tân cia
da das as con di ções do Bra sil. É tam bém dig na de men ção a Ca de ia, si tu -
a da na ex tre mi da de mais avan ça da da pe nín su la, e, pelo seu la men tá vel
es ta do, a Casa dos Imi gran tes, na ex tre mi da de no ro es te, que não re co -
men da mu i to o des ve lo do go ver no pe los eu ro pe us que lá apor tam em
gran de par te ali ci a dos. O es pa ço onde ali são alo ja dos é apro ve i ta do ao
modo dos gran des na vi os de emi gran tes, di vi di do em com par ti men tos
qua dra dos de ma de i ra onde co lo cam um nú me ro ma i or ou me nor de
pes so as, para a tem po rá ria per ma nên cia. Du ran te mi nha per ma nên cia
em Por to Ale gre tive, mu i tas ve zes, oca sião de vi si tar a Casa dos Imi -
gran tes, pou co de po is da che ga da dos na vi os que os trans por tam, e ob -
ser var o que ia lá den tro. Re i na va en tão gran de mo vi men to nos com par -
ti men tos e no pá tio na fren te do edi fí cio, an tes si len ci o so. Em lu gar das
rou pas usa das a bor do ti ra vam das ca i xas e ma las as do min gue i ras, e en -
quan to um mem bro da fa mí lia fi ca va de guar da aos ob je tos es pa lha dos,
os res tan tes ini ci a vam seu pas se io atra vés da ci da de, para se fa mi li a ri zar
com a nova pá tria. Mu lhe res e ra pa ri gas iam e vi nham, pre pa ran do afa -
no sas nos fo gões, ins ta la dos pro vi so ri a men te nos vas tos pá ti os, uma re -
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fe i ção sim ples com os ví ve res que o go ver no for ne cia, en quan to ou tras
la va vam, na mar gem da la goa, bem per to da casa, gran de quan ti da de de
rou pa de que ti nham ur gen te ne ces si da de, por não te rem po di do fazê-lo 
até ali, não dis pon do se não de água do mar. Para corá-la e secá-la ser -
vi am-se de um can ti nho da Pra ça da Har mo nia, onde está si tu a da a
Casa dos Imi gran tes. A im pres são ge ral que se traz des sa hos pe da ria é
como se se en tras se no quar te i rão po bre de qual quer ci da de, e de que
cada ha bi tan te sen te um an se io na tu ral pelo pro me ti do el do ra do, en tre a 
opu len ta ve ge ta ção das co lô ni as ale mãs, e não raro tam bém uma su a ve
sa u da de da pá tria. Nin guém pa re ce in co mo dar-se mu i to com quem en tra, 
só de vez em quan do se en con tra um fun ci o ná rio que ocu pa o lu gar de
in tér pre te, no me a do pelo go ver no pro vin ci al, a quem está es pe ci al men te 
con fi a do o cu i da do e pro te ção dos no vos co lo nos. Pe di dos, que i xas e
re cla ma ções que eles fa çam em ale mão ou qual quer ou tra lín gua eu ro -
péia, ele en ca mi nha para as au to ri da des com pe ten tes, sem que, po rém,
seus es for ços se jam sem pre bem-su ce di dos. Me lhor su ce di da, na Casa
dos Imi gran tes, do que sua ati vi da de, é a da So ci e da de Ale mã de Be ne fi -
cên cia, que dis põe de con si de rá ve is re cur sos e se in te res sa sem pre pelo
bem-es tar e sor te dos co lo nos ale mães. Essa as so ci a ção foi fun da da em
1859 e tem, nos seus qua se vin te anos de exis tên cia, sem pre sus ten ta da
pela ve lha e nova pá tri as, e com a ren da do seu ca pi tal, que mon ta a
20.000 tá le res, sal vo mu i tos com pa tri o tas da mi sé ria. De modo não
me nos pro ve i to so se in te res sa o Con su la do ale mão pe los que che gam,
em to das as suas di fi cul da des, e é para de se jar que seus re pre sen tan tes
se mos trem sem pre tão enér gi cos e in te res sa dos quan to o atu al côn sul,
Herr Ter-Brüg gen.

A ci da de é rica de con su la dos e nos dias de fes ta pode-se fa zer
um es tu do com ple to das co res na ci o na is dos di ver sos pa í ses. Argen ti na,
Di na mar ca, Ingla ter ra, Fran ça, Itá lia, Pa í ses-Ba i xos, Áus tria, Por tu gal,
Espa nha, Uru guai, to dos es tão di plo ma ti ca men te re pre sen ta dos. A rua
prin ci pal da ci da de é a Rua da Pra ia, que se es ten de de um ex tre mo qua se
até ao ou tro em li nha reta, de sem bo can do na Pra ia do Pa ra í so. Nela
fi cam, en tre ou tros edi fí ci os, a Alfân de ga, feia es pé cie de pa lhe i ro, a
Te sou ra ria Pro vin ci al e os Arse na is. À sa í da da ci da de dá logo na vis ta o
gran de Hos pi tal da Mi se ri cór dia; mu i to sim ples, ao con trá rio, numa rua
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la te ral, a pe que na igre ja pro tes tan te, em cujo fron tão só a cruz in di ca
sua fi na li da de.

Por to Ale gre é ri ca men te do ta da de pra ças pú bli cas, e ao lado
das já men ci o na das exis te ain da, mu i to per to da ci da de, um gran de
cam po, a Vár zea, que ser ve de pi ca de i ro e pas ta gem para ca va los e bo -
vi nos. Lar ga es ca da ria, fe chan do uma es tra da, leva a um pra do, um pou co 
mais ba i xo, don de se goza um dos be los pa no ra mas de que Por to Ale gre 
é tão rico. Ver da de é que fal tam às mon ta nhas, no ho ri zon te, o ador no
das flo res tas, con tu do os tons pe cu li a res do fun do e os to pos das pal -
me i ras apa re cen do aqui e ali en tre as ca sas dão ao qua dro um ca rá ter de -
ci di da men te me ri di o nal. Qu a se to dos os dias a Vár zea ofe re ce um es pe -
tá cu lo di fe ren te. Um dia são as gran des ma na das de ca va los meio sel va -
gens, e gado bra vio, que vi e ram do alto da ser ra para se rem ven di dos,
guar da dos por tro pe i ros sal tan do de um lado para ou tro nos seus fe i os
ca va los, e no ou tro dia car re i ros acam pa dos de ba i xo dos seus car ros
to mam seu lu gar. Uma gran de fo gue i ra, por cima da qual fer ve o cal -
de i rão para a in de fec tí vel fe i jo a da, de fe i jão com xar que, e em cír cu lo
ao re dor dela as ca ras es cu ras de al guns ho mens in do len tes, po rém
for tes, con di zem per fe i ta men te com o ce ná rio exó ti co que o es pec ta dor 
en con tra aí. Ca va le i ros de car re i ra uti li zam tam bém mu i tas ve zes a am pla
are na para suas cor ri das. Che ga da a no i te a cam pi na fica de ser ta e uma
es pé cie de há li to se es pa lha me lan co li ca men te so bre ela como uma né voa, 
até per der-se no in fi ni to. Vol ta-se en tão, de bom gra do, ao con ví vio dos
com pa tri o tas, para es que cer que um mar imen so se pa ra aque las ter ras
da pá tria. A so ci e da de ale mã di vi de-se em mu i tas agre mi a ções, en tre as
qua is, du ran te mi nha per ma nên cia em Por to Ale gre, o Clu be e a Ger -
mâ nia eram as prin ci pa is. Nem num nem nou tra se in te res sa vam por as -
sun tos in te lec tu a is de ma i or re le vo, e as dis tra ções li mi ta vam-se prin ci -
pal men te ao jogo de car tas, bi lhar e dan ça a uma tem pe ra tu ra de 20 a 30 
gra us Réa u mur. As con ver sas, di an te da cer ve ja, a que uma par te dos co -
mer ci an tes aman tes do jogo de car tas e da dan ça se en tre ga va, ca re ci am
de subs tân cia. Só quan do re ben tou a gran de guer ra fran co-ale mã, em
1870, foi que a apa tia co mum ce deu lu gar a uma ma i or ani ma ção, e de -
po is de per cor ri dos com avi dez os jor na is ale mães che ga dos por to dos
os va po res, dis cu ti am-se ca lo ro sa men te as no tí ci as da pá tria. Eram en -
tão ex pos tas as mais es pan to sas hi pó te ses e te o ri as, e o exér ci to dos
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côn su les não se sen tia pou co exal ta do com a im por tân cia da si tu a ção
que se re fle tia so bre eles. O bo a to de Na po leão se ter su i ci da do foi re ce -
bi do com ex cep ci o nal in te res se, e deu lu gar a gran des apos tas en tre os
ale mães exul tan tes e os não pou cos ami gos dos fran ce ses, da ci da de.
Como acon te cia en tão na Ale ma nha, os jor na is lo ca is ao che ga rem no vos
te le gra mas pu bli ca vam edi ções ex tras, que eram anun ci a das ao pú bli co
ex pec tan te à cla ra luz do dia por meio de fo gue tes; e quan do che ga ram
as no tí ci as das vi tó ri as de We is sen burg, Wörth, Metz e Se dan, o jú bi lo
dos nos sos com pa tri o tas não co nhe ceu li mi tes.

A pro pó si to de jor na is devo ob ser var que a opi nião pú bli ca
em Por to Ale gre é tam bém re pre sen ta da por um ór gão ale mão de im -
pren sa, Die De uts che Ze i tung, que foi fun da do por uma so ci e da de anô ni ma
e que uma sé rie já lon ga de anos (foi fun da do em 1861) tem pro va do ser 
ca paz de sub sis tir. Seu pro gra ma era, em pri me i ra li nha, o com ba te aos
je su í tas e a re pre sen ta ção dos in te res se ale mães con tra as exi gên ci as bra -
si le i ras. Na se ção li vre, po rém, re fle te as dis sen sões par ti dá ri as que in fe -
liz men te nun ca ces sa ram en tre os ale mães, e em qua se to dos os nú me ros
da fo lha, que apa re ce duas ve zes por se ma na, po dem-se ver im pres sas as 
pro vas des sas dis se nsões. Na ci da de esse pe rió di co não tem, até ago ra,
com pe ti dor; em com pen sa ção são pu bli ca dos na pro vín cia, e por si nal
em São Le o pol do, mais dois ou tros pe rió di cos ale mães, dos qua is um,
que é tam bém ór gão dos je su í tas, foi fun da do, o que é mu i to sig ni fi ca ti vo, 
com ti pos des vi a dos da ti po gra fia do jor nal ale mão. O prin ci pal ali men to
in te lec tu al da po pu la ção ale mã, que em ge ral não tem ain da gran de ne -
ces si da de de mu i ta le i tu ra, é ti ra do das fo lhas ilus tra das e re vis tas pro ce -
den tes da Ale ma nha.

O hos pi tal ge ral, a que já me re fe ri, está ins ta la do numa es ca la 
ex tra or di na ri a men te alta e nele são tra ta dos para mais de mil do en tes
anu al men te. Po der-se-ia de du zir dis so que o cli ma da ci da de não é bom,
mas isso se ria uma de du ção er rô nea por que a ma i o ria dos do en tes, na
“Cha ri tas”, pro ce de das cer ca ni as da ci da de. O edi fí cio é qua dran gu lar, e 
cor re do res co ber tos, se me lhan tes aos de cla us tros, ro de i am um gran de
pá tio plan ta do de la ran je i ras. As en fer ma ri as são gran des, are ja das e ins -
ta la das in te i ra men te ao modo eu ro peu. À di re i ta da en tra da do im po -
nen te edi fí cio fica a far má cia e à es quer da os con sul tó ri os para os mé -
di cos. To dos os anos, no dia de Ano Bom, o hos pi tal é fran que a do para 
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vi si ta do pú bli co, o que para mu i tos do en tes é de sa gra dá vel e per tur -
ba dor. Pa re ce mais in con ve ni en te ain da te rem co lo ca do pró xi mo a esse 
no so cô mio o Qu ar tel-Ge ral da Gu ar da Na ci o nal, que sem a me nor con -
si de ra ção per tur ba sem ne ces si da de, mu i tas ve zes, du ran te o dia, com o
ru far de tam bo res, o sos se go ne ces sá rio aos do en tes. O ma ni cô mio,
tam bém ins ta la do nes se hos pi tal, é mu i to im per fe i to, obe de cen do, até
nos me no res de ta lhes, a prin cí pi os an ti qua dos. Ao lado da igre ja per ten -
cen te ao hos pi tal exis te uma es pé cie de jar dim, cer ca do por um muro,
para cujo cul ti vo e tra ta men to nada se faz, pelo que esse ter re no in cul to
tem um as pec to de so la dor. O nú me ro de mé di cos é con si de rá vel; tra ba -
lha vam lá 30 a 40, en tre os qua is qua tro ale mães. Ane xo ao hos pi tal há
tam bém um asi lo de ex pos tos.

Por to Ale gre, como as ou tras ci da des bra si le i ras, não se dis -
tin gue pela lim pe za, e a ne gli gên cia que re i na por toda par te, nes te sen -
ti do, é in fe liz men te mu i to ami ú de par ti lha da pe los ale mães das clas ses
mais ba i xas, já algo en ti bi a dos pelo cli ma. Isso acon te ce mais ou me nos
con for me as suas ori gens, por que os há de to das as pro ce dên ci as da
ve lha pá tria, lá ra di ca dos. Assim é que os ele men tos po me ra ni a nos e do 
Hosl te in são, de na tu re za, mais me ti cu lo sos que os ha bi tan tes do vale
do Nahe, e em ge ral os ale mães do nor te ape gar-se com mais afin co aos 
cos tu mes pá tri os, que os ale mães do sul.

A ci da de tem mu i tas es co las e ins ti tu i ções de ins tru ção se cun -
dá ria, nas qua is não se pro vê mu i to es pe ci al men te para os nu me ro sos
ale mães. A edu ca ção dos fi lhos é, por isso, em re gra, mo ti vo para os
nos sos com pa tri o tas vol ta rem para a Eu ro pa. Tudo o que se apren de
nas es co las bra si le i ras é in com ple to. O en si no de tra ba lhos ma nu a is às
me ni nas é ain da o mais to le rá vel. Vem a pro pó si to ob ser var aqui que é
mu i to co mum as bra si le i ras tra ba lha rem sen ta das no chão, com as per nas
cru za das à moda ori en tal. Em mu i tas es co las de me ni nas ado tam mes mo 
este cos tu me. Ser ve de mesa uma pe que na al mo fa da dura, que a pes soa,
tra ba lhan do, des can sa no colo e onde, quan do é pre ci so, pren de o tra -
ba lho.

As ins ti tu i ções de ins tru ção se cun dá ria mais dig nas de men ção
em Por to Ale gre são o Se mi ná rio Epis co pal e o Li ceu. Ulti ma men te têm 
sido fun da das al gu mas es co las se cun dá ri as par ti cu la res, por ale mães, das 
qua is se fala mu i to bem.
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Num pas se io pela ci da de, são as mu i tas fon tes pú bli cas, bem 
tra ba lha das, que en fe i tam as ruas e pra ças, que ca u sam mais im pres são 
ao vi si tan te. Uma das mais bo ni tas é a do Lar go do Por tão. Num tan -
que de már mo re de ta ma nho con si de rá vel er gue-se um pe des tal de
bron ze, so bre o qual, e aci ma de qua tro gran des con chas, há uma es ta -
tu e ta. Essa es ta tu e ta de bron ze re pre sen ta uma mu lher meio flu tu an -
do, ten do na mão es quer da flo res e uma es pi ga de tri go e na di re i ta um 
ca du ceu, de ven do re pre sen tar uma de u sa ou nin fa qual quer. Em re dor
da fon te cor re de li ca da gra de de fer ro, in ter rom pi da por pos tes em
for ma de has tes de lan ças. Infe liz men te o tan que de már mo re está
qua se sem pre va zio, e as fi gu ras, que de vi am jor rar água em cada bica,
es tão se cas; em lu gar de se apa rar ne las, ob tém-se a água para be ber
com o en car re ga do, que mora per to, a tro co de bom di nhe i ro. Toda a
ca na li za ção da água é tra ba lho duma com pa nhia in gle sa, que ob te ve,
con tra a ar re ca da ção duma taxa con si de rá vel, o pri vi lé gio de for ne cer
água à ci da de du ran te 30 anos.

A prin ci pal fon te de lu cros dos ha bi tan tes de Por to Ale gre é,
sem dú vi da, o co mér cio; à ci da de não fal tam, po rém, in dús tri as pró pri as,
en tre as qua is a fa bri ca ção de cha ru tos, al guns es ta le i ros, gran des ser -
ralha ri as, fá bri cas de vi na gre, cer ve ja ri as, tin tu ra ri as, fá bri cas de flo res e
se me lhan tes me re cem ser men ci o na das. Espe ci al men te de po is do au -
men to da po pu la ção ale mã as in dús tri as se de sen vol ve ram numa pro -
por ção im por tan te. Onde o mo vi men to é mais in ten so é no por to, para
onde os inú me ros pro du tos agrí co las, fe i jão, mi lho, fa ri nha, le gu mes de
toda es pé cie, ba ta tas, ce re a is, ta ba co e ou tros mais como cou ros, xar -
ques, to i ci nho, sebo, chi fres, etc., são trans por ta dos, em mas sa, em lan -
chões, e le va dos para o mer ca do, ou trans bor da dos para na vi os e ex por -
ta dos. Tra ba lhos de se la ria e pe dras se mi pre ci o sas, como ága tas e jas pes, 
são ex por ta das por aí.

A es tra da de fer ro que hoje, ao lado da na ve ga ção, ser ve ao
co mér cio e ao in ter câm bio com Por to Ale gre ain da não ti nha sido ina u -
gu ra da ao tem po de mi nha es ta da lá. Só uma li nha de bon des de tra ção
ani mal ti nha anos an tes man ti do a li ga ção en tre a ci da de e uma pe que na
igre ja da vi zi nhan ça (Me ni no Deus), onde se re a li za va anu al men te uma
ro ma ria e gran de fes ta. Fa zia tam bém al guns anos que o trá fe go des ses
bon des ti nha sido sus pen so. Qu al quer ex cur são ou vi a gem ao in te ri or da 
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pro vín cia ti nha de ser fe i ta ou pe los rios ou a ca va lo.∗ De se jo so de co -
nhe cer de visu as co lô ni as ale mãs, re sol vi vi a jar logo para São Le o pol do,
o dis tri to mais pró xi mo de las.
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∗  A es tra da de fer ro en tre gue ao trá fe go a 14 de abril de 1874, en tre Por to Ale gre e
São Le o pol do, cons tru í da com ca pi ta is in gle ses, e que de via pri me i ro ir até Ham -
bur ger Berg e de po is ser pro lon ga da para o in te ri or da pro vín cia, ti nha en tão uma 
ex ten são de 33 qui lô me tros.
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Ca pí tu lo XVI

SÃO LEOPOLDO E AS COLÔNIAS ALEMÃS

Tive mu i to tem po, du ran te a per ma nên cia na ci da de, para cu i dar
com va gar do meu apres to, e meu equi pa men to se tor nou tan to mais fá -
cil por ter po di do con tar com a ex pe riên cia de pes so as de mi nha in ti mi -
da de. Dos dois ca mi nhos que se ti nha en tão para es co lher, um por va por
flu vi al, pelo rio dos Si nos, e ou tro a ca va lo, pe los cam pos, es co lhi este,
por ter com pra do um ca va lo, em Por to Ale gre.

O ca mi nho, da ca pi tal, por meio do ter re no ba i xo, des cam pa do 
na mar gem es quer da do rio dos Si nos, até aos con tra for tes da ser ra, nas
pro xi mi da des do mon te Sa pu ca ia, pou co tem de in te res san te; de vez em 
quan do é tão mo nó to no, que me pa re ce des cul pá vel quan do, como me
acon te ceu, se co chi la sob o ca lor tro pi cal, em cima do ca va lo que avan ça 
num tro te ma cio. Tor na-se par ti cu lar men te te di o sa de po is de atra ves sar
o rio Gra va taí, e as mon ta nhas, que se de se ja al can çar, não que rem apro -
xi mar-se. Esse rio nas ce na co xi lha das Lom bas e é um dos aflu en tes do
Gu a í ba. Pro por ci o nou-me di ver são o en con tro com um ban do de aves -
tru zes, que se as sus ta ram quan do me apro xi mei e cor re ram cam po afo ra.

Eu ia acom pa nha do por um ale mão de Por to Ale gre, que
con ver sa va ama vel men te so bre a ter ra e o povo, e de sua con ver sa já



po dia de du zir que a vida ale mã na pro vín cia, es pe ci al men te nas co lô ni as, 
já es ta va mu i to mais de sen vol vi da do que em ou tra qual quer par te do
Bra sil.

Já no fim da tar de en tra mos na vila de São Le o pol do onde
des can sa mos até a ma nhã se guin te, num ho tel que, da das as con di ções
no Bra sil, era mu i to to le rá vel.

São Le o pol do está si tu a da na mar gem es quer da do rio dos
Si nos e cons ti tui o pon to cen tral do vas to cír cu lo de co lô ni as. Só uma
pe que na par te da vila fica na mar gem di re i ta, e um bar co faz o ser vi ço
de co mu ni ca ção.∗ Sua po pu la ção é de cer ca de 2.000 al mas e no todo
as se me lha-se a uma al de ia ale mã. Está tra ça da com mu i ta re gu la ri da de,
mas só numa rua é que a su ces são de ca sas não tem in ter rup ção. Ao
lado de ca sas tér re as vêem-se ou tras com mu i tos an da res; a edi fi ca ção
nas ruas trans ver sa is é mu i to fa lha da e a fal ta de cal ça men to em to das
elas dão ao todo um as pec to ru ral. Edi fí cio im por tan te a lo ca li da de só
pos sui um: a igre ja, em es ti lo gó ti co.

O lo cal para a fun da ção da po vo a ção foi mal es co lhi do, por
fi car num ter re no ba i xo, à mar gem do rio, e como nada se fez no sen ti do
de cons tru ção de di ques para sua pro te ção, acon te ce que anu al men te,
quan do o rio trans bor da, é ela afli gi da por gran des inun da ções.

Cabe bem di zer aqui algo so bre a fun da ção e ori gem da nova
pe que na Ale ma nha no sul do Bra sil.

Foi no ano de 1824 que D. Pe dro I, con ven ci do de que só o
tra ba lho li vre, fe i to por tra ba lha do res li vres, em lu gar da es cra va tu ra,
que com o tem po ha ve ria de de sa pa re cer, sa tis fa ria os an se i os de co lo ni -
za ção do Bra sil – de po is de al guns re sul ta dos fe li zes de ex pe riên ci as no
nor te do Impé rio –, man dou ali ci ar um nú me ro ma i or de ale mães para a 
co lo ni za ção do Rio Gran de do Sul. Sol da dos ale mães que tam bém ti -
nham sido ali ci a dos em ci da des ma rí ti mas ale mãs para ser vir no Bra sil
de vi am es ta be le cer-se no sul como agri cul to res, de po is de da rem ba i xa.
Por mu i to que a opi nião de en tão se ma ni fes tas se con tra a mi gra ção dos 
com pa tri o tas, con se gui ram se re u nir na Ale ma nha mais de 100 al mas, a
que fo ram des ti na das ca sas e lo tes de ter ra para cul ti vo, na pro pri e da de
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im pe ri al Fe i to ria Ve lha, à mar gem es quer da do rio dos Si nos, onde hoje
está si tu a da São Le o pol do. Espes sa flo res ta vir gem co bria ain da o solo,
e foi pre ci so toda per sis tên cia e di li gên cia dos co lo nos para tor nar es sas
ter ras aces sí ve is à cul tu ra. Des de en tão as jo vens co lô ni as pas sa ram a re -
ce ber re gu lar men te no vos re for ços da Ale ma nha, de ma ne i ra que já em
1830 o nú me ro de al mas se ele va va a 4.856. Não tar dou que as ter ras
ori gi nal men te do a das para a co lô nia fos sem in su fi ci en tes e foi ne ces sá rio
fa zer no vas e re pe ti das adi ções, de que nas ce ram as cha ma das pi ca das
que hoje se es ten dem até per to do sopé da ser ra. A ma i o ria era cons ti -
tu í da por ale mães do Mek lem burg, Po me râ nia, West fá lia, Prús sia-Re na na,
Prin ci pa do de Hes se, Pa la ti no bá va ro do Reno e prin ci pal men te do
Prin ci pa do de Bir ken feld, que fun da ram ali uma nova pá tria.

Cir cuns tân ci as po lí ti cas de ter mi na ram uma pa u sa no de sen -
vol vi men to da co lô nia de São Le o pol do por qua ren ta anos, du ran te os
qua is o pri mi ti vo tron co ale mão de co lo nos se fir mou ain da mais. Os
ata ques fre qüen tes de ín di os mais sel va gens im pe di ram os co lo nos de se 
ex pan dir e de ter mi na ram uma união mais fir me e a for ma ção de uma
co mu ni da de pró pria, por te rem tido até en tão um di re tor e te rem de po is 
fi ca do qua se in te i ra men te en tre gues a si pró pri os.

Gran de obs tá cu lo à con ti nu a ção do de sen vol vi men to de São
Le o pol do es ta va no fato do go ver no, em par te por fal ta de di nhe i ro, em
par te por fal ta de pes so al, de i xar de di vi dir e de li mi tar de vi da men te as
ter ras de cada co lo no. Os inú me ros ve xa mes, ri xas e pro ces sos re sul tan tes 
des sa ne gli gên cia não con cor re ram para atra ir no vos imi gran tes da Ale -
ma nha nem para ate nu ar a opi nião pre con ce bi da, lá, so bre o Bra sil. Só
de po is de mu i tos anos foi que o go ver no en xer gou essa si tu a ção e pro -
cu rou, com gran des sa cri fí ci os de di nhe i ro, cor ri gi-la.

Na vida po lí ti ca da nova pá tria os ale mães só ti ve ram a prin cí -
pio in ter ven ção mu i to pe que na, até que, in flu en ci a dos aos pou cos pe las
idéi as re pu bli ca nas pre va le cen tes nos es ta dos vi zi nhos, to ma ram par te
de ma si a do ati va na re vo lu ção de 1834. A re be lião to mou um de sen vol -
vi men to mu i to pe ri go so e com a sua du ra ção, de nove anos, ame a çou
anu lar to das as con quis tas das dé ca das an te ri o res. Uma vez ar ras ta dos
pela vo ra gem po lí ti ca, re cu sa ram ace i tar as pro pos tas de ne u tra li da de,
ten do uma par te to ma do o par ti do do go ver no le gal, e a ou tra, o dos
re bel des. A re be lião, cog no mi na da Gu er ra dos Far ra pos, re pre sen tou

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 405



pa pel de não pe que na im por tân cia na his tó ria do Bra sil, e ha bi tan tes
mais an ti gos de São Le o pol do lem bram-se ain da bas tan te dela, para
con tar com que ina u di ta te na ci da de e mes mo cru el co ra gem os ale mães
lu ta ram, em am bos os la dos. Para ma i or exas pe ra ção deve ter tam bém
con cor ri do a si tu a ção re li gi o sa dos par ti dos, por que co lo cou de um lado 
os ca tó li cos e do ou tro os pro tes tan tes, ao lado dos seus res pec ti vos
pá ro cos.

Des de essa épo ca o go ver no nun ca mais pôde ba nir in te i ra -
men te a pre o cu pa ção com a aglo me ra ção de tan tos es tran ge i ros num só 
lu gar, e como com o tem po o nú me ro dos co lo nos su bi ra a 12.000, pro -
cu rou co lo car os re cém-che ga dos em ou tros lu ga res, mais dis tan tes.
Entre ou tras, fo ram en tão cri a das as co lô ni as de Novo Mun do, San ta
Cruz, etc., e te ri am pre fe ri do co lo nos de ou tras na ci o na li da des, se os
ale mães não ti ves sem pro va do em tão alta es ca la se rem os úni cos à al tu ra
da ta re fa da co lo ni za ção.

Pou co a pou co a imi gra ção de ale mães foi to man do ma i or
vul to, e se an tes só com gran de es for ço se po dia per su a dir um agri cul tor 
ale mão a vir si tu ar-se no sul do Bra sil, as ma i o res fa ci li da des de vi a gem
e os bri lhan tes êxi tos dos com pa tri o tas, con fir ma dos pe las car tas a pa -
ren tes e ami gos, fi ze ram com que a Pro vín cia do Rio Gran de do Sul se
po vo as se cada vez mais de ale mães. Por toda par te sur gi am no vas co lô -
ni as, e a pro vín cia atu al men te con ta com cer ca de 40. Não só o go ver no 
re sol veu pôr à dis po si ção dos imi gran tes, me di an te pa ga men to de pe -
que na quan tia, as ter ras de que o es ta do ain da dis pu nha, como par ti -
cu la res e so ci e da des de ca pi ta lis tas lhe se gui ram o exem plo, fa ci li tan do
aos co lo nos ale mães ter ras para co lo ni za rem.

Em ge ral qua se to das as co lô ni as se si tu a vam nas en cos tas e
en tre os con tra for tes da ser ra, em ter re nos co ber tos de es pes sas flo res tas
vir gens, sen do es co lhi do um rio na ve gá vel para pon to de par ti da das pi -
ca das. Para a fun da ção de uma nova co lô nia ob ser va va-se em ge ral o
mes mo pro ces so. Uma pi ca da de lar gu ra con ve ni en te, aber ta em li nha
reta atra vés da flo res ta vir gem, ser via de base à es tra da prin ci pal para a
zona a ser cul ti va da, e só quan do ro chas es car pa das ou um bar ran co
pro fun do sur gi am no ca mi nho é que se mu da va de di re ção. Em am bos
os la dos des sa pi ca da fin ca vam-se os mar cos de cada lote da sé rie, com a 
lar gu ra de 100 bra ças, em mé dia (uma bra ça tem 20 de cí me tros), en -
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quan to a pro fun di da de da área ad ju di ca da, que le gal men te de via ser de
1.500 a 1.600 bra ças, não era logo me di da. A su per fí cie de cada lote
de via ter 302 je i ras de Mag de burg. Des sa me di ção in com ple ta, como já
fi cou dito, re sul ta ram qua se em to das as co lô ni as mu i tas de sa ven ças,
acon te cen do sem pre que um vi zi nho se de sa vi nha com ou tro por ca u sa
das di vi sas. As quan ti da des das ter ras tam bém eram na tu ral men te di fe -
ren tes e no en tan to o go ver no co bra va o mes mo pre ço de to dos os co -
lo nos. A con fu são se tor nou gran de so bre tu do na co lô nia de São Le o -
pol do, onde só se es ta be le ceu al gu ma or dem de po is que o Emba i xa dor
da Prús sia, von Eich mann, como o da Su í ça, von Tschu di, me di an te
que i xa dos co lo nos, cons ti tu í ram-se ad vo ga dos dos seus com pa tri o tas,
ex pu se ram a si tu a ção pe no sa ao go ver no e este or de nou que todo o
ter ri tó rio da co lô nia fos se no va men te me di do.

São Le o pol do é o em pó rio de to dos os pro du tos cul ti va dos
nas di ver sas pi ca das. Com o tem po, mu i tos pe que nos in dus tri a is e ar tí -
fi ces fi xa ram-se na pe que na po vo a ção, que além do am bi en te ale mão e
dos ban dos de cri an ças ale mãs qua se nada ti nha de in te res san te que
mos trar, se não se qui ser qua li fi car de in te res san te o fato de mu i tos ne -
gros, pe que nos e gran des, fa la rem a nos sa lín gua tão flu en te men te
quan to nós. O mais en gra ça do é que apren di am os di ver sos di a le tos
con for me a re gião de onde pro ce di am seus amos, e em con se qüên cia
en con tra vam-se po me ra ni a nos, suá bi os, como bá va ros e sa xões, pre tos.

Ti nha-me hos pe da do no Ho tel Koch, no qual ha via go za do
al gu mas ho ras de sono. Não se sen do mu i to exi gen te, pode-se fi car
per fe i ta men te sa tis fe i to com a hos pi ta li da de em São Le o pol do.

Mo ram lá tam bém al guns bra si le i ros, mas que pas sam des per -
ce bi dos pe ran te os ale mães, não po den do es ca par à in fluên cia da ma i o ria.
Não se pode, por isso, de i xar de ob ser var que, em con trá rio à ex pe riên -
cia em ou tros pa í ses e par tes do mun do, os ale mães con ser va ram aí mais 
obs ti na da men te seus usos, cos tu mes e lín gua pá tri os, em bo ra por ou tro
lado te nham ad qui ri do mu i tos ou tros, pou co re co men dá ve is, do país. A
lín gua ale mã é cu i da do sa men te pre ser va da, e, pelo me nos ao tem po de
mi nha es ta da lá, des pen dia-se mais di nhe i ro e tra ba lho com es co las
ale mãs do que em Por to Ale gre. Dis pu nham de um ins ti tu to para me -
ni nas e ou tro para me ni nos, que con ta vam, jun tos, 200 alu nos.
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A prin ci pal in dús tria, ao lado da me di a ção no co mér cio dos
di ver sos pro du tos, é o pre pa ro de cou ros de toda es pé cie e toda a sor te
de tra ba lhos de se la ria.

Por aca so, nos dias an te ri o res, chu vas de mo ra das ti nham fe i to
trans bor dar o rio dos Si nos para mu i to além de suas mar gens, e toda a
vár zea, por trás de São Le o pol do, até gran de dis tân cia, es ta va de ba i xo de
água. As ruas mais pró xi mas do rio es ta vam tam bém inun da das, o que di -
fi cul ta va mu i to as co mu ni ca ções en tre as mar gens. A chu va só não foi in -
de se já vel para a lou ra po pu la ção ju ve nil que, por en tre gri tos de jú bi lo, va -
ga va em bar cos, ver da de i ros e im pro vi sa dos, pelo mar que tão su bi ta -
men te se for ma ra. Um ban do de ga ro tos en tre nove e 12 anos, prin ci pal -
men te, di ver tiu-me mu i to com uma cena de ba ta lha na val na qual pou co
fal tou para que a pe que na ma ri nha, sem ex ce ção, sub mer gis se. Du ran te
qua se uma meia hora apre ci ei com in te res se o te me rá rio brin que do e não
pude es con der meu es pan to di an te dos cir cuns tan tes de i xa rem as cri an ças 
tão à von ta de. Faz, po rém, par te das pe cu li a ri da des da vida en tre os co -
lo nos ale mães no Bra sil não se rem as cri an ças res guar da das com ex ces -
si vos cu i da dos, como na Ale ma nha. Des de mui ten ra ida de de i xam-nas
en tre gues a si pró pri as, cor rem e brin cam à von ta de em ter ra e na água,
exer ci tam-se mu i to cedo no uso das ar mas de fogo, cor rem pe las cam -
pi nas, mon tan do ca va los em pêlo, sem que por isso se dêem mais aci -
den tes do que nas nos sas con di ções de mais ci vi li za dos.

Con tra tei, por in ter mé dio de um ci da dão de São Le o pol do,
um pe que no peão, para con ti nu ar mi nha ex cur são pe las co lô ni as ale mãs, 
sob cuja di re ção me pus a ca mi nho, já tar de, nes se mes mo dia, a des pe i to
das ime di a ções es ta rem ala ga das e ape sar de me di ze rem que den tro de
al guns dias as águas ba i xa ri am e só em pou cos lu ga res era que a pas sa gem 
para o ou tro lado do rio po de ria ser mais di fí cil.

Atra ves sa mos o rio, com os nos sos ca va los, numa bal sa que
um ve lho ale mão ra bu gen to alu ga va. Che ga dos à ou tra mar gem ca val ga -
mos e se gui mos ca u te lo sa men te qua se por meia hora com os ani ma is
me ti dos na água até aos pe i tos. O peão mos trou-me um gru po de ár vo -
res ao lon ge, como sen do o pon to onde sa i ría mos da água; di ri gi-me para
lá em li nha reta e, cren do não pre ci sar da di re ção do guia no mo men to,
de i xei-o ca val gar atrás de mim. De re pen te, o chão de sa pa re ceu sob as
pa tas do meu cava lo e mer gu lhei no rio de ca be ça para ba i xo, não ati -
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nan do com o que me acon te ce ra, a água ten do-se fe cha do so bre mi nha
ca be ça. As ré de as ti nham-me es ca pu li do da mão e ti nha de i xa do tam bém
cair o re ben que pre pa ran do-me para na dar. Le vou al guns se gun dos an tes
que pu des se pôr a ca be ça fora da água e exa mi nar a si tu a ção. O que vi,
logo, foi meu ca va lo, que se sal va ra, so bre uma pe que na ele va ção, não
lon ge de mim, es pe ran do, man so como um cor de i ro, pelo seu ca va le i ro,
que não tar dou tam bém a sair da água. Meu peão olha va não me nos ex pec -
tante para o lu gar onde eu de sa pa re ce ra um ins tan te an tes, mas tão
as sus ta do que não sa bia como po de ria ir em meu au xí lio. Tive que na dar
por uma dis tân cia de qua se dez pas sos an tes de po der to mar pé e mon tar
no va men te, o que foi tan to mais di fí cil por te rem mi nhas bo tas de mon tar
apa nha do água que de via pe sar um quin tal. Esse in ci den te tor na va ne ces sá -
rio, quer eu qui ses se quer não, vol tar para São Le o pol do, ou, pelo me nos,
até às pri me i ras ca sas des sa mar gem do rio, por que não só mi nhas rou pas
es ta vam com ple ta men te mo lha das, como de tudo o que con ti nham mi nhas 
bol sas de sela nem um só ob je to es tar en xu to. O mais de sa gra dá vel da
aven tu ra foi a des co ber ta de que na que da mi nha car te i ra, com 75 tá le res,
tinha ca í do do bol so. Por fe li ci da de mo ra va na en tra da da co lô nia um
alemão abas ta do, a quem eu ti nha sido re co men da do e a quem não ti nha
ain da pro cu ra do por me te rem dito no ho tel que es ta va vi a jan do. Fui até lá.
O dono da casa não es ta va, mas sua mu lher aten deu com a me lhor boa
von ta de à mi nha so li ci ta ção, pon do à mi nha dis po si ção rou pa, rou pa de
baixo e di nhe i ro, tudo o de que eu pre ci sas se. E eu es pe ra va po der con ti -
nuar ime di a ta men te a vi a gem, se o ca sa co e as cal ças do dono da casa
ausen te me ser vis sem, mais ou me nos, e eu não me per des se in te i ra men te
na sua vas ti dão. Re sol vi, por isso, es pe rar, até o dia se guin te, que o meu
próprio guar da-roupa se cas se. Qu an to à per da da car te i ra, a cor pu len ta
senho ra me con so lou afir man do que de po is das águas ba i xa rem man da ria 
pro cu rar por um dos seus ser vi çais no lo cal do aci den te, que eu in di ca ra
com pre ci são. Devo di zer que, em bo ra ti ves se pou ca es pe ran ça nes se
consolo, a car te i ra foi en con tra da e, para mi nha ma i or ale gria, todo o
con te ú do, que se com pu nha de pa pel-moeda bra si le i ro, e que por es ta -
rem as no tas en so pa das, en con trei-a s pen du ra das numa cor da, se can do,
uma se ma na de po is, em casa do meu amá vel hos pe de i ro.

Ao meio-dia do dia se guin te tudo es ta va no va men te em es ta do
de eu po der con ti nu ar a vi a gem. Escal da do pelo ba nho in vo lun tá rio
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en tre guei-me in te i ra men te à ex pe riên cia do peão, que evi ta va cu i da do -
sa men te apro xi mar-se das gran des de pres sões, de que eu não ti nha a
me nor idéia.

Nos so pri me i ro des ti no era Ham bur ger Berg, a duas lé guas
de São Le o pol do, onde, em gran de nú me ro, co lo nos, ar tí fi ces e in dus tri a is 
mo ram aper ta dos na cha ma da Pra ia da Ci da de. A po vo a ção que re sul tou 
dis so tem ain da ma i or se me lhan ça com uma al de ia ale mã que São Le o -
pol do, em bo ra en tre as ca sas apa re çam mu i tas pal me i ras que lhe dão
uma apa rên cia exó ti ca. O ter re no onde foi cons tru í da é mu i to aci den ta do, 
e de vi do à sua po si ção ele va da é avis ta da de lon ge. Seus 600 ha bi tan tes,
ex clu si va men te ale mães, cons ti tu em uma po pu la ção ati va, a que pa re ce
não fal tar nada do que é ne ces sá rio ao bem-es tar hu ma no. Os ne go ci an tes 
ocu pam-se prin ci pal men te em com prar aos co lo nos, nas par tes mais
lon gín quas das flo res tas, os pro du tos do solo, trans por tá-los no dor so
de mu a res para Ham bur ger Berg e daí por di an te em car ros, para o
mer ca do de São Le o pol do, de onde são no va men te trans por ta dos, em
bar cos, para Por to Ale gre. Assim era, pelo me nos, há al guns anos. Hoje
há uma via fér rea que liga Por to Ale gre di re ta men te a Ham bur ger Berg,
o que fa vo re ce subs tan ci al men te o co mér cio en tre a ca pi tal e as co lô ni as 
e mu i to con cor re rá ain da para seu ma i or in cre men to.

De São Le o pol do até Ham bur ger Berg e um pou co mais para 
di an te, a re gião é bas tan te po bre de ár vo res; os ba nha dos al ter nam-se
com tre chos de cam pos se cos e ma gros com es cas sos rel va dos, mas
mu i to per to, di an te do vi a jan te, es ten dem-se as mon ta nhas azu is, ri cas
em flo res tas, das ver da de i ras pi ca das. As pri me i ras mon ta nhas são os
pi cos gê me os de Dois Irmãos. Daí ir ra di am as mais an ti gas pi ca das das
co lô ni as, en tre as qua is a mais no tá vel é a Ba umschna iz (Pi ca da dos
Dois Irmãos), cujo nome lhe vem de dois dos seus pri me i ros ha bi tan tes, 
cha ma dos Baum. A es tra da prin ci pal da Ba umschna iz tem qua se cin co
lé guas, e 300 fa mí li as par ti lham os di ver sos lo tes da co lô nia.

Ca u sa im pres são pe cu li ar ao re cém-che ga do que pela pri me i ra 
vez vi a ja nes sa re gião, com mi lha res de ha bi tan tes, vi a jar o dia in te i ro
sem ou vir fa lar, pelo ca mi nho, ou tra lín gua se não a ale mã.

Antes de che gar a Ham bur ger Berg, pa rei na casa de um co lo no
para me in for mar mais exa ta men te so bre as con di ções e o que ha via de
mais in te res san te nas di ver sas pi ca das. Aí, como em ou tras par tes, me
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acon se lha ram que fos se ver a que da-d’água do rio Ca de ia. Isso me le vou
atra vés de gran de par te da Pi ca da Baum, aci ma ci ta da. A es tra da prin ci pal
que ser ve ao trá fe go ali é, a prin cí pio, uma es tra da vi ci nal, bem con ser va da,
que pode até ser usa da por ve í cu los. Não se tem ne nhu ma es tra da real
di an te de si, mas as pri mi ti vas su bi das mu i to ín gre mes são evi ta das sem
que para isso se jam pre ci sos gran des ro de i os. As ca sas dos co lo nos apa re -
cem, ora à di re i ta, ora à es quer da, per to da es tra da, a pe que nas dis tân ci as
umas das ou tras, en tre as plan ta ções ver de jan tes, e es ten dem-se por mu i tas 
ho ras como numa al de ia ale mã, ora mais jun tas, ora mais se pa ra das.
Mu i tas des sas ca sas são de ex tre ma sim pli ci da de ex te ri or men te, e pode-se 
ver que os cô mo dos no seu in te ri or cor res pon dem ao es tri ta men te ne ces -
sá rio; ou tras, ao con trá rio, de vi do à só li da apa rên cia e à ex ten são do ter re no
que ocu pam, re ve lam a abas tan ça do pro pri e tá rio. Por toda par te há, na
fren te ou atrás das ca sas, gran des la ran ja is, cu jos fru tos de li ci o sos ser vem
me nos para re fres car os ho mens que para ali men tar os por cos que va gam 
sob eles. Onde fe liz aca so fez com que o co lo no des co bris se uma pe -
dre i ra no seu ter re no, sua casa é de cons tru ção ma ci ça; os de ma is con ten -
tam-se com ta i pa, ma de i ra ou bar ro. Vêem-se ain da às ve zes as ca ba nas
que ser vi ram de abri go aos co lo nos logo que che ga ram, e que fo ram
cons tru í das com o au xí lio dos vi zi nhos, per to duma fon te ou em ou tro
qual quer lu gar jul ga do con ve ni en te, de po is de des bra va do o ter re no. Por
mu i to tem po já, tre chos ar ro te a dos da flo res ta ser vem de pas ta gem e são
apro ve i ta dos em co mum com os vi zi nhos. Para evi tar que o gado in va da
as plan ta ções, pu se ram-lhes cer cas rús ti cas em vol ta. De modo se me lhan te 
ao que se en con tra nas mon ta nhas bá va ras, fa zem uma por te i ra tos ca de
tron cos, ar ran ja dos de for ma que é pre ci so abrir para en trar ou sair. As
ven das, que são meio ta ver nas, meio lo jas, cons ti tu em es ta ções pelo ca mi -
nho, nas qua is com pra zer se des can sa um pou co nas ho ras de ma i or
ca lor. Ao con trá rio do que su ce de, em ge ral, no res to do Bra sil, ri a chos e
ar ro i os são pro vi dos de pon tes, e tudo con vi da a pros se guir no ca mi nho.

Na par te mais ha bi ta da da pi ca da as ca sas, mu i to jun tas, e
uma bo ni ta igre ja, numa vas ta pra ia, cons ti tu em os si na is duma gran de
po pu la ção. Esta par te da pi ca da é, com es pí ri to, cha ma da a “Ju di a ria”,
ou “Rua dos Ju de us”

Dum mon te alto, que é pre ci so gal gar, cha ma do Rö ders berg,
ou Mon te do Ca va le i ro, goza-se uma vis ta ad mi rá vel, por trás da qual se
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avis ta ao lon ge a par te es pe ci al da pi ca da, que cha mam Va lá quia. Ao
lado das cul tu ras, no gor do e fér til solo da flo res ta, de que no vos tre -
chos são ar ro e ta dos to dos os anos e das sub se qüen tes e exu be ran tes
plan ta ções de mi lho, fru tos ole a gi no sos, cana-de-açú car ou ce re a is, os
in can sá ve is e di li gen tes co lo nos já mon ta ram tam bém ins ta la ções in dus -
tri a is, como fá bri cas de óleo, fa ri nha e ser ra ri as, nos va les pro fun dos à
mar gem dos ri a chos mur mu ran tes da flo res ta. Ora é um plá ci do qua dro
idí li co que re pou sa e en can ta a vis ta do vi a jan te, ora as cer ca ni as se
mos tram sel vá ti cas e gran di o sas na sua su bli me be le za na tu ral. Mais
adi an te se che ga, atra vés do Jam mert hal (Vale das La men ta ções), que
tem este nome de vi do às pa la vras “O Jam mert hal”, com que co me ça va
a can ção mu i to em voga en tre os pri me i ros co lo nos, a Wind hof, ter mo
da Pi ca da Baum. Aí se en tra pela pri me i ra vez para o in te ri or na zona
das ara u cá ri as, e atin ge-se con si de rá vel al tu ra aci ma do ní vel do mar.
Tudo isso, em con jun to, dá à pa i sa gem um ca rá ter es pe ci al.

Des de os pri me i ros dias de mi nha vi a gem pe las co lô ni as
ale mãs tive opor tu ni da de de co nhe cer gran de nú me ro de com pa tri o tas
e con ver sar so bre suas pró pri as con di ções, e dos seus vi zi nhos. Inte res -
sa va-me so bre tu do sa ber se es ta vam sa tis fe i tos com o des ti no que eles
pró pri os ti nham es co lhi do, ou se as sa u da des não lhes fa zi am de se jar
vol tar. A ma i o ria se ma ni fes ta va mu i to sa tis fe i ta, e só os que eram ti dos
por pre gui ço sos ti nham mu i to de que se que i xar do país e do povo.
To dos, po rém, eram acor des em que as pos si bi li da des de pre pa ra rem ali 
um fu tu ro li vre de cu i da dos eram cer ta men te mu i to ma i o res do que na
Eu ro pa, e que um mes mo ca pi tal de tra ba lho e es for ço ofe re cia mu i to
ma i or e mais se gu ro pro ve i to do que na Ale ma nha, por exem plo. Na tu -
ral men te se pres su põe que to dos os que se re sol vem a emi grar para o
sul do Bra sil são po bres, como é a ma i o ria de les, e pos su em fí si co vi go -
ro so, apto para qual quer tra ba lho. Mu i tos da que les com quem fa lei não
ti nham cer ta men te de se jo de vol tar para a Ale ma nha por não te rem de
lá sa í do em paz com a po lí cia e a or dem pú bli ca; to da via exis tia gran de
por cen ta gem de gen te ir re pre en sí vel, cuja opi nião, no que con cer ne às
con di ções de pro ve i to ma te ri al de seus es for ços, fala a fa vor do Bra sil.
Cer ti fi quei-me de que para aque les que po di am pres cin dir de to dos os
go zos es pi ri tu a is, ou cres cer numa si tu a ção em que não se co nhe ce essa
ne ces si da de, a in con tes tá vel po bre za de as pi ra ções mais ele va das não é,
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lá, um es tor vo, e sen tem-se fe li zes com as ocu pa ções ma te ri a is e os pro -
ven tos com pen sa do res que de las au fe rem. As mu i to im per fe i tas con di -
ções das es co las, que só em ra rís si mos ca sos es tão en tre gues a pro fis -
si o na is, e que mal se po dem com pa rar a uma es co la de al de ia na Ale -
ma nha, como tam bém as mu i tas ve zes más re pre sen ta ções da igre ja,
tor nam para essa gen te me nos pe no sa, como em qual quer par te das
pi ca das, a fal ta de uma boa hos pe da ria.

Para o pro vi men to do car go de pas to res pro tes tan tes já se ti -
nha até, há tem po, pe di do ao con sis tó rio de Ber lim todo o cu i da do na
es co lha dos teó lo gos que man das se para as co lô ni as ale mãs, mas ape sar
dis so só man da ram um pe que no nú me ro de cu ras de al mas cons ci en -
ci o sos, para essa co mu ni da de. Algu mas par tes das co lô ni as já se ti nha
de sa bi tu a do da igre ja e os res pec ti vos co lo nos con ten ta vam-se em ler a
Bí blia, para sua edi fi ca ção. Essa si tu a ção era apro ve i ta da, em par te, por
aven tu re i ros pro tes tan tes sem cons ciên cia, e em par te por mem bros da
Com pa nhia de Je sus, que há mu i to ti nha to ma do pé nas co lô ni as ale mãs. 
Vi san do a re a li za ção de seus pro pó si tos, to ma vam a pe i to o em bru te ci -
men to do povo e pro cu ra vam es pa lhar as su pers ti ções e o fa na tis mo em 
to das as di re ções. Os pou cos teó lo gos, bal dos de in te li gên cia, das Ca sas
de Mis sões de Bar men, Ba sel e ou tras lo ca li da des, não fi ca vam atrás nos 
es for ços dos mis si o ná ri os je su í tas. A cha ma da “Gu er ra dos Muc kers”∗

lan çou re cen te men te viva luz so bre a des mo ra li za ção re li gi o sa nas co lô -
ni as de São Le o pol do. Os tris tes pre ce den tes des se mo vi men to, na re gião, 
co li gem-se do se guin te re la to:

Um co lo no da Pi ca da Fer rabrás, de nome Ge or ge Ma u rer,
fi lho de ale mão, po rém já nas ci do na co lô nia, e qua se não ten do ins tru -
ção al gu ma, sou be fa zer-se pas sar como es tan do de pos se de me di ca -
men tos im por tan tes e re mé di os se cre tos. Era au xi li a do nes se ne gó cio
fra u du len to por sua mu lher, Ja co bi na, des cen den te da fa mí lia Herr nhu -
ler∗∗, que, quan do pre sa de exal ta ção re li gi o sa, ti nha uma es pé cie de
ata que de so nam bu lis mo a que se atri bu ía in fluên cia di vi na e que foi
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ex plo ra da em be ne fí cio do po der mi la gro so de cura do ma ri do. A apa -
ren te pi e da de da fa mí lia Ma u rer e a fama do dou tor mi la gro so, para
quem acor ri am de to dos os la dos do en tes em bus ca de cura, mu i to
em bo ra ne nhum ti ves se fi ca do ver da de i ra men te cu ra do, fez da casa de
Ma u rer o pon to de re u nião de nu me ro sos par ti dá ri os da que las duas
cri a tu ras, às qua is atri bu íam po de res di vi nos. Para me lhor ex plo rar a
cre du li da de da que la mul ti dão, os es po sos Ma u rer não se con ten ta ram só 
com cu i dar da sa ú de do cor po, co me ça ram tam bém, a pre tex to de ilu -
mi nar com a luz di vi na os cren tes re u ni dos, a ex pli car a Bí blia. Pa dres de 
am bos os cre dos aju da vam os em bus te i ros, e quan to mais o em bus te se
pro pa ga va nas pi ca das, tan to ma i or era a lou cu ra do povo. Em São Le o -
pol do a ini ci a ti va de ex pul sar o par ti do dos “muc kers” (as sim eram
cha ma dos os sec tá ri os) re ce beu im pul so su fi ci en te; Ge or ge Ma u rer e
sua mu lher, po rém, não se as sus ta ram com isso e ela ou sou até mes mo
afir mar que Cris to pe re gri na va ou tra vez pela Ter ra, en car na do nela.
Um se mi na ris ta de pra va do, por nome Kle in, que du ran te al gum tem po 
ocu pou o lu gar dum pas tor pro tes tan te, fez, por mo ti vos ego ís tas, o
quan to pôde para au men tar o nú me ro dos sec tá ri os e con fir mou a de -
cla ra ção de Ja co bi na, de que ela era Cris to.

Daí por di an te, fo ram es pa lha das as mais lou cas pro fe ci as da
fa ná ti ca, to das no sen ti do de que os muc kers eram os ele i tos de Deus,
que to dos os que não cres cem ne les se ri am em pou co tem po ani qui la dos,
e que to dos de vi am en tre gar seus ha ve res a Ma u rer e sua con sor te. A re -
que ri men to de di ver sos ha bi tan tes da co lô nia essa lou cu ra deu lu gar a
um in qué ri to po li ci al, que, po rém, não con se guiu pôr ter mo ao de sa ti no. 
Ao con trá rio, os sec tá ri os fi ca ram mais ou sa dos do que an tes, cons -
tru í ram uma es pé cie de cas te lo, re du zi ram to dos os seus bens a di nhe i ro e 
se pro ve ram de ar mas, mu ni ções e ví ve res, para de fen der-se numa luta
de mor te. Não tar dou mu i to e a ma nia re li gi o sa de ge ne rou em aten ta dos 
con tra a vida e os bens dos con ci da dãos, ocor re ram as sas si na tos na
mon ta nha de Fer rabrás, sem que os as sas si nos, sem dú vi da do ban do de 
Ma u rer, so fres sem qual quer cas ti go, o que tor nou os muc kers cada vez
mais ou sa dos e te me rá ri os. E Ja co bi na par ti ci pa va fre qüen te men te dos
as sas si na tos, de que eram ví ti mas, em pri me i ro lu gar, os que se des li -
ga vam da que la co mu nhão san gren ta e imo ral. À luz cla ra do dia, nas
ruas de São Le o pol do, um me ni no de de zes se is anos, que an tes per ten -
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ce ra à se i ta e ti nha fa la do de ma is, caiu ví ti ma de sua vin gan ça. A re do -
bra da ati vi da de po li ci al que se se guiu não teve ou tro re sul ta do se não
le var ao auge a ra i va e a fú ria, no cas te lo dos muc kers, con tra o qual, de
acor do com o di re i to e as leis bra si le i ras, não se po dia fa zer mu i ta co i sa.
Nu me ro sas fa mí li as es ta vam des ti na das, con for me sen ten ça ti râ ni ca, a
ser eli mi na das pelo fer ro e pelo fogo, e mu i tas des sas bár ba ras sen ten ças 
fo ram exe cu ta das pe los fa ná ti cos.

Tudo isso acon te ceu em ju nho de 1874.
Foi mo bi li za da uma for ça mi li tar que de via se apo de rar dos

as sas si nos e in cen diá ri os, mas que en con trou uma re sis tên cia de ses pe ra da, 
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para a qual as tro pas de li nha não es ta vam pre pa ra das. Foi pre ci so, por
isso, mo bi li zar a Gu ar da Na ci o nal do dis tri to e abrir uma cam pa nha re -
gu lar con tra os muc kers. Antes dis so hou ve uma es pé cie de no i te de São 
Bar to lo meu, or de na da por Ja co bi na. Os muc kers es pa lha ram-se em
ban dos nu me ro sos pe las di ver sas pi ca das, se me an do o in cên dio e a
mor te, de ma ne i ra ver da de i ra men te di a bó li ca, en tre seus com pa tri o tas.
Por fim che ga ram re for ços mi li ta res de Por to Ale gre, e al guns ca nhões.
O pri me i ro ata que ao cas te lo, a 28 de ju nho, fa lhou in te i ra men te e cus tou
às tro pas mais de 40 ho mens en tre mor tos e fe ri dos, ter mi nan do pela re -
ti ra da das mes mas. Como a pe que na for ça, de vi do à der ro ta, ti ves se fi -
ca do mu i to en fra que ci da, foi pre ci so adi ar novo ata que até que che gas -
sem os re for ços pe di dos a Por to Ale gre, Ja gua rão e até mes mo Rio de
Ja ne i ro, o que só se deu a 18 de ju lho. A 19 des se mês, fi nal men te, 400
ho mens com qua tro ca nhões ata ca ram no va men te o re du to. Não obs -
tan te os ca nhões de po is de pou cos ti ros te rem fi ca do im pres tá ve is, con -
se gui ram, ao fim de qua tro ho ras de luta, to mar de as sal to a casa já em
cha mas, onde es ta vam os re bel des, e do mi nar os ho mens e mu lhe res
que se de fen di am de ses pe ra da men te. Jul ga va-se ter com isso res ta be le -
ci do com ple ta men te a paz, mas du ran te a no i te os muc kers es con di dos na 
flo res ta ata ca ram o acam pa men to dos sol da dos, ati ran do de abri gos se -
gu ros, e nes sa oca sião ma ta ram o bra vo co man dan te, Co ro nel Ge nuí no.

A in ca pa ci da de do seu su ces sor como mi li tar e o de sâ ni mo
dos sol da dos fi ze ram com que nu me ro sos co lo nos re so lu tos en tras sem
na luta como vo lun tá ri os para levá-la a ter mo, no que só no mo men to
de ci si vo fo ram au xi li a dos por 100 sol da dos sob o co man do do Ca pi tão
Dan tas, da ar ti lha ria. Um ex-muc ker, que se apre sen ta ra vo lun ta ri a men te
à po lí cia, gui ou os sol da dos até ao es con de ri jo dos ex-cor re li gi o ná ri os,
qua se to dos ten do per di do a vida nes se ata que, in clu si ve Ja co bi na.

Pas sou-se mais de um ano an tes que os pri si o ne i ros fe i tos du -
ran te a luta fos sem pro ces sa dos pelo tri bu nal de Por to Ale gre. Os prin -
ci pa is cul pa dos que ain da vi vi am fo ram con de na dos a pena até vin te e
três anos de pri são. Mu i tos, po rém, em con si de ra ção à sua me no ri da de,
fo ram con de na dos a pe nas re la ti va men te me no res.

Na his tó ria das co lô ni as ale mãs esse tris te epi só dio en che
uma pá gi na de não pe que na im por tân cia, e terá fe i to pa re cer jus ta a

416 Oscar Canstatt



mu i tos a pre ven ção de al guns par ti dos bra si le i ros con tra o au men to da
in fluên cia ale mã no Bra sil.

É, pois, de de se jar que nos sos com pa tri o tas, no Bra sil, te -
nham apro ve i ta do a li ção des ses acon te ci men tos, e pres tem mais aten -
ção à edu ca ção do povo e à as sis tên cia re li gi o sa, isto é, a não pou pa rem
sa cri fí ci os pe cu niá ri os para, em lu gar de re pre sen tan tes in ca pa zes de
am bos os cre dos, e mo ral men te mu i to por ba i xo, da rem à sua co mu ni -
da de for ças ca pa zes tan to em in te li gên cia como em ca rá ter.

De po is des ta di gres são re a ta rei o fio da nar ra ção do ocor ri do
na mi nha vi a gem.

Enve re da mos por um ata lho, de po is de já ter mos per cor ri do
em sen ti do in ver so uma par te da Pi ca da de Baum, para to mar o ca mi nho
da Pi ca da do Erval ou da Mata do Chá, que fi ca va para um lado. Este
nome foi dado a essa par te da co lô nia de vi do ao chá do Pa ra guai ser
mu i to co mum na re gião. Che ga-se à pi ca da pelo cha ma do Ca mi nho do
Chá. Esta pi ca da fica na par te mais pi to res ca das co lô ni as ale mãs, cujo
pon to prin ci pal é a que da-d’água do rio da Ca de ia. Ten do che ga do per to,
eu e meu com pa nhe i ro nos ape a mos e, de po is de ter de i xa do os ani ma is 
en tre gues a um co lo no que mo ra va per to, di ri gi mo-nos para a gar gan ta,
de onde já de lon ge nos che ga va aos ou vi dos o por ten to so es tron do da
im pe tu o sa ca cho e i ra. De to das as que das-d’água co nhe ci das no Bra sil é
esta, a qual o pre si den te do Con se lho, Si nim bu, deu, em 1855, o nome
do seu des co bri dor, “Qu e da-d’água de Alte nho fer”, a mais gran di o sa.
Se gun do da dos uni for mes a co los sal mas sa de água cai duma al tu ra de
480 pés re na nos∗ bra min do e tur bi lho nan do em ba i xo. Por to dos os la dos
emol du ram ás pe ros e al tos pe nhas cos amon to a dos, e uma in com pa ra vel -
men te bela ve ge ta ção tro pi cal, o gran di o so qua dro, de que a mais viva
ima gi na ção não pode fa zer idéia só por uma des cri ção. A fama des sa
rara be le za na tu ral já se pro pa gou por toda a pro vín cia e qua se ne nhum
vi a jan te de i xa essa re gião sem ter ido go zar o ines que cí vel es pe tá cu lo da
que da de água na Flo res ta do Chá.

Ao ro mân ti co do lu gar já es tão li ga das di ver sas his tó ri as, en tre
as qua is a que se pas sou du ran te mi nha es ta da no Rio Gran de do Sul,
que achei de li ci o sa. Algu mas vi a jan tes ale mãs er ra vam en can ta das com a 
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gran di o sa na tu re za na vi zi nhan ça da ca cho e i ra, quan do de sú bi to ou vi -
ram, sur pre sas, can ta dos por voz so no ra de ho mens, os pri me i ros ver sos 
duma can ção mu i to co nhe ci da: “Não sei o que isso quer di zer...” Como
a voz emu de ces se, uma das mo ças pro cu rou, en to an do o ver so se guin te, 
ani mar o can tor in vi sí vel a con ti nu ar e, de fato, mal as pa la vras: “O cimo 
da mon ta nha bri lha va ao sol da tar de” aca ba vam de soar, a ter ce i ra co -
nhe ci da es tro fe da can ção de He i ne: “A lin da don ze la sen ta da lá em
cima, ma ra vi lho sa com seus áu re os ador nos cin ti lan do, pen te a va os ca -
be los de ouro...” e ao mes mo tem po sur giu di an te dela, sa in do da sel va,
um ho mem for te, que se apre sen tou como seu com pa tri o ta. Se a voz do 
cantor quan do ain da in vi sí vel já ti nha en con tra do ca mi nho para o co ra -
ção de uma das mo ças, ain da sol te i ra, a pre sen ça do tro va dor des per tou
in te res se ain da ma i or. Re su min do, acres cen ta rei, tão-só, que a moça não 
vol tou para a Ale ma nha, mas pou co de po is des se pri me i ro en con tro
acom pa nhou o hon ra do com pa tri o ta, como es po sa, para sua casa.
Como se vê, o Bra sil não é as sim tão bal do de aven tu ras poé ti cas.

A fa mo sa que da-d’água fica na par te mais mon ta nho sa da
Flo res ta do Chá, no lote nº 8 da co lô nia. Ma ci ços co los sa is de ro chas e
flo res ta vir gem im pe ne trá vel, de que só uma pe que na par te está apro ve i -
ta da para plan ta ções, im pe di ram-me de se guir por um ca mi nho mais
cur to para o meu des ti no se guin te, o lo cal da Pra ça de Nova Pe tró po lis;
tive, de po is de ver a ca cho e i ra, que vol tar até ao meio da Ba umschna iz,
de onde um ca mi nho cal ça do de pe dras le va va, atra ves san do a Li nha de
São Pa u lo, à Li nha do Café, ou Pi ca da do Café. Esta é uma das ma i o res,
de po is de Ba umschna iz, e, no que con cer ne à pa i sa gem, uma das mais
in te res san tes tam bém. Cer ca de cin co ou seis va les, to dos pa ra le los com
ex ce ção de um, ro de a dos de al tas en cos tas co ber tas de es pes sas flo res tas,
for mam a re gião, que é mais ca rac te rís ti ca que ou tras das co lô ni as ale mãs
na flo res ta vir gem. Os bra si le i ros nun ca ou ra ra men te se de ram ao tra -
ba lho de dar nome aos mon tes gi gan tes e aos va les pi to res cos, en quan to 
os ale mães qua se que ba ti za ram até aos me no res lu ga res ao seu modo, e
se jul ga mos, nas re la ções com os co lo nos, dos qua is não se ouve uma
pa la vra se não em ale mão, es tar numa par te lon gín qua da pá tria, mais
ain da se acen tua essa sen sa ção ou vin do fa lar num “Boh nent hals”, num
“Conz ler” e “Hol län dert hals”, como são de co mum cha ma dos al guns
do va les plan ta dos de café.
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Como o dia se guin te fos se do min go, fiz alto, por um dia, na
ven da de um cer to Link. De ram-me um quar to não mu i to gran de, mas,
para as con di ções co muns no Bra sil, bas tan te lim po, no qual ha via dois
ou três le i tos de cam pa nha, que lá cha mam “bur ro”, onde fi quei, e o
cor pu len to e bo na chão dono da ven da fez todo o pos sí vel para tor nar
mi nha es ta da agra dá vel. Sua co zi nha abri ga va, como co zi nhe i ra, uma ra -
ri da de que, com tão min gua dos re cur sos, pre pa rou para o jan tar e para a 
ceia as mais de li ci o sas igua ri as.

Na ma nhã se guin te fui des per ta do, bem cedo, pelo tro pel de
mu i tos ca va los e mu a res. Mon ta vam-nos, vin do de per to e de lon ge, os
co lo nos que vi nham ou vir a pré di ca do do min go na ca pe la ca tó li ca, que
fi ca va per to, e quan do olhei pela ja ne la vi que che ga vam mais e mais ca va -
le i ros e ama zo nas, em bo ra es tas, ao modo dos co lo nos no Bra sil, mon tas -
sem como ho mens e sou bes sem go ver nar seus ca va los como se ti ves sem
apren di do em al gum cir co. É ver da de que os fre i os não são com pli ca dos
como na Ale ma nha; nos ca va los, mu las e bur ros põem um fre io só com
cãi bas, bri das que re pu tam su fi ci en tes. Não usam bri dão. Às ve zes as se las 
dos cam po ne ses são mu i to ele gan tes, com de li ca dos de se nhos im pres sos
ou re cor ta dos. Os co lo nos em ge ral não imi tam o ex ces so de or na tos de
pra ta nos ar re i os, es po ras, etc., que é co mum en tre os bra si le i ros.

Antes do ser mão tan to os ve lhos como os mo ços for ta le ce -
ram-se com um bom tra go. Alguns es que ce ram com isso o fim de sua
ida ali. À no i te re u ni ram-se no va men te na ven da, para dan çar, um ve lho
to ca dor de re a le jo to can do para isso as mes mas val sas sem se can sar, ao
som das qua is os co lo nos, como as suas be las, com um belo des dém
pela mor te, de sa fi a vam o ca lor, dan do sal tos in crí ve is. Foi-me na tu ral -
men te im pos sí vel con ci li ar o sono com aque le pan de mô nio, por que o
ba i le du rou até às 3 ho ras da ma nhã. Mas pus o co ra ção ao lar go, sen -
tei-me no bal cão e par ti lhei da ale gria ge ral como es pec ta dor. Di ver ti-me
ven do dan ças an ti gas que se con ser va ram en tre os imi gra dos de duas
dé ca das an tes, e que trans mi ti ram à nova ge ra ção. Na tu ral men te nos in -
ter va los fo ram es go ta dos mu i tos co pi nhos, e vi ve lhos e mo ços be be rem
com ver da de i ra ab ne ga ção o de tes tá vel vi nho da ter ra. Só al guns se per -
mi ti am, com os seus pa res, uma gar ra fa de Pale Ale ou Por ter. Qu an do
as ca be ças se es quen ta ram um pou co, os ra pa zes ini ci a ram um di ver ti -
men to cu ri o so. Qu a tro ou cin co de les sa í ram e vol ta ram logo de po is a
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ca va lo, en tran do no re cin to da ven da, que não era mu i to es pa ço so,
onde, sob a al ga zar ra dos de ma is, an da ram em vol ta e pra ti ca ram ou tros 
de sa ti nos du ran te um quar to de hora. Pelo que me dis se ram, mu i tas
ve zes, de po is, an dar a ca va lo den tro das ven das é uma brin ca de i ra mu i to 
do gos to dos co lo nos.

Na mi nha pou sa da tem po rá ria re pre sen tou des ta ca do pa pel o
pro fes sor do pe que no dis tri to, cuja vida de so fri men to era de fa zer dó.
Ti nha sido ou tro ra em pre ga do numa es tra da de fer ro, na Ale ma nha, e a
mes qui nha sol da da e con se qüen te pe nú ria e de ses pe ro ti nham-no le va do
a emi grar. Sua mu lher fora tam bém pro fes so ra no mes mo lu gar, fa la va
fran cês flu en te men te, era edu ca da, ins tru í da, e na co lô nia dava de co mer
ao gado e aos por cos, e ti nha ad qui ri do des tre za ad mi rá vel como cei fe i ra
de ave ia, por que sem a agri cul tu ra os es po sos te ri am tam bém pas sa do
fome na Pi ca da do Café. O or de na do de um mes tre-es co la ri va li za va
ain da com a mu i to fa la da es tre i te za do de um pe da go go ale mão de al de ia. 
Em re gra de 50 a 60 cri an ças fre qüen tam uma es co la as sim, na pi ca da. O
ho rá rio es co lar vai das 8 da ma nhã à 1 da tar de; as fé ri as são duas ve zes
por ano; pelo Na tal, quan do co in ci de com a co lhe i ta do fe i jão, e em agos to, 
quan do é plan ta do. Du ran te es ses dois pe río dos de gran de ati vi da de agrí -
co la as cri an ças têm que aju dar aos pais. A ciên cia tem, as sim, o seu des ti -
no li ga do ao do fe i jão. Pelo en si no, que se res trin ge ao es tri ta men te ele -
men tar, cada cri an ça paga anu al men te seis mil-réis (12 1/2 mar cos) e
meio saco de mi lho, cujo va lor é igual a 800 réis (um mar co e 80 pfen nigs).
Per ce be, as sim, o pro fes sor, um or de na do de 400 mil-réis (900 mar cos).
O mes tre-es co la na Pi ca da do Café, de quem aci ma falo, foi en tão se con -
ven cen do aos pou cos de que é mais van ta jo so la vrar a ter ra que se me ar
fru tos do es pí ri to em ter re no in gra to. Ten ci o na va, por isso, con for me dis se, 
en tre gar o lu gar no fim do ano e, como Cin ci na to, ou tro ra, pro cu rar, la -
vran do o cam po atrás de uma char rua, a paz e o con ten ta men to.

De se jan do cer ti fi car-me so bre di ver sas con di ções nas co lô ni as,
fi quei ain da mu i tos dias na Pi ca da do Café e pude, as sim, pe ne trar bem
fun do na vida dos com pa tri o tas no sul do Bra sil.

Tive oca sião de apre ci ar belo es pe tá cu lo, numa das no i tes
se guin tes, quan do, exa ta men te de fron te de mi nha ja ne la, pu se ram fogo
a um ro ça do na en cos ta, isto é, a um tre cho de flo res ta des ti na do à plan -
ta ção, que ti nha sido der ri ba do e ha via se ma nas vi nha se can do e es ta -
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vam que i man do para ser la vra do e se me a do. O va lor da cus to sa ma de i ra 
não ti nha im por tân cia no caso, por que não ha via ca mi nho, nem me i os,
para tirá-la da flo res ta. Nas gran des es ti a gens acon te ce, mu i tas ve zes,
que des se sis te ma de tor nar cul ti vá ve is gran des ex ten sões de ter ra re sul ta
os in cên di os se pro pa ga rem e tor na rem-se pe ri go sos para as ha bi ta ções
mais pró xi mas. Ge ral men te o co lo no as sis te tran qüi la men te à que i ma do 
ro ça do, por que o fogo não se co mu ni ca fa cil men te à ma de i ra dura e aos 
ma ci ços de plan tas pró xi mas, mu i to ri cas de se i va. Tam bém cos tu mam,
anu al men te, na épo ca de ma i or es ti a gem, pôr fogo aos po tre i ros ou
cer ca dos para gado, para fa zer, por esse modo, cres cer o pas to. As ca sas 
dos co lo nos, em bo ra pa re çam de cons tru ção mu i to li ge i ra, es tão bas tan te
ga ran ti das con tra o fogo, por que, con for me o cos tu me bra si le i ro, as co -
zi nhas fi cam se pa ra das da casa. Se as sim o pro ble ma de to dos os cons -
tru to res, de afas tar o che i ro de sa gra dá vel de co zi nha dos de ma is com -
par ti men tos da casa, fica re sol vi do, os co lo nos re sol ve ram de modo não 
me nos sim ples como evi tar as ema na ções ain da mais in cô mo das das la -
tri nas, eli mi nan do-as de den tro e de fora das ca sas e de i xan do a cada um 
a es co lha do lu gar con ve ni en te ao ar li vre. Os nu me ro sos por cos es pa -
lha dos pe los quin ta is cu i dam, por seu lado, da pron ta re mo ção dos ine -
vi tá ve is de tri tos, e mos tram-se tão ze lo sos nis so que se tor na di fí cil fu gir 
à pre ci pi ta ção des ses ze lo sos ani ma is, sen do por isso ne ces sá rio re cor rer 
a pe dra das ou pa u la das, quan do não se pode, nes ses ca sos, evi tar o en -
con tro. Os por cos, por sua vez, são cam pos de pas ta gem para di ver sas
es pé ci es de pe que nos pás sa ros, que pas se i am in di fe ren tes so bre os
dor sos hir su tos des ses ani ma is do més ti cos.

Os tão in cô mo dos pa ra si tas do Bra sil, que tan to já me ti nham 
ator men ta do, in co mo da ram-me mu i to me nos na Pi ca da do Café, mas
em tro ca en trei em de sa gra dá vel con ta to, di an te de casa, com uma ma ri -
ta-fede ou ca ri ta ca ca, e fi quei co nhe cen do, por ex pe riên cia pró pria, o
abo mi ná vel mau che i ro que des pren de. Tive de sa cri fi car a par te de
mi nha rou pa que fi cou im preg na da do fe dor.

Em par te al gu ma o ci en tis ta en con tra cam po mais fér til para
es tu dos zo o ló gi cos que nas co lô ni as, onde é raro o dia em que não
ocor re algo in te res san te no re i no ani mal. Assim foi que, du ran te mi nha
per ma nên cia em casa dos Links, apa nha ram um ta man duá que se ria
va li o sa aqui si ção para qual quer jar dim zo o ló gi co; e tive oca sião de
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apre ci ar, no teto de meu quar to, a arte com que cer ta es pé cie de ves pa
cons trói seu ni nho com tor rões de ter ra.

De po is de mu i tos dias fui for ça do a de i xar a casa do meu
hon ra do hos pe de i ro, para con ti nu ar vi a gem pe las co lô ni as. Re u ni-me
des ta vez a al guns co lo nos que, como eu, vi a ja vam para Nova Pe tró po lis.
Para che gar mos lá, tí nha mos que per cor rer a Pi ca da do Café em toda a
sua ex ten são, por que a es tra da ser pe a va pe las di ver sas pro pri e da des, ora
se guin do o cur so de um ri a cho, ora a en cos ta de um mon te. Alguns
tre chos dos es tre i tos va les eram de rara be le za, cam pos cul ti va dos e
en cos tas in cul tas. A be le za das cer ca ni as acen tu a va-se par ti cu lar men te
onde o rio da Ca de ia, que ti ve mos de trans por a ca va lo, atra ves sa a Pi ca da 
do Café. Qu an to mais nos apro xi má va mos das co lô ni as de Nova Pe tró -
po lis, ao nor te, tan to mais tí nha mos que su bir, se guin do o ca mi nho, por
fim, pela cu mi a da das abas da ser ra mais pró xi ma.

As co lô ni as de Nova Pe tró po lis, onde en tão me en con tra va,
que fo ram há ape nas 20 anos, em 1858, aber tas à co lo ni za ção ale mã,
es tão si tu a das na mar gem es quer da do rio Caí, como pos to mais avan ça -
do, fa ci li tan do as co mu ni ca ções en tre Por to Ale gre e a ín via re gião da
ser ra.

Como em to das as co lô ni as, logo se pen sou, ao ser fun da da,
na lo ca li za ção de um nú cleo, ou Pra ça da Ci da de. Esta fica onde co me ça 
a zona das ara u cá ri as, so bre um gran de pla tô ma ci ço. É qua se toda cer -
ca da por mag ní fi cas flo res tas de pi o ne i ros que, em bo ra es cu ras, for mam 
bo ni to fun do para as pou cas ca sas de co lo nos e para a igre ja pro tes tan te 
exis ten te. À fun da ção de Nova Pe tró po lis se li ga ram, a prin cí pio, gran des
es pe ran ças e ex pec ta ti vas, que no en tan to só se têm re a li za do em par te.
Os me i os de co mu ni ca ção eram por de ma is de fi ci en tes para que pu des se, 
não obs tan te os gran des es for ços dos co lo nos, com pe tir no co mér cio
com as ou tras pi ca das; ade ma is o tipo de co lo no que pri me i ro se do mi -
ci liou lá não era de mol de a lhe dar ma i or de sen vol vi men to. Por aca so
exis tem en tre eles mu i tos ope rá ri os sa xô ni os, de fá bri cas, en tre os qua is
pou cos po di am ar car com os pe sa dos tra ba lhos do co lo no nas flo res tas
vir gens. A co lô nia de via ter já con su mi do so mas enor mes, no en tan to,
exi gia anu al men te no vos adi an ta men tos. É no tá vel a in dul gên cia com
que o go ver no, aí como em ou tras par tes, pro ce de com os co lo nos,
pror ro gan do, sem ju ros, suas dí vi das pela ces são das ter ras.

422 Oscar Canstatt



Pla no, di vi são, sis te ma de cons tru ções nas co lô ni as de Nova
Pe tró po lis são os mes mos que em to das as ou tas pi ca das, e eu não sa bia
o que de via enal te cer mais es pe ci al men te ali, a não ser, num ou ou tro
pon to, a mag ni fi cên cia da na tu re za. To mei pou sa da, ten do re ce bi do
an te ri or men te um con vi te, na casa do di re tor da co lô nia, na Pra ça da
Ci da de, para to da via pros se guir vi a gem no dia se guin te. No de cur so e
mi nhas pro gres sões, nos dias se guin tes, che guei, en tre ou tras, à Pi ca da
Nova, jus ta men te por oca sião da ro ma ria que era fes te ja da por com pa -
tri o tas ale mães, na sua ma i o ria da Prús sia Re na na e da Ba vi e ra, tão
ru i do sa e ale gre men te como se faz na Ale ma nha. Pas sa ram por mim a
ca va lo, em di re ção à igre ja, 50 a 60 ho mens e mu lhe res en fe i ta dos de
fi tas e flo res. À fren te ia a mú si ca, atrás da qual três ban de i ras flu tu a -
vam ale gre men te ao ven to; uma pre ta, en car na da e ama re la, uma azul e
bran ca e a ver de, com as ar mas bra si le i ras. Da igre ja per to, che ga vam até 
mim as no tas so no ras dos cân ti cos da pi e do sa co mu ni da de e lou ca
ale gria, no pá tio da fes ta. Tudo aqui lo tra zia um le gí ti mo cu nho ale mão 
que, mais do que a po pu la ção e os no mes ale mães de fa mí lia, des per -
ta vam em mim a lem bran ça das fes tas cam pes tres pá tri as.

O es pe tá cu lo re pe tia-se di an te de cada ven da, onde to ca ram,
dan ça ram e be be ram por duas no i tes in te i ras. No ter ce i ro dia, fi nal men te,
con for me o cos tu me na pá tria, a ro ma ria teve de ser en cer ra da. Os ra -
pa zes e ra pa ri gas fo ram para a fren te da casa ar ma dos de en xa das e pás, 
pre ce di dos pela mú si ca e aí, ao som do hino na ci o nal, en ter ra ram, por
en tre gra ce jos, duas gar ra fas va zi as de vi nho. De po is des se ato to dos es -
fu zi a ram mais uma vez num de lí rio de ale gria ju ve nil, se pa ran do-se em
se gui da para re fa ze rem, pelo sono, os es pí ri tos e os cor pos es go ta dos.
Entre ti ve-me com aque las fes tas do povo, fi can do por isso mais tem po
per to dele. Qu an do sou be ram que eu che ga ra ha via pou co da Ale ma -
nha, e que co nhe cia as ter ras de al guns de les, fui as sal ta do por mi lha res
de per gun tas, e qua se não sa bia como me de fen der da ân sia de no tí ci as
dos meus no vos co nhe ci dos. Por mu i to agra dá vel que fos se mo ver-me
por dias in te i ros en tre ale mães, res pi rei no va men te, ali vi a do, quan do
pude con si de rar mi nhas pe re gri na ções pe las co lô ni as de São Le o pol do
ter mi na das, po den do vol tar a Por to Ale gre.

Se ria pou co in te res san te a des cri ção de meu re gres so das mon -
ta nhas pela Li nha Nova, Li nha Hor tên sio, Qu a tor ze, Qu a ren ta e Oito,
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Bom Jar dim e Cos ta Ser ra, para o Cam po de São Le o pol do. Atra ves sei
por mu i tos dias, qua se sem pre por maus ca mi nhos, re giões agra dá ve is,
po rém, tam bém ou tras sel vá ti cas, que fa zi am lem brar em mu i tos sen ti dos
as pa i sa gens ale mãs de al tas mon ta nhas, atra ves san do ri a chos ca u da lo sos
que mu i tas ve zes, de vi do ao seu fun do tra i ço e i ro, fa zi am pe ri gar a mim e
a meu ca va lo. Com a lem bran ça das im pres sões da na tu re za mis tu ra -
vam-se as que tive da vida dos co lo nos ale mães, de que an tes for ma va um 
qua dro in te i ra men te di fe ren te. Aque les que lá en con trei vi vem em ge ral
tão con for ta vel men te como ti nham sido acos tu ma dos a vi ver des de a in -
fân cia; as exi gên ci as da vida mais ele va da, pró pria de ou tras clas ses da so -
ci e da de, eram-lhes tam bém des co nhe ci das na pá tria. As nor mas de vida e
tra ba lho dos co lo nos eram ali tão aná lo gas às con di ções re i nan tes na Ale -
ma nha, que eu não po dia se pa rar, na ima gi na ção, umas das ou tras. Os di -
ver sos vi a jan tes, nas nar ra ções de suas vi a gens, re fe rin do-se às co lô ni as
no sul do Bra sil, po de rão ser às ve zes exa ge ra dos, mas o que não se pode
ne gar é que se for mou no con ti nen te sul-ame ri ca no uma no tá vel Nova
Ale ma nha, com lín gua ale mã, usos e cos tu mes ale mães, im pon do res -
pe i to, cuja pros pe ri da de to dos os que a co nhe cem de vem de se jar.

Além des tas co lô ni as, as mais an ti gas da pro vín cia, exis tem
ain da ou tras mu i tas em pre sas co lo ni za do ras que, prin ci pal men te de vi do
ao pro ve i to so de sen vol vi men to de São Le o pol do, mais tar de ou mais
cedo apa re ce rão. Na es co lha da re gião onde fo ram fun da das es sas co lô -
ni as,  pre do mi nou em re gra a idéia de que de vi am fi car à mar gem de um
rio na ve gá vel que cor ra nas suas ter ras. Assim é que as co lô ni as exis ten tes 
se re par tem pe las di fe ren tes ba ci as flu vi a is. Qu e ren do for mar-se um qua -
dro com pre en sí vel da co lo ni za ção ale mã na Pro vín cia do Rio Gran de do
Sul, e par tin do-se, nes se qua dro, do oes te, en con tram-se, pri me i ro, as co -
lô ni as no Ja cuí, en tre elas San to Ânge lo, mais adi an te as pi ca das ale mãs
no rio Par do e no rio Par di nho, so bre as qua is ain da vol ta rei a fa lar, de po is
as do rio Ta qua ri, do Caí, São Le o pol do, no rio dos Si nos, as dos rios San -
ta Ma ria, Três For qui lhas e Mam pi tu ba. Ven do-se uma des sas co lô ni as,
fica-se co nhe cen do to das. Qu a se não se po de ria apre sen tar uma di fe ren ça 
subs tan ci al en tre elas; a úni ca po de ria ser que mu i tas zo nas co lo ni a is são
mais vas tas, mais mon ta nho sas ou mais pla nas, têm mais água e são mais
fér te is, mais ou me nos fa vo ra vel men te si tu a das, do que ou tras. Pode
tam bém ser que um vi a jan te me nos pro fun do en con tre di fe ren ça en tre o
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ca rá ter e modo de ser dos ha bi tan tes de um lu gar e de ou tro; em ge ral
isso está con di ci o na do à sua pro ce dên cia, mas tudo, no seu de sen vol vi -
men to, na sua vida, nos seus es for ços, está li ga do in dis tin ta men te.

Apren di a co nhe cer a ma i or par te das co lô ni as aci ma ci ta das
du ran te mi nha per ma nên cia na pro vín cia; mi nha si tu a ção pe ran te o go -
ver no me deu a di re ção de uma de las, pôs-me mes mo em con ta to mu i to 
ín ti mo com a co lo ni za ção ale mã e em po si ção de, por mu i tos anos, par -
ti lhar em mu i tos sen ti dos das tris te zas e das ale gri as dos nos sos com pa -
tri o tas nas flo res tas vir gens. O que eu, du ran te esse tem po, co le ci o nei de 
es ta tís ti cas, ma te ri al ge o grá fi co e ou tros não cabe na mol du ra do qua dro
que dou ao le i tor nas pá gi nas an te ce den tes. Se al guém qui ser in for -
mar-se mais de ta lha da men te so bre a ex ten são, po pu la ção e co mér cio
nas co lô ni as ale mãs, re co men do os Re la tó ri os do R. Hen sel, na Re vis ta de
Ge o gra fia, do ano de 1867 (Ber lim); Des cri ção do Bra sil, do Ca pi tão Hör -
me yer, os es cri tos de Val de mar Schul ze, Ca pi tão Jahm e as mu i to ci ta das 
obras de Tschu di, Lal le mand e ou tros.

Na vol ta para Por to Ale gre es co lhi, de po is da ex cur são pela
zona de São Le o pol do, em lu gar de vi a gem por ter ra, a vi a gem num dos 
va po res flu vi a is do rio dos Si nos.
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Ca pí tu lo XVII

SANTA CRUZ E MONTE ALVERNE

Pou co de po is de mi nha che ga da na ca pi tal fui re ce bi do em au diên -
cia pelo pre si den te da Pro vín cia. Nes sa oca sião foi-me co mu ni ca da mi -
nha no me a ção para o car go de di re tor de uma co lô nia, que já an tes me
de cla ra ra pron to a ace i tar, e dois dias de po is na ve ga va de Por to Ale gre,
num dos pe que nos re bo ca do res em pre ga dos na na ve ga ção flu vi al na
Amé ri ca do Sul, pelo Ja cuí aci ma, rio este que, lar go a prin cí pio, vai-se
es tre i tan do aos pou cos.

O sol bra si le i ro, que já me ti nha fe i to so frer bas tan te, tam bém 
que i ma va nes ta la ti tu de as ca be ças dos pas sa ge i ros, e a bor do se de sen -
vol veu, ao lado de ou tros de sa gra dá ve is, o che i ro pe ne tran te do pe i xe,
de que es ta va re ves ti do o cas co do re bo ca dor, pelo sol aque ci do.

A so ci e da de a bor do se com pu nha, como de cos tu me, da
mais va ri e ga da mis tu ra de gen te de toda es pé cie. Algu mas fa mí li as de
imi gran tes ale mães, re co nhe cí ve is pe los gor ros e len ços de ca be ça tra -
zi dos da pá tria, e mais ain da pela in gê nua ad mi ra ção di an te do meio
in te i ra men te novo; al guns sol da dos bra si le i ros, com ca ras be xi go sas e
sel va gens, bar bas su jas, uni for mes des ma ze la dos; di ver sos bra si le i ros de



tez cor de cou ro – a en car na ção do té dio –; al ti vas do nas com a sua cri a -
da gem in do len te e suja; e, por fim, es pa lha da por toda par te, a mal ta da
tri pu la ção – ver da de i ra co le ção de fi si o no mi as pa ti bu la res – ro de a va-me 
em cal ma con tem pla ção.

De uma con ver sa se le ta du ran te o per cur so nem se pode fa lar 
e eu me ale grei quan do, de po is de doze ho ras de vi a gem, che ga mos a
Rio Par do. A vi a gem pelo rio não era tam bém, no que con cer ne à be le za 
da pa i sa gem, in te res san te bas tan te para com pen sar, pela con tem pla ção
das mar gens, o abor re ci men to de bor do. A úni ca in ter rup ção agra dá vel
foi a cur ta pa ra da di an te das vi las de São Je rô ni mo e Tri un fo, que fi ca vam 
de fron te uma da ou tra. A pri me i ra foi fun da da em 1847, mas de pres sa
se trans for mou em pe que no em pó rio mo vi men ta do, por te rem sido
en con tra das ja zi das de car vão de pe dra nas pro xi mi da des, o que lhe deu 
mu i ta vida. Tri un fo ha via já anos que per de ra o bri lho de ou tro ra, por que
as mu i tas xar que a das lá exis ten tes se mu da ram para ou tros lu ga res. A re -
vo lu ção de 1835 tam bém lhe em ba ra çou o pro gres so. O bas tan te im -
por tan te rio Ta qua ri de sem bo ca no Ja cuí per to de Tri un fo.

Rio Par do, onde de i xei o va por zi nho, só é vi sí vel de po is de se
su bir um pou co, atra vés de uma gar gan ta, na mar gem es quer da do rio. A 
ci da de pa re ce ser uma das mais an ti gas po vo a ções da pro vín cia, mas
per deu mu i to do an ti go bri lho e im por tân cia. Foi fun da da pe los je su í tas, 
e as ruas, re gu la res e em par te cal ça das, com as suas bo ni tas ca sas, mu i tas
igre jas, etc., di an te das qua is hoje o ca pim cres ce vi ço so, dão tes te mu nho 
da sua pros pe ri da de de ou tro ra. Nas ca sas, que po dem abri gar tal vez
4.000 pes so as, mo ram hoje pou co mais de 1.000, e toda sua mag ni fi cên cia 
de sé cu los pas sa dos está hoje co ber ta por tre pa de i ras bra vas, mus go e
mato. As ruas de ser tas, as pa re des par da cen tas e as ca sas meio ar ru i na das, 
que tan to te ri am que con tar se pu des sem fa lar, de i xa ram-me me lan có li co
de po is de ter vi si ta do tão re cen te men te a ale gre São Le o pol do. Apres sei, 
por isso, o mais que pude, os pre pa ra ti vos para pros se guir vi a gem para
meu des ti no, a co lô nia de San ta Cruz. Não le vou mu i to tem po e es ta va
no va men te de pos se de um ca va lo, que me de ve ria le var atra vés dos
cam pos. E acom pa nha do de um ne gro moço e sujo, mon tan do uma
mula car re ga da com as mi nhas ma las, não me pa re cen do me re cer mu i ta
con fi an ça, tro ta mos pela cam pi na. De po is de uma meia hora al can ça mos
uma al de ia de ín di os, que àque la hora ma ti nal pa re cia com ple ta men te
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de ser ta. De po is pros se gui mos por ter re no bas tan te aci den ta do para,
de po is de ou tra meia hora, pas sar mos por uma fa zen da, e em se gui da,
por uma lon ga es ti ra da, al can çar mos o cha ma do Rin cão d’el-Rei, an ti go
gran de do mí nio do es ta do, no qual, ha via anos, se es ta be le ce ra uma
co lô nia par ti cu lar.

Qu an do ain da em Rio Par do, ti nham-me re co men da do que
pa ras se na casa de um co lo no à be i ra da es tra da, para to mar um re fres -
co. Se gui esse con se lho, fui mu i to bem aco lhi do pela boa dona da casa,
uma ale mã, que me ofe re ceu ovos, cer ve ja e café.

O ca mi nho daí para San ta Cruz se guia por cam pos de sa bi ta dos,
cuja in des cri tí vel me lan co lia nada in ter rom peu, a não ser o en con tro
com al guns ca va los sem dono pas tan do, um re ba nho de gado e um ban do 
de aves tru zes que atra ves sou, fu gin do, nos so ca mi nho. Ha via mu i to que
o sol de sa pa re ce ra no ho ri zon te, e um fres cor agra dá vel subs ti tu í ra o
ca lor abra sa dor, quan do, por fim, nos apro xi ma mos das mon ta nhas
en tre as qua is fi ca va San ta Cruz, e can sa dos, e com bas tan te fome, che -
ga mos à Pra ça da Ci da de, ou Fa xi nal de San ta Cruz.

Incon tes ta vel men te, as co lô ni as que lá vi são as mais flo res -
cen tes de toda a pro vín cia, de po is das de São Le o pol do. Inclu in do a vi -
zi nha co lô nia do Mon te Alver ne, que me fora es pe ci al men te con fi a da,
todo o ter ri tó rio abran gia uma su per fí cie de cer ca de 24 lé guas qua dra das, 
es ten dia-se por toda a re gião aci den ta da nas fal das da ser ra do Mar, tem
gran de abun dân cia de água, flo res tas, é su ma men te fér til e tem um cli ma
mag ní fi co, par ti cu lar men te con ve ni en te aos ale mães, no qual se des ta ca
per fe i ta men te a mu dan ça das es ta ções. Des de sua fun da ção, em 1849,
esta co lô nia vem pro gre din do como ne nhu ma ou tra e já con ta, in clu si ve 
a po pu la ção de Mon te Alver ne, com per to de 12.000 al mas. To das as
in dús tri as pos sí ve is es tão re pre sen ta das lá; mo i nhos, cur tu mes, se la ria,
fer ra ria, cor do a ria e ou tras vêm sen do ex plo ra das há anos, e em todo o
vas to ter ri tó rio da co lô nia re i na ati vi da de e cons tan te afã in dus tri al.

O aco lhi men to re ce bi do numa casa hos pi ta le i ra de ale mães,
onde en con trei mais que em ou tra qual quer par te, pre ser va dos os usos e 
cos tu mes pá tri os, fez-me tan to bem, que não tive ne nhum de se jo de
de pres sa al can çar meu des ti no, que fi ca va ain da dez lé guas mais adi an te, 
na di re ção da ser ra.
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Pas sa ram-se, as sim, oito dias de des can so. Meus bons hos pe -
de i ros ti nham-me cu mu la do de tan tas ama bi li da des, que cada dia se me
tor na va mais di fí cil pôr-me no va men te a ca mi nho. Di ver sos men sa ge i ros
do meu dis tri to co lo ni al cha ma vam-me com in sis tên cia; mi nha au sên cia
não se po dia pro lon gar por mais tem po. Num lu gar ti nha de har mo ni zar
uma de sa ven ça so bre li mi tes, em ou tros, em pe nhar-me jun to ao go ver no 
para a cons tru ção de uma es co la, alhu res era uma pon te que pre ci sa va
cons tru ir, sen do ne ces sá rio or ga ni zar o or ça men to; e mu i tas ou tras co i sas 
mais es pe ra vam mi nha pre sen ça, para se rem re sol vi das.

Se lei, por isso, meu bu cé fa lo, ex ce len te ca va lo que, no en tan to,
ti nha ad qui ri do por pre ço ri dí cu lo, lan cei ain da um olhar sa u do so para
San ta Cruz e par ti, sem com pa nhia; des ta vez, só com os meus per ten ces
em duas bol sas de sela, à mi nha fren te.

O pon to ter mi nal de mi nha vi a gem fi ca va bas tan te lon ge de
toda cul tu ra hu ma na, no alto da ser ra do Mar. O sol ha via mu i to que
de sa pa re ce ra por trás dos pi cos agu dos da ca de ia de mon ta nhas. Des de
a ma nhã, mu i to cedo, que não via viv’alma, e meu es tô ma go, que eu
con so la va de vez em quan do com um pe da ço de car ne e um gole de
ca cha ça, co me ça ra, dan do-me o que pen sar, a ron car, quan do de re -
pen te ouvi vo zes hu ma nas, à fren te. Pa rei, es cu tan do por um ins tan te,
an tes de avan çar mais pela ve re da em zi gue za gue. “São ale mães”, dis se
co mi go, de po is de apu rar o ou vi do, e ia es po re ar no va men te o ca va lo,
quan do ouvi es tas pa la vras: “Estás ou vin do? Vivo é que ne nhum nos
vai es ca par!”

Re cu ei, fre an do meu ani mal, e fi-lo vol tar o mais si len ci o sa -
men te pos sí vel, le van do ao mes mo tem po a mão ao re vól ver. Empe -
nhar-me numa luta de si gual, no es cu ro na que le sar çal, não me ten ta va; e, 
ade ma is, os ha bi tan tes da que la zona não go za vam de boa fama. Meia
hora an tes eu no ta ra um ata lho que me de ve ria le var mais de pres sa à
Pi ca da Bra sil, para onde me des ti na va. Pen sei nele ime di a ta men te,
como uma pos si bi li da de de evi tar o en con tro, apa ren te men te pe ri go so.
Alcan cei sem in ci den tes, mas por ca mi nhos im pos sí ve is e na es cu ri dão
da no i te, a ca ba na do co lo no avi sa do de mi nha vin da. Ele não es ta va em 
casa, mas sua cara-me ta de me re ce beu mu i to ama vel men te, e um re ba nho 
de ga ro tos ron ca va, em to dos os tons, nos di ver sos can tos da ca ba na de
ma de i ra.
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– Onde está seu ma ri do? – per gun tei, ad mi ra do.
– Meu ma ri do? – res pon deu a dona da casa, que pa re cia uma

fada da flo res ta, com os ca be los flu tu an do di an te de mim. – Meu Deus!
O se nhor não o en con trou? Fo ram, a ca va lo, ao seu en con tro, ele e o
pro fes sor. E le vou a es pin gar da, na es pe ran ça de ma tar um por co, lá
em ba i xo.

Ma tar um por co do mato... lá em ba i xo na plan ta ção... Com -
pre en dia, ago ra! A plan ta ção eu vira de lon ge e a voz que pro nun ci a ra as 
pa la vras sus pe i tas, pen sei que já ou vi ra tam bém. Não ha via dú vi da, era
meu ino fen si vo hos pe de i ro, que eu to ma ra por um sal te a dor. Con tei
mi nha aven tu ra à dona da casa que não pôde con ter um frou xo de riso,
com o qüi pro quó. De po is de uma me ren da re for ça da, de i tei-me, re con -
for ta do, na lar ga cama, num com par ti men to es tre i to, de ta bi que, que
aba fa va o con cer to da ga ro ta da ron ca do ra, e, sem es pe rar a vol ta do
cor re to dono da casa, mer gu lhei no sono dos jus tos. Tive, nes sa no i te,
um so nho ter rí vel, de que ja ma is me es que ce rei. So nhei que caía em
po der de la drões e dois de les se in cum bi ram de ma tar-me. Não tar dei a
sen tir um mur ro ora aqui ora ali, fu ra das nas cos te las e al guém ber -
ran do-me aos ou vi dos. Acor dei ago ni a do e quis vol tar-me para o ou tro
lado, mas al guém me se gu rou o bra ço. Insis ti, quis gri tar quan do vi
jun to de mim, na pe num bra, o vul to de mi nha boa hos pe de i ra que me
se gre da va:

– Meu Deus, que sono agi ta do o se nhor tem! Che gue-se mais
para cá para não acor dar meu ma ri do, que está dor min do jun to do se -
nhor.

Vi, en tão, tudo cla ro; aque la boa gen te, na fal ta de uma cama
para hós pe des, ti nha-me pre pa ra do um lu gar no le i to do ca sal, e, de po is
de eu ter ador me ci do, am bos de i ta ram-se cal ma men te à mi nha es quer da 
e à mi nha di re i ta. Aqui e tei-me e à po bre dona da casa, e dor mi mos
de po is os três, des sa ma ne i ra, aliás ex tra or di na ri a men te in co mum, até
pela ma nhã.

Ao al mo ço, que cons tou de uma be bi da quen te, com o nome
de café, e um bolo de fa ri nha de mi lho, lon ge de se pa re cer com pão,
re u niu-se na sala a pro le dos meus hos pe de i ros, com pos ta de sete re -
ben tos mas cu li nos. Era ca rac te rís ti co das con di ções no Bra sil, como nas 
co lô ni as, que o ben ja mim da que le ban do de re bel des, um ga ro to sujo de 
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sete anos, não ti ves se sido ain da ba ti za do, e o pri mo gê ni to, um ra paz de
17 anos, não ti ves se ain da fre qüen ta do a es co la. Aliás, toda a fa mí lia ti nha
sua ori gem na flo res ta, ori gem sem a me nor no ção de cul tu ra.

Como, pou co de po is de mi nha ad mo es ta ção, fi cas se re sol vi do 
re a li zar-se o ba ti za do do ca çu la, na igre ja pró xi ma, que fi ca va a dez lé -
guas de dis tân cia, o co lo no não pres cin diu de, como é cos tu me no país,
pe dir ao Impe ra dor para ser o pa dri nho do seu sé ti mo fi lho. Um pe di do 
a que D. Pe dro II aten deu da me lhor boa von ta de. O ba ti zan do, que
che gou a ca va lo, exul ta va com o pa dri nho, e o ba ti za do de cor reu mais
ale gre do que mu i tas bo das.

Os ne gó ci os na co lô nia exi gi ram mu i tas ho ras e eu lhes te ria
de di ca do de boa von ta de mais tem po se ti ves se en con tra do onde hos pe -
dar-me mais ou me nos to le ra vel men te nes sa re gião. As con di ções em
Mon te Alver ne eram, po rém, tão pri mi ti vas, que mi nha pou sa da na casa
dos sete ga ro tos pa re ceu-me dig na de in ve ja, di an te da pou sa da que po -
de ria es pe rar dos ou tros co lo nos. Re sol vi, por isso, vol tar para San ta
Cruz e de lá aten der aos in te res ses das ou tras co lô ni as con fi a das à mi nha
di re ção. Mas não de via de i xar os inós pi tos va les de Mon te Alver ne sem
no vas aven tu ras.

Um dos fi lhos do hon ra do co lo no acom pa nhou-me um dia,
como guia, atra vés das vas tas ex ten sões de flo res tas vir gens. E con ven -
ci-me, à me di da que mais pe ne tra va no ter ri tó rio da que las co lô ni as, fun -
da das em 1859 pelo go ver no pro vin ci al, de que Mon te Alver ne ti nha
to dos os re qui si tos na tu ra is para as se gu rar seu de sen vol vi men to, e es pa ço
bas tan te para mil fa mí li as de co lo nos, mas há mu i tos anos tem re ce bi do
tra ta men to de ma dras ta por par te do es ta do, e, prin ci pal men te no que
con cer ne à aber tu ra de me i os de co mu ni ca ção e de sa í da de pro du tos, o
que se tem fe i to é o mes mo que nada. Nada se fez tam bém so bre me di -
ção exa ta de ter ras, fun da ção de igre jas e es co las, e os co lo nos até ago ra
en vi a dos para lá têm es ta do en tre gues a si pró pri os. Mu i tos dos pri me i ros 
que lá se fi xa ram e cu jas na ci o na li da des eram prus si a na, da Prús sia-Re -
na na, su í ça, fran ce sa e bel ga ti nham, em par te de vi do às con di ções des -
fa vo rá ve is do solo e das co mu ni ca ções, em par te por ou tros mo ti vos, há 
mu i to tem po aban do na do suas ter ras, e em lu gar de se de sen vol ver, a
po pu la ção de Mon te Alver ne di mi nu ía cons tan te men te, até que fi cou
como uma de pen dên cia da po pu la ção ma i or, de San ta Cruz. Os ha bi -
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tan tes de Mon te Alver ne que se res sen ti am for te men te des se aban do no,
e de não po de rem me lho rar sua si tu a ção só con tan do com os sim ples
ele men tos, guar da vam por isso cer to ran cor no co ra ção, que se sen ti am
in cli na dos a de sa fo gar, de modo pe ri go so, con tra os fo ras te i ros. Nes tas
cir cuns tân ci as era jus to que eu, an tes de me trans por tar para o iso la -
men to de uma ver da de i ra vida na flo res ta vir gem, fi zes se ex plo dir to das
as mi nhas mi nas de um pon to qual quer, pro vi só rio, para o que es co lhi
San ta Cruz, e em pre gas se to dos os me i os, pe ran te o go ver no, para tor nar
pos sí vel a exis tên cia em Mon te Alver ne.

Qu an do, com o meu guia, che ga va aos ter re nos ba i xos ao
lon go do rio Ta qua ri, de onde jul ga va não po der mais er rar o ca mi nho,
des pa chei meu jo vem com pa tri o ta, e con ti nu ei, num pas so tão rá pi do
quan to o per mi tia o pés si mo ca mi nho ti pi ca men te bra si le i ro, a vi a gem,
para meu pró xi mo des ti no.

Ter-se-iam de cor ri do tal vez três ho ras, quan do re pa rei, as -
sus ta do, que me en ga na ra na di re ção, por que a flo res ta não ti nha fim e
não via ne nhum dos si na is que me dera meu guia, quan do nos se pa ra mos. 
Ha via mu i to que o sol se es con de ra por trás das mon ta nhas, de que a
flo res ta me em pa ta va a vi são. Errar na flo res ta vir gem, em re giões com -
ple ta men te des co nhe ci das, e sem pro vi sões nas bol sas, é co i sa pe ri go sa.
Fi quei, pois, um pou co ex ci ta do e ace le rei o pas so do ca va lo. De re pen te 
me sen ti agar ra do com for ça pela gar gan ta e, an tes que pu des se dar
con ta do ata que, es ta va es ten di do no chão, num la ma çal. Já es ta va ima -
gi nan do que al guns me li an tes ti ves sem que ri do apo de rar-se do que le va va 
co mi go, mas, por mais que olhas se em vol ta, não via nin guém con tra
quem pu des se re a gir. Só meu ca va lo, que pas ta va, ar ras tan do as ré de as,
per to de mim e olhan do-me com pre en si vo quan do me er gui, com es -
for ço. Pus-me a re fle tir no que ou em quem me po de ria ter ar ran ca do
da sela, por que ti nha sen ti do ni ti da men te um cor po es tra nho aper tar-me 
o pes co ço. Por fim des co bri, al guns pas sos mais atrás, um cipó pen den te,
que se de nun ci ou por es tar ain da ba lan çan do. Ti nha-se-me pren di do ao
pes co ço na es cu ri dão do cre pús cu lo, e me fe i to cair. Com ex ce ção de
al guns pe que nos ar ra nhões, tudo aca bou bem, sem gran des da nos.

– Va mos, meu ve lho, va mos! – cha mei meu ca va lo, es ten den -
do-lhe a mão. Meu bom gi ne te não mos trou, po rém, o me nor de se jo de
se guir-me, an tes se afas ta va cada vez mais, en quan to eu, com as gran des
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bo tas de mon tar e enor mes es po ras chi ne las, só po dia co xe ar atrás dele.
Os ape los mais ca ri nho sos e as pra gas em to dos os tons fo ram igual -
men te inú te is, e tive de so frer, com pa ciên cia, as con se qüên ci as de mi -
nha fal ta de aten ção. Entre tan to, fi ca va cada vez mais es cu ro, e eu ora
tro pe ça va numa raiz, ora numa pe dra, que ha via mu i tas. Ti rei o re ló gio,
mais por há bi to que para con sul tá-lo, e vi, com o au xí lio de al guns fós -
fo ros, dos qua is já ti nha gas to uma ca i xa in te i ra só para con tor nar os
pi o res bu ra cos e pas sa gens mais pe ri go sas do ca mi nho, que já pas sa va
das 8 ho ras. Esse exa me da hora va leu-me fi car sa ben do que, se o bom
tem po per sis tis se, den tro de duas ho ras po dia con tar com o luar.

Can sa do, com fome e sede, ar ras tei-me ain da um pou co, mais 
para di an te, quan do a pa ciên cia do meu ca va lo pa re ceu es go tar-se e
ouvi-o – por que ver não era mais pos sí vel – co me çar a cor rer. De re -
pen te pa re ceu pa rar. Que se ria? Por mi nha vez, re u nin do to das as for ças,
apres sei mais os pas sos. Lá es ta va ele, pa ra do e, tan to quan to po dia ver
no es cu ro, com a ca be ça vol ta da para mim; apro xi mei-me he si tan te e vi
com pra zer que as ré de as se ti nham pren di do numa raiz sa li en te, e pelo
me nos em par te mi nha si tu a ção me lho rou. Apa nhei-o, de pres sa, e sal tei
para cima da sela.

Meia hora de po is aca bou-se tam bém a flo res ta, e na ca ba na
de um ca sal amis to so de mu la tos pude, de po is de uma boa re fe i ção, re -
pou sar os mem bros fa ti ga dos.

Qu an do, na ma nhã se guin te, me le van tei da cama que me ti -
nha sido pre pa ra da, com pa lhas de mi lho, numa es pé cie de block ha uss,
fi quei de sa gra da vel men te sur pre en di do ven do que es ta va ca in do uma
chu vi nha im per ti nen te, que pos si vel men te du ra ria al gu mas se ma nas. Eu
po dia, sem dú vi da, es pe rar dois dias, a ver se o céu se api e da va de mim,
ou que o sol, por mera com pa i xão, bri lhas se por al gu mas ho ras, mas ai
de mim se me en ga nas se, se os ri a chos co me ças sem a trans bor dar e
trans for mas sem os ca mi nhos em pan ta na is. De po is de re fle tir, de i -
xei-me per su a dir, pelo meu hos pe de i ro, a es pe rar pelo me nos até o dia
se guin te. A per ma nên cia na mi se rá vel bar ra ca, que cha ma vam ran cho,
em com pa nhia do mu la to ami gá vel, mas bron co, e sua mu lher, que
sor vi am cons tan te men te, de modo pou co ape ti to so, mas com gran de
pra zer, o chá do Pa ra guai numa cuia imun da, e nos in ter va los fu ma vam
dú zi as de ci gar ros de pa lha de mi lho, abor re cia-me. Os as sun tos de con -
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ver sa de pres sa se es go ta ram, e que po de ria eu fa zer para ma tar o tem po?
Não ti nha nada para ler e não se po dia es pe rar que meu hos pe de i ro ti -
ves se. Escre ver tam bém foi im pos sí vel, pela ma nhã, por te rem es que ci do
à no i te de tra zer para a ca ba na as mi nhas bol sas de sela, numa das qua is
es ta va meu ca nhe nho de no tas, e ago ra es ta vam en char ca das, como todo 
seu con te ú do. Não me res ta va nada que fa zer se não fu mar e dor mir; fiz
am bas as co i sas, e como tudo no mun do tem fim, esse dia de des can so
for ça do ter mi nou tam bém na no i te que se se guiu.

No dia se guin te cho via, e com uma per sis tên cia de de ses pe rar;
mas não me de i xei de ter mais. Se lei o ca va lo, pedi ao meu hos pe de i ro
para me in di car o ca mi nho e tro tei, de po is de ter ex pres sa do, em me tal
so nan te, meus agra de ci men tos pela hos pe da gem.

De po is de al gum tem po meu ca va lo pa re cia mais me la do do
que bran co, tão co ber to es ta va da lama que sal pi ca va, todo o tem po, no
pés si mo ca mi nho. Não ou sa va tro tar nem ga lo par, por que a cada pas so
en con tra va sul cos pro fun dos, bu ra cos e ato le i ros, de que o ca mi nho es -
ta va che io, até que para a tar de che guei, com mu i to cus to, a um rio que
ti nha for ço sa men te de atra ves sar.

– Como vai ser? – per gun tei a mim mes mo. Pa re cia ou vir o
ru í do de uma ca cho e i ra, an tes mes mo de se avis tar as mar gens do rio, e
de fato bar ra va-me o ca mi nho, em vez do plá ci do ri o zi nho, uma tor ren te
ca u da lo sa, bra mi do ra.

Nem es po ras nem pa la vras per su a di am meu ca va lo, que em pi -
na va e sal ta va para o lado como se eu exi gis se dele o su i cí dio. Um bom
con se lho se ria en tão caro, mas eu me te ria com pro me ti do a tudo se al -
guém me in di cas se um meio de me trans por tar, com meu ca va lo, para a
ou tra mar gem.

Enquan to eu de li be ra va, co mi go mes mo, so bre o que de ve ria
fa zer, sur giu ines pe ra da men te um tro pe i ro que, como eu, ti nha que atra -
ves sar a tor ren te es pu man te. Qu an do viu a di fi cul da de em que eu me
en con tra va, se gu rou meu ca va lo pe las ré de as, atou-as à ca u da de um dos 
seus mu a res e foi as sim que atra ves sei a tor ren te ca u da lo sa para a ou tra
mar gem, não sem for te re sis tên cia e sem cor rer o ris co, du ran te o tra je to,
de to mar um ba nho in vo lun tá rio.

Con si de ran do que os co lo nos de Mon te Alver ne ti nham,
para dar sa í da aos seus pro du tos, que atra ves sar esse mes mo ri o zi nho,
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e da que la mes ma for ma, sem pon te, ti nha-se que con cor dar que ha via
toda a ra zão nas suas que i xas con tra a fal ta de co mu ni ca ções com os
mer ca dos.

De po is de mais um tre cho de vi a gem sem in ter rup ção, che -
guei, já tar de, a San ta Cruz, mas em que es ta do! Mo lha do até aos os sos,
co ber to de lama, fa min to e ti ri tan do de frio, pe ne trei, cam ba le an do, sob
o teto pro te tor de mi nha hos pe da ria pro vi só ria. Mu i tas se ma nas de de -
flu xo, um cos tu me com ple ta men te inu ti li za do, uma es po ra de pra ta
per di da, uma pas ta des man cha da, fe i ta em pe da ços, um ca va lo man co e
a per da de mu i tas no tas de in te res se para os ha bi tan tes de Mon te Alver ne 
foi o re sul ta do de mi nha es tréia no exer cí cio do car go, e é na tu ral que
não te nha fi ca do mu i to edi fi ca do com o que vi e pas sei, nes ta ex cur são.

As co lô ni as de San ta Cruz e Mon te Alver ne com põem-se,
como a de São Le o pol do, de mu i tas pi ca das, cu jos pro du tos e con di ções 
das res pec ti vas po pu la ções são mu i to di fe ren tes. As pi ca das de San ta
Cruz, per to do rio Par di nho, es tão mu i to de sen vol vi das. So bre tu do o
ta ba co é cul ti va do ne las em gran de es ca la e é ex por ta do, em gran des
car re ga men tos, do rio Par do para os es ta dos do Pra ta e para a Eu ro pa.

A si tu a ção da igre ja e a do en si no em San ta Cruz se ria ain da
tal vez mu i to pre cá ria se os co lo nos não ti ves sem to ma do a ini ci a ti va de
pô-las em or dem. Infe liz men te não há nis so a ne ces sá ria união, e tan to
pa dres como pro fes so res não se pe jam de se hos ti li za rem re ci pro ca men te. 
Os mais pro vo can tes são os je su í tas, que se fi xa ram na Pra ia da Ci da de
há mu i tos anos. A igre ja ca tó li ca, como a pro tes tan te, são edi fí ci os que
agra dam e ates tam a abas tan ça das res pec ti vas co mu ni da des. O nú me ro
de ha bi tan tes da po vo a ção, dada a cur ta exis tên cia das co lô ni as, é ain da
mu i to pe que no, ape nas de 400 a 500 al mas. Além do Fa xi nal há ain da,
numa pi ca da dis tan te, uma se gun da pra ça da ci da de, cha ma da San ta
Te re sa.

Há dois anos, se não me en ga no, San ta Cruz foi, como se diz
no Bra sil, “eman ci pa da”, isto é, em lu gar de to dos os ca sos da co mu ni -
da de se rem tra ta dos por in ter mé dio do di re tor, pas sa ram a ser tra ta dos
di re ta men te com as al tas au to ri da des do go ver no na ca pi tal da pro vín cia,
e de vi do aos seus pro gres si vos me lho ra men tos co mu na is a go ver nar-se
por si. Se isso re dun da rá em be ne fí cio para os co lo nos, os re sul ta dos
di rão. Se me lhan te à or ga ni za ção ad mi nis tra ti va de ou tras lo ca li da des
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bra si le i ras, o exer cí cio da au to ri da de, de po is da su pres são da dos di re -
to res, cabe aos ju í zes de paz, ju í zes mu ni ci pa is e ou tros fun ci o ná ri os
re si den tes no lu gar. No de sen vol vi men to de San ta Cruz dis tin gui ram-se 
os di re to res ale mães Schwe rin, Ma bil de e Tre in, que exer ce ram o car go
su ces si va men te. A pro pó si to devo ob ser var aqui que a di re ção de to das
as co lô ni as da pro vín cia es te ve qua se in te i ra men te a car go de ale mães,
até aos úl ti mos tem pos, e que o de par ta men to de imi gra ção do Rio
Gran de do Sul, com sede em Por to Ale gre, ti nha à sua fren te um che fe
de co lo ni za ção e um agen te-in tér pre te.

Mi nha per ma nên cia em San ta Cruz foi de mu i tos me ses e
em pre guei, tan to quan to pos sí vel, meu tem po per cor ren do a vas ta cir -
cuns cri ção de San ta Cruz e Mon te Alver ne, abran gen do 24 lé guas qua -
dra das. Des cre ver cada uma des sas ex cur sões de ta lha da men te não me
pa re ce opor tu no. De ma i or in te res se para mim fo ram as ex cur sões a
Bu tu ca raí, à ca de ia de mon tes de pe dra-lioz que avis ta va ao lon ge, à pi -
to res ca vila de Ta qua ri, nas mar gens do rio do mes mo nome, e a vi a gem 
ao in te ri or, até Pas so Fun do, pro fun da men te es con di da nas mon ta nhas.
Onde quer que se che gue, nes sa re gião, a na tu re za ofe re ce ce ná ri os de
gran di o sa be le za. O pa no ra ma mais belo é o que se des fru ta de Bu tu ca raí, 
em cujo cimo se er gue uma ca pe la para ro me i ros.

A ve ge ta ção tem, em ge ral, o mes mo ca rá ter que a das co lô -
ni as, 24 anos mais ve lhas, de São Le o pol do; so men te os pi nhe i ros são
mais co muns do que lá. O es ta do dos ca mi nhos é hor rí vel a des pe i to
dos co lo nos te rem des pen di do não pe que nas so mas e mais tem po ain da 
para me lho rá-los. As ve re das de que eu ti nha que uti li zar-me nas vi a gens 
de ins pe ção a Mon te Alver ne eram par ti cu lar men te pe ri go sas; so bre tu do
de po is da chu va, todo o ter re no pa re cia ter-se dis sol vi do numa lama
ver me lha.

Entre as co i sas dig nas de se rem vis tas nas vi zi nhan ças de San ta 
Cruz que, a pro pó si to, tem o nome de São João, está uma gran de gru ta
de pe dra-lioz, até a qual, com a pre sen ça de fo ras te i ros de Por to Ale gre,
fo ram em pre en di das ex cur sões de ex plo ra ção. Essa gru ta fica afas ta da
do ca mi nho para a cha ma da Pi ca da Ve lha, numa en cos ta bas tan te al can -
ti la da, não sen do fá cil che gar-se lá. Seu in te ri or é es pa ço so e es ten de-se
por cem me tros pela mon ta nha den tro. Essa ca ver na é me nos dig na de
ver-se pela sua es tru tu ra ge o ló gi ca, que pe los seus ha bi tan tes. Mi lha res
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de mor ce gos, al guns das ma i o res es pé ci es, têm mo ra da ali, des de tem pos
ime mo ri a is. Voam aos ban dos nas ga le ri as es cu ras da gru ta ou pen dem,
amon to a dos, de suas pa re des. A todo mo men to o vi si tan te tem que re -
ce ar en trar em con fli to com es sas cri a tu ras lu cí fu gas que, quan do se
acen de uma luz, es vo a çam en can de a das e as sus ta das. Na vas ta sala
abo ba da da, no cen tro, os mor ce gos já acu mu la ram enor me mon te de
ex cre men to, cujo mau che i ro pe ne tran te não faz par te dos atra ti vos da
fur na. Tal vez da qui a al gu mas dé ca das o sen so in dus tri al dos ha bi tan tes
de San ta Cruz se lem bre de apro ve i tar esse gua no de mor ce go para a
adu ba ção de suas plan ta ções de ta ba co.

A ri que za das flo res tas, em ma de i ras de lei, já ti nha in du zi do,
quan do es ti ve nes sa co lô nia, mu i tos ale mães em pre en de do res à mon ta -
gem de ser ra ri as re gu la res. Um des ses es ta be le ci men tos fi ca va per to da
já men ci o na da ca de ia de Bu tu ca raí, e quan do eu, para meu co nhe ci men to, 
quis um dia, não mu i to quen te, or ga ni zar uma ex cur são até lá, mi nha
idéia en con trou eco en tre ami gos e co nhe ci dos que se re u ni ram a mim.
Antes de tudo era a su bi da do mon te, no cimo do qual fi ca va a an ti ga
ca pe la dos ro me i ros, que ti nha uma cer ta atra ção para meus com pa -
nhe i ros. Equi pa dos como para uma ex pe di ção de mu i tas se ma nas, par ti -
mos ao rom per do dia. Pelo ca mi nho re i na va hu mor ale gre nas nos sas
fi le i ras, de ma ne i ra que na dis po si ção em que nos achá va mos nada nos
in co mo da va.

A Bu tu ca raí fica um tan to ao nor te de Vila Te re sa, do ou tro
lado, isto na mar gem di re i ta do rio Par di nho, que tí nha mos de atra ves sar 
por um ruim vau. É, po rém, fa cil men te aces sí vel, da que la lo ca li da de,
pela cha ma da es tra da gran de. A vi si ta à ser ra ria, na sua vi zi nhan ça, ins -
ta la ção mu i to sim ples, que a prin cí pio fora o ob je ti vo prin ci pal da ex -
cur são, le vou pou co tem po, e, de po is de ter mos en tre gue nos sos ca va los 
a um co lo no, pre pa ra mo-nos para gal gar o ca be ço do mon te por uma
ve re da im pér via. Ser vi am-nos de gui as res tos de cru zes e de ima gens,
an ti gas es ta ções para 30 ro me i ros, que ain da res ta vam de am bos os la dos
do ca mi nho. Cas ca lho e mato agres te co bri am a sen da em mu i tos lu ga res, 
e além de nós não se via ne nhum ser vivo na re don de za. Só uma vez
pas sou li ge i ra, ao nos so lado, enor me ser pen te, que nos sa ines pe ra da
apro xi ma ção cer ta men te as sus ta ra, e um dos nos sos com pa nhe i ros de
San ta Cruz li gou a isso a len da, lá es pa lha da, de que numa cer ta mata,
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não lon ge da sa í da para o cam po, há já mu i tos anos, vi via es con di da
uma ser pen te gi gan tes ca. Essa pe que na mata, em bo ra es te ja mu i to per to 
da po vo a ção, é evi ta da, pelo medo de to dos, ve lhos e mo ços. Histó ri as
como esta cor rem por to das as co lô ni as ale mãs, a des pe i to do pou co
tem po de sua exis tên cia, e qua se se pode ver ne las um co me ço de de -
sen vol vi men to das sa gas e len das ale mãs, na nova pá tria.

A es ca la da do mon te cus tou-nos mu i tas go tas de suor, e,
con tra to dos os cál cu los, só che ga mos ao cimo quan do já co me ça va a
ano i te cer. Até ali o ca mi nho to ma ra tan to da nos sa aten ção que não re -
pa rá ra mos no céu e no seu hu mor, mas ago ra vía mos, com de sa gra dá vel 
sur pre sa, que um agua ce i ro, que co me ça va a cair, nos im pe dia a des ci da. 
Pa re ceu-nos tam bém im pru den te ten tar no es cu ro a des ci da, por tão pe -
ri go so ca mi nho. Embo ra não es ti vés se mos pre pa ra dos para um bi va que
no tur no, no que con cer nia a rou pas, re sol ve mos pelo me nos es pe rar
que a chu va pas sas se. Não lon ge do pon to onde atin gi mos o cimo do
ca be ço, vi mos a ve lha ca pe la, que há mu i to já não ser via ao cul to di vi no
e cuja ru í na com ple ta não tar da ria. Ofe re çia-nos ago ra um abri go opor -
tu no, de que por cer to já se te ri am apro ve i ta do cen te nas de ou tros, an tes 
de nós – pelo me nos se po dia de du zir isso dos ves tí gi os de i xa dos –, e
acen de mos uma fo gue i ra que fla me jou ale gre no re cin to de ser to e nu, e
que nos aque ceu agra da vel men te, ten do a chu va es fri a do bas tan te o ar
da no i te. De todo o bri lho e or na tos da casa de Deus qua se não res ta vam
si na is, só a to a lha do al tar es ta va es que ci da a um can to, e por isso não
pa re ceu a ne nhum de nós um sa cri lé gio quan do um dos pre sen tes co briu
os om bros com ela, en quan to se ca va a rou pa, ao fogo.

Qu an do es tá va mos pi to res ca men te acam pa dos, num lu gar tão 
pou co co mum, sen ta dos em re dor das cha mas aque ce do ras da fo gue i ra,
um dos nos sos, quan do exa mi na va a nave va zia, des co briu co tos de ve las
de cera, tal vez res tos de cí ri os con sa gra dos. Isso nos deu a idéia de alu -
mi ar, com eles, nos sa des ci da. Tí nha mo-nos, é ver da de, pro me ti do es -
pe rar o nas cer do sol lá em cima, por que o pa no ra ma quan do ha vía mos
che ga do, dos pou cos pon tos de onde se po dia des cor ti nar, de vi do à
den sa ve ge ta ção, es ta va ve la do por nu vens ne gras, tem pes tu o sas; de sis -
ti mos, po rém, de po is de al gu mas pon de ra ções, de fi car ali por mais
tem po, e as sim que a chu va, fe liz men te, pas sou, co me ça mos a des ci da,
numa es tra nha pro cis são. Da mes ma for ma que na su bi da, en vol via-nos
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ago ra, no va men te, a im pres si o nan te so li dão da flo res ta, só in ter rom pi da 
pelo nos so vo ze ar, nos sas con ver sas e ri sa das. De vez em quan do nos sos
pés des lo ca vam uma pe dra, que ro la va aos sal tos até as pro fun de zas, ou
nos che ga va aos ou vi dos al gum vago ru í do vin do de al gu ma gran ja,
lon ge, nas mon ta nhas; a não ser isso, re i na va um si lên cio de mor te. Os
pe que nos co tos ex tin gui ram-se an tes de che gar mos à me ta de do ca mi nho 
e era pre ci so a má xi ma aten ção por par te de um dos nos sos com pa tri o tas, 
que já fi ze ra essa ex cur são e ser via-nos de guia, para evi tar-nos al gum
pas so em fal so. Che ga mos, por fim, já tar de, ao pon to de onde par tí -
ra mos, e de po is de al gu mas ho ras de re pou so apa nha mos nos sos ca va los,
se la mo-los, mon ta mos e, em bo ra um pou co fa ti ga dos, to ma mos no va -
men te o ca mi nho do Fa xi nal de San ta Cruz.

Era raro o dia em que eu não vi si ta va, pela for ma aci ma, uma
nova par te da re gião, e per gun tan do, ou ob ser van do, me in te i ra va de
mu i tas co i sas de que não po dia ter cer te za pe las his tó ri as de ou tros ou
des cri ções de vi a gens.

O tra to com os ale mães, en tre os qua is mu i tos si le si a nos e po -
me ra ni a nos, em San ta Cruz e nas cer ca ni as, é des pi do de ce ri mô ni as. A
hos pi ta li da de é pra ti ca da em lar ga es ca la por to dos; em tro ca, nin guém
deve le var a mal al gu ma ru de za nas ma ne i ras, que nem por isso de i xam
de ser sin ce ras, des sa gen te. Nem mes mo os do nos das ven das exi gem
qual quer re tri bu i ção pe cu niá ria pela pou sa da ofe re ci da, ou pelo que se
come ou bebe.

Duas co i sas de i xam a de se jar em San ta Cruz, como, aliás, em
ou tras co lô ni as ale mãs: a igre ja e o en si no. Isso e a gran de dis tân cia de
as sis tên cia mé di ca, em ca sos de mo lés ti as, e de au xí lio po li ci al, em ca sos 
de con tra ven ções, ou cri mes. É ver da de que al guns mé di cos, que fi xa ram
re si dên cia en tre os co lo nos, de sis ti ram, den tro de pou co tem po, por que
a cli en te la lo cal só, sem sub sí dio do go ver no, não com pen sa va. Em con -
se qüên cia, char la tões e cu ran de i ros to ma ram seu lu gar, ex plo ran do a
cre du li da de do povo em pro ve i to pró prio. Mu i tos, além de suas ocu pa -
ções ha bi tu a is, cu ram pela ho me o pa tia, er vas e ou tros me i os uni ver sal -
men te ado ta dos para to das as mo lés ti as. Por fe li ci da de os co lo nos, nas
di ver sas pi ca das, go zam, em ge ral, boa sa ú de, são ro bus tos, mas em ca sos
de aci den tes de pen dem da du vi do sa as sis tên cia de oca si o na is di le tan tes
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da me di ci na. Nes ses ca sos re sol vem tam bém, por fim, man dar vir um
mé di co de lon ge, mas que em re gra já che ga tar de de ma is.

No que con cer ne à ma nu ten ção da or dem por meio da po lí -
cia, tive, no exer cí cio do meu car go, ex pe riên ci as bem de sa gra dá ve is. A
au to ri da de po li ci al mo ra va, por exem plo, a mu i tas lé guas de dis tân cia de
Mon te Alver ne, e ocor ri am ri xas, rou bos, e até as sas si na tos en tre a po -
pu la ção al vo ro ça da de uma pi ca da sem que a au to ri da de ti ves se dis so o
me nor co nhe ci men to, se não al gu mas se ma nas de po is, por es cri to.
Qu an do se apre sen ta va no lo cal do acon te ci men to, já o cul pa do es ta va 
lon ge, nas mon ta nhas.

Des ses in con ve ni en tes já, an tes do meu tem po, se ti nham
que i xa do amar ga men te ou tros di re to res, e é ca rac te rís ti co o que um me
con tou como se ten do pas sa do com ele:

“Os ha bi tan tes de uma pi ca da lon gín qua, os pi o res ele men tos 
de mi nha zona co lo ni al, pra ti ca vam, o ano in te i ro, tais des re gra men tos,
que eu qua se to das as se ma nas ti nha de ir lá, apa zi guar as bri gas ou
res ta be le cer a or dem, à for ça. To dos os meus es for ços, po rém, para
nor ma li zar essa si tu a ção, fo ram inú te is; riam das mi nhas ad ver tên ci as, e
eu pró prio, aliás, per ce bia bem mi nha im po tên cia; até mes mo mi nha se -
gu ran ça es ta va ame a ça da, se não me des sem uma for ça po li ci al efi ci en te. 
Di ri gi-me às al tas au to ri da des da ca pi tal, di zen do até pre fe rir não con ti -
nu ar no car go sen do o es cár nio dos meus su bor di na dos. De fato, de po is 
dis so o pre si den te da pro vín cia man dou-me cin co sol da dos, jul gan do-se 
com isso para sem pre de so bri ga do. Apre sen ta ram-se um dia em mi nha
casa, e em bo ra seu as pec to des de logo não me ins pi ras se con fi an ça,
por que, como to dos os de fen so res bra si le i ros da pá tria, os es cu ros
mar man jos, como seu equi pa men to, não se re co men da vam, não des -
con fi ei a prin cí pio do seu zelo pelo cum pri men to do de ver. Logo no dia 
se guin te ini ci ei com eles a cam pa nha con tra meus su bor di na dos in sub -
mis sos. Para me pôr na pis ta dos la drões aquar te lei mi nha pe que na tro pa
na pi ca da em ques tão. O re sul ta do, po rém, de mi nhas ope ra ções foi
tudo me nos o que se ria de es pe rar. Os cin co sol da dos re ve la ram-se
ma i o res ma lan dros que os meus co lo nos, rou ban do, às ocul tas e aber ta -
men te, como ver da de i ros ban di dos. Fi-los com pa re cer à mi nha pre sen ça,
ex pro bei-lhes os seus mal fe i tos e não tive ou tro re cur so se não pren der
to dos cin co. Ser viu de pri são o ga li nhe i ro per to de mi nha casa, cuja se -

Bra sil: Ter ra e Gen te (1871) 441



gu ran ça era tão pou ca que já no dia se guin te en con trei a ga i o la va zia.
Toda a for ça de po lí cia de sa pa re ce ra. Mas não tive ne nhum de se jo de
fazê-la vol tar. Pre fe ri de i xar as co i sas en tre gues a si pró pri as, e aos de le -
gados, mo ran do lon ge, o cu i da do de fa zer res pe i tar a lei, na zona de
mi nhas co lô ni as.”

Ter mi nan do a ex po si ção de mi nhas ex pe riên ci as e im pres sões 
du ran te a per ma nên cia de mu i tos anos no Bra sil, es pe ro não só ter
apro xi ma do o mais pos sí vel os le i to res de um co nhe ci men to mais exa to
des se in te res san te país, como tam bém ter fun da men ta do bas tan te mi nha 
opi nião so bre a ter ra e o povo.

O que te nho par ti cu lar men te a acres cen tar so bre a co lo ni za -
ção, por meus com pa tri o tas ale mães, aos qua is não se pode re cu sar uma
jus ta sim pa tia, é o de se jo de que pos sam go zar mais do que até aqui a
aten ção e os fa vo res de seus go ver nos pá tri os, nos qua is um pre con ce i to 
ali men ta do ar ti fi ci al men te se apre sen tou, pre ju di can do os in te res ses dos 
dis tan tes fi lhos de mi nha pá tria e en tra van do as pró pri as van ta gens, por
meio de leis e ad ver tên ci as con tra toda emi gra ção para o Bra sil. A cres -
cen te pros pe ri da de das co lô ni as do Rio Gran de do Sul, como tam bém
da co nhe ci da co lô nia Blu me nau, na Pro vín cia de San ta Ca ta ri na, des trói
bri lhan te men te to das as afir ma ções hos tis em con trá rio. À Ale ma nha
su per po vo a da, este san gra dou ro de ex ces so de for ças po dia ser vir para
seu pró prio re for ço, por que as sim pa ti as dos seus sú di tos, do ou tro lado 
do oce a no, po de ri am com al gum cu i da do ser man ti das, abrin do um es -
co a dou ro para o co mér cio e in dús tri as pá tri as.

Aliás, devo fri sar que, quan to a con di ções cli má ti cas, só as
Pro vín ci as do Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na de vem ser vi sa das
para a co lo ni za ção ale mã, e po dem ser re co men da das, em boa cons -
ciên cia, aos meus com pa tri o tas.

Às clas ses cul tas não se deve acon se lhar a emi gra ção e uma
de mo ra da per ma nên cia no Bra sil, por que, por mu i to in te res san te que o
país seja para o na tu ra lis ta e o vi a jan te, não lhe ofe re ce van ta gens, com
ex ce ção dos mé di cos e co mer ci an tes a quem já es pe ram co lo ca ções
cer tas; e mes mo es tes vol tam, em ge ral, à pá tria, com os bens ma te ri a is
que acu mu la ram, por que, com a con ti nu a ção, qua se não lhes é pos sí vel
uma com pen sa ção para os go zos ide a is da vida, que fal tam no Bra sil.
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Vi e ira, João Fer nan des – 230, 233, 234
Vil le gag non – 224

W

W. (con de) – 202, 203
War ren (al mi ran te) – 324

X

X. (Herr) – 311

Z

Zum bi – 235
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