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Apre sen ta ção 

Da ni el Pa rish Kid der nas ceu em 18 de ou tu bro de 1815, em
Da ri en, Esta do de New York. Pas sou gran de par te da me ni ni ce em
casa dos tios em Ver mont. Estu dou em di ver sos co lé gi os. For mou-se na
Wes le yan Uni ver sity em 1836.

Embo ra não per ten ces se a fa mí lia me to dis ta e seu pai se ti vesse
até opos to a que ado tas se tal dou tri na, con ver teu-se e re sol veu ser pas tor.
Che io de fé e ati vi da de, pre ten deu se guir para a Chi na como mis si o ná rio. 
Não o con se guindo, re sol veu ace i tar, da Ame ri can Bi ble So ci ety, um
cargo de mis si o ná rio no Bra sil.

Embar cou para o Rio de Jane i ro em 1837. Aqui che gou
acompa nha do de sua mu lher, Cynthia H. Rus sel, e en trou ime di a ta men te
em ati vi da de. Tra ta va-se, de acor do com os prin cí pi os da so ci e da de
que re presenta va, de distri bu ir bíbli as a to das as pes so as que as qui ses sem aceitar.

Dos re sul ta dos de seu tra ba lho fa la-nos ex ten sa men te no  seu
li vro e não há dú vi da que fo ram os mais ani ma do res, tan to que logo se
es go tou o pri me i ro car re ga men to de bí bli as. Re sol veu en tão em pre en der
pe las provín ci as bra si le i ras uma lon ga sé rie de vi a gens, sem pre com o
intuito de dis tri bu ir as Escri tu ras. Mas em 1840, fa le cen do-lhe a mulher,
Kid der re sol veu vol tar aos Esta dos Uni dos.

Aí che gan do, foi no me a do pas tor em Pa ter son e mais tar de em 
Tren ton. Não ti nha com ple ta do ain da 29 anos quan do foi cha ma do a
exercer   car go de  gran de im por tân cia: o de se cre tá rio das es co las do mi nicais 
e di re tor das pu bli ca ções es pe ci a is para es sas es co las.

De sem pe nhou bri lhan te men te as suas fun ções: re or ga ni zou
todos os ser vi ços, de sen vol veu os mé to dos de ob ter di nhe i ro para as
escolas, sis te ma ti zou as es ta tís ti cas, es ta be le ceu um hi ná rio es pe ci al, fundou



uma pu bli ca ção, o Sun day Scho ol Advo ca te, e edi tou cen te nas de li -
vros. No fim de doze anos de tra ba lho, re sol veu de di car-se ao en si no.
Foi le cionar te o lo gia prá ti ca no Gar rett Bi bli al Insti tu te (Evans ton, Ill) 
e no Drew The o lo gi cal Se mi nary (Ma di son, N. Y.).

Em 1880 foi ele i to mem bro da Co mis são de Edu ca ção da
Igre ja Me to dis ta. Em 1887, com a sa ú de bem aba la da, apo sen tou-se e
foi re si dir em Evans ton, na tran qüi la e en can ta do ra ci da de zi nha per to
de Chi ca go, onde fa le ceu em 29 de ju lho de 1891, de i xan do vi ú va
Hariett Smith, com quem se  ca sa ra, pela se gun da vez, em 1842.

Ape sar da vida ex tre ma men te ati va que sem pre le vou, de i xou
di ver sas obras: Mor mo nism and the Mor mons (1842), A Tre a tise
on Ho me lics (1864), The Chis ti an Pas to ra te e mais três que
dizem res pe i to ao Bra sil.

A pri me i ra nada mais é do que uma tra du ção da bro chu ra de
Di o go Fe i jó so bre o ce li ba to cle ri cal. A se gun da é uma relação de suas
viagens: Sket ches of re si den ce and tra vel in Bra zil e a ter ce i ra, que
in ti tu lou Bra zil and the Bra zi li ans, apa re ceu com a co la bo ra ção de J.
G. Flet cher.

Não há dú vi da que a mais va li o sa de to das elas é a que ago ra 
pu bli ca mos com o tí tu lo de Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma -
nên cia no Bra sil. É a re la ção ho nes ta, sin ce ra e exa ta de tudo quan to  
viu e ob ser vou du ran te os anos que aqui vi veu. Kid der di vi diu a obra em
dois vo lu mes. O pri me i ro abran ge a par te re fe ren te ao Rio e São Pa u lo;
o se gun do es tu da as pro vín ci as do Nor te. Apa re ceu ao mes mo tem po em
1845 em Lon dres e Fi la dél fia. Não hou ve edi ção pos te ri or.

Já o mes mo não acon te ceu com a sua ter ce i ra obra so bre O
Bra sil e os Bra si le i ros, es cri ta em co la bo ra ção com o pas tor Flet cher,
que tam bém vi a jou e vi veu du ran te mu i to tem po no Bra sil. O su ces so
des se li vro foi enor me. Teve uma de ze na de edi ções su ces si vas e tor nou-se,
para os ame ri ca nos, li vro clás si co so bre o Bra sil.

16  Da ni el P. Kid der



Entre tan to as duas obras mu i to se as se me lham. Se a pri me i ra 
é mais sé ria e mu i to mais va li o sa do pon to de vis ta his tó ri co, a se gun da é 
mais ane dó ti ca e es cri ta com a in ten ção evi den te de di ver tir o le i tor.

É tam bém mais ge ne ro sa men te ilus tra da, tan to que apro ve i tamos 
para esta edi ção das Re mi nis cên ci as as gra vu ras mais in te res san tes de 
O Bra sil e os Bra si le i ros.

O tra ba lho de Flet cher con sis tia, prin ci pal men te, em adi ci o nar 
pe que nas des cri ções de lu ga res por onde Kid der não an dou e tam bém
(temos a im pres são) de dar uma re da ção mais es pi ri tu o sa a  cer tos trechos,
em bo ra pre ju di can do a ver da de. Kid der não era gran de es cri tor, como não 
era bom pre ga dor. Ti nha po rém uma qua li da de rara em vi a jan tes: a fi delidade.
O es tu do que fez das nos sas ins ti tu i ções, os re tra tos que nos de i xou dos
nos sos gran des ho mens, a re la ção das en tre vis tas que teve com mu i tos
deles têm cu nho de ver da de im pres si o nan te. Não é so men te a nos sa socieda de 
que re tra ta, mas o con jun to das ins ti tu i ções, a vida bra si le i ra toda ela,
nas vés pe ras da ma i o ri da de.

A obra de Kid der é co nhe ci da e apre ci a dís si ma pe los eru di tos
e, dada a sua es cas sez, pro cu ra da pe los bi blió fi los, prin ci pal men te na
enca der na ção ori gi nal. Apa re ce hoje em tra du ção in te gral pela pri me i ra
vez.

Rubens Borba de Mora is

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Brasil  17
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Pre fá cio

Até hoje não se ha via im pres so nos Esta dos Uni dos um li vro
que tra tas se ex clu si va men te do Bra sil. So bre ne nhu ma ou tra na ção de
igual ta ma nho e im por tân cia são tão res tri tas as fon tes de in for ma ção de
que dis po mos. Não são re cen tes os tra ba lhos exis ten tes em lín gua in gle sa 
so bre esse país, nem tam pou co sa be mos de al gum cujo au tor te nha vi si ta -
do mais de duas ou três das de zo i to pro vín ci as do Impé rio.* 

Tais cir cuns tân ci as, ali a das às so li ci ta ções re ce bi das de di ver -
sas pro ce dên ci as, in du zi ram-nos a pu bli car, ao lado de al guns apon ta -
men tos his tó ri cos e ge o grá fi cos, nos sas re mi nis cên ci as re la ti vas a qua se
dois anos e meio de re si dên cia e vi a gens atra vés des sa in te res san te re gião
sul-americana. Qu an do lá es ti ve mos, nos sa aten ção es te ve prin ci pal men te 
vol ta da a ca pí tu los tais como a Edu ca ção, a Mo ral e a Re li gião, aos
qua is, na qua li da de de mis si o ná ri os cris tãos, nos cum pria de pre fe rên cia
ob servar. Ten do pas sa do al gum tem po em cada uma das prin ci pa is cidades e 
pro vín ci as li to râ ne as, pu se mo-nos in te i ra men te ao par do atu al es ta do de
coisas no Bra sil, tal como re sul tou das con tí nu as e pro fun das  mo di ficações
po lí ti cas por que tem pas sa do du ran te os úl ti mos  trin ta anos.

Foi esse es ta do de co i sas que pro cu ra mos fi xar na pre sen te
nar ra ti va, acres ci da ape nas de al guns fa tos his tó ri cos ca pa zes de au xi li ar 
a com pre en são das con di ções atu a is.

Con sul ta mos fre qüen te men te a his to ria de Sout hey e sua con tinuação
pelo sr. Armi ta ge. Sen ti mo-nos pro fun da men te gra tos pe las no tas e jor na is
for ne ci dos por nos so  estimado co le ga, Rev. Jus tin Spa u ding, que mo rou
duran te per to de seis anos no Rio de Ja ne i ro. O mes mo di re mos com re la ção
às di ver sas me mó ri as e aos vá ri os dis cur sos apre sen ta dos ao Insti tu to His tórico 
e Ge o grá fi co, re cen te men te fun da do na ca pi tal bra si le i ra.

∗  Vide apên di ce



Fi zemos, além dis so, nu me ro sas re fe rên ci as a re la tó ri os de
presi den tes das Pro vín ci as, do cu men tos ofi ci a is, au to res bra si le i ros, em
suma, a to das as mais re cen tes e au tên ti cas fon tes de re fe rên cia de que
nos pu de mos va ler com re la ção a to dos os re can tos do Impé rio.

O prepa ro des te li vro, prin ci pal men te em vis ta de ou tros deveres 
ab sor ven tes, não de cor reu isen to de di fi cul da des. Os que conhecem os
percal ços com que es bar ra quem no Bra sil de se ja ob ter in for ma ções
exatas so bre algo que não pos sa ob ser var di re ta men te sa be rão dar o devido
des con to às im per fe i ções que aqui en con trar.

Ape sar de que di ver sos im pre vis tos re tar da ram a pu bli ca ção
des te tra ba lho, não os la men ta mos, num sen ti do ge ral, pois que nes se
ínterim, con sul tan do do cu men tos re cen tes, e, tam bém por meio de cor res pon dência,
conse gui mos ob ter in for mes re la ti vos a um pe río do de qua se sete anos, pondo
as sim o nos so tra ba lho em dia, na data de sua pu bli ca ção.

Ao en cer rar este rá pi do  exór dio, cum pre-nos de i xar con sig na do o 
nos so agra de ci men to pe las hos pe da gens e aten ções com que nos ob se qui a ram
bra si le i ros e fi lhos de ou tras ter ras, du ran te a nos sa per ma nên cia no Bra sil.

Nem po de mos re ga te ar ex pres sões de agra de ci men to para com
o faleci do Sr. Upshur que nos fa ci li tou o ma nu se io de  va li o sos do cu mentos 
re la ti vos ao Bra sil, exis ten tes nos ar qui vos na ci o na is de Was hing ton.
Te mos tam bém o de ver – e dele nos de so bri ga mos pra ze ro sa men te – de
agra de cer os fa vo res que du ran te a pre pa ra ção des te tra ba lho re ce be mos
cons tan te men te do Exmo. Sr. Ca va le i ro Lis boa,* Mi nis tro bra si le i ro
nos Esta dos Uni dos, bem como do Sr. Luís Hen ri que Fer re i ra
d’Aguiar, côn sul-geral do Bra sil, re si den te nes ta ci da de.

Nova York, maio de 1845.

∗  Tra ta-se de Gas par José Lis boa, lon gos anos mi nis tro re si den te em Was hing ton
  (R. B. de M.).
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Capítulo I

RIO DE JANEIRO – SITUAÇÃO DO PORTO – CENÁRIO
CARACTERÍSTICO – ASPECTOS E PANORAMAS DA CIDADE –
SEUS HABITANTES – PRIMEIRA COLONIZAÇÃO FRANCESA –
EMPREENDIMENTO DESASTROSO – LUTA ENTRE
PORTUGUESES E FRANCESES – A FUNDAÇÃO DE SÃO
SEBASTIÃO – LAMENTÁVEL INTOLERÂNCIA.

    O Rio de Ja ne i ro, como pou cas ou tras gran des ci da des,
congrega em si a ca pi tal po lí ti ca do país e o seu ma i or em pó rio co mer ci al. 
Ao mes mo tem po que o Bra sil di la ta os seus li mi tes por uma ex tensão
ter ri to ri al sem igual nas Amé ri cas e dis põe de re cur sos na tu ra is so bre os
qua is pou cos pa í ses no mun do le va rão van ta gem, a si tu a ção, os be los
ce ná ri os que os ten ta e o progres si vo de sen vol vi men to de sua ca pi tal
fazem dela me tró po le dig na do Impé rio a que ser ve. O Rio de Ja ne i ro é

O Pão de Açú car, en tra da da Bar ra



a ma i or ci da de da Amé ri ca do Sul e or gu lha-se de an ti güi da de mais
remota que a de qual quer ci da de nor te-americana.

Pre ci sa men te nos li mi tes me ri di o na is da zona tór ri da, o por to 
onde se as sen ta a ci da de abre-se para o Atlân ti co atra vés de uma pas sagem
abrup ta, com pri mi da en tre duas mon ta nhas de gra ni to. Entre tan to, para 
o na ve gan te se apre sen ta tão se gu ro esse ca nal, que dis pen sa o au xí lio
de prá tico. Ape sar dis so, tal é a po si ção das di ver sas for ta le zas cons truídas
em sua bar ra, nas ilhas e nos pon tos ele va dos que lhe fi cam a ca va le i ro,
que, bem guar ne ci das, po dem efi ci en te men te re sis tir à mais po de ro sa
es qua dra do glo bo.

Tran qüi la, es con di da en tre mon ta nhas, fica ao lado a mag ní fi ca
baía de Ni te rói,1 cujo nome sig ni fi ca “água es con di da”. Aí o va ga bun do
dos ma res pode cal ma men te an co rar o seu bar co, ou vin do ain da o bra mi do 
sel va gem do Atlân ti co, mas, fora do al can ce de seus va ga lhões ra i vo sos.
Em tor no cir cu lam na vi os ca pi tâ nias das es qua dras de Ingla ter ra, Fran ça,
Esta dos Uni dos, e, às ve zes, da Rús sia, de Por tu gal e da Áus tria. Mais para
den tro, ao abri go dos ven tos, está fun de a da a fro ta mer can te, re u nin do nú -
me ro ain da ma i or de pa vi lhões e ates tan do a di ver si da de de in te res ses cuja
am pli tu de se pode me dir pela dis tân cia ge o grá fi ca que se pa ra as di fe ren tes
na ções ali re pre sen ta das.

Nem a li ber da de ao pri si o ne i ro nem o lar ao exi la do pro por ci o -
na rá vi são mais gra ta que a de ter ra ao ma ri nhe i ro acos sa do pela tem pes ta -
de. Qu an do, ante uma pra ia que se apro xi ma, que bra-se o cír cu lo imen so
de céu e água que du ran te dias, se ma nas e tal vez me ses cons ti tu iu o ce ná rio 
úni co e in fi ni to em que seus olha res se per di am, em bo ra seja a ter ra es té ril
e de ser ta, cada ob je to que aí di vi sa o ma ri nhe i ro er ran te re ves te-se de in te -
res se ex tra or di ná rio. Até mes mo as gé li das mon ta nhas po la res têm seu en -
can to quan do vis tas as sim, li vres de apre en sões e de pe ri gos. Quão mais
belo pa re ce rá, en tão, ao ma re an te de ou tras pla gas, o ce ná rio exu be ran te
dos Tró pi cos com suas fron do sas pal me i ras, seus fru tos dou ra dos e
sua agigan ta da ve ge ta ção eter na men te ves ti da de ver de!

A pri me i ra vez que se en tra num por to como o do Rio de Ja neiro 
mar ca, sem dú vi da, uma nova épo ca em nos sa exis tên cia, pois é pre ci so que 
se seja mu i to pou co apre ci a dor da na tu re za para que daí por di an te não se
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pas se a ren der ho me na gem à be le za e à di ver si da de da Cri a ção, bem como
às mais al tas ma ni fes ta ções do po der e da gran de za do Cri a dor.

Pre ten de rá o ateu, num ce ná rio como esse, es car ne cer
d’Aquele que “fez sur gi rem as mon ta nhas”. O Pão de Açú car, o Cor -
co va do, a Gá vea e os pi cos que os cir cu lam im pres si o nam-no com sua 
ma jes ta de e as agu lhas dos Órgãos2 apon tam para as al tu ras em si len -
ci o sa mas elo qüen te re pro va ção. De se ja rá o ateu que sua men te obs cu -
ra se ilu mi ne por al gum si mu la cro da “luz ina ces sí vel” onde Deus re si -
de? Que a ven da de seus olhos se rom pa ante os ra i os ful gu ran tes de
um sol a pino, exa cer ba dos por uma at mos fe ra de sin gu lar trans pa rên -
cia, mul ti pli ca dos por mi ría des de re fle xos cin ti lan tes vin dos do es pe -
lho das águas, das are i as bran cas das pra i as, da fo lha gem po li da e do
azul de um céu sem má cu la. De se ja ele ter idéia d’Aquele que “fez das
nu vens sua car ru a gem e que an dou so bre as asas do ven to”? Que oiça
o tro ar re pen ti no do tro vão, ri bom ban do pela en cos ta das mon ta nhas
ou pre ce den do o fu ror da tem pes ta de, no oce a no. Con tem ple as nu -
vens ne gras con gre gan do-se nas al tu ras, va ra das de ra i os co rus can tes;
as sis ta ao pa vo ro so en tre cho car dos ele men tos em fú ria e há de sen tir
desejo de se re co lher den tro de si mes mo e pe dir a Deus que o defenda.
Po de rá en tão com pre en der, com os cris tãos, a pro pri e da de e a be le za
do cân ti co do sal mis ta: “Lou vai o Se nhor, vós que es ta is nos céus; lou -
vai-O nas al tu ras; lou vai-O Sol e Lua, lou vai-O to das as es tre las lu zen -
tes! O fogo, o gra ni zo, a neve, a ge a da, o ven to das tem pes ta des, vós
que exe cu ta is as suas or dens; os mon tes e to dos os ou te i ros; as ár vo res 
fru tí fe ras e todos os ce dros, os reis da ter ra e to dos os po vos; os
jovens e as don ze las; os ve lhos e os me ni nos lou vem o nome do
Senhor, por que só o Seu nome é dig no de ser exal ta do. O Seu lou vor
está aci ma do Céu e da Ter ra.”

O as pec to que o Rio de Ja ne i ro apre sen ta ao vi a jan te nada
tem de co mum com o agru pa men to com pac to de cons tru ções, te lhados e
cha mi nés es gui as que ca rac te ri zam as ci da des do He mis fé rio Nor te.
O pe rí me tro da me tró po le é cor ta do por vá ri as ca de i as de mon tanhas que, 
em ra mi fi ca ções ir re gu la res, se pro je tam das cor di lhe i ras vi zi nhas,
de i xan do de per me io nes gas de pla nu ra de di fe ren tes di men sões. Ao
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sopé des sas mon ta nhas e a ca va le i ro de suas fral das, de sen vol vem-se
fi le i ras de cons tru ções cu jas pa re des ca i a das e te lha dos ver me lhos
ofere cem vivo con tras te com o ver de es cu ro da fo lha gem que as
circun da sem pre e às ve zes as en vol ve.

So bre a mais pro e mi nen te das ele va ções, o Mor ro do Castelo,
exa ta men te em fren te à bar ra, fica o pos to se ma fó ri co que anun cia à
en tra da a na ci o na li da de, a clas se e a po si ção de cada na vio que sur ge
ao seu al can ce. Pas san do por so bre esta emi nên cia à ou tra pa ra le la,
en tre a Pon ta do Ca la bou ço e a ilha das Co bras, vê-se a par te mais
ve lha e den sa da ci da de.

No di zer dos na tu ra is do país, o Rio de Ja ne i ro po de ria ser
de no mi na do a ci da de dos pa lá ci os. O Impe ra dor tem dois: o pri me i -
ro mes mo em fren te ao cais, que em ou tros tem pos foi ocu pa do pe -
los vi ce-reis por tu gue ses e hoje é ape nas ra ra men te usa do pelo Impe -
ra dor em dias fes ti vos e ce ri mô ni as da Cor te; o se gun do, de ma i or es -
plen dor, fica a cer ca de cin co mi lhas da Ca pi tal, num su búr bio de no -
mi na do São Cris tó vão. É aí que a fa mí lia im pe ri al tem sua re si dên cia
per ma nen te. Exa mi nan do-se a me tró po le do alto, po de-se ver ain da
o pa lá cio da Assem bléia Na ci o nal ou Câ ma ra dos De pu ta dos, o pa lá -
cio do Se na do, o pa la ce te do Cam po da Hon ra, o pa lá cio da Mu ni ci pa -
li da de e o do Bis po di o ce sa no. Entre ou tros edi fí ci os im por tan tes, ci -
ta re mos o Arse nal de Ma ri nha, as Aca de mi as Mi li tar e Na val, quar téis,
al fân de ga e con su la dos, re par ti ções pú bli cas e po li ci a is, pri sões e tri bu -
na is, o ve lho co lé gio dos je su í tas, hoje con ver ti do em Aca de mia de
Me di ci na, a Esco la de Be las-Artes, a Bi bli o te ca e o Mu seu na ci o na is.

No que con cer ne à re li gião, con ta mos dois con ven tos de frades
e dois de fre i ras, a ca pe la im pe ri al, a ca te dral, cer ca de cin qüen ta igre jas
e cape las de vá ri as de no mi na ções e am pli tu des, três hos pi ta is par ti cu lares
e dois ce mi té ri os.

Qu an do o per mi te a to po gra fia do ter re no, a ci da de é re gu lar -
men te cor ta da de ruas que se en tre cru zam em ân gu los re tos; em mu i tos
lu ga res, po rém – ao lon go das pra i as e nas en cos tas das co li nas –, só
exis te es pa ço para uma úni ca via. Em lo cal bas tan te ven ti la do, in te i ra -
men te ex pos to às bri sas ma ri nhas, está si tu a do o Pas se io Pú bli co, lo gra -
douro em be le zan do à al tu ra de sua im por tân cia como lu gar de re creação
po pu lar. Em ou tros pon tos da ci da de, vê em-se tam bém lar gos ou pra ças 
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de di men sões vá ri as. Por to dos os can tos da ci da de en con tram-se cha fa -
ri zes, al guns de les os ten tan do pri mo ro sas cons tru ções em gra ni to. É
neles que a po pu la ção se abas te ce de água cor ren te pura, tra zi da das
mon ta nhas ad ja cen tes, por meio de aque du tos.

A par tir do cen tro da ci da de, os su búr bi os se es ten dem por
cer ca de qua tro mi lhas, em três di re ções di fe ren tes. Den tro des se di latado
pe rí me tro acham-se as re si dên ci as e os es ta be le ci men tos co mer ci a is das
di fe ren tes clas ses que com põem uma po pu la ção de apro xi ma da men te
du zen tas mil al mas.

Aí re si de a ma i o ria da no bre za do país, e, du ran te gran de
parte do ano, en con tram-se tam bém os re pre sen tan tes das di fe ren tes
pro vín ci as, os mi nis tros de Esta do, os em ba i xa do res es tran ge i ros e uma
po pu lação cos mo po li ta que, a par do na ti vo bra si le i ro, exi be, en tre ou tros
es pé ci mes hu ma nos, chi ne ses, afri ca nos e abo rí gi nes sul-americanos. O que, 
po rém, na es ti ma po pu lar con fe re a ma i or dis tin ção ao Rio de Ja ne i ro é a
re si dên cia do jo vem mo nar ca e sua im pe ri al irmã, D. Ja nuá ria. Esta
família cons ti tui o tra ço-de-união en tre as ca sas re a is de Por tu gal e da
Áustria e é a her de i ra for ça da de um des ti no sin gu lar.

Ape sar de tudo que se diga so bre o en can to da na tu re za e as
be le zas ar tís ti cas que pos sam exis tir em qual quer país, é pre ci so que
con fes se mos re si dir ain da, na exis tên cia hu ma na com suas ven tu ras e
des gra ças, o mais ele va do in te res se. E, não são pou cos os vi a jan tes que
re co nhe cem a di fi cul da de de re tra tar o pre sen te sem in ter po lar sua nar -
ra ti va de es bo ços his tó ri cos à gui sa de preâm bu lo ex pli ca ti vo das ce nas e 
dos fa tos que te nham ob ser va do.

A prime i ra co lo ni za ção ten ta da nes te por to foi a ini ci a da pelos
fran ce ses em 1555. O che fe da ex pe di ção era Ni co lau Du rand de
Vil le gagnon, ho mem de con si de rá ve is co nhe ci men tos e al gu ma dis tin -
ção na ma ri nha fran ce sa. Esse in di ví duo teve, de iní cio, a ha bi li da de de
con se guir o con cur so de Co ligny, al mi ran te de Fran ça, es ta dis ta ilus tre e
emi nen te ami go dos pro tes tan tes. Pro pôs Ville gag non pro por ci o nar
asilo aos hu gue no tes per se gui dos, e, com a in fluên cia do al mi ran te,
con se guiu ele va do nú me ro de co lo nos. A cor te de Fran ça via com sim pa tia o 
pla no da fun da ção de uma co lô nia na Amé ri ca, a exem plo dos por tu gue ses e 
es pa nhóis.
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Hen ri que III, o mo nar ca re i nan te, for ne ceu a Vil le gag non três 
pe que nas em bar ca ções com as qua is, na qua lidade de co man dan te,
partiu do Ha vre de Gra ce. For tís si mo ven da val atin giu a ex pe di ção
quan do ain da na ve ga va jun to à cos ta, obri gan do-o a pro cu rar abri go em 
Di e pe, onde, com di fi cul da de, con se guiu ar ri bar. Por essa oca sião, grande
par te dos ar tí fi ces, sol da dos e no bres aven tu re i ros que par ti ci pa vam da
em pre sa, en fa da dos da vi a gem, abandona ram a ex pe di ção tão logo
puse ram pé em ter ra. Tal de ser ção pode, em gran de par te, ser res pon sa -
bi li za da pelo fra cas so fi nal do em pre en di men to.

Ao fim de uma lon ga e aci den ta da vi a gem, Vil le gag non entrou
na baía de Ni te rói e deu iní cio à for ti fi ca ção de uma ilho ta à en tra da da
bar ra, atu al men te cha ma da Laje, e ocu pa da por um for te. Sen do, po rém, 
de ma de i ra o for tim que eri giu, não po dia este re sis tir ao emba te das
altas ma rés, e, por isso, viu-se Vil le gag non obri ga do a trans fe rir mais
para o in te ri or da baía ins ta lan do-se numa ilha que ain da con ser va o seu
nome. Aí cons tru iu um for te a que, de iní cio, chamou Co ligny, em
home na gem a seu des ta ca do pa tro no. A ex pe di ção obe de ceu a bem
traçado pla no e foi acer ta da a es co lha do lo cal para es ta be le ci men to da
co lô nia. Os sil ví co las eram hos tis aos lu sos, mas de há mu i to ha vi am
esta be le ci do re la ções amis to sas com os fran ce ses. Cen te nas de les re u ni -
ram-se na pra ia, à che ga da dos bar cos, acen de ram fo gue i ras em si nal de
jú bi lo e ofe re ce ram tudo quan to pos su íam aos ali a dos que os vi nham
auxi li ar no com ba te aos por tu gue ses. Aco lhi da tão cor di al deu aos fran ceses
a im pres são de que todo o con ti nen te já lhes per ten cia, tan to as sim que
o de no mi na ram La Fran ce Antarc ti que.

Qu an do do re torno dos na vi os à Eu ro pa, em bus ca de mais
colonos, foi gran de o en tu si as mo des per ta do pelo es ta be le ci men to da religião 
re for ma da nes sas re mo tas pa ra gens. A Igre ja de Ge ne bra inte ressou-se
pela em pre sa e en vi ou dois mi nis tros e qua tor ze es tu dan tes que se dis -
pu se ram a en fren tar os aza res de um cli ma des co nhe ci do e de uma vida
nova em prol da ca u sa. Não sen do lá mu i to li son je i ra a si tu a ção dos
pro tes tan tes em Fran ça, pa re ce que a idéia de se ve rem li vres da opres -
são bem como de pro pa gar a sua fé in flu iu de ci si va men te para que mu i -
tos se de ci dis sem a em bar car. Cer to es cri tor con tem po râ neo as sim se
ex pri miu: “Ha via, por tan to, pon de ro sos mo ti vos para se es pe rar que a
Re for ma lan ças se ra í zes aqui e dis se mi nas se pro tes tan tes pelo nor te e
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pelo sul.” O in for tú nio, po rém, pa re cia es pre i tar cada pas so da no vel
empresa. Em Hon fle ur, a po pu la ção ca tó li ca re vol tou-se con tra os colonos
que, de po is de per de rem, num con fli to, um dos seus melhores ofi ci a is,
foram obri ga dos a se re ti rar em bus ca de abri go. A vi a gem ao Bra sil foi
lon ga e te di o sa, ten do sido os ex pe di ci o ná ri os ba ti dos por vi o len ta tem pes -
ta de e for ça dos a um li ge i ro re en con tro com por tu gue ses, pró xi mo à cos ta 
brasi le i ra. Fi nal mente, fo ram re ce bi dos por Vil le gag non com apa ren te
cordi a lidade e ini ci a das as pro vi dên ci as para o seu de fi ni ti vo es ta be le ci mento. 
Não tar dou, po rém, que cir cuns tân ci as ad ver sas vi es sem re ve lar o ca rá ter
vil de seu che fe. Sob pre tex to de con ver são re li gi o sa e re tor no à ver da de i ra
fé, Vil le gag non ini ci ou uma sé rie de per se gui ções. Os que fo ram à Fran ça
Antár ti ca à pro cu ra de li ber da de de cons ciên cia vi ram-se em si tu a ção ain da
pior que an tes. Fo ram sub me ti dos a ig no mi ni o so tra ta men to e gran des pa -
de ci men tos. Esse erro cla mo ro so pro vo cou a ru í na pre ma tu ra da em pre sa.
Os co lo nos pe di ram per mis são para vol tar e ob ti ve ram-na, po rém, em
barco tão mal apa re lha do que, dos que per sis ti ram no in ten to, a ma i o ria
passou pe las mais du ras pri va ções até à ina ni ção. Vil le gag non lhes ha via
confi a do uma ca i xa com car tas, acon di ci o na da em pano, como era o cos tume
da épo ca, e en tre elas ha via uma en de re ça da à au to ri da de prin ci pal de qual -
quer por to a que ti ves sem de to car, na qual esse dig no êmu lo dos Gu i ses
de nun ci a va aque les aos qua is ti nha con vi da do a ir ao Bra sil go zar da paz
ine fá vel que lhes pro me tia a re li gião re for ma da, como he re ges me re ce do res 
do su plí cio do fogo. Su ce deu, po rém, que os ma gis tra dos de Hen ne bo ne,
onde to ca ram, eram sim pá ti cos à Re for ma fi can do as sim frus tra da a ma lí cia 
de Vil le gag non e des mas ca ra da a sua tra i ção. Dos que se ar re cea ram de
em bar car em na vio tão im pró prio à tra ves sia, três fo ram exe cu ta dos pelo
ter rí vel per se gui dor. Ou tros dos hu gue no tes ban de a ram para o lado dos
por tu gue ses onde fo ram com pe li dos a apos ta tar e a pro fes sar uma re li gião
em que não cri am.

Para dar idéia da pe nú ria a que che ga ram os que, em sua
viagem de re gres so, so fre ram a mais ter rí vel das fo mes, re pro du zi mos a
se guir as pa la vras de uma das ví ti mas:3 “De po is de ter mos de vo ra do
tudo quan to era de cou ro, em nos so bar co, até mes mo as co ber tas das
ca nas tras, ti ve mos a im pres são de que os nos sos úl ti mos mo men tos de
vida es ta vam pró xi mos; a ne ces si da de, po rém, su ge riu a al gum dos tripu lan tes 
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a idéia de dar caça aos ra tos e ca mun don gos de bor do que, es fa i ma dos,
an da vam às ton tas, em ban do, pelo na vio à pro cu ra de ali men to. Per se -
gui mo-los com tan ta arte e com tão en ge nho sas ar ma di lhas que pou cos
fo ram os que nos es ca pa ram. Até à no i te os es pre i tá va mos, de olhos
esbu ga lha dos, como ga tos. Um rato va lia, en tão, mais para nós que um
boi em ter ra. A pe nú ria era ta ma nha que nada res tou a bor do a não ser
pau-brasil, a mais dura das ma de i ras. Mes mo esse, po rém, alguns dos nos -
sos, no auge do de ses pe ro, ten ta vam mas ti gá-lo. Car guil le ray du Pont,
nos so pi lo to, le van do à boca cer ta vez um pe da ço de ma de i ra, dis se
num lon go sus pi ro: “Ah! meu ami go, te nho a re ce ber em Fran ça uma
dí vi da de qua tro mil li bras, mas, prou ve ra a Deus que ti ves se ago ra em
mi nhas mãos um penny de pão e um copo de vi nho e dar-me-ia por
pago!” Mu i tos mor re ram à mín gua e os so bre vi ven tes já se dis pu nham a 
se en tre de vo rar quan do avis ta ram ter ra. Che ga ram mes mo a tem po para 
dis su a dir um ma go te de fla men gos que se apres ta va para em bar car
rumo ao Bra sil e cer ca de dez mil fran ce ses que te ri am emi gra do se o
obje ti vo de Co ligny, com a fun da ção de co lô nia, não ti ves se sido misera -
vel men te fal se a do.

Con quan to os por tu gue ses fos sem tão ze lo sos do co mér cio
bra si le i ro a pon to de tra tar todo in tru so como se fos se pi ra ta, por motivos 
inex pli cá ve is, per mi ti ram que essa co lô nia fran ce sa per ma ne ces se qua tro 
anos em ter ras bra si le i ras, sem ser mo les ta da, e, não fora a tra i ção de
Vil le gag non para com seus pró prios com pa nhe i ros, tal vez o Rio de
Jane i ro fos se hoje a ca pi tal de uma co lô nia fran ce sa.

Os je su í tas ti nham per fe i ta no ção des se pe ri go, tan to que
Nóbre ga, seu che fe e pro vin ci al, con se guiu fi nal men te des per tar a cor te
de Lis boa. Foi en tão que esta en vi ou um men sa ge i ro en car re ga do de
cer ti fi car-se do es ta do das for ti fi ca ções fran ce sas, e, ba se a das no re la tó -
rio des se emis sá rio, fo ram da das or dens ao Go ver na dor-Geral Mem de
Sá Bar re to, re si den te em São Sal va dor, no sen ti do de ata car e ex pul sar
os in tru sos re ma nes cen tes. Ten do ar ma do em guer ra duas naus e di ver -
sos mer ce ná ri os, o Go ver nador as su miu o co man do e par tiu le van do
Nóbre ga como seu prin ci pal con se lhe i ro. Sur giu à en tra da da bar ra do Rio
de Ja ne i ro em prin cí pi os de 1560 com a in ten ção de sur pre en der o ini mi go
na ca la da da no i te. As sen ti ne las fran ce sas, po rém, frus tra ram seu pla no.
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Pre pa ra ram-se, pron ta men te, os ga u le ses para a de fe sa: aban do na ram os
na vi os e, com oi to cen tos ar cos in dí ge nas, re co lhe ram-se aos for tins.

No tou, po rém, Mem de Sá que te ria ne ces si da de de
embarcações me no res, ca no as e ho mens que co nhe ces sem bem a baía.
Foi en tão Nó bre ga en vi a do a São Vi cen te em bus ca do ne ces sá rio auxílio.
Despachou logo, de vol ta, uma fro ta de ca no as tri pu la das por por tu gueses,
ma me lu cos e sil ví co las, per fe i tos co nhe ce do res da cos ta e afe i tos à guer -
ra com os tu pi nam bás e ta mo i os, tri bos ali a das aos fran ce ses. Com esse
re for ço Mem de Sá con quis tou o por to, e, de sa lo jan do os fran ce ses de
suas mais só li das po si ções, in ti mi dou-os de tal for ma que, aco ber ta dos
pela es cu ri dão no tur na, fu gi ram, uns para as em bar ca ções e ou tros para
a ter ra fir me.

Os por tu gue ses, na im pos si bi li da de de man ter as po si ções
con quis ta das, de mo li ram as for ti fi ca ções e re ti ra ram a ar ti lha ria jun ta -
men te com as re ser vas que en con tra ram. Pou co tem po após, no vas
guer ras, mo vi das pelo ele men to na ti vo, es ta la ram em di ver sos pon tos,
con tra os por tu gue ses e com gran de fe ro ci da de se pro lo ga ram por vá ri os
anos. Nes se ín te rim os fran ce ses res ta be le ce ram o seu po de rio e in fluência
no Rio. Co me ça ram de novo os pre pa ra ti vos para desa lo já-los. Uma
expe di ção com pos ta de por tu gue ses e in dí ge nas ami gos, sob o comando
de um je su í ta in di ca do por Nó bre ga, de sem bar cou jun to à base do Pão
de Açú car, e, to man do po si ção no lu gar de no mi na do Pra ia Ver me lha,
iniciou uma sé rie de guer ri lhas que se pro lon gou por mais de um ano.
Qu an do a sor te das ar mas lhes cor ria à fe i ção, can ta vam em tri un fo o
ver sí cu lo das Escri tu ras que diz: “Os po de ro sos ar cos es tão par ti dos,
etc.” Bem po de ri am eles cha mar po de ro sos aos ar cos dos ta mo i os, pois
que uma fle cha por eles ex pe di da pren dia o es cu do ao bra ço que o
susten ta va, e, não ra ra men te, atra ves sa va ain da o cor po do guer re i ro
com tama nha força que ia pe ne trar fun do no tron co de al gu ma árvore 
e lá ficava vi bran do lon ga men te.

Entra, fi nal men te, Nó bre ga em cena de novo, e, ante os seus
ape los, Mem de Sá vem de São Sal va dor com todo o re cur so que con segue 
re u nir. Tudo es ta va apres ta do para o ata que, mas o des fe cho da ofen si va 
foi de fe ri do por qua ren ta e oito ho ras a fim de ter ela iní cio no dia de
São Se bas tião. Sur giu fi nal men te a aus pi ci o sa ma nhã de 20 de jane i ro de 
1567. O for te fran cês foi to ma do de as sal to. Nem um só tamoio es ca pou.
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Dois ga u le ses mor re ram na luta, e cin co ou tros, ten do ca í do pri si o ne i -
ros, fo ram en for ca dos se gun do o fe roz sis te ma de guer re ar que os eu ro -
pe us ado ta vam na América. Ou tro for tim caiu tam bém em po der dos
lu sos, mas a ma i or par te dos fran ce ses es ca pou em seus na vi os sur tos
no por to, aban do nan do os ali a dos em ple na der ro ta.

Sout hey res sal ta, mui ju di ci o sa men te, que ja ma is hou ve ou tra
guer ra em que se em pre gas se tão pou ca for ça de am bos la dos e cu jas
con se qüên ci as ti ves se tão re mo to al can ce. A cor te de Fran ça es ta va por
de mais ata re fa da em mas sa crar e que i mar os hu gue no tes para que ti vesse
tem po de pen sar no Bra sil e, de po is de te rem sido os seus ge ne ro sos
pla nos tão vil men te tra í dos por Vil le gag non, Co ligny não mais deu
impor tân cia à co lô nia. O mo men to pro pí cio para a emi gra ção ti nha
passado e os in di ví du os que de ve ri am co lo ni zar o Rio de Ja ne i ro estavam
en tão em pe nha dos em cru enta guer ra con tra im pla cá vel e ran co ro so
inimi go, em de fe sa de tudo quan to há de mais caro ao ho mem. Não era
mais ca ri nho sa a aten ção que Por tu gal dis pen sa va ao Bra sil; de sor te
que, con quanto pou cos e de sa ju da dos os po vo a do res da Fran ça Antár tica,
não fora in fle xí vel o pul so de Mem de Sá ou tão há bil e in fa ti gá vel a
opo si ção de Nó bre ga, te ri am eles con ser va do suas po si ções e tal vez em
nos sos dias todo o país es ti ves se sob o do mí nio fran cês.

Ime di a ta men te após a vi tó ria, o go ver na dor-geral, con so an te
as or dens re ce bi das, de li ne ou os pla nos de uma nova ci da de a que de no -
mi na São Se bas tião não so men te em hon ra ao san to sob cujo pa tro cí nio 
ven ceu a luta mas tam bém em ho me na gem ao en tão rei de Por tu gal.
Ini ci ou, si mul ta ne a men te, a for ti fi ca ção de am bos os flan cos da bar ra.
Os tra ba lhos fo ram to dos exe cu ta dos pe los ín di os, sob a ori en ta ção de
seus gui as es pi ri tu a is, e, por tan to, sem des pe sa al gu ma para o Esta do.
No cen tro da ci da de de mar cou Mem de Sá o sí tio onde se ria eri gi do o
co lé gio dos je su í tas, e, em nome de seu rei, doou à no vel institu i ção
patri mô nio su fi ci en te para o sus ten to de 50 mem bros, do na ti vo bem
me re ci do e que foi ra ti fi ca do em Lis boa, no ano se guin te. O al ca i de-mor 
da nova ci da de foi em pos sa do com to das as for ma li da des. O go ver nador
en tre gou-lhe as cha ves dos por tões; o al ca i de en trou, fe chou-os, bem
como aos pos ti gos e tra vou-os, de i xan do fora o gover na dor. O al ca i de
então o cha mou, in da gou como pas sa va e per gun tou se que ria en trar. O
go ver na dor res pon deu que era co man dan te da pra ça de São Se bas tião e
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que, em nome do rei, de se java en trar. Os por tões fo ram aber tos em
acata men to à sua au to ri da de de co man dan te da pra ça e for ta le za do rei
de Por tu gal.

Com re la ção à cena que aca ba mos de des cre ver, che gou até
nos sos dias tris te do cu men to da cru el in to le rân cia que en tão re i na va. De 
acor do com os ana is da Com pa nhia de Je sus, Mem de Sá man chou com
san gue ino cen te os ali cer ces da nova ci da de. “Entre os hu gue no tes que
fo ram obri ga dos a fu gir à per se gui ção de Vil le gag non, acha va-se um tal
João Bo les, ho mem de con si de rá vel sa ber, ver sa do prin ci pal men te nas
lín guas gre ga e he bra i ca. Luís da Grã fê-lo pren der com três de seus
com pa nhe i ros, um dos qua is fez-se pas sar por ca tó li co ten do os ou tros
dois sido lan ça dos à pri são. Lá fi cou Bo les oito anos até que foi en vi a do
ao Rio de Ja ne i ro para que, mar ti ri za do, ser vis se de ater ra dor avi so a
mais al gum de seus com pa tri o tas que por lá apa re ces se. Os je su í tas jac -
tam-se de que Anchi e ta o con ven ceu de seus er ros e o re con ci li ou com
a Igre ja Ca tó li ca; a his tó ria, po rém, como eles a con tam, pa re ce in di car
que o tal Bo les foi con vi da do a apos ta tar me di an te a pro mes sa de ter a
sua vida pou pa da, ou pelo me nos de que fos se abre vi a do o seu mar tí rio, 
pois, no mo men to da exe cu ção, ten do se atra pa lha do o car ras co no
desem pe nho de seu te ne bro so mis ter, Anchi e ta in ter ve io apres sa da mente e 
en si nou-lhe como se des pa cha ra pi da men te um he re ge, com re ce io – ao 
que se diz – de que, sen do ele um re cém-convertido e ho mem mu i to
obs ti na do, se im pa ci en tas se e per des se a alma. O pa dre que de qual quer
forma ace le ra a exe cu ção de um con de na do tem as suas or dens sus pensas;
o bió gra fo an chi e ta no, po rém, cita esse fato como se fora um dos atos
vir tu o sos do je su í ta.”

Fe liz men te, ce nas como essa não mais se dão, e em ne nhum
ou tro país ca tó li co ro ma no é mais apa ga do o es pí ri to des sas pris cas eras 
que no Bra sil de hoje em dia.
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Ca pí tu lo II

FASE INICIAL DO RIO DE JANEIRO – PROGRESSO – ATAQUE
DOS FRANCESES SOB O COMANDO DE DU CLERC – SUA
DERROTA – A EXPEDIÇÃO DE DUGUAY TROUIN – O
DESENVOLVIMENTO  DA CIDADE NO PERÍODO DOS
VICE-REINADOS – A CHEGADA  DA CORTE PORTUGUESA –
RÁPIDAS MODIFICAÇÕES DE ORDEM POLÍTICA – A PARTIDA
DE D. JOÃO VI.

Foi de qua se cen to e qua ren ta anos o pe río do de paz e pros pe ri -
da de de que des fru tou o Rio de Ja ne i ro após sua fun da ção. Tal qui e tu de 
con tras ta va, fe liz men te, com o tur bu len to es pí ri to da épo ca e, ain da
mais, com a si tu a ção re i nan te nos prin ci pa is nú cle os bra si le i ros, a qua se
to ta li da de dos qua is ha via sido ata ca da, no pe río do em ques tão, por
ingle ses, ba ta vos ou fran ce ses. Fo ram gran des, nes se lap so de tem po, o
cres ci men to da po pu lação e o de sen vol vi men to do co mér cio de São
Sebas tião.

Ao ini ci ar-se o sé cu lo XVIII des co bri ram, os pa u lis tas, no
ser tão as prin ci pa is mi nas de ouro do país. Por isso de ram o nome de
Mi nas Ge ra is a uma gran de pro vín cia in te ri or que des de logo se tor nou
tri bu tá ria do Rio de Ja ne i ro, como aliás ain da hoje con ti nua sen do.

A pro cu ra de ouro pro du ziu aqui efe i tos se me lhan tes aos
expe ri men ta dos nos pa í ses sob o do mí nio es pa nhol. As ati vi da des agrícolas
fo ram qua se com ple ta men te aban do na das. O pre ço do es cra vo su biu
des me su ra da men te, e, à me di da que se avo lu ma va o êxo do do povo em



di re ção às mi nas, à cata de for tu na fá cil, o país re tro gra da va. O pró prio
go ver na dor da ci da de do Rio de Ja ne i ro, es que ci do de suas obri ga ções
ofi ci a is, em bre nhou-se pelo ser tão e en tre gou-se com avi dez à fa i na da
mi ne ra ção. As no tí ci as des sas des co ber tas eco a ram fora do país e des -
per ta ram a cu pi dez dos fran ce ses, que ime di a ta men te des pa cha ram para 
o Bra sil uma ar ma da sob o co man do de Du Clerc com o fim de con -
quis tar o Rio de Ja ne i ro. Sur giu a es qua dra à en tra da da bar ra em 1710,
mas não se ar ris cou a trans pô-la te men do a re cep ção que cer ta men te
lhes pro por ci o na ri am as for ta le zas. Alguns dias mais tar de, Du Clerc fez 
de sem bar car mil de seus ho mens na bar ra de Gu a ra ti bi4 – re can to de sa -
bi ta do a cer ca de 40 mi lhas aba i xo da en tra da do por to – e fê-los mar -
char con tra a ci da de, gui a do por dois ne gros apri si o na dos. Tão pou co se 
fez no sen ti do de im pe dir a mar cha des sa for ça ar ma da, que lhe foi pos -
sí vel pas sar toda uma no i te em com ple to re pou so na ve lha fa zen da de
cana de pro pri e da de dos je su í tas onde hoje se as sen ta um dos prin ci pa is 
su búr bi os da ci da de, o Enge nho Ve lho. O go ver na dor ti nha to ma do
po si ção per to do nú cleo cen tral, ora de no mi na do Ci da de Ve lha. Entrin -
che i rou-se no lar go onde atu al men te se ele va a igre ja do Ro sá rio, ten do
a ala di re i ta de suas for ças apo i a da so bre o Mor ro da Con ceição e a
esquer da so bre o de San to Antô nio. Ape sar de ter sob o seu co man do
oito mil ho mens, além de ne gros e mu la tos ar ma dos e cer ca de se is cen -
tos ar cos in dí ge nas, de i xou que o ini mi go pe ne tras se na cidade sem
resis tên cia. Os fran ce ses acha ram mais fá cil con tor nar o mor ro de San to 
Antô nio, via Aju da e se ati rar con tra o cen tro da ci da de em dois gru pos
dis tintos: o pri me i ro rumo ao pa lá cio e ou tro ao con ven to dos be ne di tinos. 
O tar do go ver na dor, for ça do en tão a fu gir, con se guiu ain da sub ju gar
com ple ta men te o ini mi go. Du zentos ga u le ses pe re ce ram no ata que,
outros tan tos fo ram mas sa cra dos nas ruas e du zen tos e cin qüen ta ficaram
fe ri dos. Os so bre vi ven tes e seu co man dan te fo ram en car ce ra dos.

De iní cio foi Du Clerc alo ja do no Co lé gio dos Je su í tas sen do,
pos te ri or men te, trans fe ri do para o for te São Se bas tião; con se guiu afi nal
per mis são para to mar casa, onde, seis me ses após a sua ren dição, o
encon tra ram mor to, cer ta ma nhã; ha via sido as sas si na do du ran te a no i te.

So bre o cri me não foi aber to in qué ri to. Pre va le ceu a su po sição
de que o mó vel do de li to te nha sido al gu ma vin gan ça pes so al; os fran ceses, 
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po rém, acha ram que o Go ver no fora co ni ven te, dado o seu des ca so pela 
pu ni ção dos cul pa dos.

Embo ra a pró pria te me ri da de da em pre sa de Du Clerc ti ves se
sido su fi ci en te para com pro me tê-la, a Fran ça não tar dou em ma ni fes tar o seu 
res sen ti men to pela for ma de su ma na por que fo ram tra ta dos os seus fi lhos.

Du guay Trou in, um dos mais com pe ten tes ofi ci a is de ma ri nha 
de sua épo ca, pe diu e ob te ve per mis são para vin gar seus com pa tri o tas.
Foi-lhe fá cil en con trar quem fi nan ci as se a em pre sa, com vis tas à es pe cu la ção.
O proje to ob te ve a apro va ção do go ver no e Trou in teve à sua dis po sição
imen sa for ça na val.

Qu an do a nova es qua dra che gou à al tu ra da Ba hia o co man -
dan te con vo cou um con se lho de guer ra e te ria cer ta men te ata ca do a
ci da de não fora o fato de, em vis ta da de mo ra ca u sa da pe los ven tos
con trá rios, es ta rem qua se fin das as suas re ser vas de água po tá vel.
Conti nu ou, por isso, a vi a gem, ten do a ar ma da che ga do ao Rio a 12 de 
se tem bro de 1711.

Infor ma do da nova in ves ti da fran ce sa, Por tu gal en vi ou reforços; 
a inép cia do co man dan te, po rém, frus trou tal au xí lio. Aco ber ta dos por
den so ne vo e i ro, os na vi os fran ce ses atra ves sa ram a bar ra, con quan to à
pas sa gem das for ta le zas ti ves sem per di do cer ca de 300 ho mens.

Du ran te a no i te que se se guiu à en tra da, o al mi ran te fran cês
fez avan çar as suas naus e, já pela ma nhã se guin te, apo de rou-se da ilha
das Co bras – ilho ta se pa ra da da ci da de ape nas por es tre i to ca nal. Aí
as ses tou suas ba te ri as e de sem bar cou seus ho mens. Enquan to isso o
Go ver na dor Fran cis co de Cas tro pros seguia na mes ma de sas tra da
estra té gia do ano an te ri or. Com um exér ci to re gu lar duas ve zes mais
nu me ro so que o do ini mi go, per ma ne ceu na mes ma po si ção que ha via
to ma do con tra Du Clerc que o ata cou pela re ta guar da. Sem fa zer o
me nor es for ço no sen ti do de os de ter, o go ver na dor as sis tia im pas si -
vel men te ao sa que das re si dên ci as e ao rou bo do gado, con su ma dos a
distân cia de um tiro de mos que tão. Fran cis co de Cas tro pa re ce ter agido
sem pla no de qual quer es pé cie, sem co ra gem nem ti ro cí nio mi li tar,
pois pre fe ria aguar dar os acon te ci men tos, de i xan do, por essa for ma,
tudo em po der do ini mi go.

Trou in, por sua vez, não ti nha mais ní ti da com pre en são de seu
po derio que de sua fra que za. Viu que com as par cas for ças de que dis punha
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ser-lhe-ia im pos sí vel evi tar que os ha bi tan tes da ci da de re mo ves sem to dos
os seus ha ve res para as mon tanhas e, mais, que iria ao en con tro de sua
própria ru í na se se em pe nhas se em com ba tes de rua. Inti mou, por tan to, a
ci da de a que se ren des se in con di ci o nal men te. O go ver na dor que era
pres to no fa lar – se não no agir – res pon deu-lhe com enér gi ca re cu sa.
Nes se ín te rim, Du guay Trou in fez os ne ces sá ri os re co nhe ci men tos e
tudo apres tou para um ata que de gran de en ver ga du ra, na ma nhã seguin te.
Cinco na vi os por tu gue ses acha vam-se an co ra dos pró xi mos ao con vento
dos be ne di ti nos em po si ção con ve ni en te para re ce ber o cho que das
tro pas que des fe chas sem o as sal to na que le se tor. Tão logo ano i te ceu,
os fran ce ses em bar ca ram em cha tas a fim de ten tar a abor da gem dos
bar cos lu sos, na ca la da da no i te. De sa bou, po rém, tre men do tem po ral, 
e, re ve la das as cha tas ao cla rão dos re lâm pa gos, os por tu gue ses des car -
re ga ram so bre elas enér gi ca fu zi la ria. Tal sur pre sa fez que o co man -
dan te al te ras se o seu pla no ini ci al. Ha via con du zi do ao ata que duas
naus guer re i ras para au xi li a rem as ba te ri as, ten do-lhes dado ins tru ções
no sen ti do de que, quan do ou vis sem um tiro de peça dis pa ra do de seu
bar co, de ve ri am abrir fogo con tra a ci da de.

Ven do as cha tas em pe ri go, Du guay Trou in, com suas pró prias
mãos, deu o si nal com bi na do e o ti ro te io rom peu ime di a ta men te.
Prolon gou-se pela no i te aden tro; a tem pes ta de tam bém pros se guiu com
seu acom pa nha men to de tro vões e de ra i os. Mu i tas ca sas se in cen di a ram 
e as pa re des ma ci ças do con ven to dos be ne di ti nos fi ca ram de tal for ma
cri va das de ba las que ain da hoje se vêem os ves tí gi os.

Con for me cer to es cri tor fran cês: “O ri bom bar dos ca nhões e da 
tro voada, am pli a do em mu i to pelo eco das mon ta nhas ad ja cen tes, a con fusão 
dos co ris cos e o fogo que as pe ças vo mi ta vam sem ces sar en chi am de
terror a po pu la ção, dan do-lhe a im pres são de que os céus, a ter ra e os
infernos con ju ga dos se ha vi am de sen ca de a do con tra ela.”

Con tu do, havia, ain da, uma al ter na ti va. As mon ta nhas e o
mata gal da Ti ju ca eram bas tan te aces sí ve is e es ta vam a ape nas al gu mas
mi lhas de dis tân cia. Sob o fu ror de uma no i te ter rí vel – mes mo para
uma re gião suje i ta a tem pes ta des – ver da de i ra le gião de ho mens, mu lheres
e cri an ças se di ri gia para Ti ju ca e seus ar re do res. Na ex pec ta ti va de que o
as sal to se des se a qual quer mo men to a tro pa se de i xou to mar de pâ ni co e,
na ma nhã se guin te, quan do Du guay Trou in se pre pa ra va para tomar de
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assal to a pra ça, sur giu o aju dan te-de-campo de Du Clerc para in for má-lo
de que já não ha ve ria mais re sis tên cia à sua en tra da, pois a ci da de es ta -
va aban do na da. Por or dem do go ver na dor, os por tu gue ses ate a ram
fogo a al guns dos mais sor ti dos ar ma zéns e co lo ca ram mi nas sob o
for te dos je su í tas e o dos be ne di ti nos. Em am bos os ca sos, po rém, os
fran ce ses evi ta ram a ex plo são e ra pi da men te to ma ram pos se de sua
pre sa fá cil. Encon tra ram já na ci da de os seus pa trí ci os co lhen do os
pri me i ros fru tos da vi tó ria. Res tan do, ain da, vi vos cer ca de qui nhen tos 
ho mens de Du Clerc, rom pe ram as gra des das pri sões, na con fu são da
no i te e en tre ga ram-se à pi lha gem. Algu mas pes so as que ha vi am dado
mos tras de bon da de para com os fran ce ses du ran te o tem po em que
es ti ve ram pre sos fo ram en tão alvo de sua gra ti dão, pois, para que suas
re si dên ci as não fos sem atin gi das pelo sa que ge ral a que pro ce di am,
foram elas mar ca das e fi el men te res pe i ta das pe los as sal tan tes. Não foi
pos sí vel, po rém, im pe dir ou tros ex ces sos; as pró pri as pa tru lhas or ga ni -
zadas para im pe di-los fo ram as pri me i ras a co me tê-los. Pela ma nhã
seguin te, três quar tos das ca sas e dos ar ma zéns es ta vam ar rom ba dos.
Vi nhos, pro vi sões, mo bi liá rio e gê ne ros de toda es pé cie eram ati ra dos
de rol dão à lama das ruas, e, se os por tu gue ses ti ves sem tido a ha bi lidade
ne ces sá ria para se apro ve i tar da opor tu ni da de que se lhes de pa ra va,
po de ri am ter ti ra do se gun da des for ra dos in va so res. Trou in man dou
fu zi lar al guns dos seus su bor di na dos, mas o exem plo su má rio não foi
su fi ci en te para con tra ba lan çar as ten ta ções que se lhes apre sen ta vam,
de for ma que o úni co re cur so que ocor reu ao co man dan te para pre servar a 
or dem foi o de dar tra ba lho aos seus ho mens, fa zen do-os ar ru mar nos
ar ma zéns as mer ca do ri as que pre ten dia le var. O Go ver na dor Cas tro se 
ha via en trin che i ra do a uma lé gua da ci da de e aguar da va a che ga da de
re for ço das mi nas. Du guay Trou in com pre en deu a si tu a ção crí ti ca em
que bem cedo se en con tra ria se in sis tis se em per ma ne cer por mu i to
tem po num lu gar onde pou cos re cur sos ha via en con tra do e onde não
os po de ria ob ter em quan ti da de su fi ci en te sem gran des di fi cul da des e
pe ri gos. To mou, por tan to, a de ci são de in for mar o go ver na dor de que, 
a me nos que a ci da de fos se pron ta men te res ga ta da, ele a fa ria des tru ir
a fogo. De po is de al gu mas es ca ra mu ças e ne go ci a ções Trou in re sol veu 
ace i tar o res ga te que lhe foi ofe re ci do de 600.000 cru za dos – cer ca de

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Bra sil   37



400.000 dó la res.5 Os ha bi tan tes po de ri am, se o qui ses sem, res ga tar os
seus própri os ha ve res. Ape nas fe i to o acor do, che gou das mi nas um
gran de con tingente em au xí lio do go ver na dor; as hos ti li da des, po rém,
não prosse gui ram.

O co man dan te fran cês pu niu com pena ca pi tal to dos os que
foram apa nha dos em fla gran te rou ban do a pra ta ria das igre jas. Ten do
arreba nha do o que pôde, con fi ou tudo aos cu i da dos dos je su í tas que, a seu
ver, eram os úni cos re li gi o sos da ci da de que me re ci am con fi an ça.

De po is de ter re ce bi do o úl ti mo pa ga men to do res ga te e de
ter pos to a bor do todo o pro du to do sa que, Trou in em bar cou no va -
men te a 4 de novem bro com a in ten ção de fa zer o mes mo na Ba hia. Os
ventos, po rém, lhe fo ram ad ver sos e, de po is de con tra eles lu tar em vão
du ran te um mês e meio, achou de bom avi so ru mar para a Fran ça
enquan to ain da ti nha pro vi sões para a vi a gem.

To da via, a de mo ra foi de sas tro sa para dois de seus bar cos
que, de vi do ao tem po ral que os as sal tou em vi a gem, na u fra ga ram com
mil e du zen tos ho mens a bor do. Uma das naus si nis tra das era co man da -
da pelo Ca va le i ro de Cour se rac que ha via sido o pri me i ro a fran que ar o
por to do Rio. Era o me lhor na vio da es qua dra e jus tamen te por isso
levava a par te mais va li o sa da car ga rou ba da, além de um car re ga men to
de pra ta e ouro no va lor de se is cen tas mil li bras. Um ter ce i ro bar co foi
forçado a ar ri bar em Ca i e na e lá so ço brou an co ra do. Ape sar des ses
preju í zos res tou ain da aos aven tu re i ros um lu cro de no ven ta e dois por
cen to so bre o ca pi tal ini ci al men te ar ris ca do.

O povo do Rio fi cou de tal for ma re vol ta do com a con du ta
de Fran cis co de Cas tro, que não mais o quis ter como go ver na dor. Logo 
que Lis boa teve ciên cia do de sas tre man dou, para subs ti tuí-lo, Fran cis co 
de Ti vo ra.6 O in fe liz Go ver na dor Cas tro foi pro ces sa do por co var dia e
con de na do a de gre do com pri são per pé tua em uma for ta le za na Índia.
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O cas ti go pa re ce ter sido por de ma is se ve ro, de vez que Fran cis co de
Cas tro ha via ado ta do pla no idên ti co ao do ano an te ri or, quan do os seus
er ros fo ram per do a dos ante a vi tó ria al can ça da.

Des de que Du guay Trou in le van tou fer ro, de re gres so à França, 
ne nhu ma ou tra es qua dra ini mi ga ja ma is fran que ou a barra do Rio de
Jane i ro, e, de en tão a esta par te, fo ram pro fun das as mo di fi ca ções que
so freu a ci da de.

Em 1763 pas sou a ser ca pi tal do país e a re si dên cia dos
vice-reis por tu gue ses, em subs ti tu i ção à Ba hia. Foi nes se pe río do que o
Rio ex pe ri men tou os seus ma i o res sur tos de pro gres so.

Os man gues que co bri am gran de par te da atu al área ur ba na
fo ram dre na dos e sa ne a dos. As ruas fo ram cal ça das e ilu mi na das. Os
car re ga men tos de es cra vos que até en tão eram ex pos tos à ven da nas
ruas, pro por ci o nan do aos tran se un tes ce nas hor rí ve is e de gra dan tes
além de pôr a po pu la ção em ris co das mais pavo ro sas mo lés ti as,
foram re mo vi dos para o Va lon go, que as sim pas sou a cons ti tu ir o
mer ca do des sas in fe li zes cri a tu ras.

Os chafa ri zes fo ram mul ti pli ca dos. Des sa for ma e com a adoção
de vá ri as ou tras me di das, fo ram me lho ran do as con di ções sa ni tá ri as da
ci da de e o seu pro gres so gran de men te in cen tivado sob os su ces si vos
gover nos do Con de da Cu nha, do Mar quês do La vra dio e de Luís de
Vas con ce los.

O sis te ma de go ver no im pos to ao Bra sil du ran te esse pe río do
era, po rém, rí gi do em ex ces so, e, por tan to, não fa vo re cia o de sen vol vi men -
to dos seus re cur sos na tu ra is. Entre tan to, os mais es cla re ci dos es ta dis tas
por tu gue ses já an te vi am a pos si bi li da de de um dia vir a Co lô nia a ofus car a
gló ria da Me tró po le. To da via, ne nhum de les po de ria pre ver quão pro xi ma -
men te se da ri am os acon te ci men tos que ha ve ri am de obri gar a Casa de
Bra gan ça a se re fu gi ar no Novo Mun do e es ta be le cer sua cor te no Rio  de
Ja ne i ro. Já ao fin dar o sé cu lo XVIII so bre vi nham tais su ces sos.

“A jovem re pú bli ca fran ce sa ape nas emer gia do tor ve li nho
revo lu ci o ná rio e os mo nar cas de to dos os es ta dos vi zi nhos en tra vam em 
po de ro sa co li ga ção para ani qui lá-la.

“Fo ram par ci al men te vi to ri o sos em sua ten ta ti va; essa po lí ti ca 
de agressão, po rém, pro vo cou tre men da e avas sa la do ra re a ção. Deu ensejo
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a que sur gis se no ce ná rio eu ro peu um es pí ri to di nâ mi co que, mais tar de, 
em vão ten ta ram exor ci zar: o con quis ta dor que por mu i tos anos con se -
cu ti vos  con se guiu cal car aos pés o po de rio das ar mas re a is e li be rar ou
es cra vi zar as na ções, a seu ta lante. Em 1807 o exér ci to fran cês, sob o
co man do do Ma re chal Ju not, in va diu Por tu gal com o fim de apri si o nar
a fa mí lia real. O prín ci pe re gen te, D. João VI, tudo ten tou, in clu si ve
a sub missão às mais hu mi lhan tes con ces sões a fim de evi tar a tem pes ta -
de que se apro xi ma va.

“Na po leão, po rém, ha via re sol vi do que o seu im pé rio se es -
ten de ria por toda a Pe nín su la, e, a 29 de no vem bro, suas tro pas sur gi ram 
nas ad ja cên ci as de Lis boa.”

“Foi en tão – e só en tão – que o prín ci pe se re sol veu a emi grar 
para o Bra sil.”

To dos os va lo res su cep tí ve is de se rem trans por ta dos fo ram
apres sa da men te em bar ca dos com a fa mí lia real. A fro ta por tu gue sa era
consti tu í da por oito naus da li nha, qua tro fra ga tas, doze bri gues e numero sos 
bar cos mer can tes.

Acom pa nha da por be lo na ves in gle sas, que en tão se acha vam
an co ra das no es tuá rio do Tejo, par tiu a ex pe di ção por tu gue sa rumo ao
Bra sil. Os fran ce ses en tra ram em Lis boa no dia se guin te. Em prin cí pi os
de ja ne i ro de 1808 che ga ram ao Rio as pri me i ras no tí ci as des ses acon te -
ci men tos ex tra or di ná ri os e des per ta ram o mais vivo in te res se.

Aqui lo que os bra si le i ros ape nas so nha vam como vaga pos sibi li -
da de es ta va ago ra para se tor nar re a li da de, de um mo men to para ou tro.
A fa mí lia real po de ria che gar a qual quer ins tan te, e, por tan to, os pre pa -
ra ti vos para sua re cep ção mo no po li za ram a aten ção de to dos. O pa lá cio
dos vi ce-reis foi ra pi da men te pre pa ra do e eva cu a das to das as re par ti ções 
pú bli cas do Lar go do Pa lá cio, a fim de aco mo dar o cor te jo real. Não
sendo, po rém, es tas su fi ci en tes, fo ram os pro pri e tá ri os das ca sas
vizinhas con vi da dos a de so cu par suas re si dên ci as e en tre gar as cha ves
ao vi ce-rei.

Tal era o de se jo do povo, de bem aco lher os seus aris to cráticos
hós pe des, que nada pa re ce lhes ter sido pou pa do; ao con trá rio, mu i ta
gente, mes mo das fa mí li as me nos abo na das, ofe re ci am de bom gra do
di nhe i ro e ob je tos de va lor com que lhes pro por ci o nar con for to.
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Acos sa da por for tís si mo tem po ral, uma par te da fro ta to cou
na Ba hia, mas, afi nal, to dos os bar cos che ga ram ao Rio sem mais
novidades, a 7 de mar ço de 1808. Du ran te as ma ni fes ta ções de ale gria 
popular que co ro a ram a che ga da da cor te, a po pu la ção ca ri o ca aban donava 
as casas para se api nhar nos mor ros. Os que po di am fre ta vam em bar cações
para se fa zer ao mar ao en con tro dos ré gi os vi a jan tes. Logo que
desembar cou, o prín ci pe di ri giu-se à Ca te dral a fim de ren der gra ças a
Deus por ter con se gui do che gar são e sal vo. A ci da de ilu mi nou-se
duran te nove no i tes se gui das.

Para que se pos sa fa zer idéia das trans for ma ções por que
passou o Bra sil du ran te os úl ti mos trin ta e cin co anos, é ne ces sá rio não
nos es que cer mos de que até en tão a po lí ti ca ta ca nha da Me tró po le
pro i bia ter mi nan te men te qual quer mo da li da de de co mér cio com o
estran ge i ro.

Na vi os de na ções ami gas eram, de quan do em vez, au to ri za -
dos a en trar nos por tos des ta co lô nia ci cló pi ca, mas, nem os pas sa ge i ros, 
nem as tri pu la ções po di am de sem bar car se não sob as vis tas de uma
guar da mi li tar.

Para cer ce ar to das as pos si bi li da des de in ter câm bi os, os na vi os
es tran ge i ros que aqui apor ta vam a fim de re pa rar ava ri as ou to mar água
e pro vi sões re ce bi am logo um guar da adu a ne i ro e a sua per ma nência no
por to era de ter mi na da pe las au to ri da des, de acor do com as ne ces si da des 
do caso. Como con se qüên cia de tão opres si va re gu la men ta ção, o povo – 
rico em ouro e pe dra ri as – via-se im pe di do de ob ter im ple mentos indis pen -
sá ve is à agri cul tu ra e ao con for to do més ti co. Um senhor-de-engenho que,
em oca siões fes ti vas, po dia exi bir rica  pra ta ria ma ci ça, nem sem pre con -
se guia ofe re cer um ta lher a cada um dos seus co men sa is. Era freqüen te
o mes mo copo ter de pas sar de mão vá ri as ve zes en tre os con vi vas. O
pre lo não era ain da co nhe ci do na Co lô nia. Os li vros, como o sa ber,
eram ra ros. O povo de via sen tir, por to das as for mas pos sí ve is, a sua de -
pen dên cia da Me tró po le; nem tam pou co era co nhe ci do o es pí rito de ini ci a -
ti va e de in dús tria.

À che ga da do Prín ci pe Re gen te, os por tos fo ram fran que a dos 
à na ve ga ção es tran ge i ra. Sur giu o pre lo, e, com ele, a Ga ze ta Real. Fo ram
fun da das a Esco la de Me di ci na e a Aca de mia de Be las-Artes. A Bi bli o teca 
Real, com 60.000 vo lu mes abriu suas por tas ao pú bli co.
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As nações ami gas fo ram so li ci ta das a en vi ar re pre sen ta ção
di plo má ti ca ao Bra sil e as sim foi que logo se ins ta la ram no Rio as em ba i xadas
da Ingla ter ra e da Fran ça.

A par tir de en tão as con di ções e o as pec to da ci da de me lhoraram
con si de ra vel men te. Ras ga ram-se no vas ruas e abri ram-se no vas pra ças;
es plên di das re si dên ci as sur gi ram nas ilhas mais pró xi mas e nas mon ta -
nhas ad ja cen tes, au men tan do, com o cres ci men to da ci da de, a be le za e o 
pi to res co do ce ná rio am bi en te. O re pen ti no e cons tan te aflu xo de por -
tu gue ses e es tran ge i ros não só se fez logo no tar na po pu la ção da ci da de, 
mas, ain da, es ten den do-se para o in te ri or, pro vo cou a aber tu ra de mais
vias de co mu ni ca ção, a cons tru ção de no vas ci da des e a am pli a ção de
ou tras já exis ten tes. De fato, o país in te i ro so freu mo di fi ca ções rá pi das e 
pro fun das. As ma ne i ras do povo tam bém pas sa ram pela cor res pon den te 
re for ma. As mo das eu ro péi as im pu se ram o seu do mí nio. Das mais se ve -
ras res tri ções, ou me lhor, da mais ab so lu ta au sên cia de vida so ci al, o
povo emer giu re pen ti na men te para os bri lhan tes ce ri mo ni a is da cor te
cu jas fes tas e re cep ções atra íam mul ti dões de to das as di re ções. Na pro -
mís cua so ci e da de que a ca pi tal en tão os ten ta va, a po e ira da re clu são foi
espa ne ja da; há bi tos an ti gos ce de ram lu gar a idéi as no vas e no vas ma neiras
de vi ver; e, tudo isso, foi-se pro pa gan do de es fe ra em es fe ra, de ci da de
em ci da de.

O co mér cio tam bém trans for mou sua apa rên cia. Esta be le ce -
ram-se ca sas es tran ge i ras e ar tí fi ces de ou tras ter ras vi e ram se fi xar no
Rio de Ja ne i ro e em  ou tras ci da des bra si le i ras.

O país não mais po dia per ma ne cer na si tu a ção de Co lô nia.
Em de zem bro de 1815, foi pro mul ga do o de cre to que ele vou o Bra sil à
ca te go ria de re i no e o fê-lo par te in te gran te do Re i no Uni do de Por tu gal  
Algar ves e Bra sil. Di fi cil men te se po de rá ava li ar o en tu si as mo des per ta -
do no ter ri tó rio imen so da Amé ri ca por tu gue sa por tão ines pe ra da
revi ra vol ta. Para di vul gar a fa us to sa no tí cia, re ce bi da com jú bi lo in vul gar 
des de o Pra ta até o Ama zo nas, fo ram des pa cha dos cor re i os es pe ci a is.
Entre tan to, ape nas ve ri fi ca do esse acon te ci men to ex tra or di ná rio, fa le cia
D. Ma ria I.

Era a mãe do Prín ci pe Re gen te, mas, dado o es ta do de in sa ni da -
de em que se acha va há vá ri os anos, sua mor te em nada al te rou a si tu a ção
po lí ti ca do Re i no. Os fu ne ra is se re ves ti ram de gran de pom pa e, em
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hon ra à me mó ria de sua au gus ta ge ni to ra, D. João adi ou por um ano a
acla ma ção de sua su ces são ao tro no, ten do sido fi nal men te co ro a do
com o tí tu lo de D. João VI. As ce ri mô ni as da co ro a ção, ce le bra da a 5 de 
fe ve re i ro de 1818, no Lar go do Pa lá cio, ti ve ram gran de mag ni fi cên cia.
Entre as van ta gens pro ve ni en tes do novo es ta do de co i sas, vá ri as
circuns tân ci as ha via, cal cu la das para pro vo car des con ten ta men to. O Sr.
Armi ta ge7 as sim re su miu, aliás, com mu i ta pro pri e da de, a si tu a ção do
Bra sil nes se pe río do: “Acom pa nhou a cor te uma chus ma de aven tu reiros
ne ces si ta dos e des ti tu í dos de prin cí pi os, a que o go ver no se viu na
obri ga ção de co lo car. Esses in di ví du os ti nham pou co in te res se no
bem-estar do país e sua ga nân cia era bem ma i or que o de se jo de ad mi -
nis trar jus ti ça ou de be ne fi ci ar o pú bli co. A ri va li da de que sem pre
existiu en tre bra si le i ros e por tu gue ses teve, nes se novo es ta do de co i sas,
mais um po de ro so in cen ti vo. D. João, pelo seu tem pe ra men to be ne vo -
len te, com pra zia-se em re com pen sar to dos os ser vi ços pres ta dos ao
estado ou à sua pes soa; con tu do, sen do par cos os re cur sos do erá rio,
ado ta va o ex pe di en te bem mais eco nô mi co de dis tri bu ir tí tu los ho no rí fi -
cos aos que se fa zi am cre do res da gra ti dão real. Tal pro di ga li da de com
que D. João lan çou mão des sa for ma de re com pen sa que as in síg ni as
distri bu í das em seu re i na do ex ce de ram em mu i to as con fe ri das por
todos os de ma is mo nar cas da Casa de Bra gan ça.

“Os co mer ci an tes e se nho res de ter ras que à che ga da da cor te 
ce de ram suas ca sas e adi an ta ram di nhe i ro para ob se qui ar os hós pe des
re a is, re ce be ram co men das de vá ri as or dens ho no rí fi cas ori gi nal men te
ins ti tu í das em eras ca va lhe i res cas.

“Fo ram en tão ar ma dos ca va lhe i ros in di ví du os que ja ma is
haviam cal ça do um par de es po ras; fe i tos co men da do res da Ordem de
Cris to, ho mens que não co nhe ci am se quer os ru di men tos da dou tri na
cris tã.

“Não po de ria ter sido se não bas tan te gran de o al vo ro ço
resul tan te de tão pró di ga dis tri bu i ção de hon ra ri as, num país onde es sas
dig ni da des eram até en tão qua se des co nhe ci das e onde era cega e pro -
fun da a ve ne ra ção tri bu ta da aos tí tu los so no ros e às ve lhas ins ti tu i ções.

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Bra sil   43

7 Armi ta ge, John – The his tory of Bra zil, from the pe ri od of the ar ri val of the Bra gan za fa mily 
in 1808, to the ab di ca ti on of don Pe dro the First in 1931... Lon dres, Smith, Elder, 1836,
2 vols. (R. B. de M.) 



Ten do sido apa ren te men te pos tas ao al can ce de to dos, as hon ras pas sa -
ram a cons ti tu ir ob je to de emu la ção; e, con se qüen te men te, den tro de
pou co tem po não ha via mais es pé cie al gu ma de pe que nas ti ra ni as ou
grau de hu mi lha ção a que se sub me tes sem pra ze ro sa men te os pre ten -
den tes a tais ma ni fes ta ções da real mu ni fi ciên cia.

“À con se cus são de tais fa vo res ge ral men te su ce dia mu dan ça
imedi a ta no modo de vi ver. No bres ca va le i ros não mais po di am se rebaixar 
à lida pro sa i ca do co mér cio. Eram por isso obri ga dos a vi ver de re cur sos 
já ad qui ri dos, ou em fal ta des tes, pe dir em pre go ao go ver no.

“Nes te caso, po rém, as di fi cul da des eram ain da ma i o res que 
no pri me i ro, de vi do à gran de con cor rên cia dos nu me ro sos emi gra dos
da Me tró po le. Mes mo quan do con se gui am ob ter co lo ca ção, os pro ventos
dos car gos eram por de ma is min gua dos para per mi tir pro di ga li da des.
Em com pen sa ção eram fre qüen tes as opor tu ni da des de se ne go ci a rem
fa vo res e isen ções e, por isso, a ve na li da de dos bra si le i ros que ocu pa vam 
car gos pú bli cos, den tro em pou co ri va li zou com a dos seus co le gas por -
tu gue ses. Tudo isto, além do las ti má vel pon to a que che gou a mo ral da
cor te, ti nha for ço sa men te que fo men tar a idéia de li ber da de que di fi -
cilmente de i xa ria de sur gir como re fle xo da re cen te in de pen dên cia das
colô ni as in gle sas na Amé ri ca do Nor te e da onda re vo lu ci o ná ria que
avas sa la va as co lô ni as es pa nho las vi zi nhas.

“Foi sem dú vi da a cons ciên cia des se cres cen te des con ten ta -
men to e o re ce io de que aos pou cos o Bra sil fos se se guin do o exem plo
das ex-colônias de Cas te la, que con tri bu iu para a de ci são de ele var o
país à ca te go ria de re i no. A paz re i nou por di ver sos anos; aos pou cos,
po rém, o des con ten ta men to foi-se avo lu man do sob o es tí mu lo das pró -
pri as me di das to ma das para sua ex tin ção. Tam bém o mur mú rio do povo 
se le van tou, mas não en con trou eco, pois o úni co pre lo exis ten te es ta va
sob o con tro le ime di a to das au to ri da des re a is. Atra vés dele o pú bli co era 
fielmen te in for ma do do es ta do de sa ú de de to dos os prin cí pes eu ropeus.
De quan do em vez as pá gi nas do jor nal se ilu mi na vam com a pu bli ca ção 
de edi tos ofi ci a is, odes na ta lí ci as e pa ne gí ri cos so bre a fa mí lia re i nan te.
Ja ma is po rém, eram elas po lu í das com as efer ves cên ci as de mo crá ti cas
ou a pu bli ca ção de de sa ca tos. Se se fos se jul gar o país pelo tom de seu
úni co jor nal, fer vo ro sa men te se have ria de con clu ir que se tra ta va de
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um per fe i to pa ra í so ter res tre onde ne nhu ma pa la vra de re cla ma ção ti nha 
até en tão sido pro fe ri da."

A re vo lu ção cons ti tu ci o na lis ta de 1821, em Por tu gal, foi
imedi a ta men te se cun da da por ou tra se me lhan te no Bra sil.

De po is de mu i ta agi ta ção po pu lar e an si e da de da par te de D.
João VI, em vis ta da ati tu de do povo, re sol veu o rei cons ti tu ir seu fi lho
o prín ci pe D. Pe dro, re gen te e re pre sen tan te de sua ma jes ta de no Re i no
do Bra sil. Apres sou, então, D. João, a par ti da para Por tu gal com o
restan te de sua fa mí lia, e a no bre za que o acom pa nhou. O de so la do
monar ca em bar cou em na vio de guer ra a 24 de abril de 1821, aban donan do
a um des ti no in cer to a ma i or e a me lhor par te de seus do mí ni os.

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Bra sil   45



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

Ca pí tu lo III

PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA – ACLAMAÇÃO DE D.
PEDRO – A REVOLUÇÃO – ACONTECIMENTOS SUBSEQÜENTES 
– ABDICAÇÃO – ACLAMAÇÃO DE D. PEDRO II – A REGÊNCIA
– REFORMA CONSTITUCIONAL.

Por mais rá pi das que ti ves sem sido as mo di fi ca ções po lí ti cas no
Bra sil du ran te os úl ti mos dez anos, acon te ci men tos de ma i or vul to
estavam ain da re ser va dos para um fu tu ro pró xi mo.

D. Pe dro con ta va, en tão, ape nas vin te e três anos de ida de.
Ten do de i xa do Por tu gal ain da cri an ça, suas mais elevadas as pi ra ções
esta vam in ti ma men te li ga das à pátria de ado ção. Ca sa ra-se em 1817 com 
D. Le o pol di na, Arqui du que sa da Áus tria e irmã de D. Ma ria Lu í sa,
ex-Imperatriz de Fran ça. A no i va de D. Pe dro che ga ra ao Rio de Ja ne i ro
em no vem bro da que le ano.

No elevado pos to de prín ci pe re gen te, cer ta men te encon trou
D. Pe dro o es co po de suas mais ar den tes am bi ções; viu-se, con tu do,
cer ca do de inú me ras di fi cul da des, tan to de ca rá ter po lí ti co como de
na tu re za fi nan ce i ra. Tão em ba ra ço sa se apre sen ta va, de fato a si tuação
que, de po is de ape nas al guns me ses de re gên cia, pe dia li cen ça ao pai
para de i xar o car go e suas atri bu i ções. Por essa épo ca, des pe i ta das com 
a po si ção do prín ci pe no Bra sil, as Cor tes por tu gue sas vo ta ram uma lei 
orde nan do o re gres so de D. Pe dro à Eu ropa e a su pres são dos tri bu na is
re a is no Rio.



A or dem foi re ce bi da com in dig na ção pe los bra si le i ros que,
con gre gan do-se em torno de D. Pe dro con ven ce ram-no de que de via
ficar. Sua de ci são de per ma ne cer no Bra sil sus ci tou as mais en tu siás ti cas 
de mons tra ções de jú bi lo tan to en tre os pa tri o tas como en tre os re a lis tas. 
To da via, a guar ni ção por tu gue sa aquar te la da no Rio de Ja ne i ro re ve lou
logo si na is de re vol ta. A tro pa, com pos ta de 2.000 ho mens, de i xou o
quar tel na no i te de 11 de ja ne i ro de 1822 e, pro vi da de ar ti lha ria, marchou
para o mor ro do Cas te lo que do mi na va a ci da de. Du ran te a no i te cor reu 
cé le re a no tí cia des se mo vi men to, e, an tes que ra i as se o dia, o Cam po de 
San ta na, enor me pra ça fron te i ra à po si ção ocu pa da pe las for ças
portugue sas, acha va-se api nha do de ci vis ar ma dos.

A ma i o ria des sa for ça era com pos ta por in di ví du os des ti tuídos
de dis ci pli na mi li tar, e, portan to, pou co ap tos a se me di rem com os
solda dos por tu gue ses, mu i tos dos qua is já ha vi am ser vi do na Pe nín su la
sob o co man do do Du que de Wel ling ton. Em nú me ro, po rém, a for ça
po pu lar era mu i to su pe ri or aos seus an ta go nis tas, e, além dis so, dis pu -
nha tam bém de ar ti lha ria.

O con fli to pa re cia ine vi tá vel. Con tu do, ante a fir me de ci são
do povo, o co man dan te por tu guês va ci lou e aca bou ofe re cen do ca pi tu -
la ção sob con di ção de te rem os seus ho mens per mis são para con ser var
as ar mas. A pro pos ta foi ace i ta me di an te com pro mis so de se re ti rar toda 
a guar ni ção por tu gue sa para a Pra ia Gran de, vi la re jo si tu a do do lado
opos to da baía, até que se pro vi den ci as se o seu trans por te para Lis boa – 
o que foi sub se qüen te men te efe tu a do. As Cor tes por tu gue sas, po rém,
con ti nu a ram a to mar, con tra o Bra sil, me di das de tal for ma ar bi trá ri as
que afi nal aca ba ram por ace le rar o mo vi men to que cul mi nou com a
pro cla ma ção da in de pendên cia. Esta me di da há mu i to vi nha sen do
arden te men te de se ja da pe los mais emi nen tes bra si le i ros que já ha vi am
su ge rido a D. Pe dro que to mas se o tí tu lo de Impe ra dor. O Prín ci pe
Regen te ti nha até en tão re cu sa do o con vi te e re i te ra do sua le al da de a
Por tugal. Ulti ma men te, po rém, quan do em vi a gem pela Pro vín cia de
S. Pa u lo, re ce beu da Me tró po le men sa gens que o le va ram a fir mar sua
reso lu ção de fa zer a in de pen dên cia ime di a ta do país.

A ex cla ma ção de D. Pe dro – “Inde pen dên cia ou Mor te” – foi 
en tu si as ticamen te re pe ti da por to dos quan tos o acom pa nha vam e
passou a cons ti tu ir a se nha da re vo lu ção bra si le i ra. A pro cla ma ção feita em 
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S. Paulo a 7 de se tem bro foi re pe ti da no Rio de Ja ne i ro, tão logo con seguiu 
o Prín ci pe lá che gar, de po is de uma apres sa da vi a gem.

A mu ni ci pa li da de da ca pi tal emi tiu, a 21, um ma ni fes to no sen tido 
de que era sua in ten ção sa tis fa zer os de se jos do povo, acla man do D. Pe dro
Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil. A ce ri mô nia da
acla ma ção foi ce le bra da no Cam po de San ta na, a 12 de ou tu bro, com a
presen ça das au to ri da des mu ni ci pa is, fun ci o ná ri os da cor te, mi li ta res e
gran de mas sa po pu lar. Sua Alte za de cla rou, en tão, ace i tar o tí tu lo que lhe
con fe ri am, por es tar con vic to de que as sim obe de cia à von ta de do povo. As 
tro pas de ram as sal vas do es ti lo e à no i te hou ve pro fu sa ilu mi na ção na ci da -
de. José Bo ni fá cio de Andra da, pri me i ro-ministro do go ver no, ti nha la vra do 
um de cre to em que de ter mi na va que to dos os por tu gue ses dis pos tos a
abra çar a ca u sa po pu lar deveri am ex ter nar seus sen ti men tos usan do no
braço a le gen da “Inde pen dên cia ou Mor te”. O mes mo de cre to dis pu nha
que os dis cor dan tes de ve ri am de i xar o país den tro de cur to pra zo e ameaçava 
de se rem con si de ra dos réus de alta tra i ção os que, a par tir de en tão,
ou sassem ata car por atos ou pa la vras a ca u sa sa gra da do país.

A Re vo lu ção bra si le i ra foi qua se in te i ra men te in cru en ta.
Apro xima va-se de seu oca so a gló ria de Por tu gal; os re cur sos do país
esta vam es go ta dos e suas ener gi as cor ro í das por dis sen sões in tes ti na s.

A Me tró po le ja ma is ten tou man ter, de ma ne i ra sis te má ti ca e
per se ve ran te, sua as cen dên cia so bre a Co lô nia de há mu i to de pri mi da e
en tão re be la da. As in sul tu o sas me di das das Cor tes por tu gue sas não fo ram 
além dos seus im pro fí cu os de cre tos. O do mí nio de Por tu gal man te ve-se
ain da, pe ri cli tan te, na Ba hia e em ou tros por tos mi li tar men te ocu pa dos
pe los lu sos. Tais for ças, po rém, aca ba ram por ser obri ga das a se re ti rar e
de i xar o país  en tre gue ao seu pró prio des ti no. Tão pou ca re sis tên cia en -
con trou a Re vo lu ção e tão rá pi do foi o seu evo lu ir, que em me nos de três
anos após o gri to do Ipi ran ga, a inde pen dên cia do Bra sil era re co nhe ci da
pe las Cor tes de Lis boa. Nes se ín te rim, o Impe ra dor fora co ro a do com o
tí tu lo e D. Pe dro I e con vo ca da uma Assem bléia de re pre sen tan tes das
pro vín ci as. A Assem bléia pro mul gou uma cons ti tu i ção que foi ace i ta pelo 
Impe ra dor a 24 de mar ço de 1824 e à qual todo o país ju rou obe diên cia.

O go ver no de D. Pe dro I pro lon gou-se por cer ca de 10 anos
e du ran te esse tem po o país pro gre diu mais que nos três sé cu los de cor ridos
en tre o des co bri men to e a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção por tu gue sa, em 
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1820. Con tu do, o Pri me i ro Impé rio não foi isen to de fa lhas nem livre de 
di fi cul da des. Não sen do ti ra no, D. Pe dro era im pru den te; enérgico, mas
in cons tan te, in cli na do à for ma re pre sen ta ti va de go ver no, mas he si tan te
em pô-la em prá ti ca. Fe i to he rói du ran te as lu tas da in de pen dên cia, pa -
re ce ter-se de i xa do le var mais pelo exem plo de ou tros im pe ran tes que
por ma du ra con si de ra ção da si tu a ção e das exi gên ci as do Bra sil; daí tal -
vez, a so fre gui dão com que se lan çou à guer ra con tra Mon te vi déu, cuja
ca u sa fora sem dú vi da a agres são e que, de po is de en tra var o co mér cio,
deter a pros pe ri da de do país e exa u rir seus re cur sos fi nan ce i ros, ter minou
pela ces são in con di ci o nal da pro vín cia em dis pu ta.

Além des sas con si de ra ções tor na-se ne ces sá rio fri sar que o
Impe ra dor ti nha há bi tos extra va gan tes e era bas tan te pre cá ria a sua
moral. Entre tan to, o mo ti vo prin ci pal de sua im po pu la ri da de pa re ce ter
con sis ti do em ja ma is ter sa bi do ser o ho mem de seu povo, em nun ca se
ter fe i to in te i ra men te bra si le i ro.

Mu i tas ve zes ou vi ram de seus lá bi os o con ce i to de que a úni ca e
ver da de i ra for ça de um go ver no re si dia na opi nião pú bli ca; en tre tan to,
Pedro I in fe liz men te nun ca sou be se con ci li ar com o pen sa men to do povo
so bre o qual lhe cou be o des ti no de im pe rar. Du ran te o pe río do re vo lu ci o -
ná rio, no auge do en tu si as mo, ou vi ram-se de seus lá bi os fra ses cal cu la das
para li son je ar o nas cen te es pí ri to da na ci o na li da de, a sua sin ce ri da de mereceu 
fé. Entre tan to, o fato de se ter de po is va li do de uma for ça es tran ge i ra, sua
con tí nua in terferên cia nos ne gó ci os de Por tu gal, a ins ti tu i ção de um
gabinete se cre to e a no me a ção de por tu gue ses na tu ra li za dos para os mais
ele va dos pos tos do go ver no, com apa ren te ex clu são de bra si le i ros na tos,
sus ci tou en tre os na ci o na is re cen te men te fe ri dos em suas sus ce ti bi li da des, a 
cren ça de que o pró prio Mo nar ca ain da era por tu guês de co ra ção.

Pen sa vam os bra si le i ros que es ta vam sen do vis tos com
descon fi an ça, e daí o se te rem tor na do in qui e tos sob um go ver no suspe i to
de in cre men tar os in te res ses es tran ge i ros e um par ti do ali e ní ge na. Freqüen tes 
fo ram as opor tu ni da des que ti ve ram os bra si le i ros de ma ni fes tar seu
des con ten ta men to, e, cada vez, que isso se dava, no vas me di das re pres si -
vas eram pos tas em vi gor. Fi nal men te, de po is de bal da dos es for ços para 
re pri mir o es pí ri to de re be lião que se in si nu a va em di fe ren tes pon tos do
Impé rio, D. Pe dro en con trou-se nas mes mas do lo ro sas e hu mi lhan tes
cir cuns tân ci as que for ça ram seu pai, D. João VI, a re gres sar a Por tu gal.
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A Opo si ção, que até en tão se man ti nha dis cre ta e ve la da, tor nou-se
gene ra li za da e pa ten te. Os atos mais in di fe ren tes do Impe ra dor eram
de turpados e tra zidas a pú bli co to das as ir re gu la ri da des de sua vida
privada. Indi ví du os aos qua is o Mo nar ca ha via pro di ga li za do be ne fí ci os, 
per ce ben do que se apa ga va o ful gor de sua es tre la, aban do na ram-no,
ain da mais, ti ve ram a ba i xe za de con tri bu ir para a sua que da. O pró prio
exér ci to que o Impe ra dor for mou com sa cri fí ci os imen sos e man te ve
com pre ju í zo de sua pró pria po pu la ri da de, ten do nele, de po si ta do mais
con fi an ça que no povo, aca bou tra in do-o.

De po is de re pe ti das co mo ções po pu la res que ti ve ram como
re sul ta do acen tu ar ain da mais o di vór cio en tre o tro no e os pa tri o tas, o
povo re u niu-se a 6 de abril no Cam po de San ta na para exi gir do Impe rador 
a de mis são do novo Ga bi ne te e a recon du ção de al guns Mi nis tros
demiti dos na ma nhã da que le mes mo dia. Infor ma do da aglo me ra ção
po pu lar e de suas fi na li da des, D. Pe dro as si nou, con jun ta men te com os
mi nis tros, uma pro cla ma ção as se gu ran do à na ção que o go ver no era
per fe i ta men te cons ti tu ci o nal e que os seus mem bros se ate ri am aos
prin cí pi os da Car ta Mag na. O do cu men to foi con fi a do a um juiz de paz
para lê-lo pe ran te o povo; to da via, ape nas ter mi nou o juiz sua le i tu ra, foi 
o pa pel ar re ba ta do de suas mãos e cal ca do aos pés pela tur ba agi ta da.
Re cru des ci am os cla mo res pelo res ta be le ci men to do mi nis té rio de pos to; 
a aglo me ra ção avo lu ma va-se a cada ins tan te; por cer ca das 6 ho ras da
tar de, três ju í zes de paz par ti ram em di re ção ao pa lá cio im pe ri al a fim de 
exi gir que o “Mi nis té rio que go za va da con fi an ça do povo” (como era
co nhe ci do o úl ti mo ga bi ne te) fos se ime di a ta men te res ta be le ci do.

O Impe ra dor ou viu a in ti ma ção, mas se re cu sou aten dê-la
decla ran do: “Tudo fa rei para o povo, mas nada pelo povo.”

Logo que tal res pos ta se tor nou co nhe ci da no Cam po de
Santa na o povo pror rom peu em gri tos re vo lu ci o ná ri os e a tro pa começou a 
re u nir-se, con fra ter ni zan do-se com a mul ti dão. No vas re pre sen ta ções
fo ram en vi a das ao Impe ra dor, sem re sul ta do, po rém. O mo nar ca de cla -
rou pe remp to ri amente que pre fe ria a mor te a se cur var ante as exi gên ci as 
po pu la res. Con tu do, sua fir me za era tar dia. O Ba ta lhão do Impe rador,
aquar te la do na Bo av is ta, tam bém ade riu aos seus ca ma ra das no Cam po
de San ta na, onde che gou às 11 ho ras da no i te. Até a Gu ar da de Hon ra
Impe ri al, con vo ca da ao paço, se guiu seus ir mãos de arma. A po pu la ção
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co me çou en tão a se ar mar nos quar téis mais pró xi mos. Enquan to isso
se dava, os por tu gue ses, sen tin do-se aban do na dos e per di dos, nem
sequer se aven tu ra vam à rua.

Di zem as tes te mu nhas que, nes ses mo men tos an gus ti o sos, o
Impe ra dor de mons trou dig ni da de e mag na ni mi da de des co nhe ci das em
seus dias de es plen dor. A Impe ra triz é que, na an te vi são das mais funestas
con se qüên ci as, cho ra va co piosa men te, ao mes mo tem po em que um
envi a do es pe ci al das tro pas e do povo, em con jun to, pe dia uma res pos ta 
de fi ni ti va do Impe ra dor.

Aban do nado, em ba ra ça do, ir ri ta do e fa ti ga do em ex tre mo,
D. Pedro viu-se obri ga do a ce der às cir cuns tân ci as. Às duas ho ras da
manhã, sem ou vir con se lho de pes soa al gu ma nem in for mar os ministros
de sua de ci são, sen tou-se e es cre veu sua ab di ca ção: “Usan do dos direitos
que a Cons ti tu i ção me con ce de, de cla ro ter vo lun ta ri a men te ab di ca do
em fa vor de meu fi lho mu i to ama do Dom Pe dro de Alcân ta ra. Bo a -
vista, 7 de abril de 1831, dé ci mo da in de pen dên cia do Impé rio.”

Le van tou-se en tão, e di ri gin do-se ao men sa ge i ro dis se:
“Aqui tem a mi nha ab di ca ção, es ti mo que se jam fe li zes. Eu me re ti ro
para a Eu ro pa e de i xo o país que mu i to amei e amo ain da.” As lá gri -
mas inun da ram-lhe o ros to. Re ti rou-se apres sa da men te para a sala
con tí gua onde se acha vam a Impe ra triz e os em ba i xa do res fran cês e
inglês. A se guir de mi tiu to dos os seus mi nis tros me nos um, e, por
decre to que an te da tou de 6 de abril no me ou José Bo ni fá cio de
Andra da e Sil va tu tor de seus fi lhos me no res.

Era a pro va elo qüen te da in gra ti dão de que se via ro de a do
nes sa hora de in for tú nio, da par te de to dos a quem ti nha con fe ri do tí tu -
los e ri que zas, pois, na que le do lo ro so ins tan te, fora for ça do a re cor rer
ao ve lho trô pe go a quem an te ri or men te ha via re pu di a do e mal tra ta do.
Fi nal men te, de po is de or de nar seus as sun tos do més ti cos, to mou um es -
ca ler do na vio de guer ra in glês Wars pi te, em com pa nhia da Impe ra triz e
de sua fi lha mais ve lha, a atu al ra i nha de Por tu gal. A se gun da mu lher de
D. Pe dro I era uma prin ce sa da Ba vá ria com quem se ha via ca sa do em
1829, três anos de po is da mor te de D. Le o pol di na, a pri me i ra Impe ra triz.

Nun ca mais vol tou D. Pe dro a pôr o pé em ter ras bra si le i ras. A 
ab dicação foi re ce bi da no Cam po de San ta na com gran des de mons trações
de ale gria e vi vas a D. Pe dro II. Logo pela ma nhã, to dos os de pu ta dos e
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se na do res se re u ni ram no Se na do e ele ge ram uma Re gên cia Pro vi só ria
cons ti tu í da por Ver gue i ro, Fran cis co Lima e o Mar quês de Ca ra ve las, jun -
ta essa que de ve ria go ver nar o país até a ele i ção da Re gên cia Per ma nen te,
como de ter mi na va a Cons ti tu i ção. O prín ci pe em fa vor de quem o Impe -
ra dor ha via ab di ca do, nem se quer con ta va seis anos; ape sar de sua ten ra
ida de, foi le va do à ci da de em tri un fo sen do a ce ri mô nia de sua acla ma ção
ce le bra da com todo o en tu si as mo que se pos sa ima gi nar. Du ran te o de -
sen ro lar des ses acon te ci men tos, o cor po di plo má ti co re u niu-se na re si -
dên cia do Nún cio Apos tó li co, a fim de com bi nar a con du ta que de ve ria
ado tar no de cur so da Re vo lu ção. Mr. Brown, o en car re ga do dos Ne gó ci -
os dos Esta dos Uni dos, re cu sou-se a com pa re cer ao con cla ve, re ce o so de
que a sua fi na li da de pre cí pua fos se a de fe sa dos in te res ses da re a leza.
Entre tan to, os di plo ma tas que se re u ni ram, con cor da ram em dirigir uma
re pre sen ta ção às au to ri da des, na qual de po is de fri sar que a se gu rança de
seus con ci da dãos cor ria pe ri go em meio da eferves cên cia po pu lar,
pediam as mais for ma is ga ran ti as dos di re i tos e imu ni da des con ce di das
pelas leis in ter na ci o na is e pe los tra ta dos en tre na ções ci vi li za das. Re sol veram
tam bém pro cu rar o Impe ra dor, in cor po ra dos, a fim de ou vir de sua
própria boca que ha via mes mo ab di ca do!

Tal modo de agir era al ta men te ofen si vo ao novo go ver no,
po den do mes mo ser con si de ra do como in ter fe rên cia in dé bi ta. Por ou tro 
lado, o Go ver no es ta va mu i to sa tis fe i to com o pro ce di men to de Mr.
Brown e do Sr. Gó mez, Encar re ga do dos Ne gó ci os da Co lôm bia, que dis -
cor daram da po lí ti ca dos agen tes di plo má ti cos das mo nar qui as. O mi nis -
tro dos Estran ge i ros de cla ra ra que a con du ta da que les dois di plo ma tas,
ha via sido a de “ver da de i ros ame ri ca nos”.

Con quan to o ex-Imperador ain da se achas se no por to, 9 de
abril foi de sig na do como sen do o pri me i ro dia da cor te de Pe dro II.
Hou ve pa ra da mi li tar, Te-Deum na ca pe la im pe ri al e, nas ruas, imen sa
mul ti dão os ten ta va fo lhas da “ár vo re na ci o nal”8 como sím bo lo de le al dade.
Po pu la res de sa tre la ram os ani ma is da car ru a gem im pe ri al a fim de a
con du zir com suas pró pri as mãos. Che gan do o cor te jo ao pa lá cio, foi o
im pe ri al me ni no co lo ca do numa das sa ca das, e di an te dele des fi lou
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imen sa mul ti dão. A se guir re ce beu os cum pri men tos do cor po di plo mático 
que com pa re ceu com ple to, sem uma ex ce ção se quer, ape sar de ainda pou -
co an tes ter es ta do todo ele a bor do da Wars pi te.

O novo go ver no ofe re ceu um na vio a D. Pe dro I. Este, porém,
não ace i tou de vi do à de mo ra e às des pe sas ne ces sá ri as para apres tá-lo,
de cla ran do que seus bons ami gos, os reis da Ingla ter ra e de Fran ça,
podiam per fe i ta men te pro por ci o nar-lhe o trans por te que, por in ter médio
dos res pec ti vos co man dan tes, ha vi am ofe re ci do a ele e sua fa mí lia.
Assim foi que a 13 de abril a cor ve ta in gle sa Vo la ge e a fran ce sa La Si e ne
se fi ze ram ao mar, a pri me i ra con du zin do o ex-Imperador e sua es po sa
e a se gun da a irmã de D. Pe dro e seu con sor te.

A 17 de ju nho a Assembléia Ge ral pro ce deu à ele i ção da
Regên cia Per ma nen te, ten do a es co lha re ca í do em Lima, Cos ta Car va lho 
e João Bráu lio Mu niz. Du ran te essa ses são os tra ba lhos da Assem bléia
Ge ral fo ram ab sor vi dos por apa i xo na dos de bates em tor no da reforma
da Cons ti tu i ção. Pre si dia a Câ ma ra dos De pu ta dos o Sr. Antônio Car los
Andra da. José Bo ni fá cio, que pelo pró prio Impe ra dor ha via sido cons ti -
tu í do tu tor dos in fan tes, foi no va men te no me a do para o mes mo cargo
por não re co nhe cer, a Assem bléia, a va li da de da pri me i ra in di cação. Ao
ace i tar o pos to, esse emi nen te bra si le i ro de cla rou que não re ce bia
compen sa ção al gu ma pe los ser vi ços que nele pu des se pres tar, de claração
essa a que se ate ve com fir me za de ver da de i ro pa tri o ta.

Ape sar da am pli tu de da Re vo lu ção que tão ra pi da men te
evolu iu, a tran qüi li da de pú bli ca não foi se não le ve men te per tur ba da.
Peque nos mo tins de ca ser na ocor re ram em duas oca siões di fe ren tes,
mas não vi sa ram ob je ti vo po lí ti co de fi ni do e fo ram logo sub ju ga dos.

A 7 de ou tu bro che ga vam des pa chos dos Esta dos Uni dos 
tra zendo as fe li ci ta ções do Go ver no nor te-americano pelo novo es ta do
de co i sas. Era a pri me i ra ma ni fes ta ção de sim pa tia de país es tra nho que
che ga va à cor te bra si le i ra, e, por isso foi aco lhi da com par ti cu lar sa tis fa ção.

A 3 de abril de 1832, re vol ta ram-se as tro pas aquar te la das nos 
for tes de San ta Cruz e Vil le gag non. Um con tin gen te de 100 ho mens
desem bar cou em Bo ta fo go e mar chou para o Cam po da Hon ra onde foi 
dis per sa do. Pou cos dias de po is, cer ca de tre zen tos ho mens ten ta ram
pertur bar a or dem em São Cris tó vão, mas fo ram pron ta men te do mi nados
pela Gu ar da Na ci o nal, cujo fogo aba teu tre ze dos in sur re tos.
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Em ju lho do mes mo ano, o mi nis tro da Jus ti ça, em seu re la tório
públi co, de nun ci a va o ve ne rá vel José Bo ni fá cio como sus pe i to de
coni vên cia com os pro mo to res das re cen tes per tur ba ções. O pa re cer da
comis são da Câ ma ra dos De pu ta dos exi gia a de mis são do ve lho Andrada
sem au diên cia pré via. A Câ ma ra apro vou a pro pos ta por es cas sa maioria,
mas o Se na do a re je i tou, as sim frus tran do a cons pi ra ção tra ma da para
pro vo car a que da do ve lho Andra da. Os re gen tes apre sen ta ram sua
demis são à Assem bléia Ge ral, mas, ante a so li ci ta ção fe i ta pela Câ ma ra
dos De pu ta dos, por in ter mé dio de uma de le ga ção es pe ci al, con sen ti ram 
eles em per ma ne cer em seus pos tos, pro ce den do, con tu do, à ime di a ta
re com po si ção do Mi nis té rio.

Em 1833, o mi nis tro dos Estran ge i ros co mu ni ca va à Assem -
bléia Ge ral o seu re ce io de que D. Pe dro I es ti ves se ten tan do re cu pe rar
o tro no bra si le i ro. O mi nis tro de cla rou en tão que bem le ves eram as
preocu pa ções que nes se sen ti do o as sal ta vam; en tre tan to de se ja va prevenir
qual quer in tri ga que por ven tu ra sur gis se. Qu a is quer que te nham sido os
an se i os do ex-Imperador, ne nhum pas so deu, ja ma is, com tal es co po em 
mira. Entre tan to, mais ou me nos por essa épo ca, D. Pe dro I ma ni fes tou
prin cí pi os que o re co men da vam me nos que qual quer ou tro im pul so
dentro das nor mas de uma am bi ção dig na. Man dou bus car as car ruagens
que ha via de i xa do a ser vi ço dos im pe ri a is in fan tes e as jói as que ti nham
per ten ci do à sua fa le ci da fi lha D. Paula. Em de zem bro des se ano a
oposi ção a José Bo ni fá cio con se guiu tri un far e des ti tuí-lo de seu car go
de tu tor da Fa mí lia Impe ri al. Por no me a ção da Re gên cia, subs ti tu iu-o o
Mar quês de Ita nha ém.

O ano de 1834 fi cou me mo rá vel pe las im por tan tes re for mas
intro du zi das na Cons ti tu i ção do Impé rio. Uma de las cri ou nas pro vín cias
as sem bléi as anu a is ao in vés de Con se lhos Ge ra is como até en tão. Os
mem bros das Assem bléi as pro vin ci a is de ve ri am ser ele i tos cada dois anos.
Ou tra mo di fi ca ção do tex to cons ti tu ci o nal abo liu a re gên cia trí pli ce pas san -
do o car go a ser exer ci do por um úni co in di ví duo que se ria ele i to  cada
qua tro anos. A or ga ni za ção an te ri or da Re gên cia dava azo a que sur gis sem
ri va li da des de po der en tre os in di ví du os que a com pu nham. Acon te ceu,
porém, que mu i to an tes de ter mi nar seu man da to, já o tri un vi ra to se ha via
trans forma do em go ver no in di vi du al. Isso se dera de vi do à mo lés tia,
debili da de men tal e, fi nal men te, ao fa le ci men to de um dos Re gen tes, Bráulio, 
bem como pela pro lon ga da au sên cia de ou tro, Car va lho. Só Fran cis co de
Lima per ma ne ceu no exer cí cio de suas fun ções.
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Pro ce di da a ele i ção do re gen te úni co, o Se na do pro cras ti nou
por mu i to tem po a apu ra ção do ple i to ale gan do que ain da não ti nha
rece bi do to dos os vo tos. Che gou a pro por à Câ ma ra que re a li zas sem
uma ses são con jun ta para ele ger ou tro re gen te no lu gar de Bráu lio, pelo

re gi me an ti go. A es can da lo sa pro posta foi ace i ta sob con di ção de o
Senado de ci dir que a apu ra ção dos vo tos era ab so lu ta men te im pra ti cável.
O Senado, po rém, fur tou-se a ta ma nha res pon sa bi li da de e con cor dou em
re a li zar a ses são con jun ta para pro ce der à apu ra ção. O re sul ta do foi sair
ven ce dor o pa u lis ta Di o go Antô nio Fe i jó, por ma i o ria de 575 vo tos so bre o 
can di da to da Opo si ção, Ho lan da Ca val can ti, de Per nam bu co. Embo ra sen -
do sa cer do te, ha via mu i to tem po que Fe i jó se de di ca va à vida pú bli ca, e,
ape nas dois anos an tes fora ele i to se na dor do Impé rio. Um dos úl ti mos
atos da ad mi nis tra ção an te ri or ha via sido a sua no me a ção para bis po
de Ma ri a na, di o ce se da rica pro vín cia das Mi nas. A 12 de ou tu bro de
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1835 Fe i jó to mou pos se do car go de Re gen te do Impé rio. A 24 pu bli cou
um ju di ci o so ma ni fes to ao povo, de li ne an do o seu pro gra ma de go ver no. 

Re sol vi da que foi a agi ta da ques tão da Re gên cia a si tu a ção se
apre sen tou mais es tá vel. Por essa oca sião, di ver sas na ções es tran ge i ras
ele va ram a clas se das suas re pre sen ta ções di plo má ti cas, no Bra sil.
Preten deu-se que os Esta dos Uni dos pro ce des sem de ma ne i ra idên ti ca,
mas Was hing ton não ce deu.

Em 1836, en tre ou tras su ges tões em prol do povo, o go ver no
pro pôs uti li zar-se de mis si o ná ri os mo ra vos para a ca te que se do ín co la
no ser tão. Tal me di da, bem como to das as ou tras ema na das do po der
cen tral, en con trou a ran co ro sa opo si ção de Vas con ce los, ve lho po lí ti co
de gran de ti ro cí nio e ha bi li da de, mas de prin cí pi os du vi do sos e mo ral
cor rup ta. Ape sar da Opo si ção des se pró cer, preva le ceu a prin ci pal
medi da ad mi nis tra ti va ple i te a da pelo Go ver no. Tra ta va-se de um
emprés ti mo de 2.000 con tos para mi no rar as aper tu ras do Te sou ro.

Por essa épo ca la vra ra a re be lião nos ex tre mos do país: Pará e
Rio Gran de do Sul. Entre tan to, a jul gar pela si tu a ção de cal ma e pros pe ri -
da de que des fru ta va a ca pi tal, mal pa re cia ha ver agi ta ção em suas pro vín ci -
as. A Assem bléia Ge ral tar da va em to mar me di das ca pa zes de re pri mir tais
mo vi men tos, e, quan do a le gis la tu ra es ta va pres tes a se fin dar, Fe i jó pro lon -
gou-se por um mês “para que os par la men ta res cum pris sem o seu de ver”.
Já por es sas re mo tas eras, es bo ça vam-se mo vi men tos im pre ci sos no sen ti do 
de abo lir a Re gên cia e pro cla mar a ma i o ri da de do jo vem Impe ra dor. Em
cer tas oca siões em que as cir cuns tân ci as fa vo re ci am, es sas ten dên ci as se
ma ni fes ta vam com ma i or cla re za.

A ad mi nis tra ção de Fe i jó não foi de mol de a se po pu la ri zar.
Seu ca rá ter de i xa va trans pa re cer o au to ri ta ris mo de Roma. Qu an do
traçava uma li nha de con du ta, a ela se cin gia a des pe i to de toda a Opo sição. 
Aves so à os ten ta ção, não a to le ra va tam bém nos ou tros. Não pra ti ca va
nem es ti mu la va a cor ri que i ra arte de li son je ar a opi nião pú bli ca. Subs tituía
às ve zes os seus mi nis tros, ja ma is, po rém seus con se lhe i ros.

Fi nal men te, atra pa lha do de um lado pela guer ra no Rio
Gran de do Sul e de ou tro pela fa ci o sa Opo si ção que o im pe dia de
tomar as pro vi dên ci as ca pa zes de re pri mi-la, Fe i jó re sol veu
demitir-se.

A 17 de se tem bro de 1837 Fe i jó de i xou a Re gên cia e a Oposição 
to mou a di re ção do país.
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Pe dro de Ara ú jo Lima, en tão mi nis tro do Impé rio, as su miu a
Re gên cia em obe diên cia à Cons ti tu i ção ape sar de ter sido Vas con ce los o
prin ci pal pro mo tor do novo es ta do de cou sas. Não hou ve como ção de
espé cie al gu ma e era evi den te que a for ça do go ver no re si dia prin ci pal mente
na união. Nova ori en ta ção foi ado ta da com re la ção ao me ni no-imperador.
Fe i jó era ar re dio e des pi do de ce ri mô ni as; a nova ad mi nis tra ção tim brou
em cer car de aten ções o in fan te. Empres tou, o novo re gen te, ma i or
sun tuosi da de às so le ni da des pú bli cas e as sim co me ça ram a ser sa tis fe i tas as 
in cli na ções de um povo apa i xo na do pelo apa ra to e pela pom pa da re a le za.
Em ou tu bro de 1838, pro ce deu-se à apu ra ção das no vas ele i ções e Pe dro
de Ara ú jo Lima foi em pos sa do no car go de Re gen te. O ter mo do seu
manda to de ve ria co in ci dir com a ma i o ri da de de D. Pe dro.

Quer o Re gen te vi sas se ou não se me lhan te re sul ta do, o fato é
que, den tro de pou co tem po, a re le vân cia de seu car go eclip sou-se ante
as hon ras tri bu ta das ao so be ra no ado les cen te. Por essa épo ca, era cos tume
convi dar o cor po di plo má ti co a vi si tar Sua Ma jes ta de du ran te a tem porada
que anu al men te pas sa va na Fa zen da Impe ri al de San ta Cruz, situada a
cerca de 50 mi lhas a su do es te da Ca pi tal. Os mi nis tros fran cês e
austría co cos tu ma vam fa zer essa ex cur são.

Tor na-se mis ter ob ser var aqui que as fre qüen tes al te ra ções do 
Mi nis té rio em ba ra ça vam o cur so da ação di plo má ti ca bra si le i ra, ten do
ca u sa do mu i ta con tra ri e da de às po tên ci as es tran ge i ras que não que ri am
ver seus in te res ses des cu idados por qual quer mo ti vo. Aos pou cos,
porém, tan to os ne gó ci os ex ter nos como os in ter nos, fo ram sen do
postos em ba ses mais es tá ve is.

De ma ne i ra ge ral, não há dú vi da de que o pe río do da Re gência
foi be né fi co ao Bra sil. Du ran te esse lap so de tem po o go ver no teve
sempre que lu tar com tre men das di fi cul da des fi nan ce i ras e com a for midá vel 
Re vo lu ção do Rio Gran de do Sul,9 além das de sor dens es po ra di ca men te 
ve ri fi ca das nas pro vín ci as. Não obs tan te tudo isso, o pro gres so passou a
cons ti tu ir a or dem do dia, e, em vá ri os se to res da vida nacional, foi ele de
fato as se gu ra do.

Foi mais ou me nos por oca sião da que da de Fe i jó que o au tor
come çou a re si dir no Rio de Ja ne i ro. Nas pá gi nas que se se guem, ten ta remos 
dar ao le i tor uma idéia da ci da de, tal como veio a ser em re sul ta do dos
suces si vos acon te ci men tos que até aqui re su mi da men te des cre ve mos.
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Ca pí tu lo IV

O CAIS DO LARGO DO PAÇO – O POVO – OS PRÉDIOS – A RUA  
DIREITA – CARREGADORES DE CAFÉ – CANÇÕES AFRICANAS
– GRITARIA – PRAÇA DO COMÉRCIO – ALFÂNDEGA –
CORREIO – A BANDEIRA NACIONAL – DESIGNAÇÃO DAS
RUAS – ORATÓRIOS NAS ESQUINAS – IGREJAS – CONVENTOS.

Seja qual for a ma ne i ra pela qual che gue o vi a jan te ao Rio de
Jane i ro, ge ral men te tem que de sem bar car em uma ca tra ia, no cais do
Lar go do Paço. Por oca sião das ma rés al tas o mar se ar re me te em fu riosos
va ga lhões es pu me jan tes con tra o pa ra pe i to de pe dra que na que le pon to
lhe amor te ce o ím pe to, e, tal é a vi o lên cia das on das, que se pode en tão
ava li ar a uti li da de da es ca da ria de gra ni to por onde se sobe en quan to o
bar co fica amar ra do à base da mes ma.



Nos vá ri os ou tros pon tos de de sem bar que o pas sa ge i ro
tem de ser car re ga do ao dor so do bar que i ro ou su je i tar-se a se mo -
lhar todo ao sal tar em ter ra. Não só as do cas pri mam pela au sên cia
como ain da, com ex ce ção do ser vi ço de bar cas a va por que liga o Rio 
de Ja ne i ro a Ni te rói, do lado opos to da baía, não exis te nem se quer
si mu la cro dos me i os de que dis po mos para es ta be le cer con tac to entre os
na vi os e a ter ra. Embar ca ções cos te i ras, na vi os mer can tes e de guer ra 
per ma ne cem ao lar go, an co ra dos.

No Lar go do Paço o fo ras te i ro vê-se en vol vi do por uma
turba mul ti for me tan to na apa rên cia como nos há bi tos, e tão va ri e ga da
na com ple i ção e nos cos tu mes como ja ma is po de ria ima gi nar. A ma i or
parte des sa mul ti dão é cons ti tu í da por afri ca nos que se aco to ve lam em
tor no do cha fa riz. A água cor re con ti nu a men te de mais de vin te ca nos
e, apanha da em va si lha me di ver so, é trans por ta da à ca be ça por ho mens
e mu lhe res.

Os es cra vos an dam in va ri a vel men te des cal ços. Alguns de les,
en tre tan to, os ten tam in du men tá ria aber ran te. Qu an do re u ni dos nes ses
lo gra dou ros, são ge ral men te so ciá ve is em ex tre mo; às ve zes, po rém, o
ajun ta men to gera di fe ren ças e aca bam em pan ca da ria. Para evi tar de sor -
dens, há sem pre, nos cha fa ri zes, sol da dos mon tan do guar da, aos qua is
os ne gros fa cil men te se sub me tem.

A cer tas ho ras do dia, gran de nú me ro de pes so as, in clu si ve os 
es tran ge i ros re si den tes no país, sai a pas se io no Lar go do Paço para
apre ci ar a vis ta da baía e go zar da fres ca bri sa ma rí ti ma.

O Paço nada mais é que uma gran de cons tru ção de pe dra, no
ve lho estilo por tu guês. Foi por mu i tos anos a re si dên cia dos vi ce-reis;
D. João VI tam bém o ha bi tou por al gum tem po mas ago ra nele fun cionam 
di ver sas re par ti ções pú bli cas, e, em dias de gala, é numa das sa las do
Paço que se re ú ne a cor te. Os pré di os por trás do Pa lá cio fo ram to dos
constru í dos para fins re li gi o sos. O mais an ti go de les era um con ven to
francis ca no, mas, há mu i to que o li ga ram ao Paço e, atu al men te, é ocu pa do 
por ins ti tu i ções pro fa nas. A ve lha ca pe la exis te ain da, mas, ofus ca da em seu 
es plen dor e po pu la ri da de pela Ca pe la Impe ri al, de cons tru ção mais re cente, 
que lhe fica à di re i ta. Jun to a ela ele va-se a Igre ja da Ordem Ter ce i ra de
Nos sa Se nho ra do Car mo, que está aber ta di a ri a men te e ser ve de catedral.
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As ruas da ci da de são, em ge ral, mu i to es tre i tas e cal ça das
com pe dras gran des. Os pré di os ra ra men te têm três an da res e qua se to -
dos se des ti nam a mo ra dia. Mes mo nas ruas co mer ci a is onde o an dar
tér reo das ca sas é uti li za do para lo jas e de pó si tos, o an dar su pe ri or é
ocu pa do por fa mí li as.

Qu a se to dos os edi fí ci os são cons tru í dos de gra ni to. As paredes
exter nas, po rém, não são de pe dra apa re lha da mas, de pe que nos
fragmen tos ir re gu la res uni dos com ci men to e re co ber tos de ar ga mas sa.
Con se qüen te men te a cor das pa re des é in va ri a vel men te bran ca e, re ver -
be ran do ao sol, in co mo da a vis ta com seus re fle xos. Sa in do-se do Lar go 
do Paço pelo lado di re i to, en tra-se na Rua Di re i ta, que é a mais lar ga e
im por tan te da ci da de. Cor re qua se pa ra le la men te à orla ma rí ti ma.

Nada mais ani ma do e ca rac te rís ti co que as ce nas que aí se
desen ro lam du ran te as  ho ras de mo vi men to, das nove da ma nhã, às
duas da tar de. So men te du ran te esse pe río do po dem os na vi os car re gar
e des car re gar, por co in ci dir com o ex pe di en te da Alfân de ga. De vi do a
esse ho rá rio tor na-se ne ces sá rio o de sen vol vi men to de gran de ati vi da de
para se con se guir re ti rar as mer ca do ri as de sem ba ra ça das da Alfân de ga e 
car re gar os pro du tos do país re cla ma dos pe las tran sa ções de um vas to



empó rio co mer ci al. Di zen do-se que todo esse enor me tra ba lho é exe cutado
por mãos hu ma nas – pois ra ra men te se em pre ga qual quer es pé cie de
veí cu lo, a me nos que seja ti ra do por ne gros, já que são pou cas as car gas
pesa das – o le i tor po de rá fa cil men te fi gu rar em sua men te cen te nas de
negros indo e vin do em to das as di re ções com vo lu mes so bre a cabeça.

Os car re ga do res de café an dam ge ral men te em ma go tes de
dez ou vin te ne gros sob a di re ção de um que se in ti tu la ca pi tão.

São em ge ral os la ta gões mais ro bus tos den tre os afri ca nos.
Qu an do em ser vi ço, ra ra men te usam ou tra peça de rou pa além de um
cal ção zi nho cur to; põem de lado a ca mi sa, para não in co mo dar. Cada
um leva na ca be ça uma saca de café pe san do cen to e duas li bras (73 kg,
N. do T.) e, quan do to dos es tão pron tos, par tem num tro te ca den ci a do
que logo se trans for ma em car re i ra.

Sen do su fi ci en te ape nas uma das mãos para equi li brar o saco,
mu i tos de les le vam, na ou tra, ins tru men tos pa re ci dos com cho ca lhos de 
cri an ça, que sa co dem mar can do o rit mo de al gu ma can ção sel va gem de
suas pá tri as dis tan tes. A mú si ca tem, em ele va do grau, a fa cul da de de
espairecer o es pí ri to dos ne gros, e, na tu ral men te que nin guém lhes
preten de ria ne gar o di re i to de su a vi zar sua dura sor te can tan do es sas to -
das que lhes são tão ca ras quão de sa gra dá ve is aos ou vi dos dos ou tros.
Cons ta que cer ta vez se pre ten deu pro i bir que os ne gos can tas sem, para
não per tur bar o sos se go pú bli co. Di mi nu iu, po rém, de tal for ma a sua
ca pa ci da de de tra ba lho que a me di da foi logo sus pen sa. Em com pen sa -
ção eles ago ra exi bem li vre men te seus dons vo ca is can tan do e gri tan do
de um para ou tro en quan to tro tam, ou apre go an do os ar ti gos que ofe -
recem à ven da. Não é fá cil ao fo ras te i ro es que cer a im pres são que lhe
ca u sa o ala ri a do con fu so de cen te nas de vo zes si mul tâ ne as.

A Pra ça do Co mér cio, ou seja a Bol sa, des fru ta po si ção de
des ta que na Rua Di re i ta. O pré dio, que ou tro ra fa zia par te in te gran te da
Alfânde ga, foi ce di do pelo go ver no, em 1834, para o fim a que ser ve
atu almen te. À for ça de dis pen di o sas re for mas foi ele mo der ni za do e em be -
le za do, de ma ne i ra que hoje ofe re ce cho can te con tras te com as cons tru ções 
que o cir cun dam. Há nele uma sala de le i tu ra onde se en con tram jor na is do 
país e do es tran ge i ro, e o re gu la men to que a rege é idên ti co ao de es ta be le -
ci men tos se me lhan tes, em ou tras ci da des. Sob o seu vas to pór ti co os
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comerci an tes de oito ou nove na ci o na li da des di fe ren tes se re ú nem
dia riamen te para o seu de di nho de pro sa e para os seus ne gó ci os.

Pró xi mo à Pra ça fica a en tra da pú bli ca da Alfân de ga, ins ti tu i ção
essa de que mu i tos es tran ge i ros guar dam viva lem bran ça. Os gran des ar ma -
zéns adu a ne i ros se es ten dem até bem pró xi mo ao mar. Aí exis tem co mo di -
da des para se efe tu ar o de sem bar que de mer ca do ri as ao abri go das in tem -
pé ri es. Uma vez des car re ga da dos bar cos e das cha tas, a car ga é dis tri bu í da
e ar ma ze na da em vá ri os com par ti men tos até que se re que i ra a sua vis to ria e 
de sem ba ra ço. As de mo ras que às ve zes se ex pe ri men tam no des pa cho das
mer ca do ri as e ba ga gens não sur pre en dem nin guém que es te ja acos tu ma do
às te di o sas for ma li da des le ga is nem é de es tra nhar que en tre os mal pa gos
fun ci o ná ri os e su bal ter nos da Alfân de ga sur ja de vez em qua ndo um que
ponha toda sor te de em ba ra ços a cada trâ mi te de um des pa cho até con seguir,
di re ta ou in di re ta men te, a sua gor je ta zi nha.

As ca sas co mer ci a is, em ge ral, têm um des pa chan te cuja úni ca 
fun ção é aten der aos as sun tos adu a ne i ros, e o fo ras te i ro que não co nhe ça a
lín gua nem es te ja ao par dos usos e cos tu mes do país, pou par-se-á a mu i tos 
abor re ci men tos va len do-se dos prés ti mos de uma des sas pes so as. Se,
porém, as sim mes mo as cou sas não cor re rem a con ten to, só lhe res ta um
re cur so: ter pa ciên cia. Pela ex pe riên cia que te mos tido com o de sem ba ra ço
de livros e ba ga gens, po de mos di zer que quem co nhe cer as dis po si ções
le ga is do país e se dis pu ser a obe de cê-las, po de rá ter a cer te za de que será
bem tra ta do e en con tra rá cer tas fa ci li da des. Se  se con se guir va rar  pelo
“Por tão gran de”, no mo men to em que se fe cha, ao fim do ex pe di en te,
poder-se-á con templar uma cena bem mo vi men ta da e cu ri o sa. Ca i xas,
fardos e vo lu mes de to das as es pé ci es de mer ca do ri as, bar ris de vi nho e rolos 
de cor da, tudo em pi lha do numa tre men da con fu são que só en con tra sí mi le
na chus ma de fun ci o ná ri os, fe i to res e ne gros que aco to ve la por toda a Rua
Di re i ta, na ân sia de apa nhar o que lhe per ten ce, e no vo ci fe rar com que
pro cu ram apres sar a re mo ção dos vo lu mes.

Na mes ma rua, jun to ao por tão da Alfân de ga, fica o Cor re io
Ge ral. A en tra da faz-se por um am plo ves tí bu lo cujo piso é re ves ti do de
la jes. Dos sol da dos que es tão em ser vi ço, uns mon tam guar da pelo chão,
ou tros dor mi tam so bre ban cos, pe los can tos. Um  úni co lan ce de es ca da
con duz ao an dar su pe ri or onde se en con tram, à es quer da, os es cri tó ri os
do Ban co Na ci o nal e do Te sou ro. À di re i ta, por trás de um bal cão alto,
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es tão as car tas e os jor na is do cor re io, dis tri bu í dos, não em ca i xas, por
ordem al fa bé ti ca, mas, em mon tes, de acor do com a pro ve niên cia.
Minas, São Pa u lo e ou tros lu ga res im por tan tes. Para cada mon te exis tem 
na pa re de, lis tas nu mé ri cas de des ti na tá ri os, sob os tí tu los de “Car tas de
Mi nas”, “Car tas de São Pa u lo”, etc. A cor res pon dên cia do ex te ri or, com 
ex ce ção da que se des ti na às ca sas co mer ci a is que pa gam uma taxa anu al 
pela en tre ga a do mi cí lio, é amon to a da na mais com ple ta de sor dem e
quem che ga pri me i ro tem o di re i to de exa mi nar toda a vas ta mon ta nha
bem como de se pa rar suas car tas e as de seus ami gos. Ape sar de que,
apa ren te men te, esse sis te ma de dis tri bu i ção de ve ria acar re tar inú me ros
erros, quan to a nós, po de mos afir mar que ra ra men te ou nun ca se ve ri ficou
ex tra vio da nos sa cor res pon dên cia. As ma las ma i o res cir cu lam por via
marí ti ma. O cor re io in ter no, para as pro vi dên ci as dis tan tes, par te e chega
a in ter va los de cin co dias. O trans por te len to e te di o so das ma las pos ta is 
pelo in te ri or é fe i to em lom bo de bur ro ou por es ta fe tas a pé. A ta ri fa
pos tal é bem mo de rada. Acon te ce às ve zes que li vros e vo lu mes que
deve ri am pas sar pela Alfân de ga vão ter ao cor re io; as des pe sas en tão se
avo lu mam. Se o in te res sa do achar mu i to, po de rá re cor rer ao ins pe -
tor-geral, a cujo ga bi ne te é con du zi do atra vés de vá ri os com par ti men tos 
si tu ados na par te pos te ri or da sec ção de en tre gas. Qu an do ti ver sido
deter mi na da a quan tia de vi da, a par te tem que se con for mar em pa gá-la
ou de i xar a en co men da no cor re io até que se re sol va fa zê-lo. No ge ral,
as aten ções que se re ce bem no Cor re io do Rio de Ja ne i ro mar cam fe liz
con tras te com o tra ta men to gros se i ro e de sa ten ci o so dis pen sa do ao pú blico
em idên ti cas re par ti ções nor te-americanas.

Em to dos os de par ta men tos pú bli cos bra si le i ros o vi si tan te
de pa ra com um ar ran jo que de mons tra bom gos to. De vi do ao cli ma
quen te, con ser vam-se aber tas to das as por tas para fa ci li tar a ven ti la ção,
e, em cada uma de las ba lou ça um re pos te i ro ver de os ten tan do as ar mas
im pe ri a is que lem bram o pa vi lhão na ci o nal. Esse em ble ma é po si tivamen te 
belo. Com põe-se de uma es fe ra ar mi lar, em ouro, so bre uma cruz da
Ordem de Cris to, cir cun da da por uma or dem de es tre las pra te a das,
repre sen tan do as di fe ren tes pro vín ci as do Impé rio. O fun do é um escudo
en ci ma do pela co roa im pe ri al e apo i a do so bre um ramo de ca fe e i ro e
ou tro de ta ba co, cru za dos, como sím bo lo das ri que zas do país. Ne nhum 

66  Da ni el P. Kidder



outro povo ma ni fes ta ma i or en tu si as mo pela sua ban de i ra que o bra si leiro,
e o res pe i to que tem pelo pa vi lhão na ci o nal pa re ce for ta le cer cada vez
mais ante a cons tan te ex po si ção do pá trio es tan dar te, quer da ma ne i ra
aci ma des cri ta, quer tre mu lan do so bre as for ta le zas ou so bre o mas tro
dos na vi os. O pen dão bra si le i ro, não ra ra men te, tem ins pi ra do po e tas
na ci o na is. Ci ta re mos como exem plo os ver sos que se se guem, de uma
ode ao tro no do jo vem Impe ra dor D. Pe dro II:

Tro ai canhões! Trom be tas be li co sas.
Tan gei! Ru fai tam bo res!

Nos ares, au ri ver des es tan dar tes,
Ra di an tes tre mu lem.

As ruas do Rio de Ja ne i ro são de sig na das por no mes sonoros
con quan to a tra du ção des sas de sig na ções para o in glês nem sem pre
sugira idéi as lá mu i to poé ti cas. As ruas que cor tam per pen di cu lar men te
a Rua Di re i ta, por exem plo, de no mi nam-se, Rua dos Pes ca do res, Rua do 
Sa bão, Rua da Alfân de ga, Rua do Rosário e Rua do Ou vi dor. Em
paralelo com a Rua Di re i ta, cor rem a Rua da Qu i tan da – cen tro do
comércio de fa zen das – a Rua dos Ou ri ves onde se en con tram jo a lheiros e
ar tí fi ces de me ta is pre ci o sos. A Rua do Ou vi dor é ocu pa da prin ci pal -
men te por fran ce ses, e, como ob ser va um es cri tor ga u lês, está de tal forma
guar ne ci da de vis to sas lo jas, com tan ta mer ca do ria rica e fina, ob je to de
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luxo e no vi da des que, atra ves san do-a tem-se a im pres são de es tar nos
ar re do res do Pa la is Ro yal, ou da Rua Vi vi en ne, em Pa ris.

Em di ver sas es qui nas, mais ou me nos à al tu ra do an dar su -
pe ri or, exis tem ni chos com ima gens de san tos ou da Vir gem Ma ria,
em uma das suas vá ri as in vo ca ções. Em cer tas oca siões, acen dem-se
ve las, fa zem-se no ve nas e ora ções em fren te a es sas ima gens, das
qua is gran de par te está ca in do aos pe da ços, cir cuns tân cia que pa re ce
in di car que os seus de vo tos es tão di mi nu in do tan to em nú me ro
como em zelo. É elo qüen te o tre cho se guin te, ex tra í do de um dos
diá ri os lo ca is.

“Se nhor Re da tor.
“Não pode ser ma i or o es ta do de aban do no e des pre zo em

que se acham o ora tó rio e a sa gra da ima gem de Nos sa Se nho ra, exis ten -
tes na es qui na da Rua dos Ou ri ves com a Rua do Ou vi dor. O ora tó rio
está ca in do aos pe da ços, ame a çan do de sa bar so bre a ca be ça dos tran se -
un tes e a ima gem está tão mal tra ta da e co ber ta de po e i ra que di fi cil men -
te pode ser re co nhe ci da. Será pos sí vel que en tre os ou ri ves aos qua is
per ten ce o ora tó rio, não haja pelo me nos uma alma bas tan te ze lo sa da
gló ria da San tís si ma Vir gem, para cor rer uma subs cri ção com cujo pro -
du to ad qui rir ves tuá rio e or na men to, de ma ne i ra que a ima gem pos sa,
com a de vi da dig ni da de, ser trans por ta da para uma igre ja, en quan to estiver
em re pa ro o ora tó rio?”

Quem per cor rer as vá ri as igre jas da ci da de, di fi cil men te
encon tra rá lu gar para mais uma ima gem.

Tan to no cen tro como nos su búr bi os, exis tem cer ca de cin -
qüen ta igre jas e ca pe las. No apên di ce da mos uma lis ta de to das elas. São 
geral men te as edi fi ca ções mais dis pen di o sas e im po nen tes do país,
conquan to mu i tas de las te nham pou co de que se or gu lhar quan to à con -
cep ção e ao aca ba men to. Há as de di ver sas for mas e es ti los. Umas são
oc to go na is, ou tras têm a for ma de cruz ro ma na ou gre ga, ou tras ain da
são sim ples men te oblon gas. A Igre ja da Can de lá ria é das ma i o res. Suas
tor res são mais al tas e sua fa cha da é mais bela que as das ou tras. Con tra
o que ge ral men te se ob ser va, está cons tru í da em ter re no ba i xo e numa
rua es tre i ta.

Esta igre ja foi eri gi da para ser a ca te dral da di o ce se do Rio de
Janeiro. Ini ci a da há cer ca de se ten ta anos, ain da não está to tal men te
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termi na da. Tal como qua se to dos os ou tros pré di os para fins ecle siás -
ticos, a Can de lá ria cons ti tui como que uma lem bran ça das pas sa das ge -
ra ções. A cons tru ção de uma igre ja no Bra sil é em pre en di men to de
que raramen te se ouve fa lar.

Em mu i tos ca sos as ca pe las dos con ven tos são ma i o res e mais 
custo sas que as igre jas. A do Con ven to de São Ben to é uma das mais
velhas e, de acor do com a ins cri ção exis ten te em uma lá pi de mu ral, foi
re for ma da em 1671. O ex te ri or do edi fí cio é rude, po rém, só li do; suas
jane las são pro te gi das com pe sa das gra des de fer ro que lhe em pres tam
mais a apa rên cia de pri são que de casa de ora ção. Os la dos da ca pe la
estão api nha dos de al ta res e ima gens. O teto e as pa re des os ten tam painéis
re pre sen tan do pas sa gens da vida do pa dro e i ro e as re lí qui as de seus
mila gres são cu i da do sa men te con ser va das. Nu me ro sas ima gens de an jos 
e que ru bins, es cul pi das em ma de i ra, dou ra das, olham de to dos os can tos 
onde po dem ser pen du ra dos; de fato, qua se todo o in te ri or é cor de
ouro. A Ordem dos Be ne di ti nos é de to das a mais rica, con tan do em
seu pa tri mô nio ca sas e vas tas gle bas de ter ra, con quan to seja re du zi do o 
nú me ro atu al de seus fra des. Den tro do con ven to exis te uma gran de
área qua dra da, cer ca da de cor re do res aber tos para o lado de den tro, e
para o qual dão às por tas de vá ri as ce las. Em um sa lão bas tan te aces sí vel 
está ins ta la da a bi bli o te ca que dis põe de cer ca de seis mil vo lu mes. O ar
sombrio e me lan có li co que do mi na o mos te i ro está em fri san te con traste
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com o pa no ra ma es plên di do que se des cor ti na do lado da fren te e com
as li nhas pu ras e mo der nas do Arse nal de Ma ri nha, cons tru í do ao pé do
ou te i ro onde se as sen ta o con ven to.

Mar can te pe cu li a ri da de do as pec to ca ri o ca é o fato de to das as
emi nên ci as a ca va le i ro da ci da de e dos ar ra bal des es ta rem ocu pa das por
igre jas e con ven tos. Entre es tes men ci o na re mos o Con ven to de San to
Antô nio, or dem men di can te, cu jos fra des, ape sar de fa ze rem voto de po -
bre za, con se gui ram ad qui rir va li o sa pro pri e da de e cons tru ir cus to so pré -
dio. Esses bens, já que os fra des nada po dem pos su ir, per ten cem ao Pa pa -
do. O mos te i ro com pre en de duas ca pe las imen sas e um vas to cla us tro,
abri gan do um nú me ro de fra des es cas sa men te su fi ci en te para con ser vá-lo 
em or dem.

So bre uma co li na fron te i ra à de San to Antô nio, re pou sa o
Con ven to de San ta Te re sa, des fru tan do si tu a ção tal vez mais pi to res ca

que a dos ou tros a que nos re fe ri mos, e, en tre tan to, como se pre ten -
dessem tor nar a apa rên cia do edi fí cio a mais cho can te pos sí vel com o
cenário que o cir cun da, sor ri den te de be le za e tres ca lan do o per fu me
das flo res, suas mi nús cu las ja ne las, além de pro te gi das por pe sa das
grades, são guar ne ci das com pre gos eri ça dos.
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O Con ven to de Nos sa Se nho ra da Aju da que se pode con -
tem plar do Mor ro de San ta Te re sa, com ple ta a enu me ra ção das ins ti tu i -
ções mo nás ti cas da ca pi tal do país. To das elas po dem ser con si de ra das
im po pu la res e ja ma is po de ri am ter sido cons tru í das com o dis pên dio
que atu al men te acar re ta ri am.

As igrejas es tão aber tas pela ma nhã e há mis sa na ma i o ria
delas. Em ge ral é re du zi do o nú me ro de fiéis que as fre qüen ta, e, em sua 
ma i or par te, é cons ti tu í do por se nho ras. Nos gran des dias san ti fi ca dos,
dos quais di ver sos ocor rem du ran te a Qu a res ma, os tem plos es tão
apinha dos e há pre ga ção de vez em quan do. To da via, em lu gar al gum do 
país se en con tra qual quer cou sa que se pa re ça com as ora ções do mi ni ca is.

72  Da ni el P. Kidder



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

Ca pí tu lo V

IRMANDADES – HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULO – O
LÁZARO E A CASCAVEL – A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA – 
ASILO DOS EXPOSTOS – RECOLHIMENTO PARA MENINAS
ÓRFÃS – VISITA DO IMPERADOR – JOSÉ DE ANCHIETA –
LENDAS FANTÁSTICAS DA COMPANHIA – O PADRE JOAM
D’ALMEIDA.

Exa mi ne mos ago ra, li ge i ra men te, os hos pi ta is do Rio de
Ja ne i ro. Di ver sos de les per ten cem a ir man da des, as so ci a ções que pou co
di fe rem das so ci e da des in gle sas e nor te-americanas de be ne fi cên cia,
con quan to seja mais vas to o seu cam po de ação. Seus mem bros são, em 
ge ral, le i gos, e as cor po ra ções de no mi nam-se Ordens Ter ce i ras, como
exem plo, Ordem Ter ce i ra do Car mo, da Boa Mor te, do Bom Je sus do
Cal vá rio, etc. Têm há bi tos pa re ci dos com ves tes ecle siás ti cas, com os
qua is se re ves tem em dias fes ti vos e tra zem dis tin ti vos pe los qua is são
co nhe ci das as di fe ren tes ir man da des.

Para se fa zer par te de uma de las, é ne ces sá rio pa gar boa jóia
ini cial e de ter mi na da anu i da de que as se gu ram ao ir mão o di re i to de
auxí lio em caso de mo lés tia ou po bre za, e, por oca sião do fa le ci men to,
um en ter ro de clas se.

As ir man da des con cor rem ain da para a cons tru ção de igre jas,
cu i dam dos do en tes, en ter ram os mor tos e ze lam pela vida es pi ri tu al do



povo. Em suma, de po is do erá rio pú bli co cons ti tu em elas os mais só li -
dos es te i os das ins ti tu i ções re li gi o sas do país. Mu i tas se tor nam, com o
cor rer dos anos, bas tan te ri cas com os do na ti vos e le ga dos que re ce bem; 
por isso a fi li a ção a tais con fra ri as é con si de ra da gran de men te van ta jo sa.

O gran de Hos pi tal de S. Fran cis co de Pa u lo per ten ce à ir man -
da de do mes mo nome. Aí ti ve mos oca sião de vi si tar vá ri as ve zes um
nos so pa trí cio en fer mo. O es ta be le ci men to está si tu a do em lo cal bas tan -
te ven ti la do e é óti ma sua cons tru ção. Cada do en te é aco mo da do em
uma al co va se pa ra da onde re ce be as vi si tas do mé di co e os cu i da dos dos 
en fer me i ros, e, quan do já está em con di ções de se le van tar, pode pas se ar 
pe los lon gos cor re do res que cir cun dam o pré dio, ou go zar de ar puro e
apre ci ar o mag ní fi co pa no ra ma que se des cor ti na atra vés das am plas ja -
ne las que dão para o ex te ri or. Exis tem ain da es plên di das sa las onde os
con va les cen tes e ir mãos da Ordem se en tre têm em pa les tra.

O Hos pi tal dos Lá za ros fica em S. Cris tó vão, a al gu mas
milhas da ci da de, e só re ce be pes so as ata ca das de ele fan tía se e ou tras
mo lés ti as de pele da mes ma na tu re za que a le pra. Tais en fer mi da des
são, in fe liz men te, mu i to co muns no Rio de Ja ne i ro onde não raro se
vêem in di ví du os ar ras tan do uma das per nas pa vo ro sa men te en tu me -
ci da, ou sen ta dos a um can to a exi bir sua as que ro sa de for mi da de em
ape lo à ca ri da de pú bli ca. O nome de ele fan tía se pro vém da enor me
in cha ção que a en fer mi da de pro duz nos mem bros in fe ri o res, de for -
man do-os em re fe gos ou do bras cir cu la res, à se me lhan ça das per nas
de um ele fan te. A mo lés tia já de si é re pug nan te, mas, a cren ça ge ral
de que é con ta gi o sa faz com que seja re do bra da a má im pres são de
quem vê.

Foi de gran de be ne vo lên cia o ato do Con de da Cu nha que fez 
doar um an ti go con ven to dos je su í tas ex clu si va men te para o tra ta men to
de tais ca sos. Des de a sua fun da ção o hos pi tal vem sen do ad mi nis tra do
pela Irman da de do San tís si mo Sa cra men to. A mé dia dos do en tes in ter -
nados é de mais ou me nos oi ten ta. Dos en fer mos cujo es ta do é de molde a 
exi gir sua re mo ção para o hos pi tal, pou cos con se guem ter alta. Há não
mu i to tem po hou ve quem pre ten des se ter des co ber to que a ele fan tía se
do Bra sil é a mes ma mo lés tia que en tre os gre gos cos tu ma va ser cu ra da
com ve ne no de cas ca vel. O su pos to des co bri dor pu bli cou di ver sos traba lhos 
so bre o as sun to, ten do con se gui do des per tar a aten ção do pú bli co para
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sua te o ria sin gu lar. Sur giu logo a opor tu ni da de de pô-la a pro va. Um
dos do en tes do hos pi tal, há seis anos ata ca do pelo ter rí vel mal, re sol veu
sub me ter-se à pe ri go sa ex pe riên cia. Fi xa dos o dia e a hora, com pa re ce -
ram ao lo cal vá ri os mé di cos e gran de nú me ro de as sis ten tes. O do en te
que era ho mem de cin qüen ta anos, fos se pela gran de es pe ran ça de se
cu rar ou pelo es ta do de ses pe ra dor em que se acha va, es ta va im pa ci en te
pela re a li za ção da ten ta ti va. Trou xe ram para a sala a co bra, em re ci pi en -
te es pe ci al. Com per fe i ta cons ciên cia de seu ato, o en fer mo in tro du ziu a 
mão na ga i o la. O rép til pa re cia fu gir ao con tac to do do en te, como se
nele hou ves se algo que lhe ne u tra li zas se o ve ne no. Qu an do to ca do, o
ofí dio lam bia a mão do pa ci en te sem, en tre tan to, mor dê-la. Tor nou-se,
fi nal men te, ne ces sá rio que o do en te to mas se a co bra em sua mão e a
com pri mis se com for ça para pro vo car a pi ca da al me ja da. Re ce beu-a
enfim, per to da base do dedo mí ni mo.

Foi tão in sig ni fi can te a sen sa ção ex pe ri men ta da pelo do en te
que só teve co nhe ci men to que ti nha sido pi ca do quan do infor ma do
pelos que pre sen ci a ram a den ta da da ví bo ra. Tê nue fi le te de san gue correu
do fe ri men to e, quan do o pa ci en te re ti rou a mão da ga i o la, apre sen ta va
um li ge i ro en tu me ci men to. O do en te, po rém, não sen tiu dor al gu ma.
Se gui ram-se mo men tos de an si o sa ex pec ta ti va a ver qual o re sul ta do da
es tra nha me di ca ção. Os efe i tos, con quan to evi den te men te re tar da dos
pela mo lés tia que em pol ga va todo o or ga nis mo do en fer mo, fo ram-se
ma ni fes tan do gra da tivamen te. Em me nos de vin te e qua tro ho ras o
pobre ho mem era ca dá ver.

O ma i or hos pi tal da ci da de e até mes mo do país é a San ta
Casa de Mi se ri cór dia. O es ta be le ci men to está lo ca li za do na pra ia, mes -
mo ao pé do Mor ro do Cas te lo, e tem as suas por tas cons tan te men te
aber tas aos en fer mos e afli tos. A ad mi nis tra ção do hos pi tal pres ta a
mais efi ci en te as sis tên cia que pode, a to dos in dis tin ta men te: ho mens e
mu lhe res, pre tos e bran cos, mou ros e cris tãos, não sen do ne ces sá rio a
quem quer que seja pe dir re co men da ção a in flu en tes para ser já re ce bido.
Pe las es ta tís ti cas da casa, vê-se que mais de cin co mil do en tes são aí
anu al men te tra ta dos, sen do des ses, mais de mil mor rem. Con tu do, as
be ne mé ri tas fi na li da des da ins ti tu i ção têm sido até ago ra bastan te
dificul ta das por fal ta de aco mo da ções, pois os pré di os em que está ins talada 
são an ti gos e mal cons tru í dos. Já se acha em vias de ere ção o novo
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hos pi tal cuja pri me i ra pe dra foi lan ça da em ju lho de 1840. Na San ta
Casa são tra ta dos mu i tos ma ri nhe i ros in gle ses e fran ce ses ví ti mas de
mo lés ti as ou aci den tes por oca sião da che ga da ou du ran te a sua
perma nên cia no por to.

De fato, pou cas são as no ções não re pre sen ta das nas en fer -
ma ri as des sa ins ti tu i ção. Sen do li vre o in gres so às suas de pen dên ci as,
exis te aí vas to e in te res san te cam po para o exer cí cio da ca ri da de en tre os 
do en tes e mo ri bun dos, não ape nas em co ló qui os cris tãos mas tam bém
na pre ga ção re li gi o sa.

A ação pi e do sa des ta ver da de i ra casa de mi se ri cór dia não se
li mi ta aos do en tes das suas en fer ma ri as, es ten de-se tam bém às ca de i as
da ci da de cu jos sen ten ci a dos dela re ce be ali men ta ção e me di ca men tos.

Além do hos pi tal gra tu i to a ins ti tu i ção man tém um asi lo para
en je i tados e um re co lhi men to para me ni nas ór fãs. O Asi lo dos Expostos é
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tam bém cha ma do Casa da Roda em alu são ao dis po si ti vo nela exis ten te, 
no qual, da rua, de po si tam as cri an ças en je i ta das que, com me ia-volta do 
apa re lho, vão ter den tro do es ta be le ci men to. Essa roda ocupa toda uma 
ja ne la e gira em tor no de um eixo per pen di cu lar. É divi di da em qua tro
setores, um dos qua is está sem pre aber to para o lado de fora, con vi dando a 
apro xima ção de to dos os que fo rem su fi ci en te men te de sal ma dos, a
ponto de de se jar se des fa zer de seus re ben tos. Para tan to têm ape nas de 
depo si tar a cri an ça na ca i xa e, mo vi men tan do a roda, pas sá-la para o inte ri or
do pré dio, se guin do, de po is, seu ca mi nho sem ser vis to.

Tais ins ti tu i ções, tan to o Bra sil como em ou tros pa í ses, pro vêm
de mal com pre en di da fi lan tro pia. Não so men te ofe re cem elas ini ci a ti va ao
afrou xa men to dos cos tu mes, mas ain da es ti mu la a mais cla mo ro sa das
desu ma ni da des. De três mil, se is cen tos e trin ta cri an ças aban do na das no
Rio de Ja ne i ro, du ran te a dé ca da que pre ce deu, o ano de 1840, so men te mil 
e vin te e qua tro es ta vam ain da vi vas ao fin dar aque le ano. No pe río do com -
pre en di do en tre 1838 a 1839, qua tro cen tos e qua ren ta e nove ino cen tes
foram de po si ta dos na roda, sen do que den tre eles seis fo ram en con tra dos
mor tos quan do re ti ra dos da ca i xa. Mu i tos mor re ram no pri me i ro dia após
o aban do no, e du zen tos e trin ta e oito fa le ce ram pou co de po is. A des pe i to
de to dos os es for ços des pen di dos e das des pe sas fe i tas com a con tra ta ção
de to das as ar mas que pu de ram en con trar, só foi pos sí vel sal var um ter ço
dos en je i ta dos. Qu a se to dos os mé di cos do es ta be le ci men to, que nos
acom pa nha ram em nos sas vi si tas, ti nham a mes ma elo qüen te ex pres são:
“Isto é uma car ni fi ci na, meu ami go!”

De trin ta a cin qüen ta cri an ças dão en tra da no Asi lo, men sal -
men te. A que  ní vel deve ter ca í do o sen ti men to de hu ma ni da de das
inúme ras pes so as que con tri bu em para tão de gra dan te es pe tá cu lo!

O fa tor pre pon de ran te des se es ta do de cou sas re si de no fato
de mu i tos dos ex pos tos se rem fi lhos de es cra vas cu jos se nho res, não
que ren do ter tra ba lho nem fa zer gas tos com a cri a ção dos ne gri nhos, ou 
preci san do das mães para amas, obri gam-nas a aban do ná-los na “en jeita ria”
de onde, se so bre vi ve rem, sa i rão li ber tos.

O Re co lhi men to das Me ni nas Órfãs é um es ta be le ci men to
bas tan te po pu lar. As me ni nas pro vêm prin ci pal men te da Casa da Roda.
Não só visa, a ins ti tu i ção, a pro te ção das me ni nas du ran te a in fân cia,

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Bra sil  77



mas, ain da, pro viden cia seu ca sa men to e dá a cada uma de las um dote
de du zen tos a qua tro cen tos mil-réis.

No dia dois de ju lho, data em que a Igre ja Ca tó li ca ce le bra com
mis sas, pro cis sões e ou tras ce ri mô ni as li túr gi cas, a vi si ta ção de San ta Isa bel
à San tís si ma Vir gem, o Re co lhi men to fran que ia suas por tas ao pú bli co que
para lá flui em quan ti da de; al gu mas pes so as le vam pre sen tes às re co lhi das;
ra pa zes vão pe dir a mão de suas ele i tas. Em  1840, as ce le bra ções des se dia
se re ves ti ram de pom pa de su sa da. Di ver sas ór fãs se ca sa ram. O Regente e a 
Fa mí lia Impe ri al as sis ti ram às ce ri mô ni as re li gi o sas e vi si ta ram o Re co lhi -
men to. Por oca sião des sa so le ni da de o Pro ve dor ofe re ceu as cha ves da casa 
ao Te sou re i ro pe din do-lhe que abris se a por ta. Fe i to isso o Pro ve dor con vi -
dou o Re gen te a fa zer en trar Sua Ma jes ta de e as au gus tas pes so as que o
acom pa nha vam. O Re gen te res pon deu: “Esta ins ti tu i ção per ten ce a Sua
Ma jes ta de, mas, vós se nhor, sois o res pon sá vel por ela:” A se guir en trou
com o cor te jo im pe ri al.

As re co lhi das tra ja vam ves ti do bran co, de mo de lo ao mes mo
tem po sim ples e bo ni to.

Por in ter mé dio do te sou re i ro e do pro ve dor, três ór fã zi nhas
ofe re ce ram flo res ao Impe ra dor. “Sua Ma jes ta de en tre gou-as às suas au -
gus tas Irmãs que as re ce be ram com mu i ta gra ça.” Por essa oca sião a
água que era pela pri me i ra vez in tro du zi da no pré dio por meio de ca nos, 
co me çou a cor rer de uma aber tu ra ar ti fi ci al.

As des pe sas anu a is da San ta Casa de Mi se ri cór dia os ci lam entre
oi ten ta e cem mil dó la res. Uma par te de sua re ce i ta pro vém de cer tos
im pos tos adu a ne i ros, ou tra das lo te ri as e o res tan te de do na ti vos  e
aluguéis de pro pri e da des le ga das ao pa tri mô nio da ins ti tu i ção. O Asi lo
dos Expos tos e o Re co lhi men to exis tem há cer ca de cem anos, mas o
pri mi tivo hos pi tal da San ta Casa data de 1582. Foi fun da do sob os
auspí ci os do no tá vel je su í ta José de Anchi e ta. Mais ou me nos por essa
época, apor tou ao Rio de Ja ne i ro uma fro ta es pa nho la com pos ta de
dezes se is na vi os de guer ra, que se guia com des ti no ao Estre i to de
Magalhães. Tra zia a bor do três mil pes so as. Du ran te a vi a gem a ex pe dição
foi ter ri vel men te mal tra ta da pe los tem po ra is e era pés si mo o es ta do de
saúde da tri pu la ção. Anchi e ta es ta va, por essa oca sião, em vi si ta ao Colégio
dos Je su í tas, fun da do al guns anos an tes, e cu jas tor res ain da hoje se elevam
do mor ro do Cas te lo. To ma do de com pa i xão pelo so fri men to dos espanhóis,
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Anchi e ta pro vi den ci ou aco mo da ções para so cor rê-los, e, as sim pro ce -
den do, lan çou os fun da men tos da ins ti tu i ção que des de en tão vem am -
pli an do o âm bi to de sua ação ben fa ze ja e me lho ran do os me i os de ali vi -
ar o so fri men to hu ma no.

Não é pos sí vel con tem plar os re sul ta dos des se ato de fi lan tro -
pia sem um sen ti men to de pro fun do res pe i to para com seu fun da dor.
Qu an tas de ze nas de mi lha res de en fer mos não en con tra ram asi lo sob o
teto da San ta Casa de Mi se ri cór dia du ran te o lap so de mais de dois sé cu -
los e meio; quan tos mi lha res fo ram por ela se pul ta dos! Anchi e ta foi dos
pri me i ros je su í tas en vi a dos ao Novo Mun do e o seu nome ocu pa lar go
es pa ço na his tó ria da Com pa nhia. Seus pri me i ros tra ba lhos se re la ci o na -
ram com a ca te que se dos ín di os em São Pa u lo e do li to ral bra si le i ro
onde so freu gran des pri va ções e exer ceu di la ta da in fluên cia; veio,
porém, fin dar os seus dias no Rio de Ja ne i ro.10

A re nún cia de si pró prio, como mis si o ná rio, seu tra ba lho
paci en te na apren di za gem e na me to di za ção da lín gua bár ba ra do gen tio, 
além dos es ti má ve is ser vi ços que pres tou ao país, fo ram su fi ci en tes para 
con fe rir-lhe me re ci da fama e ve ne ran da me mó ria; to da via, ao fin dar o
sé cu lo que se se guiu à sua mor te, pre ten de ram ca no ni zá-lo e as suas
virtu des fo ram en tão di mi nu í das para que pu des sem exal tar o ma ra vilho so
po der com que pre ten di am fa zer crer que ope ras se mi la gres. Si mão de
Vas con ce los, pro vin ci al do Bra sil e his to ri a dor de re no me, com pôs a
nar ra ti va de sua vida, tra ba lho esse que cons ti tui um dos mais no tá ve is
exem plos de exa ge ra da exal ta ção de que te mos no tí cia.

Será in te res san te pas sar mos da San ta Casa de Mi se ri cór dia,
tão in ti ma men te li ga da ao nome ve ne ran do de Anchi e ta, pela la de i ra
íngre me e pa vi men ta da que con duz ao Co lé gio dos Je su í tas, no mor ro
do Cas te lo, onde mor reu o vir tu o so sa cer do te. Aí po de re mos con templar a 
enor me es tru tu ra an ti qua da que, con quan to te nha sido des vi a da de suas
fi na li da des ori gi na is, ain da é – e tal vez as sim o con ti nue sen do atra vés
dos tem pos – um mo nu men to da opu lên cia e do po de rio da Com pa nhia 
fun da da por Iná cio de Lo i o la que em pres ta va o nome ao Co lé gio. Aqui
tam bém, com mais pro pri e da de que em qual quer ou tra par te do mun do, 
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mor reu na al de ia de Re ri ti bá, no Esta do do Espí ri to San to, em 9-6-1597. (N. do T.)



po de mos colher um ou dois exem plos das len das fan tás ti cas cri a das
pelos pa dres, apro va das pela Inqui si ção e ra ti fi ca das pela Igre ja e que
du ran te sé cu los fo ram im pin gi das à cre du li da de do povo para in cen ti var 
o pres tí gio e a fama das or dens mo nás ti cas em cons tan te emu la ção.

Afir ma Sout hey: “Se ria im pos sí vel di zer-se qual a Ordem, na
Eu ro pa, que so bre pu jou as ou tras em ma té ria de ri va li da de, pois que
todas elas se ex tre ma ram em au dá cia e fal si da des; no Bra sil, po rém, os
je su í tas le va ram a pal ma.”

Da afir ma ti va de Sout hey pou cos te rão dú vi da de po is de ler
as se guin tes pas sa gens de Si mão de Vas con ce los:

“Alguns chamam-no [Anchi e ta] o se gun do Ta u ma tur go;
outros, o se gun do Adão e este é o ape li do que me lhor lhe as sen ta por -
que se hou ve um Adão no Ve lho Mun do, con vi nha que hou ves se ou tro
no Novo, para que fos se o che fe de to dos os seus ha bi tan tes e ti ves se
au to ri da de so bre os ele men tos e ani ma is da Amé ri ca, como a ti nha o
pri me i ro Adão no Pa ra í so.

“Ha via, por tan to, em Anchi e ta, to dos os po de res e gra ças
con fe ri dos a Adão, prer ro ga ti vas es sas de que ele go zou, não por al gum
tem po, mas du ran te toda a du ra ção de sua vida, e por esse mo ti vo, da
mes ma for ma que o nos so Pai co mum, Anchi e ta foi do ta do, ao nas cer,
de ino cên cia, im pas si bi li da de, in te li gên cia e re ti dão de von ta de.

“Tinha do mí nio so bre os ele men tos e so bre tudo que nele
habitava. A ter ra pro du zia fru tos a seu man da do e até mes mo de vol via os
mor tos para que, res sus ci ta dos, re ce bes sem de suas mãos o ba tis mo. Os
pás sa ros pa i ra vam so bre sua ca be ça para pro te gê-lo con tra os ra i os do sol.
Os pe i xes vi nham ter à sua rede quan do que ria. As fe ras da flo res ta acom -
panhavam-no em suas vi a gens e ser vi am-lhe de es col ta. Os ven tos e as
nuvens obe de ci am-lhe a voz. O fogo, por or dem dele, des fa zia o mal que
ha via pra ti ca do de ma ne i ra que, por sua in ter fe rên cia, o pão, que i ma do até
fi car re du zi do a cin zas, era re ti ra do do for no bran co e ma cio.

“Lia o se gre do dos co ra ções. Par ti ci pa va do co nhe ci men to
das cou sas ocul tas e das ciên ci as; caía em êx ta ses di a riamen te; ti nha
visões, e re ce bia re ve la ções a todo mo men to. Era um san to, um pro fe ta, 
um ho mem mi ra cu lo so, um vi ce-Cristo; en tre tan to, tal era a sua humilda de
que cha ma va a si pró prio vil mor tal e pe ca dor ig no ran te.
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“Seu bar re te cu ra va as mo lés ti as da ca be ça. Qu al quer um dos
seus ci lí ci os, ou peça de sua rou pa, era re mé dio efi caz con tra os pen sa -
men tos im pu ros. A água que der ra ma vam so bre um dos seus os sos,
pro du ziu mais de du zen tos mi la gres em Per nam bu co, mais de mil no
Sul do Bra sil, e, ape nas al gu mas go tas dela trans formaram água em vi -
nho como nas Bo das de Caná.

“Alguns de seus mi la gres são apon ta dos como sen do mais in -
te res san tes e mais ele gan tes que os re gis tra dos nas Escri tu ras. Fi nal mente,
se – como dis se um ilus tre bis po – a Com pa nhia era um anel de ouro,
Anchi e ta era a sua gema”.11

O li vro em que tais afir ma ti vas são fe i tas e que está re ple to de 
nar ra ti vas de mi la gres de toda es pé cie, teve a apro va ção de vá ri os cen so -
res ecle siás ti cos de Lis boa, um dos qua is de cla ra que en quan to não fosse
pu bli ca do o li vro, es ta ri am os fiéis pri va dos do gran de be ne fí cio de lê-lo 
e o pró prio Deus pri va do de sua gló ria!

O mes mo au tor que com pen di ou e en dos sou to das as len das
que a cren di ce e a ig no rân cia do povo ha vi am pro pa ga do com rela ção a
Anchi e ta, pro du ziu uma his tó ria mu i to mais ex tra or di ná ria com re la ção
ao Pa dre Joam d’Almeida, seu su ces sor em san ti da de. O li vro foi es cri to
logo de po is da mor te de Alme i da, en quan to os por me no res de sua vida
es ta vam ain da vi vos na me mó ria de to dos e, por tan to, cedo de ma is para
se rem fan ta si a dos pelo bió gra fo.

Esse per so na gem no tá vel cujo ver da de i ro nome pa re ce ter
sido John Mar tin, era in glês nas ci do em Lon dres du ran te o re i na do de
Isa bel. Aos dez anos de ida de fora rap ta do por um mer ca dor por tu guês, 
pos si vel mente para con ser vá-lo na fé ca tó li ca; sete anos de po is esse
comer ci an te o le vou para o Bra sil onde, en tre gue aos cu i da dos dos jesuítas, 
en trou para a Com pa nhia.
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Anchi e ta, seu su pe ri or, já ve lho e al que bra do pe los tra ba lhos e
mor ti fi ca ções, so fria de re pe ti das ver ti gens. Alme i da cos tu ma va en tão fric ci o -
nar os pés do su pe ri or, pelo que mais tar de cos tu ma va di zer que qual quer
vir tu de que suas mãos pu des sem ter, pro vi nha dos pés de Anchi e ta. Ne nhum 
vo lup tu o so ja ma is in ven tou tan tos ar ti fí ci os para es ti mu lar os seus sen ti dos
quan tos Alme i da ima gi nou para mor ti fi cá-los. Con si de ra va seu cor po como
es cra vo re bel de que, mo ran do em sua casa, co men do em sua mesa e dor -
min do em sua cama, es ta va con ti nu a men te ar qui te tan do me i os de per dê-lo;
por isso odi a va-o, e, como me di da de jus ti ça e de le gí ti ma de fe sa, per se guia-o, 
fla ge la va-o e o cas ti ga va de to das as ma ne i ras con ce bí ve is. Para isso dis pu nha 
de se le ta co le ção de aço i tes, mas eram de cou ro tran ça do, ou tros de cat gut,
de cou ro em ti ras e até de fios de ara me. Ti nha ci lí cio de ara me para os bra -
ços, co xas e per nas, sen do que um de les era ata do em tor no do cor po com
sete ca de i as; ou tro ao qual cha ma va sua ja que ta de es ti ma ção, era uma es pé cie 
de co le te fe i to da mais ás pe ra cri na ani mal, ten do do lado de den tro, sete cru -
zes de fer ro co ber tas de agu das pon tas, como um ras pa dor de pêlo ou um
ralo de noz-moscada. Tais eram as ar ma du ras de pro bi da de com que esse
sol da do de Cris to se equi pa va para as suas ba ta lhas com o in fer nal ini mi go.
Entre os seus atos vir tu o sos, con ta-se que ja ma is in co mo dou os mos qui tos e
as pul gas quan do o pi ca vam; que, por mais exer cí cio que fi zes se nes te cli ma
quen te, nun ca mu da va de ca mi sa mais que uma vez por se ma na; e que, em
suas lon gas ca mi nha das, pu nha pe dri nhas e grãos de mi lho nos sa pa tos.

A ro ti na de sua vida quo ti di a na obe de cia a um pro gra ma que a si 
mes mo se im pu se ra e no qual pro me tia não to mar ali men ta ção al gu ma às
se gun das-feiras, em hon ra à San tís si ma Trin da de e usar um de seus ci lí ci os,
con for me a dis po si ção e a for ça do po bre ani mal – como se re fe ria ao seu
cor po – acom pa nha do dos aço i tes cos tu me i ros, por amor, em re ve rên cia e
me mó ria da fla ge la ção que o Sal va dor so freu por nós. Às ter ças-feiras sua
ali men ta ção de via cons ti tu ir-se ape nas de pão e água, a ela su ce den do a
sobre me sa aci ma des cri ta, em hon ra e gló ria do Arcan jo S. Mi guel, seu pro -
te tor e de to dos os ou tros an jos. Às quar tas-feiras ele se per mi tia o ex ces so
de se guir a re gra da Com pa nhia. Às quin tas-feiras não se ali men ta va em
hon ra ao Espí ri to San to, ao San tís si mo Sa cra men to, a S. Iná cio de Lo i o la e
a to dos os san tos e san tas. Às sex tas-feiras de via ter em men te que a re gra
da Com pa nhia re co men da va je jum e que há mu i to ti nha pros cri to o vi nho
de suas re fe i ções, sal vo em caso de ne ces si da de.
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Aos sá ba dos abs ti nha-se de todo ali men to em hon ra à Virgem
Ma ria e o je jum de via ser acom pa nha do por atos que lhe pu des sem ser
agra dá ve is; pra ti ca va, en tão, exer cí ci os de se ve ri da de e ora va lon ga mente.
Aos do min gos, como às quar tas-feiras, ob ser va va a re gra da co mu ni da de.

Como de vo ção par ti cu lar cos tu ma va re zar três ho ras por dia à 
San tís si ma Trin da de e à Vir gem Ma ria.

“Essas ora ções”, di zia ele, “fa ço-as di an te de um ora tó rio
ima gi ná rio, en gas ta do em meu co ra ção e do qual me uti li zo dia e no i te,
onde quer que eu es te ja, no mar ou na ter ra, no mato ou na ci da de. Esse 
ora tó rio é di vi di do em três al ta res: no do cen tro, a San tís si ma Trin da de;
no da es quer da, a cus tó dia com o SS. Sa cra men to e, no da di re i ta, a SS.
Vir gem e S. José, am bos se gu ran do Nos so Se nhor por uma das mãos.
Aí minh’alma com toda a sua for ça, in te li gên cia e von ta de ajo e lha-se,
face con tra o chão e faz suas ora ções en quan to com a boca do es pí ri to
vou be i jan do os pés de cada um e com a do cor po pe ca mi no so, vou re -
pe tin do sem ces sar: Je sus, Ma ria, José e re ci tan do ao fim de cada ja cu la -
tó ria, Gló ria ao Pai, ao Fi lho, ao Espí ri to San to e à Vir gem Ma ria”, su -
ple men to que sem pre fa zia men tal men te ao Gló ria.

O gran de tema de suas mais ca ras me di ta ções con sis tia em
recordar que ten do nas ci do na Ingla ter ra, em Lon dres,12 no cen tro mesmo 
da he re sia, ti nha sido por fim con du zi do à vida fe liz que le va va.

Ape sar dos tor men tos e fla ge los que se im pu nha, o Pa dre
d’Almeida atin giu a pro vec ta ida de de oi ten ta e dois anos. Qu an do já
mu i to ve lho e al que bra do ti ra vam-lhe os ci lí ci os para que não se lhe
abre vi as sem os dias, per ce bi am que seu cor po per dia as for ças como se
o or ga nis mo se res sen tis se da mu dan ça. Os exer cí ci os de mor ti fi ca ção
se ti nham tor na do para ele tão ne ces sá ri os como uma pús tu la, sem a
qual o cor po, já afe i to a ela, não poderia con ti nu ar nor mal men te as suas 
funções. Joam d’Almeida cos tu ma va pe dir aos ou tros, pelo amor de
Deus, que lhe em pres tas sem um aço i te ou um ci lí cio ex cla man do: “De
que me i os dis po nho eu ago ra para pro pi ci ar ao Se nhor! Que fa rei para
me sal var!” Tais eram as obras que uma Igre ja cor rup ta so bre pu nha à
ver da de i ra fé e aos de ve res do ge nu í no Cris ti a nis mo.

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Bra sil  83

12 Em seu re tra to vê-se a Ingla ter ra de um lado e o Bra sil de ou tro, ten do por ba i xo 
a le gen da: Hinc Anglus, hinc Ange lus.



Nem tal exem plo deve ser con si de ra do caso iso la do de in sâ nia. Já
em vida o pa dre Alme i da era re ve ren ci a do e ad mi ra do, não só pelo povo do
Rio de Ja ne i ro mas tam bém por per so na li da des de des ta que. Seus exa ge ros
se en qua dra vam no es pí ri to da re li gião, e, de po is de sua mor te, fo ram ca ta lo -
ga dos, para exem plo e edi fi ca ção dos fiéis, com a san ção dos su pe ri o res de
uma Ordem que ocu pa va o pri me i ro lu gar na es ti ma do mun do ca tó li co.

Du ran te a en fer mi da de que o vi ti mou, o Con ven to es te ve
sem pre che io de pes so as an si o sas por as sis ti rem aos úl ti mos mo men tos
de um san to. Na ci da de não se fa la va de ou tra cou sa e os co nhe ci dos
tro ca vam con do lên ci as como se tra tas se de ca la mi da de pú bli ca. Co me -
ça ram logo a aflu ir ao con ven to inú me ros pe di dos de ob je tos que ti ves -
sem per ten ci do ao je su í ta: pe da ços de pa pel com sua le tra, frag men tos
da es ta me nha, ci lí ci os, etc., e o por te i ro da casa via-se em apu ros para
re ce ber e en tre gar ter ços, rou pas e ou tras cou sas que os de vo tos en vi a -
vam para que fos sem co lo ca das jun to ao cor po do san to ago ni zan te a
fim de se em be be rem de vir tu de cu ra ti va. Du ran te a en fer mi da de, o
doente foi san gra do di ver sas ve zes, ten do sido o seu san gue ca ri nhosamen te 
apa ra do em pa nos que de po is fo ram dis tri bu í dos em pe da ci nhos, como
re lí quia, aos mais ín ti mos do Co lé gio.

Qu an do o sino anun ci ou a mor te do je su í ta, toda a ci da de se
agi tou como se ti ves sem dado alar me de uma in va são. O go ver na dor, o
bis po, os ma gis trados, a no bre za, o cle ro, os re li gi o sos das di ver sas
ordens e todo o povo acor re ram ao seu en ter ro. O co mér cio cer rou as
por tas e até os ale i ja dos e do en tes se fi ze ram trans por tar para as sis tir às
ce ri mô ni as fú ne bres.

Acon te ceu que no mes mo dia ou tro cidadão qual quer
também pas sou des ta para me lhor e só com gran de di fi cul da de en contra ram 
quem car re gas se o fé re tro até o tú mu lo. Man da ram fa zer um relato
oficial dos acon te ci men tos do dia para que se per pe tu as se a me mó ria e
era tão gran de a de vo ção do povo do Rio pelo pa dre Alme i da que,
quan do al guém ado e cia, usa va re lí qui as suas com tan ta fé e com tão
bom pro ve i to como se ele já ti ves se sido ca no ni za do. Por al gum tem po
nin guém in vo cou ou tro san to como se se ti ves sem es que ci do de suas
an ti gas de vo ções!
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Sout hey cita inú me ros ou tros por me no res do caso e faz as
seguin tes re fle xões:

“Tais fo ram os ex tre mos a que no Bra sil de en tão le va ram a
supers ti ção ca tó li ca. Em lu gar do do mí nio de si mes mo que re co men da a
fi lo so fia di vi na, ins ti tu í ram um sis te ma de tor tu ra ba se a do no ma ni que ís mo 
e não me nos re pug nan te ao sen ti men to e à ra zão que as prá ti cas dos io gas
ori en ta is. Os an se i os de exa ge ra da pu re za re dun da vam nas mais im pu ras
ma qui na ções e con se qüên ci as; a aver são ao luxo era ex ter na da pelo des le i xo 
habi tu al e por meio de ações ab so lu ta men te re pug nan tes. Ain da que a Igreja
de Roma ape le para os seus câ no nes e Con cí li os, as prá ti cas de en tão eram
idên ti cas às do pan te ís mo e da ido la tria.

“Não obstan te tudo isso, os pon tos es sen ci a is da re li gião
foram par ci al men te pre ser va dos. Pelo me nos a ca ri da de para com os
po bres pode ser men ci o na da como um bem pro ve ni en te de ca u sa, sob
ou tros pon tos ma lé vo la, pois, cons ti tu in do a es mo la par te das pe ni tên cias 
impos tas para a ab sol vi ção dos pe ca dos, os po bres eram far ta men te
auxi li a dos em suas ne ces si da des.”
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Ca pí tu lo VI

FALTA DE HOTÉIS – MERCADOS – MANEIRAS DE VIVER –
VENDEDORES AMBULANTES DE FRUTAS – MENDIGOS E
VAGABUNDOS – A CASA DE CORREÇÃO – OCUPAÇÕES DOS
SENTENCIADOS – AVENTURA DE UMA IRLANDESA –
PRISÕES – CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMINOSOS – ASSASSINOS
NA FORTALEZA DA LAJE.

Q
uem che ga de fora, em ge ral se sur pre en de com a es -

cas sez de hospe da ri as e ca sas de pas to, no Rio de Ja ne i ro. Exis tem
alguns ho téis fran ce ses e ita li a nos com res ta u ran tes e quar tos para alugar,
que são sus ten ta dos prin ci pal men te pe los nu me ro sos es tran ge i ros em
trân si to ou re si din do tem po ra ri a men te no lu gar. Entre tan to, para ser vir
os vi a jan tes na ci o na is há so men te oito ou dez es ta la gens em toda a ci da -
de, cuja po pu la ção mon ta a du zen tos mil ha bi tan tes, sen do que pou cas
de las ex ce dem os li mi tes de uma casa de fa mí lia co mum. Não se pode
com pre en der como se aco mo dam os inú me ros vi si tan tes que de to dos
os re can tos do Impé rio aflu em para a Ca pi tal. O que se pres su me é que
re cor ram lar ga men te à hos pi ta li da de par ti cu lar, para o que mu i tas ve zes
tra zem car tas de apre sen ta ção. Na fal ta des se re cur so o vi a jan te tem de
alu gar um quar to e or ga ni zar mais ou me nos a sua vida, com au xí lio de
al gum em pre ga do e re cor ren do, fre qüen te men te, às ca sas de pas to. Ao



que pa re ce, a ma i o ria dos mem bros da Assem bléia Na ci o nal mon ta casa 
du ran te a sua per ma nên cia na Ca pi tal. Como con se qüên cia des sa fal ta
de ho téis e res ta u ran tes, qua se to dos os es ta be le ci men tos co mer ci a is são 
obri ga dos a for ne cer ali men ta ção aos seus em pre ga dos e cli en tes. Por
ou tro lado, tal or ga ni za ção con vém mais à mo ral e aos há bi tos dos mo -
ci nhos que tra ba lham no co mér cio, pois, des sa for ma vi vem sob as vis -
tas di re tas dos pa trões, em con tras te com a dis si pa ção e pro mis cu i da de
a que qua se sem pre se en tre gam nas nos sas ci da des gran des. Mu i tos dos 
es tran ge i ros re si den tes no país, prin ci pal men te os in gle ses e nor te-ame ri -
ca nos, ins talam suas fa mí li as em al gum su búr bio dis tan te da ci da de e
fazem a vi a gem de ida e vol ta pela ma nhã e à tar de. As leis e re gu la mentos
mu ni ci pa is são, em cer tos as pec tos, bas tan te cu ri o sos.

Con quan to haja um ma ta dou ro pú bli co onde deve ser aba ti do 
todo o gado a ser con su mi do na ci da de, não exis tem mer ca dos de car ne. 
Os açou ge i ros alu gam uma casa qual quer no pon to que en ten dem. A
Rua São José, por exem plo, está re ple ta de açou gues. Nas pra ças pú blicas e
nas pra i as en con tram-se tam bém ex pos tos em pro fu são, le gu mes, fru tas 
e aves. Em al guns des ses lu ga res vêem-se de vez em quan do pe que nas
ten das mon ta das so bre es ta cas para con for to das ne gras que sob elas
ficam re fes te la das; em sua ma i or par te, po rém, os ven de do res pas sam o
dia in te i ro sob os ra i os ca us ti can tes do sol.

Não só os gê ne ros do país são ofe re ci dos à ven da por essa
forma; vá ri os pe tis cos são pre pa ra dos e con su mi dos no lo cal por es cravos
e gen te do povo que às ve zes acham mais eco nô mi co ou mais cô mo do
co mer des sa ma ne i ra.

Deve ter sido em um des ses lu ga res que cer to es cri tor, em
recen te pas sa gem pelo Rio de Jane i ro, for mou sua opi nião so bre os
costu mes bra si le i ros. Diz ele que nes se país se come sem ta lher e que a
car ne, pi ca da em pe da ci nhos, é en vol ta em fa ri nha de man di o ca e ati ra -
da à boca com a mão! Como em to das as par tes do mun do, a ma ne i ra
de vi ver de cada um va ria, con for me as suas condi ções, des de a mais
requin ta da eti que ta dos ri cos até os há bi tos sim ples e rús ti cos do povo.
Não te mos, po rém, re ce io de afir mar que quem ti ver pri va do com fa mí -
li as bra si le i ras de dis tin ção, em qual quer ci da de do Impé rio, deve ter visto
me sas fi na men te guar ne ci das. Não nos pro po mos a edi fi car o le i tor com 
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a des cri ção de to dos os jan ta res e pi que ni ques em que to ma mos par te
ou a nos es ten der so bre as in te res san tes aven tu ras de tais oca siões.
Toda via, pelo que pu de mos ob ser var con ven ce mo-nos de que os bra si -
le i ros sa bem per fe i ta men te apre ci ar os ar ti gos fi nos que o co mér cio lhes 
apresen ta, sem con tu do de i xar de se va ler da pro du ção lo cal e dos
pratos re gi o na is que os es tran ge i ros le vam tan to tem po para apre ci ar e
que são re al men te ex ce len tes.

As águas bra si le i ras es tão re ple tas de va ri e da des ic ti o ló gi cas
des co nhe ci das nas la ti tu des fri as. A hor ti cul tu ra fez pou cos pro gres sos
até ago ra, mas, por ou tro lado, as fru tas in dí ge nas são mu i to va ri a das e
sa bo ro sas. Além das la ran jas, li mas, co cos e aba caxis que são bas tan te
co nhe ci dos en tre nós, há man gas, ba na nas, ro mãs, ma mões, go i a bas,
jam bos, ara çás, man ga bas e mu i tas ou tras es pé ci es, cada uma das qua is
tem sa bor e per fu me pe cu li a res.

Dis pon do de tão gran de va ri e da de de fru tas para aten der os ca pri -
chos ou as ne ces si da des da vida, por cer to nin guém tem de que se que i xar.
Esses ar ti gos são en con tra dos em pro fu são nos mer ca dos e apre go a dos pe las 
ruas da ci da de e dos su búr bi os por es cra vos e ne gros li ber tos que os le vam
ge ra lme nte em ba la i os na ca be ça. Os ven de do res am bu lan tes pas sam cons -
tan te men te pe las ruas apre go an do em al tas vo zes a na tu re za e a ex ce lên cia de 
suas mer ca do ri as ou emi tin do al gum som in de ter mi na do, ape nas para atra ir a 
aten ção do pú bli co. Quem qui ser com prar al gu ma cou sa, tem ape nas que
cha má-los com um “psiu”, si nal que to dos com pre en dem como sen do um
con vi te para en trar e exi bir seu es to que.

Qu a se to das as es pé ci es de mer ca do ri as são ven di das de
seme lhan te ma ne i ra. Para esse ser vi ço são em ge ral es co lhi dos os es cra -
vos mais es per tos e de me lhor apa rên cia, de am bos os se xos, aos qua is
são con fi a das quan ti da des de fa zen das e de jóias, sen do que não ra ra -
men te es ses ne gros re ve lam gran de tato e tino co mer ci al. Às ve zes saem 
dois ou três pre tos sob as vis tas de um em pre ga do que vai à frente fa zen -
do fi gu rações com a jar da e apa ren tan do gra vi da de, mas sem pre dis pos -
to a ofe re cer as suas mer ca do ri as aos fre gue ses.

O Sr. Walsh ob ser vou, em 1828, que ra ra men te se viam men digos
nas ruas do Rio de Ja ne i ro. To da via, em 1838 a si tu a ção era in teira men te 
ou tra. De vi do à bran du ra e ao des ca so mes mo, da po lí cia, grande nú me ro
de vaga bun dos pe ram bu la va cons tan te men te pe las ruas pe din do esmolas;
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in di gen tes de to das as es pé ci es fa zi am pon to em lu ga res de ter mi na dos,
nas ruas de ci da de, onde sauda vam os tran se un tes como que num
lamento “Fa vo re ce o seu po bre pelo amor de Deus”. Se al guém se
lembras se de dar a res pos ta com pe ten te – “Deus lhe fa vo re ce” – em

vez do óbo lo es pe ra do, di fi -
cil men te de i xa va de ou vir
um im pro pé rio. Qu an do este 
estado de cou sas es ta va no
auge e cons ta va que mu i tos
va ga bun dos se fa zi am pas sar
por men di gos, o che fe de
po lí cia em pregou con tra eles 
um há bil ex pe di en te. Ofe receu 
aos guar das uma gra ti fi ca ção
de 10$000 por pe din te que
con se guis se pren der e le var à 
Casa de Cor re ção. Den tro de 
pou cos dias as au to ri da des
re co lhe ram nada me nos de
cen to e se ten ta e um va ga -
bun dos, mais de qua ren ta
dos qua is foram em pre ga dos
no Arse nal de Ma ri nha. Os
demais ti ve ram que tra ba lhar 
na Pe ni ten ciá ria até pa gar as
des pe sas fe i tas com a sua
pri são. Tal me di da pro du ziu
os mais sa lu ta res efe i tos,

pois, a par tir de en tão, pas sou-se a ver mu i to me nos men di gos nas
ruas, conquan to os in di gen tes que de fato ne ces si tavam da ca ri da de pú bli -
ca con ti nu as sem a  ter ple na liber da de de exer cer a men di cân cia.

A Casa de Cor re ção está si tu a da ao pé de uma alta mon ta nha
en tre os su búr bi os de Ca tum bi e de Ma ta-Por cos. Os ter re nos a ela
perten cen tes são cer ca dos por eleva dos mu ros de pe dra cons tru í dos
pelos se ten ci a dos que de há mu i to vêm exe cu tan do obras ten den tes a
me lho rar o es ta be le ci men to. Na en cos ta do mor ro exis te uma pe dre i ra
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onde mu i tos pre sos tra ba lha vam la vran do as la jes ne ces sá ri as para
aumen to do pré dio e dos mu ros. Ou tros car re ga ram ter ra em uma gran -
de ban de ja de madeira que le vam so bre a ca be ça, indo e vin do de um
extremo ao ou tro do ter re no e às ve zes de den tro dos mu ros até à fímbria
do man gue, a cer ca de uma mi lha de dis tân cia, o qual por esta for ma vai 
sen do aos pou cos pos to a sal vo das ma rés al tas e con ver ti do em ter re no 
apro ve i tá vel. Os cri mi no sos mais in su bor di na dos são acor ren ta dos ge -
ralmen te aos pa res, mas, ou tras ve zes, ca mi nham qua tro ou cin co jun gidos
à mes ma cor ren te que vai pre sa à per na de cada um. É para aí que se
man dam os es cra vos de so be di en tes ou in su bor di na dos. Os ne gros são
re ce bi dos a qual quer hora do dia ou da no i te e aí fi cam até que os seus
se nho res os ve nham re cla mar. Se ria re al men te de ad mi rar se de vez em
quan do não se des sem aí ce nas de re quin ta da cru el da de.

Qu a dro tris te esse que con tem plá va mos de pas sa gem, des ta -
cando-se de quan do em vez, vá ri as de ze nas de sen te ci a dos acor ren ta -
dos, em pe lo tões e mar chan do sob a guar da de sol da dos, des de os mu -
ros da Casa de Cor re ção até as bar ra cas, em Ma ta-Porcos, onde per no i -
ta vam de po is de um dia de pe no so tra ba lho. Alguns des ses in fe li zes –
como ou tros que se en con tra vam di a ri a men te nas ruas – usa vam enor -
me co la ri nho de fer ro com uma ex tre mi da de que se pro je ta va para
cima, do lado da cabeça. Esse cru el dis tin ti vo ge ral men te ind ica va um
es cra vo egres so que ha via sido re cap tu ra do.

Nin guém po de ria pôr em dú vi da a uti li da de da Casa de Cor -
re ção. Ti ve mos, cer ta vez, opor tu ni da de de co nhe cer de per to a sua dis -
ci pli na. Qu an do mo rá va mos no Enge nho Ve lho, tí nha mos a nos so ser -
vi ço uma ir lan de sa que ha via en tra do no país jun ta men te com co lo nos e 
sol da dos en ga ja dos pelo Co ro nel Cot ter.13 Mor reu-lhe o ma ri do, em
cuja com pa nhia che ga ra ao Bra sil, e, sem re cursos, viu-se ela na con tin -
gên cia de ga nhar a vida por si mes ma. De uma fe i ta, ten do ido à ci da de
em vi si ta a pes so as de suas re la ções, não vol tou no pra zo pro me ti do. Não 
po día mos ima gi nar o que lhe te ria aconteci do. Dias mais tar de veio,
finalmen te, ter à nos sa casa uma car ta es cri ta em in glês, em bela ca li grafia e 
até mes mo com al gu ma ele gân cia de for ma, as si na da com seu nome,
dizen do que, por uma cla mo ro sa in jus ti ça da po lí cia ti nha sido re co lhi da 
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à Casa de Cor re ção onde, de po is de lhe terem cor ta do os ca be los, obri -
garam-na a car re gar ter ra como es cra va. Por fim pe dia-nos, pelo amor
de Deus, que in ter ce dês se mos pela sua li ber da de.

Ace i tan do como
ver da de i ras as suas afir ma ti vas, 
ain da as sim res ta va sa ber
como te ria ela con se gui do
fazer tal co mu ni ca ção de vez
que não sa bia ler nem es cre -
ver. Tem pos de po is sa be mos
que um in glês de fina edu ca -
ção, cu jos ví ci os o de gra da ram 
a idênti cas cir cuns tân ci as,
tinha ser vi do de se cre tá rio à
ir lan de sa, já que cer tos pre sos
goza vam da li ber da de de
mandar bus car pa pel e tin ta
bem como de com prar
comes tí ve is en quan to dis -
punham de di nhe i ro ou de
crédito.

Pro cu ran do o di re -
tor do es ta be le ci men to in for -
mou-nos ele que a ir lan de sa
fora reco lhi da por ter sido
encon tra da em bri a ga da e pro -
vo can do al ga zar ra pe las ruas.

O juiz de paz a con de na ra a um mês de pri são, e, fin do esse pra zo, se ria
pos ta em liber da de me di an te pa ga men to da car ce ra gem. Ci en tes des ses
por me no res não qui se mos in ter rom per a ação cor re ti va da jus ti ça, pois
a li ção lhe se ria, cer ta men te, útil. Encon tra mo-la em si tu a ção não mu i to
me lhor da que nos ha via des cri to, con tu do, já um pou co mais acos tu ma -
da e – num notá vel es for ço de con for ma ção re li gi o sa – achan do que Deus
se apiedava de suas afli ções.

Pos ta em li ber da de, foi-lhe per mi ti do vol tar à nos sa casa
median te pro mes sa de abs ti nên cia to tal, ao que só con cor dou com grande
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re lu tân cia, prin ci pal men te por que se apro xi ma vam as fes tas de Na tal
que – di zia ela – es ta va acos tu ma da a ce le brar com uns go li nhos de
vinho. To da via, com o de cor rer do tem po, cons ta ta mos que nem a severa
dis ci pli na da Casa de Cor re ção a ti nha li ber ta do de sua pro pen são para
um tra go zi nho de vez em quan do, e, ape sar de ser mu i to boa em pre ga da,
ti ve mos que dis pen sá-la de vi do à in tem pe ran ça.

Como exem plo das vi cis si tu des a que es tão ex pos tas pes so as
assim, ocor re-nos re la tar que, du ran te o tem po em que Ma ria es te ve em
nos sa casa, con se gui mos per su a di-la a de po si tar seus or de na dos na Ca i xa
Eco nô mi ca, de ma ne i ra que, quan do foi des pe di da, dis pu nha de al gu mas
eco no mi as que re sol veu des fru tar de “ma ne i ra ra ci o nal”. To mou aco mo da -
ções na Pra ia Gran de onde as des pe sas não eram mu i to ele va das e lá fi cou
des can san do té que o di nhe i ro es ti ves se qua se ter mi na do. De po is, tra tou de 
pro cu rar nova co lo ca ção. Pes soa de suas re la ções su ge riu-lhe que anun ci as -
se pela im pren sa, como é de cos tu me no país. Em  anún cio es tam pa do nas
co lu nas do Jor nal do Co mér cio, fo ram as suas ha bi li ta ções de vi da men te exal ta -
das e, den tro de pou cos dias teve ela inú me ros pre ten den tes aos seus ser vi -
ços.  Qu an do apa re ceu no va men te, em vi si ta à nos sa casa, Ma ria es ta va
toda ves ti da de pre to como fre i ra; ti nha sido ele va da à alta ca te go ria de des -
pen se i ra de uma rica fa mí lia bra si le i ra. Tra zia no cin to as cha ves da des pen -
sa. Ti nha au to ri da de so bre  nu me ro sos es cra vos e era fre qüen te men te con -
vi da da a acom pa nhar as se nho ras à igre ja. Com que pru dên cia por tou-se
ela nes sa des ta ca da po si ção, não nos foi dado sa ber. É de se pre su mir, en -
tre tan to, que a lem bran ça da Casa de Cor re ção lhe deva ter sido útil com
re la ção à guar da dos vi nhos sob o seu cu i da do.

As prin ci pa is pri sões do Rio são a do Alju be, na ci da de, e a de 
San ta Bár ba ra numa ilho ta a pe que na dis tân cia da Pon ta da Sa ú de, na
parte Nor te da urbe. De acor do com as úl ti mas in for ma ções de que
dispo mos, exis ti am nes sas duas ca de i as tre zen tos e ses sen ta e seis pri si o -
ne i ros sen ten ci a dos, pe los se guin tes cri mes: 62 de ho mi cí di os, 4 por
tenta ti va de mor te, 50 por la tro cí nio, 9 por “con to do vi gá rio”, 3 por
per jú rio, 79 por fur to, 27 por as sal to e es pan ca men to, 11 por ten ta ti va
de rou bo, 6 por por te de ar mas, 3 por ca lú nia, 2 por prá ti ca de jo gos
pro i bi dos, 23 por fal si fi ca ção, 39 con de na dos no es tran ge i ro, por cri mes 
ig no ra dos, 3 por es cra vi za rem pes so as li vres, 2 por te rem au xi li a do a
fuga de ou tros pri si o neiros, 6 por de sa ca to às au to ri da des, 3 sus pe i tos
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de serem es cra vos fu gi ti vos, 2 por cri me de rap to, 2 por so ne ga ção de
impos tos e 21 sen ten ci a dos para cor re ção.

Ape nas cen to e cin qüen ta e nove des ses in di ví du os fo ram
sub me ti dos a jul ga men to. Cin co de ve ri am so frer a pena ca pi tal. Onze
dos sen ten ci a dos fo ram trans fe ri dos para o Ca la bou ço. Tra ta-se de
masmor ra cons tru í da numa pon ta de ter ra que se pro je ta para a baía,
mes mo em fren te à ci da de, onde os es cra vos fu gi ti vos são en car ce ra dos
até que se jam pro cu ra dos pelos res pec ti vos do nos.

Além das pri sões que aca ba mos de enu me rar, as for ta le zas tam -
bém têm aco mo da ções para pri si o ne i ros. No For te da Laje, por exem plo,
si tu a do numa ilho ta jun to a en tra da da bar ra, deu-se em 1839 uma cena
hor rí vel que pro vo cou não pe que na agi ta ção na ci da de do Rio de Ja ne i ro.

No ano an te ri or co cor re ra um cri me de mor te na pi to res ca
Ilha de Ca que i ra da, uma das mu i tas que ador nam a par te su pe ri or da
baía. Um ve lho sol da do que ha via fe i to par te da guar da de hon ra im pe -
ri al para lá se re ti ra ra a fim de des fru tar tran qüi la men te os res tan tes de
seus dias. Cer ta no i te foi des per ta do pelo ba ru lho da por ta que es ta va
sen do ar rom ba da.

To mou de seu mos que tão e ati rou, con se guin do fe rir o che fe
da qua dri lha. Os la drões, po rém, em nú me ro de qua tro, do mi na ram ra -
pi da men te o po bre ve lho e ti ra ram-lhe a vida. Um es cra vo do
ex-soldado, ten do con se gui do es ca par, deu alar me, mas os  as sas si nos já
ti nham fu gi do. Du ran te qua tro me ses ilu di ram a vi gi lân cia da po lí cia,
po rém, fo ram fi nal men te pre sos to dos ao mes mo tem po. Con de na dos
em três jul ga men tos con se cu ti vos pelo con sen so unâ ni me de qua ren ta e 
sete ju ra dos, fo ram sen ten ci a dos à pena ca pi tal, ten do sido mar ca do e
anun ci a do o dia da exe cu ção.

Qu an do os guar das se di ri gi ram ao For te da Laje, a fim de os
con du zir à Ca pe la do Alju be onde os con de na dos cons tu ma vam fa zer sua
úl ti ma con fis são, ve ri fi ca ram, com gran de es pan to, que os sen ten ci a dos ha -
vi am li ma do as gri lhe tas e bran di am-nas como ar mas de de fe sa, de sa fi an do
os sol da dos a que abriss sem fogo so bre eles, pois que ri am ser mor tos na -
que le mes mo lu gar. To da via, o ofi ci al pre fe riu que os cri mi no sos fos sem
execu ta dos na for ma da lei. Para re du zi-los à obe diên cia, im pôs-lhe a tor tura
da fome e da sede. Pela ma nhã se guin te, ati ra ram para den tro do ca la bou ço 
uma bola de en xo fre em cha mas para su fo cá-los.
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So men te uma voz se fez ou vir, su pli can do mi se ri cór dia. Três
dos as sas si nos se ha vi am su i ci da do, sec ci o na do a gar gan ta com uma na -
va lha, cada um por sua vez. O quar to cri mi no so foi to ma do de hor ror
ao con tem plar a pa vo ro sa cena e a ago nia de seus com pa nhe i ros ba nha -
dos no san gue que co bria todo o piso da cela. Aba ti do pela fome e pelo
re mor so, de ses pe rado da vida, mas sem co ra gem para se guir o exem plo
de seus com pa nhe i ros que se apres sa ram a com pa re cer di an te do Eter -
no, so bre vi veu aos des gra ça dos para re la tar os por me no res ho rri pi lan tes 
des se cri me sem igual e das ce nas de de ses pe ro a que se en tre ga ram seus 
au to res.
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Ca pí tu lo VII

ILUMINAÇÃO DAS RUAS – POLÍCIA – JUNTA VACÍNICA –
MUSEU NACIONAL – ACADEMIA DE BELAS-ARTES – ESCOLAS
MILITAR E NAVAL – O COLÉGIO DO IMPERADOR – LEITURA
DAS ESCRITURAS – SEMINÁRIO EPISCOPAL – BIBLIOTECA
NACIONAL E PÚBLICA – BIBLIOTECAS PAGAS – COMÉRCIO DE
LIVROS – TRADUÇÕES – LEILÕES DE LIVROS – LITERATURA
PROFANA – JORNAIS – POLÍTICA – CORRESPONDÊNCIA –
ANÚNCIOS – PERIÓDICOS – INSTITUTO HISTÓRICO E
GEOGRÁFICO.

R aras são as ci da des tão bem ilumi na das como o Rio de
Jane i ro. Por todo o pe rí me tro ur ba no exis tem gran des lam piões não
fixos em pos tes mas pen den tes de uma ar ma ção apropri a da de onde
podem ser fa cil men te ar re a dos na oca sião de acen dê-los ou de lim pá-los.

O com bus tí vel em pre ga do é o que ro se ne, pois a ilu mi na ção a
gás ain da não foi in tro du zi da no Rio. Qu a tro gran des com bus to res, cada 
um bri lhan do numa das fa ces de um re fle tor qua dran gu lar, cu i da do sa -
men te po li do, faz com que o con ju un to es pa lhe por to dos os la dos uma
luz cla ra e pro fu sa. Tal sis te ma de ilu mi na ção pú bli ca é caro, mas ofe rece
gran des van ta gens. Me nor é o nú me ro dos guar das ne ces sá ri os para o
serviço de ron da no tur na e, dis si pan do as tre vas, evi tam-se mu i tos crimes
que se ri am por elas en co ber tos.



A des pe i to do que pos sa ter sido no pas sa do a vida no tur na
da ci da de, o fato é que, du ran te o tem po em que re si di mos no Rio, o
sos se go, à no i te, foi sem pre com ple to. Por mais de uma vez ti ve mos
oca sião de ca mi nhar, alta no i te, com ab so lu ta se gu ran ça, de uma ex tre -
mi da de à ou tra da Me tró po le. O quar tel de po lí cia acha-se ins ta la do
num ve lho edi fí cio pú bli co da Rua da Gu ar da Ve lha. Ao que se diz esse
de par ta men to da ad mi nis tra ção mu ni ci pal há vá ri os anos vem sen do
ori en ta do com o má xi mo cri té rio e efi ciên cia.

Em obe diên cia a de ter mi na da for ma li da de exi gi da pela legisla ção
mu nicipal – mas nem por isso por to dos ob ser va da – fi ze mos uma visita à
Che fa tu ra de Po lí cia. Antes de de sem bar car, to dos os es tran ge i ros são
obri ga dos a en tre gar seus pas sa por tes ao ofi ci al por tuá rio que vi si ta o
na vio. Tais do cu men tos são en tão en ca mi nha dos ao se cre tá rio da po lí cia 
onde o fo ras te i ro os de ve rá pro cu rar den tro de cer to pra zo para que as
au to ri da des pos sam exa mi nar o pas sa por te e dar per mis são para re si dir
no país. De cor reu ce ri mo ni o sa a vi si ta que en tão fi ze mos a essa re par ti -
ção. Nos so pas sa por te foi en con tra do pela data de en tre ga. Pas sa mos,
en tão, da an tecâmara a ou tro com par ti men to in ter no onde um fun ci o -
ná rio nos ofe re ceu imen so li vro para re gis tro de nos sa as si na tu ra, e
es ten deu a mão para re ce ber os emo lu men tos que nos eram co bra dos
pelo sim ples fato de não ser mos sol te i ros, pois as pes so as nes sas con di -
ções não têm o pri vi lé gio de pa gar taxa al gu ma ao en trar no país. Re ce -
be mos de vol ta o pas sa por te que, de po is de di ver sas ano ta ções, pas sou a 
cons tituir nos sa li cen ça para re si dir na he rói ca e leal ci da de do Rio de
Jane i ro. Devi da men te aten di dos re ti ra mo-nos da re par ti ção com as
reve rên ci as do es ti lo e des pe di das aos fun ci o ná ri os que tão ama vel mente
nos ser vi ram.

Ape sar de tudo que se pre ten da di zer nos re gu la men tos
muni ci pa is a que aci ma alu di mos, não de i xa de ser ad mi rá vel que to dos
os fi lhos da ci da de, ri cos ou po bres, ca ti vos ou li vres, pre tos, bran cos ou 
ama re los, se jam obri ga dos a se va ci nar con tra a va río la.

Para aten der a esse ser vi ço foi fun da da a Jun ta Va cí ni ca que
fun ci o na às quin tas-feiras e aos do min gos e onde se en con tram sem pre
vá ri os pro fes so res pron tos para va ci nar gra tu i ta men te a to dos que se
apre sen tem. A pes soa va ci na da pre ci sa vol tar oito dias de po is para exame.
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De al guns dos pa ci en tes que apre sen tam re sul ta dos mais sa tis fa tó ri os,
ti ram o ví rus e com ele va ci nam ou tros.

É no an dar tér reo da Câ ma ra Mu ni ci pal que fun ci o na a Jun ta
Va cí ni ca. O edi fí cio está si tu a do na face les te do Cam po da Hon ra.14

Nos dias em que a Jun ta fun ci o na, aglo me ra-se, na por ta, des de cedo,
gran de e va ri e ga da mul ti dão. Aqui vê-se um gru po de ne gros no vos –
es cra vos de im por ta ção re cen te; ali um ín dio e um tro pe i ro do in te ri or;
na gran de sala e pe los la dos do pré dio, nu me ro sas pa gens e se nho ras
com cri an ças para se rem va ci na das.

No co me ço tudo cor re em or dem e até com cer ta so le ni da de. 
Cha mam pri me i ra men te os va ci na dos da se ma na an te ri or, para se rem
exa mi na dos. De po is, sur gem as lan ce tas e co me çam as in ci sões. O fi nal
da cena, en tre a gri ta ria das cri an ças e o can ta ro lar das pagens para
acalen tá-las for ma con tras te bur les co com a gra vi da de apa ren ta da no
iní cio.

À fren te da Câ ma ra Mu ni ci pal po dem-se apre ci ar be los pa no -
ra mas. Olhan do-se à es quer da vê-se um gran de cha fa riz, bas tan te
freqüen ta do, o Arse nal do Exér ci to e o ou te i ro onde se ele va o pa lá cio
do Bis po. Do mes mo pon to, olhan do-se à di re i ta con tem pla-se o Cam po
da Hon ra e o Aque du to.

A pe que na cons tru ção que se vê ao cen tro do Cam po é o
Pala ce te, eri gi do para aco mo dar o Rei, e mais tar de, os im pe ra do res, por 
oca sião de pa ra das mi li ta res. Con tu do, depois de fe i to o de se nho ora
estam pa do, essa cons tru ção in cen di ou-se de vi do à fal ta de cu i da do no
ma nu se ar a pól vo ra ali ar ma ze na da. Ape sar de es tar li te ral men te cer ca da 
pelo povo, por oca sião da ex plo são, fo ram pou cos os aci den tes pes so a is.

No lado po en te da mes ma pra ça acha-se o novo Pa lá cio do
Se na do igual men te re pre sen ta do em uma das ilus tra ções des te tra ba lho.
No mes mo cor rer do Paço Mu ni ci pal, e não mu i to dis tan te, acha-se o
Mu seu Na ci o nal que é fran que a do ao pú bli co às quin tas-feiras. É gran de 
o nú me ro de pes so as que o vi si tam. Suas co le ções são in te res san tes mas 
não mu i to nu me ro sas. A dos mi ne ri as foi con si de ra vel men te au men ta -
da com a do a ção fe i ta pe los her de i ros de José Bo ni fá cio dos ri cos
mos truá ri os or ga ni za dos pelo no tá vel pro fes sor e es ta dis ta. Qu an do
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moço esse gran de bra si le i ro foi len te de mi ne ra lo gia na Uni ver si da de de 
Co im bra, ten do en tão pu bli ca do di ver sos tra ba lhos que o co lo ca ram
entre os gran des ci en tis tas da Eu ro pa. Teve sem pre o gos to de co le cionar
mo de los de má qui nas e aper fe i ço a men tos me câ ni cos, mo e das e gra vu -
ras fi nas. Me lhor não po de ria ter sido o des ti no dado pe los seus su ces -
so res a tais pre ci o si da des, que con fiá-las à Na ção. A Sec ção de Mi ne ra -
lo gia do Mu seu é bem ar ran ja da, mas apre sen ta ma i or nú me ro de espé -
ci mes estran ge i ros que na ci o na is. A mes ma es cas sez de cu ri o si da des do
país no ta-se tam bém nas ou tras sec ções, ex ce to na de di ca da ao abo rí -
gine, onde se pode ad mi rar bela co le ção de or na tos sel va gens do Pará e
de Mato Gros so.

Os mu se us de Mu ni que, Vi e na, Pa ris, S. Pe tes bur go, Lon dres
e Edim bur go os ten tam mag ní fi cas co le ções de ma te ri al bra si le i ro nos
vá ri os de par ta mento da His tó ria Na tu ral; en tre tan to, quem vi si ta o
Mu seu Impe ri al do Rio de Ja ne i ro só pode ter mu i to pá li da idéia da
interes san tís si ma pro du ção mi ne ral  e ani mal que en ri que ce o Impé rio.

A Aca de mia Impe ri al de Be las-Artes foi fun da da em 1824,
por de cre to da Assem bléia Na ci o nal. Seu atu al cor po  do cen te é cons ti -
tu í do por um di re tor e qua tro pro fes so res a sa ber: de pin tu ra, de ar qui -
te tu ra, de es cul tu ra e de de se nho, e os res pec ti vos subs ti tu tos. A ma trí -
cu la na es co la é li vre a to dos que se que i ram be ne fi ci ar de seus en si na -
men tos. Cer ca de se ten ta alu nos nela in gres sam anu al men te sen do que a 
ma i o ria pro cu ra o cur so de de se nho. Em 1843 o nú me ro de es tu dan tes
atin giu a uma cen te na.

A Impe ri al Aca de mia de Me di ci na ocu pa o ve lho Co lé gio dos 
Je su í tas, no mor ro do Cas te lo e as suas vá ri as sec ções são fre qüen ta das
por cem ou cen to e cin qüen ta alu nos.

Um com ple to cor po de pro fes so res, mu i tos dos qua is fi ze ram 
seus es tu dos na Eu ro pa, rege as di ver sas ca de i ras da es co la, e pro por ciona
aos es tu dan tes lon ga sé rie de pre le ções e de au las.

A Esco la de Me di ci na está in ti ma men te li ga da à San ta Casa
de Mi se ri cór dia onde con ta com vas to cam po de ob ser va ções.

Além dis so a ad mi nis tra ção da es co la pen sa em ins ta lar na
San ta Casa uma sala de dis se ca ção para uso dos es tu dan tes.
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O Go verno cri ou ain da as Esco las Na val e Mi li tar para a
instru ção sis te má ti ca dos jo vens que pre ten dam in gres sar na ma ri nha ou 
no exér ci to. Aos quin ze anos de ida de qual quer bra si le i ro en fro nha do
nas ma té ri as fun da men ta is de uma ins tru ção co mum e co nhe cen do o
fran cês – de ma ne i ra a fa ci li tar o seu co nhe ci men to do idi o ma na ci o nal,
o por tu guês – pode re que rer ma trí cu la em qual quer uma des sas ins ti -
tuições.

A Esco la Na val está ins ta la da em um na vio de guer ra an co ra -
do no por to e nela o alu no é ime di a ta men te ini ci a do na vida ma rí ti ma.

O es ta be le ci men to de en si no que mais in te res se tem des per -
ta do na ca pi tal do país é o Co lé gio D. Pe dro II, fun da do em fins de
1837. Des ti na-se a pro por ci o nar per fe i ta ins tru ção se cun dá ria e cor res -
pon de, no seu pla no ge ral, aos li ce us exis ten tes em di ver sas pro vín ci as,
con quan to em ma té ria de re cur sos e no am pa ro que con ta, tal vez leve
van ta gem so bre to dos os ou tros. Por oca sião de sua or ga ni za ção hou ve
gran de con cor rên cia de pro fes so res para as oito ou nove ca de i ras de
que dis põe. Ao que cons ta, to das elas fo ram cri te ri o sa men te pre en chi -
das. A afluên cia de es tu dan tes foi con si de rá vel des de a ins ta la ção das
clas ses. Uma das cou sas que, nes sa ins ti tu i ção, des per tam o in te res se é o 
fato de com pre en der o seu pro gra ma a le i tu ra e o es tu do das Sa gra das
Escri tu ras em ver ná cu lo. Por al gum tem po an tes da aber tu ra des se cur -
so de re li gião nu me ro sos exem pla res das Escri tu ras acha vam-se em uso
em ou tras es co las e se mi ná ri os da ci da de onde cer ta men te não fo ram
me nos apre ci a dos de po is do dig no exem plo do Co lé gio do Impe ra dor.

Meu co le ga o Rev. Spa ul ding, so li ci ta do a for ne cer Bí bli as a
um pro fes sor e toda a sua clas se, pra ze ro sa men te aten deu o pe di do, ten -
do-o sa tis fe i to com exem pla res pro ve ni en tes das So ci e da des Bí bli cas e
Mis si o ná ri as.

Con quan to es te ja sem pre au men tan do ou di mi nu in do, as sim
mes mo é mu i to gran de, no Rio de Ja ne i ro, o nú me ro de co lé gi os e au las, 
para ins tru ção pri má ria. As es co las pú bli cas, das qua is exis tem vin te e
oito, com cer ca de mil alu nos, são in su fi ci en tes para aten der a to das as
crianças que ne ces si tam de en si no, e, por esse mo ti vo, mu i tos es tran geiros
– por tu gue ses, fran ce ses, in gle ses e ita li a nos – são le va dos a abrir es co las 
particu la res, quan do para isso dis põem de ele men tos. Pre ten den do
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esbo çar em ou tro lu gar des te tra ba lho o es ta do da ins tru ção no Impé rio, 
abs te mo-nos, por ora, de en trar em por me no res so bre o as sun to.

Não de se ja mos, po rém, dar por ter mi na da a enu me ra ção das
ins ti tu i ções pú bli cas do Rio de Ja ne i ro, sem fa zer men ção ao Se mi ná rio
Epis co pal de São José. Este es ta be le ci men to, fun da do em 1740, está sob 
a ori en ta ção di re ta do bis po di o ce sa no e tem por es co po a pre pa ra ção
de sa cer do tes. Seu cor po do cen te com põe-se de um re i tor, um vi -
ce-reitor, pro fes so res de dou tri na, de mo ral, de fi lo so fia, de la tim, de
cân ti cos e de in glês e con ta cer ca de 70 alu nos.

Qu an do se vi si ta o Rio de Ja ne i ro não se deve de i xar de ir à
Bi bli o te ca Na ci o nal. Foi ela or ga ni za da com os li vros pro ce den tes da
Bi bli o te ca Real de Por tu gal, tra zi dos por D. João VI. Fran que a da ao
públi co por aquele mo nar ca, con ti nua até hoje, sob re gu la men ta ção
adequa da, aco lhen do a to dos que que i ram com pul sar as suas obras. O
sa lão está aber to di a ri a men te de 9 da ma nhã até duas ho ras da tar de e a
en tra da dá para a rua de trás do Car mo.

Pas san do-se por um por tão an ti go, vê-se, à di re i ta, o Ce mi tério
da Ordem Ter ce i ra dos Car me li tas. O solo está com ple ta men te co ber to
de la jes de már mo re, cada uma com bre ve ins cri ção la ti na a res pe i to do
mor to que ali jaz. As pa re des são cons tru í das em lar gu ra su fi ci en te para
dei xar, pelo lado de den tro, gran des or dens de aber tu ras que se denominam
ca ta cum bas; na di re ção ver ti cal es tão co lo ca das umas so bre as ou tras em 
dis po si ção idên ti ca à dos le i tos de um be li che. Em cada uma des sas 
ca vi da des de po si tam um ca dá ver e fe cham-na com al ve na ria, de
ma ne i ra a apre sen tar uma su per fí cie lisa. Assim é que a fren te de
cada ca ta tum ba se pres ta para ins cri ções em me mó ria do de funto que a
ocu pa.

À es quer da des sa pas sa gem fica a en tra da dos sa lões da Bi bli -
o te ca Na ci o nal e Pú bli ca. Pin tu ras de eras re mo tas e gra vu ras em mol -
du ras an ti gas ador nam as pa re des. Su bin do-se por um lan ce de es ca da
lar ga, vai-se ter à Sala de Le i tu ra. De um ex tre mo a ou tro vê em-se
mesas for ra das com pano so bre as qua is acham-se dis pos tos ma te ri a is
para es cre ver e es tan tes para sus ter os vo lu mes pe sa dos. As pra te le i ras
que se ele vam des de o so a lho até o teto es tão atu lhadas de li vros de to -
das as épo cas e em to das as lín guas. Po de-se pe dir qual quer vo lu me da
bi bli o te ca, sen tar-se à mesa e ler ou to mar apon ta men tos à von ta de.
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Encontra ram-se aí jor na is e vá ri as re vis tas eu ro péi as. Ape sar de to dos
es ses atra ti vos nun ca vi mos o sa lão che io; ao con trá rio, fre qüen te men te
vi mo-lo va zio. Não só a sala prin ci pal, mas tam bém  al gu mas al co vas
que a cir cun dam de am bos os la dos es tão ato pe ta das de li vros. As re -
cen tes aqui si ções de obras para a Bi bli o te ca não têm sido mu i to gran des 
con quan to de quan do em vez se fa çam do ta ções de ver bas para esse
fim. Toda via o nú me ro de li vros tem au men ta do de vi do a va li o sas
contri bu i ções, en tre as qua is me re cem es pe ci al des ta que as co le ções do
fi na do José Bo ni fá cio de Andra da.

As re vo lu ções e agi ta ções po lí ticas de Por tu gal ti ve ram o efeito 
de afu gen tar os li te ra tos, à pro cu ra de am bi en tes mais cal mos. Mu i tos
de les fi xa ram re si dên cia em Pa ris onde pas sa ram a pro du zir para Por tu -
gal e para o Bra sil. Além dis so Por tu gal atra ves sa atu al men te um período
de de ca dên cia li te rá ria em que a pu re za da língua lu si ta na so fre a
influên cia de le té ria dos ga li cis mos e as em pre sas edi to ras se vêem so -
bre car re ga das de tra du ções, com ex clu são qua se ab so lu ta de tra ba lhos
origi na is. Qu al quer no ve la ba ra ta dos fo lhe tins pa ri si en ses pre ci sa ser
tra du zi da para sur gir em for ma de li vro em Lis boa e no Rio de Ja ne i ro.
E, tão gran de é o nú me ro dos que se en tre gam a essa le i tu ra inú til e não 
raro  pre ju di ci al, que nin guém pro cu ra pe los tra ba lhos ori gi na is e subs -
tan ci o sos. Além do mais, o fran cês usur pou o lu gar do la tim, en tre os
bra si le i ros. Para a ma trí cu la nos ins ti tu tos su pe ri o res de en si no é in dis -
pe ná vel o seu co nhe ci men to, aliás bas tan te ge ne ra li za do. Daí a pro cu ra
dos li vros fran ce ses em de tri men to dos por tu gue ses. Para que o le i tor se 
con ven ça do que afir ma mos bas ta que se dê ao tra ba lho de exa mi nar os
mos truá ri os das li vra ri as e re pa rar como é gran de o es to que de li vros
fran ce ses. Qu a se to dos os na vi os pro ce den tes do Ha vre tra zem gran des
quan ti da des de li vros para se rem ven di dos em le i lão, sen do bas tan te
freqüen tes tais ven das. Os eu ro pe us que re gres sam às suas pá tri as ou os
bra si le i ros que vão para o es tran ge i ro, em ge ral dis põem de suas bi bli o -
te cas ao cor rer do mar te lo. Faz pena, às ve zes ve ri fi car-se, em tais
ocasiões, como é gran de a quan ti da de de li vros pro fa nos em cir cu la ção.
As obras de Vol ta i re, Vol ney e Rous se au são qua se di a ri a men te ofe re cidas
aos que fa zem ma i o res lan ces, e, para elas, há sem pre com pra do res.

A im pren sa, no Rio, é bas tan te pro lí fi ca. Edi ta qua tro diá ri os,
dois jorna is tri mes tra is e de seis a dez se ma ná ri os e jor na is de pu bli cação

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Bra sil  103



ir re gu lar. Du ran te os tra ba lhos da Assem bléia Na ci o nal, seus de ba tes
saem pu bli ca dos na  ma nhã se guin te. Os gran des jor na is não são como
nos Esta dos Uni dos, ór gãos dos par ti dos po lí ti cos. Con quan to se en tre -
guem às ve zes a ca lo ro sas dis cus sões po lí ti cas, man têm como nor ma se
con ser va rem sem pre ao lado do Go ver no e do par ti do do mi nan te. Daí
fre qüen te men te su ce der que um de ter mi na do ato do go ver no, an tes de
ser san ci o na do en con tre a opo si ção da im pren sa e de po is seja por ela
mes ma elo gi a do.

Se a opo si ção de se ja mo ver cam pa nha con tra o par ti do de
cima, tem de fun dar um jor nal ou fa zer suas pu bli ca ções em for ma de
bo le tins que são dis tri bu í dos jun ta men te com o jor nal do qual se não
pôde ser vir.

Con quis te, po rém, a mi no ria o po der, e es sas mes mas colunas
es ta rão ime di a ta men te à sua dis po si ção; mais ain da, da rão todo apo io ao 
go ver no.

Alguns jor na is se es for çam em dar in for ma ções co mer ci a is
exa tas, mas ne nhum de les pu bli ca anún ci os es te re o ti pa dos.

A ma té ria da sec ção de pu bli ci da de é al te ra da qua se di a ri a -
mente e pro cu ra da, com avi dez, por gran de nú me ro de le i to res pelo
pito res co de seu con te ú do e pela va ri e da de que apre sen ta.

No ta-se, na ca pi tal do Bra sil, um há bi to cu ri o so que se vai
for man do sob o pa tro cí nio das nu me ro sas lo te ri as auto ri za das pelo
gover no. Di ver sas pes so as cos tu mam for mar com pa nhi as para com prar
bi lhe tes e as que re si dem fora, dão or dem aos seus cor res pon den tes
para que os com prem por sua con ta. A fim de evi tar pos sí ve is trans fe -
rên ci as ou dis cus sões fu tu ras, o com pra dor anun cia pe los jor na is o nú -
me ro do bi lhe te com pra do e o nome da pes soa para quem ad qui riu.
Assim, por exem plo: “M. F. S. com prou, por or dem de J. T. Pin to, dois
me i os-bilhetes nos 1.513 e 4.817 da lo te ria em be ne fí cio do Te a tro de
Ita bo raí.” Ou “o Te sou re i ro da Com pa nhia in ti tu la da Ami gos da For tu -
na com prou por con ta da mes ma os me i os-bilhetes nos 3.885 e 5.430
da lo te ria em benefí cio da ca te dral de Go iás”.

Con so an te o hábito, as pes so as que de se jam fa zer al gu ma
publi ca ção de sa fo ra da em ge ral o fa zem em nome de uma des sas com -
pa nhi as, con quan to esse nome apa re ça às ve zes em uma dú zia de ri mas.
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Mu i tos de se me lhan tes anún ci os pa re ce ri am bas tan te sin gu la -
res en tre nós. Cer ta vez anun ci a ram que se ria can ta do um Te-Deum so -
le ne na igre ja de São Fran cis co de Pa u lo, pela fe liz res ta u ra ção da Ba hia,
de po is de su fo ca da uma re be lião na que la pro vín cia, e que sua Impe ri al
Ma jes ta de es ta ria a ele pre sen te. Alguns dias mais tar de, lia-se nos jor na is 
o se guin te avi so: “A Co mis são en car re ga da de pro mo ver o Te-Deum na
igre ja de S. Fran cis co de Pa u lo, achan do que me lhor aten de ria os sen ti -
men tos fi lan tró pi cos dos que con cor re ram para aque la ce ri mô nia re li gi o sa
re me ten do para a Ba hia o di nhe i ro ar re ca da do, a fim de ser dis tri bu í do
en tre as vi ú vas e os ór fãos, e, prin ci pal men te por que em ou tra igre ja já
se ren de ram gra ças a Deus pela res ta u ra ção, re sol veu-se que não mais
seja can ta do o Te-Deum, pelo que dá o pre sen te avi so aos in te res sa dos.”

Ou tra pu bli ca ção cu ri o sa: “Pe de-se ao Se nhor José Do min -
gues da Cos ta que pa gue à Rua São José nº 35, o seu dé bi to de se is cen -
tos mil-réis. Caso não o faça den tro de três dias, sua con du ta será re ve la -
da por es tas mes mas co lu nas bem como a for ma por que foi con tra í da
essa dí vi da.”

O exem plo que se se gue mos tra que nem o cle ro era pou pado:
“Se nhor Re da tor. – Ten do o vi gá rio de cer ta pa ró quia, a 8 do cor ren te,
de po is de ter ce le bra do mis sa com a sua afe ta ção cos tu me i ra, se vol ta do 
para o pú bli co e dito com ar zom be te i ro como não te mos fes ta hoje, va -
mos re ci tar as lita ni as, etc., devo di zer que o re ve ren do vi gá rio a que me
re fi ro, sabe per fe i ta men te o mo ti vo por que não hou ve a fes ta. Este ja,
po rém, cer to de que quan do se hou ver diss si pa do a in tri ga, a fes ta será
fe i ta. Con tu do, se ele ti ver pres sa que faça as des pe sas, pois quem reza o 
Pa dre-nosso come o pão.

“Assi na do: Um Ini mi go dos Hi pó cri tas.”
Os diá ri os do Rio de Ja ne i ro se pa re cem muito com os de

Paris, tan to no for ma to como na apre sen ta ção e na dis po si ção da matéria.
O roda pé de cada fo lha con tém le i tu ras le ves e cha mam-no Fo lhe tim.
Exa mi nan do o con te ú do do Fo lhe tim do Jor nal do Co mér cio du ran te um
ano, só en con tra mos um con to ori gi nal; os ou tros fo ram tra du zi dos do
fran cês.

A im pren sa pe rió di ca do Rio, foi, em pou cos anos, en ri que cida
com o apa re ci men to da Revis ta Mé di ca e de um jor nal tri men sal so bre
assun tos do Bra sil e do es tran ge i ro. Este úl ti mo, con du zi do com gran de
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ele va ção e es pí ri to li te rá rio, promete ser de uti li da de ao país; ain da
assim, po rém, re cor re fre qüen te men te a tradu ções. Se os bra si le i ros se
des sem ao tra ba lho de es cre ver e pen sar por si pró pri os, es ta mos cer tos
de que os es tran ge i ros logo se in te res sa ri am pela sua pro du ção li te rá ria e 
lhe da ri am o de vi do va lor.

O Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co, fun da do no Rio de Ja neiro,
em 1838, con tri bui con si de ra vel men te para des per tar o gos to li te rá rio
dos bra si le i ros. A insti tu i ção tem por fi na li da de pre cí pua co le ci o nar,
orga ni zar e pu bli car ou con ser var do cu men tos que sir vam de sub sí dio à
his tó ria e à ge o gra fia do Bra sil. Des de os seus pri mór di os o insti tu to
desper tou o in te res se de di ver sas per so na li da des de re no me. Teve
também o apo io do Go ver no. A Assem bléia Ge ral con ce deu-he uma
sub ven ção de dois con tos de réis anu a is e o Mi nis té rio dos Estran ge i ros
deu ins tru ções aos adi dos das em ba i xa das bra si le i ras na Eu ro pa, no sen -
ti do de pes qui sar e co pi ar do cu men tos de in te res se his tó ri co que pu des -
sem ser en con tra dos nos ar qui vos das vá ri as ca sas re i nan tes, com re la -
ção aos pri me i ros tem pos do Bra sil. Essa ini ci a ti va es ti mu lou o es for ço
in di vi du al e o es pí ri to de pes qui sa tan to no Impé rio como fora dele,
ten do já pro du zi do re sul ta dos in te res san tes. Du ran te o seu pri me i ro ano 
de exis tên cia o Insti tu to con se guiu qua tro cen tos mem bros cor res pon -
den tes, ten do co le ci o na do para cima de tre zen tos ma nus cri tos de vá ri os
ta ma nhos e va lo res. Os mais im por tan tes de les já fo ram di vul ga dos jun -
ta men te com im por tan tes dis cur sos e en sa i os de au to ria de seus mem -
bros. O ór gão ofi ci al des sa ins ti tu i ção é a Re vis ta Tri men sal ou Jor nal do
Insti tu to His tó ri co Bra si le i ro que pu bli ca na ín te gra as suas ses sões bem
como os do cu men tos mais im por tan tes que lhes são apre sen ta dos.
Tivemos o nos so in te res se es pe ci al men te vol ta do para os ar ti gos que
pu bli cou com re la ção aos abo rí gi nes sul-americanos bem como es bo ços 
bi o grá fi cos de bra si le i ros ilus tres.

Num sen ti do ge ral, po de-se per gun tar se ha ve rá, em lín gua
por tu gue sa mis ce lâ nea de ma i or va lor que a que se en con tra nas pá gi nas 
da Re vis ta Tri mes tral ou Jor nal do Insti tu to His tó ri co Bra si le i ro.
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Ca pí tu lo VIII

A GLÓRIA – A IGREJA – SINOS – PRÉDICAS – CENA NOTURNA 
– PRAIA DO FLAMENGO – LARANJEIRAS – LAVADEIRAS –
ASCENSÃO AO CORCOVADO – PANORAMA – DESCIDA PELO
AQUEDUTO – A NOITE NAS FRALDAS DO CORCOVADO –
BOTAFOGO – PRAIA VERMELHA – COPACABANA – PÃO DE
AÇÚCAR – JARDIM BOTÂNICO.

Nossa pri me i ra re si dên cia no Rio de Ja ne i ro foi em casa 
do Rev. Spa ul ding, no Lar go da Gló ria. O pré dio que ocu pá va mos ficava
mes mo em fren te à pra ia, olhan do para o es pa ço li vre, ao pé da mon tanha
do lago opos to, tão acer ta da men te de no mi na do Lar go.

O tra pi che para atra ca ção de bar cas da que la re don de za toda
es ta va si tu a do jus ta men te em ba i xo de nos sa ja ne la, e a vis ta do por to
que de lá des fru tá va mos era de be la za in des cri tí vel.

Fron te i ros à  nos sa casa, lá es ta vam a ilha e o for te de Villegag non, 
o ancora dou ro re ple to de na vi os de guer ra, a pi to res ca Pra ia Gran de,
e, ao longe, re ma tan do a pa i sa gem, a ser ra dos Órgãos. À es quer da
passava uma rua mo vi men ta da que li ga va o ba ir ro ao cen tro co mer ci al da
ci dade, ven do-se, ain da, o Jar dim Pú bli co, com seus mo nu men tos
de granito e o morro do Cas te lo en ci ma do pelo pos to se ma fó ri co,
pela  ve lha igre ja de São Sebastião e pelo an ti go Co lé gio de San to Iná cio 





de Lo i ola. Ain da à es quer da, po rém mais pró xi mo de nos sa casa, erguia-se
o mor ro da Gló ria. Em suas fral das ín gre mes as sen ta va-se a igre ja de
Nos sa Se nho ra da Glória, em cons tru ção oc to go nal, cuja des cri ção
costuma ocu par lu gar des ta ca do em to das as des cri ções da urbs flu mi nis.
Além des se pi to res co abre-se a sa í da da bar ra, ba li za da, de um lado, pelo 
Pão de Açú car e, de ou tro, pelo For te de San ta Cruz.

Nada pode ha ver de mais ro mân ti co que os ca mi nhos do
morro da Gló ria. So be-se pri me i ra men te por uma ve re da ín gre me,
pavi men ta da e la de a da de mu ros de pe dra com por tões nu me ra dos
como se abris sem para jar dins e re si dên ci as. A es tra da não dá pas sagem
para ve í cu los e ori en ta-se em to das as di re ções do qua dran te. Em
frente à igre ja, abre-se am plo adro de onde se des cor ti na pri mo ro sa
pa i sa gem, gran de par te da qual cons ta da gra vu ra a que nos re fe ri mos.
A igre ja não é gran de nem rica em sua or na men ta ção, mas é bas tan te
fre qüen ta da. A pri me i ra im pe ra triz cos tu ma va lá fa zer suas ora ções.
De po is de sua mor te, D. Pe dro I, em me mó ria à es po sa – ao que se
pre su me –, ia ou vir mis sa na Gló ria aos sá ba dos.

A Fa mí lia Impe ri al man tém ain da o há bi to de vi si tar a igre ja
di ver sas ve zes por ano. Lá es tá va mos cer ta ma nhã bem cedo quan do o
jo vem Impe ra dor e suas au gus tas ir mãs se ajo e lha ram  no meio do
povo, para ou vir mis sa. Qu an do se le van ta ram para  sair, toda a as sis tên -
cia se gru pou em tor no de les, an si o sa por be i jar a mão do Impe ra dor. O 
mo nar ca ace deu ao de se jo dos pre sen tes com gra ça e na tu ra li da de e a
cena que se de sen ro lou a se guir tra du ziu com elo qüên cia o na tu ral
trans bor da men to do afe to po pu lar para com o jo vem so be ra no. Na torre
da igre ja, como aliás na de to das as ou tras, exis te um car ri lhão no qual,
em cer tas oca siões, per pe tram in ter mi ná vel ba da lar. Para quem não está
acos tu ma do, é sin gu lar essa tre men da ba ru lhe i ra pro du zi da pe los si nos
de to das as igre jas e con ven tos to can do ao mes mo tem po em ba da la das
rá pi das, du ran te ho ras con se cu ti vas, como ge ral men te acon te ce em
véspe ras de di as-santos.

Cer to sá ba do à tar de em que os si nos da Gló ria re pi ca vam
com ve e mên cia, gal ga mos o mor ro a ver por que mo ti vo con vo ca vam
os fiéis. A igre ja es ta va toda ilu mi na da, e, no adro, al gu mas pes so as
passea vam con tem plan do a vis ta des lu mbran te; to da via nin guém se
dispunha a apre ci ar o bri lho das ve las den tro do tem plo!
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Não há pre gão em dias úte is; por duas ve zes, po rém, ti ve mos
oca sião de ou vir pré di cas du ran te ce ri mô ni as fes ti vas. Ao lado les te da
nave há um púlpito ele va do cujo aces so se dá por en tre as pa re des in terna 
a ex ter na. Foi aí que, cer ta oca sião du ran te a Qu a res ma, ou vi mos uma
prá ti ca, de po is da mis sa.

Qu an do o sa cer do te sur giu no púl pi to os fiéis imedi a ta -
mente des vi a ram a aten ção do al tar-mor, para a es quer da onde o pa dre 
ia fa lar. O ser mão foi en tu siás ti co e ve e e men te. No meio da pre ga ção
o ora dor pa rou re pen ti na men te, e, le van tan do nas mãos um pe que no
cru ci fi xo de ma de i ra, pôs-se a orar ao seu mes tre e Se nhor. O povo,
cuja ma i or par te es ta va sen ta da em fi le i ras, no chão jun ca do de fo lhas,
ba i xou a ca be ça, pa re cen do as so ci ar-se à ora ção do sa cer do te. Este
pros se guiu o ser mão, e, ao ter mi nar, todo o povo se pôs de jo e lhos,
ba ten do no pe i to como o pu bli ca no das Escri tu ras.

O segun do ser mão que ou vi mos foi na fes ta de Nos sa
Senho ra da Gló ria e cons tou tão-somente no lou vor de suas vir tu des.
Tra ta va-se de um dos mais po pu la res ora do res sa cros e o sa cer do te
estava con vic to de que o tema es co lhi do lhe ofe re cia cam po ili mi ta do.
Em sua ora ção só usou su per la ti vos: “As gló ri as da San tís si ma Vir gem
não po dem ser com pa ra das às das cri a tu ras, só às do Cri a dor.” “Ela
fez tudo quan to Cris to fez, me nos mor rer com ele”. “Je sus era
indepen den te do Pai, mas, não de sua Mãe.”

De sen vol veu toda a sua ora ção em tor no des sas idéi as sem 
ter tido opor tu ni da de de se re fe rir ao ar re pen di men to do pe ca dor ou à
fé em nos so Se nhor Je sus Cris to.

Além da igre ja, di ver sos ca mi nhos vão ser pe an do pela
encos ta, em di re ção às nu me ro sas mo ra di as ele gan tes que co brem o
mor ro, des de a pra ia até o topo. Às mar gens dos ca mi nhos vê em-se,
ge ral men te, se bes flo ri das de mi mo sas; de vez em quan do de pa ra-se
uma gran de ár vo re co pa da, pon ti lha da de or quí de as, e todo esse
cená rio mag ní fi co está cons tan te men te en vol to numa fres cu ra e
serenidade que di fi cil men te se po de ria ima gi nar se ri am en con tra das nas
cer canias de uma ci da de sob o sol tro pi cal. Aqui tam bém o aman te da 
na tu re za po de rá ter idéia do en can ta men to de uma no i te ca ri o ca de
que nos fala Von Mar ti us.
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“Por so bre toda a re gião pa i ra uma ne bli na de li ca da e trans -
pa ren te. A lua bri lha en tre nu vens pe sa das, de for ma ção ca pri cho sa.
O con tor no dos ob je tos, por sua luz ilu mi na dos, tor na-se ní ti do e
pre ci so, en quan to uma pe num bra má gi ca nos rou ba à vis ta os que a
não re ce bem de  che io. Na at mos fe ra tudo é se re ni da de e as mi mo -
sas, fe cha das as fo lhas, dor mem imó ve is sob as co pas es cu ras das
man gue i ras, das ja que i ras e dos jam be i ros. Às ve zes uma ra ja da de
ven to pas sa e faz fre mir as fo lhas de um ca ju e i ro; a gru mi xa ma e a pi -
tan gue i ra, as sus ta das, de i xam cair uma chu va de flo res cor de neve,
per fu mo sas; os le ques ma jes to sos das pal me i ras ba lan çam-se len ta -
men te so bre as ár vo res me no res, como sím bo los de paz e de tran qüi -
li da de. O tri lar agu do das ci gar ras e dos gri los e o co a xar con tí nuo
das rãs for mam uma es pé cie de zum bi do cons tan te que nos en che a
alma de su a ve me lan co lia. De quan do em quan do uma lu fa da de
perfu me em bal sa ma os ares e as flo res no tur nas, abrin do os seus cálices,
nos vão enebri an do aos pou cos com sua fra grân cia. Ago ra são os
cachos de pa u lí ni as ou as flo res de la ran je i ras. Logo mais os tu fos da
eu pa tó ria ou os ca chos de flo res das pal me i ras abrem-se re pen ti na -
men te e vão as sim man ten do uma su ces são con tí nua de per fu mes. Si -
len ci o sa men te, o mun do ve ge tal, ilu mi na do por mi ría des de pi ri lam -
pos, como ou tras tan tas es tre las er ran tes, em pol ga a no i te com seus
odo res de li ci o sos. Co ris cos ru ti lan tes ris cam o céu no ho ri zon te, sem 
ces sar, e con vi dam o es pí ri to a se ele var, em ale gre con tem pla ção, às
es tre las cuja cin ti la ção en che nos sa alma de um  pres sen ti men to de
ma ra vi lhas ain da mais ex tra or di ná ri as.”

Des cen do pelo lado opos to do mor ro da Gló ria che ga-se à
pra ia do Fla men go, cujo nome pro vém da aves de igual nome que
costu ma vam fre qüen tá-la. Ao lon go des sa pra ia es ten de-se um cor rer de 
es plên di das re si dên ci as. Seus mo ra do res de li ci am-se com a bri sa que
vem do mar e go zam no i te e dia o mur mú rio rit ma do das on das. Pa ra le -
la men te à pra ia cor re a Rua do Ca te te, im por tan te ar té ria que liga o
Bota fo go à ci da de. A cer ca de meio ca mi nho en tre este ba ir ro e o centro
fica o das La ran je i ras. Lím pi do ar ro io sal ti ta no fun do de um pre ci pício
ca va do nas fral das do Cor co va do. Pas se an do-se pe las mar gens podem-se
con tem plar inú me ras la va de i ras den tro d’água ba ten do rou pa sobre as
pe dras que se so bre le vam à cor ren te. Mu i tas de las saem da cidade
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pela ma nhã, com enor me trou xa so bre a ca be ça, e vol tam à tarde
com toda ela já la va da e en xuta. Em di ver sos lu ga res vê em-se pe quenos
fogões im pro vi sa dos onde pre pa ram as re fe i ções e gru pos de cri an ças
brin can do pelo chão, al gu mas das qua is já gran di nhas, correm atrás
das mães. As me no res, po rém, vão pendura das à cos ta das es cra vas
sobre car re ga das com a mala de rou pas. A gra vu ra que se segue mos tra
a ma ne i ra pela qual es sas co i ta das car re gam seus re ben tos por toda
parte.

Faz lem brar o sis te ma ado ta do pe los ín di os nor te-americanos. 
To da via, os di fe ren tes mé to dos de atar as cri an ças em po si ção fixa
produ zem efe i tos di ver sos. A tá bua di re i ta so bre a qual os ín di os amar -
ram os re cém-nascidos dá-lhes o por te erec to pelo qual se tor na ram
pro ver bi a is; en tre tan to, a po si ção re cur va da em que as ne gras amar ram
as per nas das cri an ças em tor no de seu cor po fre qüen te men te as de forma
pelo res to da vida.
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No vale das La ran je i ras exis te um olho-d’água mi ne ral que,
em cer tas épo cas do ano, é mu i to pro cu ra do. De no mi na-se Água Fér rea, 
em alu são às suas pro pri e da des mi ne ra is. Nes te pon to gal ga-se a es tra da 
que con duz ao Cor co va do.

O pri me i ro pas se io que o vi si tan te deve fa zer no Rio de Ja neiro
é uma ex cur são ao Cor co va do. Po de-se su bi-lo a ca va lo até bem próx mo 
ao cume. O iní cio da jor na da deve ser pela ma nhã bem cedo, en quan to
o ar está fres co e em bal sa ma do e o or va lho ain da ume de ce a fo lha gem.
A ram pa não é mu i to for te ape sar de es tre i ta e de si gual, ten do já sido
sulcada pela ero são. A ma i or par te da mon ta nha é re co ber ta por es pes sa 
mata ria cuja con tex tu ra se vai mo di fi can do com a al tu ra e na qual pro li -
feram as mais ra ras e lu xu ri an tes es pé ci es ve ge ta is. Mais para o topo do
mor ro, as gran des ár vo res se tor nam cada vez mais ra ras ao mes mo
tempo que au men ta o nú me ro de fe tos e de bam bus. Por todo o per curso
po dem-se apre ci ar ar bus tos flo ri dos e or quí de as. A não lon ga dis tân cia
do cume exis te um ran cho onde cer ta vez pa ra mos para al mo çar em
com pa nhia dos ami gos com os qua is fi ze mos a as cen são.
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Nes se pon to de i xam-se os ani ma is e, de po is de al guns minutos a 
pé, che ga-se ao âma go do ma ta gal. Mais para cima, a ro cha é co ber ta
ape nas por uma leve ca ma da de ter ra e só de raro em raro vê em-se
arbus tos ra quí ti cos agar ra dos às frin chas das pe dras. O que de ba i xo da
monta nha pa re ce ape nas um pon ti nho é, na re a li da de, uma ro cha enorme,
des ta ca da do mor ro, ex ce to na base por onde se gal ga, e ca paz de
susten tar so bre ela cin qüen ta pes so as, to das apre ci an do o pa no ra ma ao
mes mo tem po. Para evi tar aci den tes fin ca ram ao re dor da pe dra al guns
pos tes de fer ro so bre os qua is mon ta ram uma gra de do mes mo ma te ri al. 
A não ser este tra ba lho da mão do ho mem, tudo o mais é obra da natureza,
em toda a sua ori gi nal su bli mi da de.

A al ti tu de da mon ta nha, 709 me tros, é su fi ci en te para pro por ci o -
nar ao ob ser va dor o ma i or e o mais belo pa no ra ma ja ma is con tem plado por
olhos hu ma nos. De lá de cima des cor ti nam-se o por to e as ilhas; as for -
talezas e o mo vi men to da baía; toda a ci da de, de São Cris tó vão ao Botafogo;
de um lado, o Jar dim Bo tâ ni co e a La goa das Fre i tas, a Ti ju ca, a Gá vea, o
Pão de Açú car, as ilhas de fora da bar ra, o oce a no sem li mi tes; de ou tro, a
su ces são ci cló pi ca de mon ta nhas e de pra i as. A at mos fe ra es ta va lím pi da e
trans pa ren te quan do lá es ti ve mos e, por mais que con tem plás se mos aque le
pa no ra ma des lum bran te, mag ní fi co, os nos sos olhos ja ma is se far ta vam. Pe -
las en cos tas do mor ro vá ri os fi le tes de água des cem sal ti tan do, e, por meio
de ca na le tas ar ti fi ci a is, to dos es ses pe que nos cur sos são apro ve i ta dos para
ali men tar o aque du to. De re gres so, se gui mos o tra ça do des sa obra no tá -
vel, ten do atin gi do a ci da de pe los ar cos que li gam o mor ro de San ta Te -
re sa ao de San to Antô nio; e, – é pre ci so que fri se mos – esta par te do
per cur so não é me nos in te res san te aos apre ci a do res da na tu re za. Por to -
dos os la dos vê em-se ne gros mu ni dos de re des de filó, apa nhan do bor -
bo le tas mul ti co res e ou tros in se tos que se en con tram es vo a çan do pelo ca -
mi nho, pou san do na fo lha gem e nas flo res das mar gens.

Vá ri os es cra vos são, des de pe que nos, in dus tri a dos na caça e con ser -
va ção de es pé ci mes en to mo ló gi cos e bo tâ ni cos, e as sim é que com o tem po
or ga ni zam co le ções imen sas. Em casa des ses ne gros fa zem ren dez-vous os na tu -
ra lis tas ama do res que, quan do to ma dos do en tu si as mo ca rac te rís ti co,
acham-nas tão in te res san tes quan to as acha ram Von Spix e Von Mar ti us, cu jos
eru di tos tra ba lhos so bre a his tó ria na tu ral bra si le i ra podem ser com pa ra dos
aos de Hum boldt e Bon pland re la ti va men te ao Mé xi co e à Co lôm bia.
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O aque du to é um ca nal co ber to, fe i to de can ta ria que, do ta do
de cer ta de cli vi da de e de res pi ra dou ros a de ter mi na das dis tân ci as, pas sa, 
ora por ba i xo, ora pela super fí cie da ter ra. Os pa no ra mas que daí se
descor ti nam ex ce dem a toda des cri ção, tal a sua va ri e da de e be le za. À
di re i ta vê em-se o vale das La ran je i ras, o Lar go do Ma cha do, o Ca te te, a
en tra da do por to e o mar alto; aco lá, con fi nan do com a ou tra en cos ta
do mor ro, po dem-se con tem plar o Cam po da Acla ma ção, a Ci da de
Nova, o es plên di do su búr bio do Enge nho Ve lho, e, bem lon ge, a ex tre -
mi da de su pe ri or da baía, cer ca da de mon ta nhas e pon ti lha da de ilhas.
Final men te, mes mo aci ma do Con ven to de San ta Te re sa, pá ra-se para
apre ci ar uma bela vis ta da ci da de. Só os mor ros de San to Antô nio e do
Cas te lo im pe dem que des te pon to se des cor ti ne a ma i or par te da ci da de. 
Entre tan to, a nes ga que se per ce be en tre es sas duas emi nên ci as já é
bastan te bela e o olhar do ob ser va dor pou sa com pra zer so bre essa
extra or di ná ria com bi na ção de obras de arte e de be le zas na tu ra is. A igre -
ja de Nos sa Se nho ra da Lapa, o Pas se io Pú bli co com suas ár vo res e mo -
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nu men tos e o enor me pré dio do Con ven to da Aju da cons ti tu em pon tos 
mar can tes nes se pa no ra ma.

Que ine fá vel re pou so nos pro por ci o na vam ao es pí ri to e
como nos ale gra vam as ce nas que con tem plá va mos pela ma nhã ou ao
cair da tar de, quan do, à pro cu ra de exer cí cio ou de so li dão, ía mos pas sear
pelo Mor ro de San ta Te re sa. To da via, de um dos nos sos pas se i os por
aque las pa ra gens, con ser va mos re cor da ções de emo ções bas tan te vi vas.
Foi jus ta men te em nos sa pri me i ra as cen são pelo Aque du to e os fa tos
que pas sa mos a nar rar ocor re ram logo de po is de ter mos des ci do o Cor -
co va do. Estan do a ca va lo, não pres ta mos bem aten ção na dis tân cia.
Acom pa nha va-nos, por essa oca sião, nos sa es po sa que saía de casa pela
pri me i ra vez após uma en fer mi da de de que se res ta be le ce ra, ha via pou -
co. A be le za pa no râ mi ca que nos ia em pol gan do à me di da que su bía mos 
len ta men te em di re ção à base do Cor co va do fez-nos es que cer as ho ras.
A cer ta al tu ra con clu í mos que po de ría mos tão fa cil men te che gar em
casa via La ran je i ras como se vol tás se mos por San ta Te re sa. Aper ta mos
o pas so e pe ne tra mos pe los va les som bri os que cor rem pela base da
mon ta nha, jus ta men te no mo men to em que o sol po en te ati ra va os seus
úl ti mos ra i os ao ele va do cume. A nos sa au sên cia das la ti tu des tem pe ra -
das não ti nha sido su fi ci en te men te lon ga para que nos ti vés se mos ha bi -
tu a do ao rá pi do cre pús cu lo dos Tró pi cos. Antes de nos aper ce ber mos
da apro xi ma ção da no i te, já as tre vas ha vi am en vol vi do tudo e o seu ne -
gror pa re cia pior com pa ra do à cla ri da de de pou co an tes. Mal se po dia
dis cer nir o es tre i to ca mi nho co le an te, e cada pas so que dá va mos pa re cia 
nos con du zir mais para den tro de um in fi ni to la bi rin to es cu ro. À me di da 
que ca mi nhá va mos lem brá va mo-nos de que di ver sos au to res afir mam
se rem es sas pa ra gens es con de ri jos de es cra vos egres sos e de sal te a do res. 
Vi e ram-nos, en tão, à men te ce nas de hor ror que mais agra va ram a im -
pres são ca u sa da pe las tre vas. Era tar de para vol tar mos por ou tro ca mi -
nho, e, a con ti nu ar mos à fren te, pa re cia que nos en re dá va mos cada vez
mais. O pâ ni co é sem pre con ta gi o so, e, con quan to nos sa com panhe i ra
não nos des se a per ce ber seu ner vo sis mo, co me ça mos a nos inqui e tar
por ela. Entre tan to, con ti nu a mos ca mi nhan do len ta e cu i da do sa men te,
gui a dos pelo ins tin to quan do a vis ta não nos po dia au xi li ar. Não nos
lem bra mos de ter ja ma is ex pe ri men ta do ta ma nha sen sa ção de alí vio
quan do, de po is de atra ves sar mos o úl ti mo ma ci ço de ve ge ta ção e de
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des cer mos em di re ção ao vale, nos en con tra mos nas Águas Fér re as, e,
por tan to, no ca mi nho cer to. Ga nha mos logo ruas ilu mi na das, e, ao che -
gar mos em casa às oito ho ras, em vez de à meia-no i te, como re ceá vamos
che gar, ti ve mos a im pres são de que os mo men tos ha vi am sido ho ras.

Pro va vel men te ne nhu ma ou tra ci da de do mun do po de rá ser
com pa ra da ao Rio de Jane i ro na va ri e da de, be le za e in te res se que
desper tam os as pec tos de seus ar re do res. A baía se mi cir cu lar de Bo ta fogo e
a ca de ia de mon ta nhas que a cir cun da cons ti tu em um dos qua dros mais
ex tra or di ná ri os que se po dem con tem plar na na tu re za. À di re i ta, o
Cor co va do ele va seu cume al ta ne i ro so bre tudo que lhe fica em re dor; à
es quer da, fica o Pão de Açú car fa mo so; ao cen tro e a gran de dis tân cia,
vê-se um imen so tron co de cone gra ní ti co. Vis ta à dis tân cia, essa mon -
ta nha as se me lha-se à pri meira vela de topo do mas tro di an te i ro dos
vele i ros, daí o seu nome de Gá vea. Entre esta mon ta nha e o Pão de
Açú car fica um gru po de três pi cos que tem o nome  de Três Irmãos. A
ca be ça de um de les se des ta ca so bre a dos ou tros e or gu lho sa men te se
in cli na para o oce a no que lhes rola aos pés. Na base do Pão de Açú car
fica a Pra ia Ver me lha, re gião bas tan te fér til cujo nome pro vém da cor da 
ter ra. A pra ia vai des de o for te de São João, de um lado, até o da Pra ia
Ver me lha, à es quer da do Pão de Açú car. Este úl ti mo for te abri ga os
recru tas do exército: mu i tos de les são po bres ín di os do Ama zo nas,
indus tri a dos no ma ne jo das ar mas. No tem po do pri me i ro Impe ra dor,
esse lo cal foi te a tro de san gren ta re vol ta de sol da dos ale mães.

A pra ia que fica além do Pão de Açú car cha ma-se Co pa ca bana.
Algu mas chou pa nas de pes ca do res e vá ri as mo ra di as an ti gas per ten centes
aos pro pri e tá ri os dos ter re nos abri gam to dos os ha bi tan tes da re gião.
De acor do com os in for mes que nos pres tou o Sr. Do min gos Lo pes,
essa pra ia foi, an ti ga men te, mu i to mais habitada que hoje. Tra va mos
conhe ci men to com esse se xa ge ná rio jo vi al por oca sião de uma de nossas
vi si tas a Co pa ca ba na. Des cre veu-nos en tão as ra di ca is trans for ma ções
por que pas sou a ci da de, des de a sua me ni ni ce, quan do S. Fran cis co de
Pa u la nada mais era que uma la goa po vo a da de rãs e o que lhe fi ca va
além, não mu i to melhor, con quan to se des ta cas sem al gu mas ca sas
baixas e mes qui nhas. A are ia des sa pra ia é tão bran ca quan to a es pu ma
que so bre ela o mar lan ça. Quem qui ser se de li ci ar em ou vir o mur mú -
rio sur do das on das que vêm do Atlân ti co, ro lan do, não po de rá es co lher 
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pon to mais con ve ni en te; e, ten do-se uma vez apre ci a do o es pe tá cu lo
subli me das on das que nos vêm ren der ho me na gem, de ras tro, aos pés,
sen ti mos sem pre o de se jo de no va men te con tem plar essa be le za imen sa. 
De ve mos aqui di zer que, con quan to ti vés semos es ta do em to dos os
lados do Pão de Açú car, co lhen do mi ne ra is e conchas, nas pe dras
fragmen ta das de sua base, ja ma is sen ti mos de se jo de gal gá-lo. Entre tanto,
ten do di ver sos de nos sos con ci da dãos ma ni fes ta do se me lhan te von ta de, 
dare mos a se guir bre ves no tí ci as das vá ri as ten ta ti vas fe i tas nes se sen tido.

Di zem que um ofi ci al in fe ri or da ma ri nha nor te-americana foi o
pri me i ro a con ce ber e exe cu tar o ar ro ja do pla no de es ca lar suas es car pas
ro cho sas. To da via, há quem que i ra re i vin di car essa gló ria para um ma ri nhe i -
ro aus tría co. Seja qual te nha sido o pri me i ro a su bir ao Pão de Açú car, o
fato é que a pri me i ra mu lher a ten tar a em pre sa foi D. Amé ri ca Ves pu ci, em 
1838: ten do, po rém, fa lha do a dama ou sa da, po de-se su por que, por um
ges to de ca va lhe i ris mo, os mo ços se ti ves sem, des de en tão, de sin te res sa do
da ten ta ti va. Mais tar de, po rém, ou tros, afron tan do gra ves pe ri gos e mes mo 
cor ren do ris cos de vida, con se gui ram atin gir o topo da pe dra.

O Jar dim Bo tâ ni co fica ao po en te do Bo ta fo go. O ca mi nho
que lá vai ter é are no so e as vi zi nhan ças do Jar dim são ape nas es cas sa -
men te ha bi ta das. Con si de ra-se ge ral men te que o lo cal foi mal es co lhi do,
pois, além de fi car mu i to lon ge da ci da de, a ter ra não é lá mu i to fér til.
Con tu do, cons ti tui pas se io bas tan te fre qüen ta do. É um pró prio do gover no 
im pe ri al e a Assem bléia Na ci o nal  con sig na uma ver ba anu al para o seu
custeio e me lho ra men to. Entre tan to, até a épo ca pre sen te, é mais famoso
pelo que po de ria ser do que pelo que de fato é. Mu i to fi ze ram, de iní cio, 
no sen ti do de acli mar, no Bra sil, de ter mi na dos ve ge ta is in di a nos e as sim 
é que en tre os es pé cimes que lá se acham en con tram-se ca ne la,
cravo-da-índia, pi men ta e chá. Ulti ma men te as gran des no gue i ras da
Índia e cas ta nhe i ros da Su ma tra, que ha vi am sido plan ta dos tão-somente
pela som bra que propor ci o nam, vêm ce den do lu gar às amo re i ras e
outras ár vo res fru tí fe ras que, além de som bre ar os pas se i os, ofe re cem
no vas pos si bi li da des de pro du ção ao país.

Aguar da-se com an si e da de o dia em que a ca pi tal do Bra sil
pos sa exi bir algo que de fato me re ça o nome de Jar dim Bo tâ ni co e onde 
flo res çam as mais va li o sas es pé ci es in dí ge nas bem como as ali e ní ge nas
que já se te nham acli ma do ao país. Con tu do, me re cem re gis tro os es for -
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ços des pen di dos para se es ta be le ce rem tais jar dins tan to no Rio de Ja ne i -
ro como nas pro vín ci as. Nes se sen ti do até mes mo o fra cas so é mais no -
bre que o des ca so que vo tam ao as sun to, em cer tos pa í ses; e, con quan to 
seja de la men tar esse es ta do de co i sas, o bo tâ ni co deve se con so lar com
ima gi nar o que po de ria ser o jar dim e pro cu rar con for tar-se com a idéia
do que ain da se po de rá re a li zar sob esse céu ma ra vi lho so.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ca pí tu lo IX

AÇÃO MISSIONÁRIA – A BÍBLIA NO BRASIL – ANSEIO
POPULAR PELAS ESCRITURAS – NATUREZA E EFEITOS DA
OPOSIÇÃO À SUA DIVULGAÇÃO – GRANDE CIRCULAÇÃO
DAS ESCRITURAS – CATOLICISMO – DIAS SANTIFICADOS – A
POMPA DAS CERIMÔNIAS RELIGIOSAS – O ENTRUDO – A
PROCISSÃO DE QUARTA-FEIRA DE CINZAS – IMAGENS –
ANJOS – DOMINGO DE RAMOS – SEMANA SANTA –
PROCISSÕES PRECATÓRIAS – CORPUS CHRISTI – PADROEIROS 
DO FOGO E DO BARULHO.

L ogo após nos sa che ga da ao Rio de Ja ne i ro, ti ve mos a
hon ra de ser admi ti dos nos tra ba lhos mis si o ná ri os di ri gi dos pelo nos so
co le ga Rev. Spa ul ding. Ocu pa va-se en tão ele de uma es co la di ur na para
cri an ças bra si le i ras e es tran ge i ras que ha via aber to na Rua do Ca te te,
além de uma flo res cen te es co la do mi ni cal. Di ri gia tam bém o cul to, do -
min go à no i te, em um con for tá vel sa lão onde ha bi tu al men te se re u nia
se le ta as sis tên cia com pos ta, prin ci pal men te, de mem bros das co lô ni as
in gle sa e ame ri ca na para orar e ou vir a pre ga ção dos Evan ge lhos. De di -
ca va as ma nhãs de do min go aos in te res ses es pi ri tu a is dos ho mens do
mar. Na fal ta de ca pe lão efe ti vo, ti nha ele sido con vi da do pelo Comodoro
Nichol son, para di ri gir o cul to a bor do da fra ga ta Inde pen dên cia, ca pi tânia da 
base na val do Rio de Ja ne i ro. Não só pre ga va aí aos do min gos como



tam bém fa zia pro fu sa dis tri bu i ção de fo lhe tos e pu bli ca ções re li gi o sas
de i xa das em quan ti da de pelo Rev. O. M. John son, que pou co tem po an -
tes ha via es ta do a ser vi ço no Rio de Ja ne i ro, sob o pa tro cí nio da Asso ci -
a ção Ame ri ca na Pró-Marinheiros. A cir cu la ção das Sa gra das Escri tu ras
em por tu guês – que é a lín gua do país – cons ti tu ía a nos sa mis são pre cí -
pua. Até en tão ja ma is se ha vi am fe i tos es for ços sis te má ti cos para uma
lar ga di vul ga ção da Bí blia nes se vas to e in te res san te país. Em épo cas an -
te ri o res, di ver sas cen te nas de exem pla res da Bí blia e do Novo Tes ta -
men to, im pres sos pe las so ci e da des bí bli cas in gle sa e nor te-americana,
ha vi am sido in tro du zi dos no Bra sil por in ter mé dio de vi a jan tes co mer ci -
a is, e, em al guns ca sos, gran de foi o in te res se ma ni fes ta do pela sua di -
vul ga ção, con quan to, num sen ti do ge ral, pou co es for ço se te nha des -
pen di do nes se sen ti do. Ape sar de tudo, po de-se com se gu ran ça con clu ir 
que o nú me ro de exem pla res do Li vro Sa gra do pos to nas mãos do povo 
foi ma i or en tão do que em qual quer ou tra oca sião. De fato, con quan to a 
Bí blia não te nha sido pro i bi da no Bra sil, uma vez den tro das re co men -
dações da Igre ja Ro ma na, mes mo as sim era com ple ta men te des co nhecida
em ver ná cu lo, por não se ha ver o cle ro es for ça do em di vul gá-la. Quantos
exem pla res da Vul ga ta la ti na exis ti ri am nas bi bli o te cas dos mos te i ros e
dos sa cer do tes não o po de mos sa ber, mas, sem dú vi da, se ri am em maior
nú me ro que os de uso cons tan te.

O povo, po rém, não era de for ma al gu ma res pon sá vel por tal
si tu a ção. Onde po de ria ter ido pro cu rar a pa la vra da re ve la ção se não em 
sua mãe-pátria? Mas, Por tu gal ja ma is pu bli ca ra as Sa gra das Escri tu ras
nem per mi ti ra sua cir cu la ção a não ser quan do acom pa nha da de no tas e
co men tá ri os de vi da men te apro va dos pelo cen sor in qui si to ri al. A Bí blia
não cons ta va da re la ção dos li vros que po di am ser ad mi ti dos em suas
co lô ni as sob o re gi me da do mi na ção ab so lu ta. Entre tan to, por oca sião
de sua in de pen dên cia po lí ti ca, os bra si le i ros ado ta ram uma cons ti tu i ção
libe ral e to le ran te. Embo ra ti ves se o Esta do ofi ci a li za do a Re li gião Católica
Apos tó li ca Ro ma na, per mi tia o li vre exercício de to das as for mas de
culto con tan to que não em pré di os “com a apa rên cia ex ter na de templo”.
A lei bá si ca pro i bia ain da as per se gui ções de ca rá ter re li gi o so. A to le rân -
cia e a li ber da de re li gi o sa fo ram aos pou cos se in fil tran do no povo, daí
es tarem mu i tos pre pa ra dos para re ce ber com sim pa tia qual quer
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movi men to que lhes des se aqui lo de que até en tão ha vi am sido sis te ma -
ti ca men te pri va dos: as Sa gra das Escri tu ras. Os exem pla res ex pos tos à
ven da e anun ci a dos pela im pren sa en con tra ram logo com pra do res, não
só na ci da de, mas tam bém nas pro vín ci as dis tan tes.

Na sede de nos sa mis são, mu i tos li vros fo ram dis tri bu í dos
gra tu i ta men te, e, em di ver sas oca siões, deu-se o que se po de ria cha mar
ver da de i ra “cor ri da” de pre ten den tes ao Li vro Sa gra do. Uma de las teve
lu gar logo após nossa che ga da. Ten do se es pa lha do a no tí cia de que
havía mos re ce bi do bom su pri men to des ses li vros, nos sa casa fi cou logo
li te ral men te che ia de pes so as de to das as ida des e con di ções: des de os
ve lhos de ca be los bran cos até os me ni nos tra ves sos, do fi dal go ao po bre 
es cra vo. A ma i or par te das cri an ças e dos ca ti vos vi nha na qua li da de de
men sa ge i ros, tra zen do re ca dos dos seus pais ou se nho res.15 Esses bi lhe -
tes eram in va ri a vel men te re di gi dos em lin gua gem re ve ren te e não raro
suplican te. Alguns eram de vi ú vas po bres por que não dis pu nham de
recur sos com que com prar li vros para seus fi lhos e que ri am os Tes ta -
men tos para as cri an ças le rem na es co la. Um de les era as si na do por um
mi nis tro do Impé rio que nos pe dia exem pla res das Escri tu ras para toda
uma es co la fora da ci da de.

Entre os ca va lhe i ros que nos pro cu ra ram pes so al men te,
conta vam-se di ver sos di re to res e pro pri e tá ri os de co lé gi os bem como
mu i tos es tu dan tes de adi an ta men tos diver sos. Tra du ções fran ce sas e
ingle sas, bem como por tu gue sas, eram às ve zes pro cu ra das por fi ló lo gos 
ama do res. Com ale gria e emo ção fo mos ce den do os pre ci o sos li vros,
como me lhor nos pa re ceu. Sen do essa a pri meira dis tri bu i ção de tal
natu re za, che ga mos a re ce ar que hou ves sem con cer ta do al gum pla no
para ar re ca dar e des tru ir os li vros que dis tri bu ía mos ou para nos en volver
nal gu ma es pé cie de di fi cul da de. As nos sas apre en sões fo ram, po rém,
logo dis si pa das por inú me ros fa tos que ti ve mos oca sião de ob ser var.
Além dis so, to dos os que nos fo ram pro cu rar ex pres sa ram-se com toda
re ve rên cia e ou vi ram com pro fun da aten ção o que lhes dis se mos com
res pe i to a Cris to e à Bí blia. Não se po de ria pre su mir, en tre tan to, que
fos se pos sí vel di vul gar ao mes mo tem po tan tas ver da des das Escri tu ras,
sem pro vo car o ci ú me de cer ta par te do cle ro. Pois, mu i to pelo con trário,
entre os que nos fo ram pe dir Bí bli as, en con tra vam-se di ver sos sa cer dotes.

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Brasil  123

15 Vide apên di ce.



Um pa dre bas tan te ido so que nos foi pro cu rar pes so al men te e a quem,
por es pe ci al de fe rên cia, de mos exem pla res em por tu guês, fran cês e inglês,
dis se-nos ao sair: “Isto nun ca se fez no Bra sil”. Ou tro en vi ou-nos um
bi lhe te em fran cês pe din do “L’Ancien et le Nou ve au Tes ta ment”. Em
três dias dis tri bu í mos du zen tos exem pla res e es go ta mos as nos sas re ser -
vas. Os pre ten den tes, po rém, con ti nu a ram a nos pro cu rar, e, se gun do
os nos sos cál cu los, te ri am sido ne ces sá ri os qua tro ve zes mais vo lu mes
para aten der a to dos os pe di dos. Aos re tar da tá ri os, só po día mos in for -
mar onde ha via Bí bli as à ven da e tam bém que es pe rá va mos re ce ber
algum dia uma nova re mes sa.

Não se fez es pe rar mu i to a re a ção que esse in te res se po pu lar
pe las Sa gra das Escri tu ras ha ve ria cer ta men te de pro vo car. Apa re ceu
con tra nós – em cer to jor nal cujo es ti lo cor res pon dia per fe i ta men te ao
es pí ri to e ao ca rá ter de seus re da to res – uma sé rie de ata ques gros se i ros
e vis. De fato, ime di a ta men te de po is des se mo vi men to de in te res se
popu lar, sur giu um pe rió di co in ti tu la do O Ca tó li co, com a fi na li da de
mani fes ta de com ba ter a nós e à nos sa obra mis si o ná ria. Tra ta va-se de
se ma ná rio in sig ni fi can te, edi ta do por anô ni mos. De po is de fa zer pro -
mes sas ex tra va gan tes e des pen der es for ços in fru tí fe ros no sen ti do de
con se guir as si nan tes, ten tou com ba ter, pelo es pa ço de um mês, o des -
pre zo com que o pú bli co o brin dou. Fi nal men te, ce den do à for ça das
cir cuns tân ci as, re sol veu ca lar-se. Mais tar de ten ta ram no va men te fa zê-lo
res sur gir com o tí tu lo um pou co mais im po nen te de O Ca tó li co Flu mi nen -
se. Seus pro pri e tá ri os pro cu ra vam ape lar para a sim pa tia e o pa tri o tis mo 
do leitor, acres cen tan do ao nome do pe rió di co um ad je ti vo do qual o
povo do Rio de Ja ne i ro se sen te par ti cu lar men te or gu lho so. Sob o novo
tí tu lo, o jornal ape nas con se guiu se man ter por mais uns qua tro nú me ros,
sendo que ape nas num de les cons tou li ge i ra re fe rên cia aos que, pelo seu es -
forço em di fun dir a di vi na pa la vra de Deus, ha vi am dado ori gem à fo lha.

Essa for ma de opo si ção teve, qua se sem pre, o efe i to de
desper tar ma i or in te res se pelo Li vro Sa gra do e mu i tos fo ram os que, ao
procurar pela Bí blia, nos dis se ram ter tido sua aten ção ini ci al men te atraída
para o as sun to pela ten ta ti va des ca bi da e fa ná ti ca de im pe dir sua di vul -
ga ção. Ta cha vam de ab sur da e ri dí cu la a idéia de que re rem es ses ho mens 
di zer-lhes qua is os li vros que de ve ri am ler ou de pre ten de rem eles or ga -
ni zar ver da de i ra cru za da in qui si to ri al con tra a Bí blia. Qu e ri am o li vro, e,
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ain da que por ne nhum ou tro mo ti vo, pelo me nos para pro var que
tinham li ber da de re li gi o sa e que es ta vam dis pos tos a apre ci ar sua le i tu ra. 
Era com in des cri tí vel des pre zo que se re fe ri am à ig no rân cia, ao fa na tismo e 
até mes mo à imo ra li da de de cer tos pre ten sos mi nis tros da re li gião, cu jas 
vi das se não po de ri am afe rir pe las pa la vras di vi nas.

Aque les de nos sos ami gos, aos qua is con sul ta mos so bre o
assun to, qua se in va ri a vel men te nos acon se lha ram a não dar im por tân cia
aos ata ques vi ru len tos e ba i xos que nos eram di ri gi dos, com os qua is o
gran de pú bli co não co mun ga va e cuja fi na li da de era pa ten te a to das as
pesso as es cla re ci das. Tais ar ti gos se re fu ta ri am a si pró pri os e ma cu la riam
mais aos seus au to res que a nós mes mos.

Os re sul ta dos de mons tra ram ca bal men te a ve ra ci da de des sa
opi nião. Cer ta vez dis se-nos com ên fa se um ca va lhe i ro (por tu guês): “O
se nhor deve con ti nu ar em sua sa gra da mis são de di vul gar a ver da de
entre o povo, sem dar ou vi do a es sas cou sas.” Ace i ta mos de bom gra do
o conselho e, ago ra, apraz-nos ve ri fi car que de vo ta mos as nos sas ener gias e 
o nos so tem po a fi na li da des mu i to mais ele va das e no bres do que re fu -
tar fal si da des ran co ro sas as sa ca das con tra nós. Sa bía mos per fe i ta men te
que essa opo si ção não se di ri gia tan to con tra nós como con tra a ca u sa
da Bí blia, com a qual nos ha vía mos iden ti fi ca do, e, de nos sa par te, nos
sa tis fi ze mos com “fi car qui e tos e aguar dar a sal va ção do Se nhor”.
Foi-nos afi nal ex tre ma men te agra dá vel tes te mu nhar os re sul ta dos da
Provi dên cia oni po ten te que faz o ódio hu ma no tri bu tá rio da gló ria
divina.

A ma lí cia des sa opo si ção à ver da de, pior que in fi el, le vou muita
gen te a querer exa mi nar se de fato a pa la vra de Deus não era “pro ve i tosa
para ins tru ção e dou tri na”. Po de-se fa cil men te ima gi nar qua is te ri am
sido os re sul ta dos de tal exa me, so bre as al mas sin ce ras. Assim foi que a
ver da de ins pi ra da en con trou li vre ca mi nho para o seio de cen te nas de
fa mí li as e de ze nas de es co las onde se po dia per fe i ta men te de i xar que
ope ras se por si só os seus ma ra vi lho sos efe i tos so bre as al mas.

Tivemos co nhe ci men to de al guns exem plos em que a di vul -
gação pro du ziu efe i tos be né fi cos e ime di a tos. Só à eter ni da de, po rém,
ca be rá re ve lar todo o al can ce de seus be ne fí ci os. Du ran te as vi a gens que 
pos te ri or men te fi ze mos pe las pro vín ci as lon gín quas, ti ve mos oca sião de 
consta tar que al guns dos exem pla res pos tos em cir cu la ção no Rio de
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Janeiro de tal for ma nos pre ce de ram que, onde quer que fôs se mos,
muita gen te nos vi nha pe dir o Li vro Sa gra do, tal o in te res se que já havia
des per ta do.

Não está no es co po do pre sen te tra ba lho sus ci tar pre con ceitos
con tra a Igre ja de Roma, nem fa zer a apo lo gia de seus prin cí pi os e de
suas pra xes. Ten tan do des cre ver o es ta do atu al de um país onde im pe ra
o Ca to li cis mo, cum pre-nos re la tar fi el men te os fa tos como os ob ser va -
mos. Nem pode um tal re la to ser des ti tu í do de in te res se, quer para os
pro tes tan tes, quer para os ca tó li cos, se le var mos em con si de ra ção o fato 
de o Ca to li cis mo no Bra sil ja ma is ter es ta do su je i to às in fluên ci as com
que teve de lu tar na Eu ro pa, des de a Re for ma. Intro duzido no país
simul ta ne a men te com os pri me i ros al de a men tos da co lô nia, se guiu o
seu cur so in te i ra men te li vre du ran te tre zen tos anos. Foi as sim que pôde
exer cer as mais sa lu ta res in fluên ci as so bre a men ta li da de   do povo bem
como atin gir o seu mais ele va do grau de per fe i ção. De fato, vol tan do da
Itá lia, afir mou um ilus tre bra si le i ro que as ce ri mô ni as re li gi o sas do Rio
de Ja ne i ro pou co fi cam a de ver em pom pa e es plen dor às da pró pria
Roma. Entre tan to, es ta mos fir me men te con vic tos de que ne nhum ou tro 
país ca tó li co exis te onde seja ma i or a to le rân cia ou a li be ra li da de de
senti men tos para com os pro tes tan tes.

De ve mos de i xar aqui con sig na do o fato de, du ran te todo o
tem po em que re si di mos no Bra sil e mesmo du ran te as vi a gens que
empre en de mos, no de sem pe nho de nos so la bor mis si o ná rio, ja ma is termos 
en con tra do o me nor obs tá cu lo ou re ce bi do a mais leve des con si de ra ção 
por parte do povo. Como se ria de es pe rar uns pou cos sa cer do tes procuraram
nos ca u sar toda sor te de em ba ra ços, mas o fato de não te rem podi do
ex ci tar o povo mos tra de quão pou co pres tí gio dis pu nham. Por ou tro
lado, po rém, nú me ro tal vez igual de clé ri gos, den tre os mais res pe i tá veis
do Impé rio, ma ni fes tou sim pa tia e in te res se para co nos co e para com
nos sa mis são.

Des ses, bem como de le i gos es cla re ci dos, ou vi mos vá ri as vezes
as mais acer bas re cri mi na ções con tra os abu sos to le ra dos na re li gião e
nos há bi tos do país, la men tan do ain da que não hou ves se mais es pi ri tu a -
li da de en tre o povo. Os fa tos, po rém, fa la rão por si mes mos.

De acor do com Ma nu el de Mon te Ro dri gues d’Araújo, atu al
bis po do Rio de Ja ne i ro que, quan do pro fes sor em Olin da pu bli cou um
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com pên dio de te o lo gia mo ral, o nú me ro de dias san ti fi ca dos guar da dos
no Bra sil ain da é hoje o mes mo de cre ta do por Urba no VIII, em 1642,
acres ci do de mais um em hon ra do pa dro e i ro de cada pro vín cia, ca pi tal,
ci da de e pa ró quia, ain da con for me as dis po si ções da bula do mes mo
papa. Tais dias fes ti vos são di vi di dos em duas gran des clas ses, a sa ber:
“Di as-santos de guar da”, ou seja, dias em que se não pode tra ba lhar
hora ne nhu ma, e “di as-santos dis pen sa dos”, aque les em que a igre ja im -
põe a obri ga ção de ou vir mis sa, mas per mi te que os fiéis tra ba lhem. A
quan ti da de dos pri me i ros os ci la en tre vin te e vin te e cin co, de pen den do
de cer tas fes ti vi da des ca í rem em do min go ou dia de se ma na. O nú me ro
de “di as-santos dis pen sa dos” va ria de dez a quin ze. A ce le bra ção des sas
fes ti vi da des, por meio de ce ri mô ni as e pro cis sões, em pol ga a aten ção do 
povo em todo o país e po de-se di zer que re pre sen ta, em gran de par te,
tan to o es pí ri to da po pu la ção como os sen ti men tos re li gi o sos dos na ci o na is.

É cu ri o so ob ser var-se que o in te res se e a im por tân cia das
ceri mô ni as re li gi o sas es tão em pro por ção à pom pa e ao es plen dor que
se lhes em pres ta. O de se jo de dar o ma i or re al ce pos sí vel às so le ni da des
religi o sas sur ge, fre qüen te men te, como ar gu men to prin ci pal nos pedidos
de au xí lio ao go ver no e nos ape los fe i tos aos fiéis, com o fim de atra ir
sua pre sen ça e li be ra li da de.

A ver da de do que afir ma mos trans pa re ce do se guin te ex tra to
de um dis cur so pro nun ci a do pelo pre si den te de cer ta pro vín cia ao
pleitear, pe ran te a Câ ma ra, a apro va ção de ele va do or ça men to para a
reno va ção da ta pe ça ria e dos or na men tos das igre jas: “É uma ques tão
de ne ces si da de ina diá vel, pôr as nos sas igre jas em con di ções apre sen táveis
e em pres tar todo o es plen dor que se pu der ao cul to di vi no, não ape nas
no cum pri men to de um de ver, mas tam bém como meio de fa zer que os
subli mes prin cí pi os da re li gião exer çam ma i or in fluên cia so bre a
imaginação e a mo ral do povo, e, con se qüen te men te, so bre a fe li ci da de
da nação.”

Os se guin tes tre chos de de cla ra ções fre qüen te men te es tam padas 
na im pren sa diá ria in sis tem tam bém so bre a mes ma te cla: “O pre si den te 
da mesa da Irman da de do San tís si mo Sa cra men to, Pa ró quia de San ta
Rita, de se ja le var a efe i to a 22 de mar ço um fes ti val em hon ra à San tís sima
Vir gem, Nos sa Se nho ra das Do res, cuja ima gem, pela pri me i ra vez, é
colo ca da nes sa igre ja. A fes ta cons ta rá de mis sa can ta da e de um ser mão 
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en co men da do pe los de vo tos de N. S. das Do res aos qua is a mesa con vi -
da a, com sua pre sen ça, re al çar o es plen dor das so le ni da des, pelo que
Nos sa Se nho ra sa be rá re com pen sar.”

  “A Irman da de do San tís si mo Sa cra men to, Pa ró quia de São
João Ba tis ta, no Bo ta fo go, de se ja ce le brar suas fes tas de 12 de ju lho
com toda a pom pa pos sí vel, com mis sa can ta da, ser mão, pro cis são e
Te-Deum à tar de e fo gos de ar ti fí cio à no i te. Para tais so le ni da des, con -
vi da to dos os ir mãos, pa ro qui a nos e de vo tos, a fim de, com sua pre sen -
ça, abri lhan tar o mais pos sí vel es ses atos de nos sa re li gião.

“Alme i da, Se cre tá rio.”

Asse me lham-se em vá ri os pon tos as fes ti vi da des ce le bra das
em hon ra dos di ver sos san tos. São ge ral men te anun ci a das na vés pe ra
por meio de ro jões du ran te o dia e re pi que de si nos à tar de. Tam bém no 
de cur so des sas fes tas, quer du rem elas ape nas um dia ou se pro lon guem
por nove, con ti nu am a que i mar fogue tes sem ces sar. Esses fo gos são
feitos de for ma a ex plo dir bem alto, com es tam pi do bas tan te for te, des -
cen do de po is, em gra ci o sas cur vas de fumo, du ran te o dia, ou como
chu vas de me te o ros, quan do que i ma dos à no i te. O Dr. Walsh com pa rou 
os bra si le i ros aos tur cos de Cons tan ti no pla quan to ao há bi to de que i mar 
bom bas du ran te as fes tas. Cal cu la tam bém que “cer ca de se ten ta e cin co 
mil dó la res são anu al men te gas tos em fo gos de ar ti fí cio e cera de vela,
dois ar ti gos que en tram lar ga men te nes sas de mons tra ções de pom pa e
es plen dor”. A cera é con su mi da nas pro di gi o sas quan ti da des de ve las
que que i mam cons tan te men te nos vá ri os al ta res, en tre me a das de flo res
ar ti fi ci a is e ou tros en fe i tes.

Gran de é o cu i da do dis pen sa do à or na men ta ção das igre jas
tan to du ran te o dia como à no i te. Arru mam às ve zes fi le i ras e mais fi leiras
de velas em fren te ao al tar-mor, de ma ne i ra a dar a im pres são de pi râ mides
de luz, tre mu lan do des de o so a lho até o teto da igre ja. Essas ve las são
to das fe i tas de cera im por ta da da Cos ta da Áfri ca es pe ci al men te para
esse fim. Infor ma o Dr. Walsh que cer ta oca sião con tou, na ca pe la de
San to Antô nio, oi to cen tos e trin ta gran des cí ri os ar den do ao mes mo
tem po, e, na mes ma no i te, se te cen tos e ses sen ta, na igre ja da Ordem
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Ter ceira do Car mo. Assim, con si de ran do-se o nú me ro de ca pe las e igrejas
que de vez em quan do se ilu mi nam, di fi cil men te es ta rá exa ge ra da sua
es ti ma ti va.

Às ve zes, por oca sião das fes tas, cons tro em um pal co na igreja, 
ou fora, jun to a ela, onde le vam a efe i to es pé ci es de re pre sen ta ções
dramá ti cas, para dis tra ção dos es pec ta do res. Ou tras vezes or ga ni zam
leilões com gran de va ri e da de de ob je tos pre pa ra dos para a oca sião
(prendas), quer com pra dos, quer do a dos para esse fim e que são ven didos
aos que dão ma i o res lan ces. O le i lo e i ro, em ge ral, man tém o povo em
cons tan te hi la ri da de, e, ao que se su põe, é pago em re la ção ao di ver ti -
men to que pro por ci o na.

As se guin tes são al gu mas das fes tas prin ci pa is ce le bra das du -
ran te os pri me i ros me ses do ano: “Epi fa nia, ce le bra da a 6 de ja ne i ro e
de no mi na da Dia de Reis. As ce ri mô ni as des se dia são le va das a efe i to na 
Ca pe la Impe ri al, com a pre sen ça do Impe ra dor para lhe dar ca rá ter ver -
da de i ra men te real.” No dia 20 de ja ne i ro, con sa gra do a São Se bas tião,
cos tu mam ho me na ge ar o “glo ri o so pa tri ar ca”, sob cuja pro te ção fo ram
ex pul sos os france ses e ín di os e fun da da a ci da de. Os mem bros da
Câmara Mu ni ci pal – os pais da ci da de – ma ni fes tam es pe ci al in te res se
por tais ce le bra ções, e, por for ça de seus car gos, go zam do pri vi lé gio de
car re gar o an dor do pa dro e i ro, na pro cis são que sai da ca pe la im pe ri al e
vai ter à ca te dral.

O Entru do, que cor res pon de ao car na val ita li a no, pro lon ga-se 
por três dias, an tes da Qu a res ma e a ele o povo cos tu ma se en tre gar
com a apa ren te de ter mi na ção de des for rar a fal ta de di ver ti men tos dos
qua ren ta dias que se guem. Não é, po rém, com con fe i tos que brin cam
du ran te es ses dias, mas com quan ti da des enor mes de la ran jas e ovos, ou
me lhor, de bo las de cera tra ba lha das no for ma to de la ran ji nhas e de
ovos, mas, che i os de água. Essas la ran ji nhas são pre pa ra das em quan ti -
da des pro di gi o sas e ex pos tas à ven da nas lo jas, an tes do Entru do. A cera 
de que são fe i tas tem re sis tên cia su fi ci en te para que se pos sa ati rá-las a
dis tân cias con si de rá ve is, mas, quan do ba tem em al guém, es tou ram e
soltam a água de den tro. Ao con trá rio do es por te que se as se me lha – o
brin que do das bo las de neve – esse jogo não se li mi ta aos me ni nos, nas
ruas, an tes avas sa la tan to os aris to cra tas como os ple be us e é pra ti ca do
nos sa lões e nos lu ga res pú bli cos. Ao que pa re ce há uma per mis são tácita
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para se en vol ve rem nes ses fol gue dos to dos os tran se un tes ou qual quer
pes soa que en tre nas ca sas, mes mo em vi si ta.

De fato, quem sai du ran te os dias de Entru do cor re o ris co de 
levar uma du cha, e, por isso, é sem pre pru den te an dar de guar da-chuva,
pois, no en tu si asmo da brin ca de i ra, as la ran ji nhas logo se aca bam e os
foliões co me çam en tão a lan çar mão de se rin gas, ba ci as, ti ge las, e, às
vezes, de jar ros de água, com os qua is mo lham as ví ti mas até as de i xarem
li te ral men te en char ca das.

Ho mens e mu lhe res põem-se nas sa ca das de onde brin cam en -
tre si e com os tran se un tes. Tais eram os ex ces sos pra ti ca dos du ran te o
Entru do que este che gou a ser pro i bi do por lei. Em vão, po rém, os ma -
gis tra dos dos di ver sos dis tri tos se de cla ra ram con trá ri os a es ses ex ces sos.
Os do cu men tos ofi ci a is que os co í bem são tão hi la ri an tes como os pró -
pri os fol gue dos, pois ame a çam com gran des pe nas – de ten ção e mul ta
para os cul pa dos co muns e pri são com aço i tes para os ne gros – a to dos
os trans gres so res. A ori gem do Entru do per de-se na mais re mo ta an ti güi -
da de, con quan to se ima gi ne te nha ele al gu ma re la ção com o ba tis mo.

A pri me i ra pro cis são que ti ve mos oca sião de ob ser var foi a de 
quar ta-feira de cin zas. Orga ni za da pela Ordem Ter ce i ra de São Francis co,
par tiu da Ca pe la da Mi se ri cór dia, per cor reu as ruas prin ci pa is da ci da de
e en trou no Con ven to de San to Antô nio. Cer ca de vin te ou trin ta an do -
res, car re ga dos ao om bro pe los ho mens, to ma ram par te no cor te jo.
Alguns le va vam ima gens iso la das, ou tros trans por ta vam gru pos re pre -
sentan do pas sa gens das Escri tu ras ou da his tó ria da Igre ja. As vesti -
men tas das ima gens eram to das mu i to vis to sas. Os an do res so bre os
qua is es ta vam ins ta la das apa ren ta va gran de peso, ne ces si tando  às vezes
de qua tro, seis e oito ho mens para car re gá-los, e es tes mes mos não os
agüen ta vam por mu i to tem po. Pre ci sa vam re ve zar com ou tros que iam
ao lado, como se cos tu ma fa zer nos en ter ros. As ruas fi ca vam api nha das 
de povo, no tan do-se nu me ro sos es cra vos que pareci am se di ver tir
vendo seus se nho res em pe nha dos em tra ba lhos pe sa dos. De fato, es tes
se can sa vam a pon to de cor rer o suor so bre seus ros tos, como água. As
ima gens pas sa vam pelo meio da rua en tre alas de homens que le va vam
toche i ros com ve las de cera, de di ver sos pés de com primen to. À fren te de
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cada gru po de ima gens ia um anjo con du zi do por um pa dre e
espalhando pé ta las de flo res pelo tra je to.

Como tal vez o le i tor de se je sa ber que es pé cie de an jos eram
es ses que to ma vam par te nas fes tas, de ve mos ex pli car que cons ti tu íam
eles uma clas se es pe ci al men te cri a da para em tais oca siões ser vir de
guar da de hon ra aos san tos.

Me ni nas de oito a dez anos eram ge ral men te as es co lhi das para
sa í rem de anjo, sen do en tão pa ra men ta das com in du men tá ria fan tás ti ca. A
idéia des sas rou pas pa re cia ser a de imi tar o cor po e as asas dos an jos, para
o que as man gas le va vam ar ma ções es pe ci a is so bre as qua is es vo a ça vam
gases, fi tas, ren das eu ro péi as e pe nas de va ri e ga das co res. Na ca be ça
levavam uma es pé cie de ti a ra. Os ca be los ca íam em ca chos, e o ar tri un fal
com que as cri an ças mar cha vam in di ca va que com pre en di am per fe i ta men te 
a hon ra de cons ti tu í rem os prin ci pa is ob je tos de ad mi ra ção.

Con tras tan do com a pom pa e o apa ra to des ses an jos,
caminhava ao lado o es cra vo ser vil, le van do so bre a ca be ça uma ca i xa ou
cesta che ia de flo res para, de vez em quan do, su prir a sal va de pra ta de
onde o anjo as ti ra va para es par gir so bre o chão.
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Gu ar das e ban das mi li ta res abri am e fe cha vam o cor te jo. O
pas so era len to e me di do, com pa ra das fre qüen tes para pro por ci o nar
aos ir mãos pe que nos des can sos e, ao povo, opor tu ni da de de ad mi rar a
pro cis são. Pou ca gen te pa re cia se emo ci o nar com o es pe tá cu lo. Qu an do
qui ses sem po di am ver nas igre jas es sas mes mas ima gens ou ou tras dos
mes mos san tos, e, se a idéia des sas de mons tra ções era a de edi fi car o
povo, po de ri am ado tar ou tras ma ne i ras mais fá ce is e pro ve i to sas. De
fato a cena apre sen ta va pou ca so le ni da de e essa mes ma era em pres ta da
prin ci pal men te pe los ir mãos que iam su an do e se es ta fan do sob o peso
dos an do res; até es tes, de vez em quan do, pro cu ra vam se es ti mu lar
dan do pro sa uns aos ou tros ou gra ce jan do, quan do os ren di am os
substi tu tos.

Qu an do le va vam a hós tia, nes sas pro cis sões, pou ca gen te se
ajo e lha va à sua pas sa gem; mas nin guém ja ma is se lem bra va de obri gar
os re cal ci tran tes a tão pro fun da re ve rên cia.

Ne nhu ma ou tra clas se se en tre ga va com ma i or de vo ta men to a 
tais de mons tra ções re li gi o sas que os ne gros, par ti cu lar men te li son je a dos 
com o apa re ci men to, de vez em quan do, de um san to de cor ou de uma
Nos sa Se nho ra pre ta. “Lá vem o meu pa ren te”, ex cla mou cer ta vez um
ne gro ve lho que se acha va per to de nós  quan do viu sur gir em meio à
pro cis são a ima gem de um san to de ca be lo en ca ra pi nha do e lá bi os grossos; 
e, no seu trans por te de ale gria, o ve lho ex pri miu exa ta men te os sentimen tos
vi sa dos com tais ex pe di en tes.

A pro cis são de Nos so Se nhor dos Pas sos é fe i ta na Se ma na
San ta. No pri me i ro dia sai da Ca pe la Impe ri al e vai para a Mi se ri cór dia;
no se gun do, faz o tra je to in ver so. O an dor usa do nes sa pro cis são é muito
gran de e pe sa do; mes mo as sim, po rém, D. João VI e seu fi lho D. Pe dro
cos tu ma vam aju dar a car re gá-lo.

A 19 de mar ço co me mo ra-se o dia de São José, o es po so da
Vir gem Ma ria. Sen do gran de men te po pu lar a sua de vo ção, a fes ta do
“glo ri o so pa tri ar ca” é ce le bra da com gran de pom pa em vá ri as igre jas,
mas, es pe ci al men te, nas que lhe são con sa gra das.

As fes tas do Do min go de Ra mos são fe i tas com apa ra to e
gos to  que di fi cil men te po dem ser ul tra pas sa dos. Os bra si le i ros não são
in di fe ren tes às be le zas do mun do ve ge tal que os cer ca, pois, em to das as 
sole ni da des em pre gam gran de pro fu são de fo lhas, flo res e ra mos de árvo res; 
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no Do min go de Ra mos, po rém, a quan ti da de de pal mas re a is che ga a
ser gran di o sa.

A Se ma na San ta, que en cer ra a Qu a res ma, é par ti cu lar men te
de di ca da a ser viços re li gi o sos em co me mo ra ção à vida de Nos so Senhor.
A his tó ria re li gi o sa é, po rém, de tal for ma mo di fi ca da pela tra di ção e
mis ti fi ca da pelo ex ces so de ce ri mô ni as, que por elas pou cos po de rão
fazer idéia dos fa tos que pre ce de ram a cru ci fi ca ção de Cris to. Os dias da 
semana são de sig na dos: Qu ar ta-feira de Tre vas, Qu in ta-feira San ta,
Sexta-feira da Pa i xão e Sá ba do de Ale lu ia.

O dia do La va-pés – como os in gle ses cha mam a Qu in ta-feira 
San ta – é guar da do a par tir do me io-dia, até a mesma hora do dia
seguin te. Não se to cam si nos nem se que i mam fo gue tes nes se dia. As
igre jas são ve da das à luz do dia e seu in te ri or pro fu sa men te ilu mi na do
por ve las de cera no meio das qua is fica ex pos ta, no al tar-mor, a Sa gra da 
Hós tia. Dois ho mens pa ra men ta dos em seda roxa pos tam-se de guar da.
Em al gu mas igre jas fica ex pos ta a ima gem do Se nhor mor to, sob um
pe que no dos sel, ten do ape nas uma das mãos para fora, de ma ne i ra que
o povo  pos sa be i já-la. Numa sal va de pra ta que fica ao lado da ima gem, 
depo si tam óbo los em di nhe i ro. À no i te o povo pas se ia pe las ruas e visita as 
igre jas. Por essa oca sião, há ge ral men te pro fu sa tro ca de pre sen tes, o
que re dun da em be ne fí cio das es cra vas que nes ses dias têm li cen ça para
ven der do ces por con ta pró pria.

A Sex ta-feira da Pa i xão con ti nua em si lên cio, ha ven do nes se
dia a pro cis são do Enter ro em que se leva pe las ruas a ima gem do cor po 
de Cris to. À no i te há ser mão e nova pro cis são em que os an jos, pa ra -
men ta dos como já ti ve mos oca sião de des cre ver, le vam os ins tru men tos
da cru ci fi ca ção. Um leva os pre gos, ou tro o mar te lo, um ter ce i ro a espon ja,
mais um a lan ça, o quin to em pu nha a es ca da e, fi nal men te, o sex to leva
o galo que deu o avi so a Pe dro. Cen te nas de pes so as le vam to chas nes sa
pro cis são no tur na, dan do as sim gran de im po nên cia à cena.

O Sá ba do de Ale lu ia é mais co nhe ci do como o Dia de Ju das,
de vi do às di ver sas ma ne i ras sim bó li cas pe las qua is o in gló rio pa tri ar ca
so fre a vin gan ça do povo. Os pre pa ra ti vos são fe i tos com an te ce dên cia,
e, a cer ta altura da mis sa, sol tam-se fo gue tes em fren te à igre ja. O
espoucar dos ro jões in di ca que está sen do can ta da a ale lu ia. Co me ça então,
em to dos os re can tos da ci da de, a brin ca de i ra da mo le ca da. Bo ne cos
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gro tes cos re pre sen tan do Ju das so frem toda es pé cie de tor men tos. São
enfor ca dos, es tran gu la dos, afo ga dos, etc. Em re su mo, o tra i dor é
re pre sen ta do em fo gos de ar ti fí cio e das ma ne i ras mais fan tás ti cas
conce bí ve is, cer ca do de dra gões, de mô ni os e di a bre tes que o agar ram
de to dos os la dos.

Além das ce nas mais cus to sas e com pli ca das que pre pa ram
para esse dia, os ga ro tos e os ne gros tam bém fa zem seus Ju das, que
enfor cam numa es qui na ou ar ras tam pelo pes co ço, nas ruas. Ao que
cons ta, mu i tos dos cos tu mes des cri tos pelo Sr. Walsh com re la ção às
come mo ra ções des tes dias já ca í ram em  de su so; pelo me nos nun ca os
vi mos pra ti ca dos com tan ta pro fu são como pre sen ci ou aque le au tor no
Rio de 10 ou 12 anos atrás.

Ter mi na da a Qu a res ma, o Do min go da Res sur re i ção é sa u dado
com tri un fal des car ga de fo gue tes e de sal vas de ar ti lha ria pe los for tes e
ba te ri as. Sem dú vi da que o povo, acos tu ma do a es sas ex te ri o ri da des, não 
ape nas como di ver ti men to, mas tam bém como ce ri mô ni as re li gi o sas,
por for ça há de apre ci ar a Bí blia, vis to como ape nas meia hora de le i tu ra 
das Sa gra das Escri tu ras lhe pro por ci o na ria ma i or soma de co nhe ci mentos
exa tos e lhe da ria im pres são mais so le ne da pa i xão e mor te de Cris to
que as cus to sas ce ri mô ni as da Se ma na San ta, as sis ti das du ran te anos
con se cu ti vos.

No do min go de Pen te cos tes ce le bram a fes ta do Espí ri to
Santo. Mu i to an tes des se dia, e a fim de an ga ri ar fun dos com que atender
às des pe sas, ban dos pre ca tó ri os per cor rem as ruas da ci da de. Nes sas
pro cis sões, os pe din tes le vam uma capa ver me lha so bre os om bros e
con du zem gran de nú me ro de es tan dar tes so bre os qua is vai uma pom ba 
bor da da e cir cun da da por um halo de gló ria. Esses es tan dar tes en tram
pe las por tas e ja ne las das ca sas e o povo os be i ja fre qüen te mente; os
pedin tes le vam ban de jas de pra ta e sa co las de seda onde vão de po si tando
as es mo las as pes so as que be i jam o em ble ma. A apro xi ma ção des ses
augus tos per so na gens é anun ci a da por um gru po de ne gros mal tra pi lhos 
que, com seus ru des ins tru men tos, ser vem à igre ja du ran te o dia e ao
teatro à no i te.

Cole tas des sa na tu re za são mu i to fre qüen tes nas ci da des
brasi le i ras vis to como há sem pre uma fes ta em pers pec ti va. Em ge ral,
condu zem nes sas oca siões uma pe que na ima gem do san to cu jos fes tejos
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pre ten dem re a li zar, como ar gu men to de ci si vo em fa vor da es mo la. Os
de vo tos apres sam-se em be i jar a ima gem, e às ve zes cha mam as cri an ças 
para faze rem o mes mo. Esses pe din tes, bem como as “be a tas”,
tornam-se por ve zes tão im por tu nos quan to os men di gos, an tes de
serem alo ja dos na Casa de Cor re ção.

Em cer tas re giões do in te ri or tais ban dos pre ca tó ri os ad qui -
rem as pec to pe cu li ar e gro tes co. Sob o tí tu lo de “fo liões ca val ga tas”,
des cre veu-os o fa le ci do Se na dor Cu nha Ma tos. Afir ma ele em seu Iti ne -
rá rio ter en con tra do um des ses ban dos pre ca tó ri os en tre os rios São
Fran cis co e Par na í ba, com pos to de cin qüen ta pes so as to can do vi o li nos,
tam bo res e ou tros ins tru men tos a fim de des per tar a li be ra li da de, se não
a de vo ção do povo. Para re ce ber o que quer que se lhes qui ses se dar –
por cos, ga li nhas, etc. – iam pre ve ni dos com mu las e sa cos de cou ro.

No re la to de sua vi a gem pelo Alto Ama zo nas, diz o Te nen te
Smith16 – “Encon tra mos uma ca noa que se guia rio aci ma, ao som de
tambores e en fe i ta da com ban de i ras; os nos sos bar que i ros pe di ram licen ça
para se apro xi mar des sa em bar ca ção que, como vi e mos a sa ber, con duzia
uma ‘di vin da de’, isto é, uma co roa de pra ta dou ra da, or na men ta da com
fi tas. Tra ta va-se de um ban do pre ca tó rio re li gi o so. Os nos sos re ma do res 
se per sig na ram, be i ja ram a co roa e nos con vi da ram a fa zer o mes mo.
Escu sa mo-nos a isso, mas, se guin do o cos tu me, de mos al gu mas mo e das 
de co bre e o pes so al da ca noa can tou-nos um hino.”

Du ran te as ce le bra ções da Fes ta do Espí ri to San to, cos tu mam 
le van tar so bre um mas tro o co nhe ci do em ble ma do Di vi no des cen do
sob a for ma de uma pom ba. Lá fica du ran te me ses como en tre nós
perma ne ce o bar re te da li ber da de de po is dos fes te jos de 4 de ju lho.

A pro cis são de Cor pus Chris ti é di fe ren te de qua se to das as
outras. A úni ca ima gem que sai é a de São Jor ge, cujo nome cons ta do
calen dá rio como sen do do “de fen sor do Impé rio”. O san to é con duzido a
ca va lo, em uni for me mi li tar e pro te gi do por pe sa da ar ma du ra; aos la dos
vão di ver sas pes so as, a fim de evi tar al gu ma que da. O jo vem Impe ra dor
acom pa nha a pro cis são sem cha péu, le van do uma vela como o fa zi am
os seus pi e do sos an te pas sa dos; acom pa nha-o a cor te, os ca va le i ros das
ordens mi li ta res e a Câ ma ra Mu ni ci pal em tra jo de gala com suas in sígnias
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e dis tin ti vos. Qu an do o Impe ra dor sai, nes sas oca siões, os mo ra do res
das ruas por onde ele deve pas sar em pe nham-se em for rar as ja ne las e
sa ca das de suas ca sas com se das e da mas cos.

Os qua tro gran des dias san ti fi ca dos de ju nho são: o Dia do
Sa gra do Co ra ção de Je sus, o de San to Antô nio, o de São João e o de São 
Pe dro. Com re la ção aos três úl ti mos bas ta fri sar mos que são eles con si -
de ra dos pe los seus de vo tos como os pa tro nos do fogo e do ba ru lho.
Du ran te os dias e as no i tes em que se ce le bram as gló ri as des ses san tos,
ou vem-se ex plo sões in ces san tes de bi chas, bom bas, fo gue tes e to das as
ou tras in ven ções pi ro téc ni cas. Fo gue i ras ar dem por toda par te e gran de
quan ti da de de gen te dan ça di an te de las até o al vo re cer do dia se guin te.
To dos os Antô ni os, Joões e Pe dros da ci da de têm nes se dia o di re i to de
ser sa u da dos com bi chas, ao que res pon dem pron ta men te, para man ter
a vi va ci da de do fol gue do.

Em meio a tan to ba ru lho, con fusão, ale gria e as ex te ri o rida des
de todas es sas co me mo ra ções ru i do sas, é ne ces sá rio que se seja
extraor dinari a men te de vo to para des co brir a ma ne i ra de se con se guir
algum re co lhi men to es pi ri tu al, para não di zer fer vor.
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Ca pí tu lo X

ENGENHO VELHO – A CHÁCARA – HÁBITOS PORTUGUESES – 
CULTO PROTESTANTE – COMPANHIA DE ÔNIBUS –
CATEGORIA DOS INDIVÍDUOS – VESTIDO – TEJUCO – AS
CACHOEIRAS – ATMOSFERA SALUBRE – A ARISTOCRACIA
NAS MONTANHAS – UM NOVO MOINHO – A QUINTA
IMPERIAL – DOM PEDRO E SUAS IRMÃS – FAZENDA DE
SANTA CRUZ.

Após uma per ma nên cia de qua se seis me ses na
Glória, mu da mo-nos para o Enge nho Ve lho, o prin ci pal su búr bio ao
po en te da ci da de. Pas san do-se pelo Cam po da Acla ma ção e pela Ci da de 
Nova, via Rua São Pe dro, vê-se o novo pa lá cio do Se na do, re pre sen ta do 
na gra vu ra à pá gi na 136. Entra-se de po is no Ater ra do, que con duz a São 
Cris tó vão e à re si dên cia Impe ri al da Boa Vis ta.

Um pou co à es quer da des sa úl ti ma, e jun to ao sopé das mon -
ta nhas do Te ju co, de sen vol ve-se uma pla ní cie, mais ou me nos ex ten sa,
si tu a da ain da den tro dos li mi tes da ci da de, mas até ago ra ocu pa da pelo
que se po de ria cha mar de ca sas de cam po. As ruas são lar gas e qua se
todas la de a das de se bes flo ri das de mi mo sas. As ca sas não são mu i to
dis tan tes umas das ou tras, mas qua se to das são cir cun da das de jar dins e
pro te gi das por gran des quan ti da des de ár vo res fru tí fe ras e de som bra.
Quanto à be le za agres te que apre sen ta, pou cos re can tos da Ter ra poderão



ser com pa ra dos ao Enge nho Ve lho. Nos sa re si dên cia fi ca va na Rua de
S. Fran cis co Xa vi er, à vis ta da igre ja ma triz, e, pro va vel men te, não muito
lon ge do pon to em que os je su í tas, em tem pos idos, ti nham o en ge nho
de açú car que deu nome ao lu gar. A casa em que vi vía mos era con tí gua
a uma gran de chá ca ra, nome que ge ral men te lá se dá às ter ras ad ja cen tes 
às ca sas de cam po.

Essa chá ca ra era uma pro pri e da de agrí co la em mi ni a tu ra,
ocupa da pelo seu pro pri e tá rio – o se nhor de ter ras, como cos tu ma mos
di zer – que re si dia jun to à nos sa casa. Tra ta va-se de um por tu guês que, à 
custa de tra ba lho e eco no mia, ha via con se gui do en ri que cer, e, já be i rando
os cin qüen ta anos mas ain da sol te i rão, vi via ro de a do de seus oito ou
nove es cra vos. Era ho mem de pre pa ro re gu lar e do ta do de de sen vol -
vimento in te lec tu al aci ma do co mum; des pen dia, po rém, toda a sua energia 
em dar ser vi ço aos ne gros e evi tar que se en tre gas sem à oci o si da de.
Qual quer tra ba lho que po de ria ser fa cil men te fe i to por três ho mens era
exe cu ta do dis pli cen te men te por nove ou mais es cra vos.

Sua aten ção se di vi dia en tre o pe dre i ro, o car pin te i ro, o coche -
i ro, o cha ca re i ro e os cri a dos de den tro; mes mo as sim, po rém, uns atra -
pa lha vam aos ou tros. Fi nal men te con se guiu des co brir a for ma de man -
tê-los ocu pa dos. Pre ci sa va le van tar um muro em re dor de sua chá ca ra;
não de cons tru ção pre cá ria, co mum, mas um tra ba lho só li do, de al ve na -
ria es pes sa. Para tan to com prou a ne ces sá ria pe dra, e, ajus tan do um
mes tre de obras, con se guiu que a cada es cra vo fos se dis tri bu í da uma
cer ta ta re fa de lon ga du ra ção. Isso pa re ce ter pro por ci o nado gran de
alívio ao Sr. Bas tos, que se mos tra va ir re con ci liá vel ini mi go da oci o si dade, 
ape sar de nada mais fa zer que dar tra ba lho aos ou tros. Le van ta va-se
pela ma nhã bem cedo, mas não ten do tem po de se ves tir, ati ra va so bre
os om bros seu ca po te, cal ça va as ta man cas e punha-se em ati vi da de. Se
algum ser vi ço não es ta va sen do fe i to de con for mi da de com as suas
ordens, o es cra vo fal to so re ce bia o com pe ten te nú me ro de chi ba ta das.
De po is dis so o al mo ço lhe sa bia bem. Du ran te o res to do dia vi si ta va e
ins pe ci o na va to dos os re can tos de sua pro pri e da de. Pa re cia ter aver são
de pi sar so bre solo que não fos se seu; entretan to, quan do por aca so
encon tra va os ami gos tor na va-se ex tre ma men te so ciá vel e de sa ba fa va
com eles suas ale gri as e tris te zas numa lin gua gem flu en te e ele gan te.
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Gos ta va tam bém de le i tu ras, mas os li vros que pos su ía es ta vam de tal
for ma ata ca dos pe las ba ra tas e por ou tros in se tos, que ja ma is pen sa va
em au men tar-lhes o nú me ro. Era ávi do por no tí ci as, mas os jor na is
estam pa vam tan tas to li ces que não gos ta va de com prá-los. Cos tu ma va,
po rém, to má-los por em prés ti mo e fi ca va sem pre pe nho ra dís si mo pela
le i tu ra dos diá ri os. Cer ta vez ce de mos-lhe um li vro im pres so em Lis boa, 
em 1833, sob o tí tu lo de Expli ca ção das su pers ti ções, a ver da de re ve la da, no
qual se en con tram as su pers ti ções da mis sa, dos al ta res pri vi le gi a dos, das 
in dul gên ci as, o abu so das esmola das para as al mas do Pur ga tó rio, as
férias dos pa dres, etc., etc. O Sr. Bas tos achou o li vro mu i to in te res san te 
e te ceu vá ri as con si de ra ções com re la ção aos as sun tos nele ver sa dos; acres -
cen tou, po rém, que, em ou tros tem pos, qual quer pas sa gem do li vro po de ria
ter cus ta do a vida ao seu au tor; mes mo em 1833 o es cri tor não ti ve ra co ra -
gem de re ve lar sua iden ti da de, ape sar de que todo o mun do sa bia que o que
ele es cre ve ra era ver da de. Ape sar de tudo, po rém, é gran de o pe ri go de se
ver be ra rem cos tu mes re li gi o sos ain da que cor rup tos. A re li gião é como um
gran de rio e é pe ri go so ten tar im pe dir ou al te rar o seu cur so.

Do ou tro lado de nos sa casa, vi via um vi ú va por tu gue sa, de
ida de avan ça da, tam bém ro de a da de nu me ro sos es cra vos. Era um
verdadeiro mo de lo de ama bi li da de, se não de pi e da de. Tra ta va os escravos
como se fos sem fi lhos seus e de vo ta va es pe ci al cu i da do em con vo cá-los 
para as vés pe ras, fa zen do-os re ci tar o Pa dre-Nosso e can tar uma la dainha
não mu i to lon ga. Tão exer ci ta dos es ta vam os ne gros nes ses can tos que
o coro por eles for ma do nada fi ca va a de ver ao de al gu mas igre jas.

Du rou pou co, porém, essa Se nho ra. Cer ta no i te uma tocha
cor reu a vi zi nhan ça, de casa em casa, le van do a no tí cia de sua morte. No
dia seguin te a por ta de sua re si dên cia foi ve la da por um pe sa do
repos te i ro de ve lu do ne gro, com ren das de ouro. À hora mar ca da
seu cor po, ro de a do de ve las ace sas, foi trans por ta do de vez para a
igre ja.

Nos sa mu dan ça para o Enge nho Ve lho foi mo ti va da pelo
fato de qua se to das as fa mí li as nor te-americanas re si den tes no Rio de
Ja ne i ro es ta rem lá ins ta la das, e, por isso, bas tan te dis tan tes de qual quer
cul to pro tes tan te. Insta la mos, por tan to, os ser vi ços do cul to e os man ti -
ve mos inin ter rup ta men te até a nos sa par ti da para São Pa u lo, no iní cio
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do ano se guin te. Por essa épo ca eram mu i to ab sor ven tes os es tu dos a
que nos en tre gá va mos, em pre pa ra ção para ati vi da des fu tu ras; mes mo
as sim, tive mos várias opor tu ni da des de en trar em con tac to com o povo,
ob servar seus cos tu mes e fa zer cir cu lar as Escri tu ras. Cer ta oca sião,
duran te a ausên cia do Sr. Spa ul ding, que ha via par ti do para a ser ra dos
Órgãos, subs ti tu í mo-lo nos ser vi ços do mi ni ca is da Gló ria. Va lía mo-nos
tam bém de to das as opor tu ni da des que se nos apre sen ta vam para pre gar 
e dis tri bu ir pu bli ca ções re li gi o sas en tre os ho mens do mar.

Mais ou me nos por essa épo ca uma com pa nhia de ôni bus 
ini ci ou o ser vi ço de trans por te co le ti vo por meio de car ros, en tre a
Pra ça da Cons ti tu i ção – pon to cen tral da ci da de – e os ba ir ros das
La ran je i ras e Bo ta fo go, de um lado, e, de ou tro, São Cris tó vão e o
Enge nho Ve lho. Ne nhum ou tro ser vi ço se me lhan te ha via sido até
en tão ina u gu ra do em qual quer ou tra ci da de do país. Os be los car ros
cons tru í dos es pe ci al men te para esse fim eram ti ra dos por quatro
mulas e apre sen ta vam as pec to qua se tão in te res san te como os que
cor rem pela Bro ad way. Eram pou cos, po rém, em re la ção ao nú me ro
de pes so as que re cor ri am a esse meio de trans por te. Den tro des ses
ve í cu los po di am-se per fe i ta men te ob ser var as boas ma ne iras dos
brasi le i ros. As pes so as ha bi tu a das ao ar in di fe ren te dos pas sa ge i ros
de se me lhan tes car ru a gens, em Nova Ior que, sur pre en der-se-iam ao
ver a ama bi li da de e a po li dez com que, no Rio, se tra tavam nos
ônibus pes so as in te i ra men te es tra nhas. Ou tra cou sa sur pre en den te é
que a ninguém se nega in gres so por ca u sa da cor. A ca te go ria da pessoa é, 
no Bra sil, con di ção de res pe i to. Ne nhum es cra vo pode en trar nos
ôni bus a não ser no caso úni co de uma ama que acom pa nha a Senhora,
car re gan do cri an ça. Por ou tro lado, a pes soa al gu ma de cen te men te
tra ja da e que te nha di nhe i ro para a pas sa gem é ve da do vi a jar nos
carros. Pre su me-se que todo in di ví duo de res pe i to se vis ta bem e
com pro pri e da de. Daí o fato de se não po der en trar nas re par ti ções
pú bli cas, no Mu seu ou na Bi bli o te ca Na ci o nal, sem ser “de ca sa ca”.
O pa le tó-saco cons ti tui a bir ra prin ci pal das re gras de eti que ta, no
Bra sil, e, con quan to se adap te me lhor ao cli ma que qual quer ou tra
rou pa e seja ge ral men te usa do em casa, é ri go ro sa men te con de na do o 
seu uso na rua. Assim é que as pes so as res pe i tá ve is de vem usar um
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ca po te quan do saem, ou, se pre fe ri rem, um ca sa co re la ti va men te
pesado.

Do Enge nho Ve lho vai-se fa cil men te para o Te ju co. A cer ca
de meia mi lha ser ra aci ma há ou tra fon te de água mi ne ral, mas não tão
for te men te fer ru gi no sa como a das La ran je i ras. A na tu re za des sas águas
foi des co ber ta pelo pri me i ro Impera dor em 1823, que man dou eri gir
sobre ela pe que na cons tru ção de pe dra com uma ins cri ção alu si va ao
acon te ci men to. O ca mi nho pas sa por uma enor me gar gan ta, en tre duas
mon ta nhas. Do topo do mor ro, olhan do-se para trás, des cor ti na-se
exten so pa no ra ma abran gen do a ci da de e os su búr bi os que fi cam de
per me io.

A pou ca dis tân cia à di re ita fica a ca cho e i ra que dá a nota
pi to res ca do ce ná rio. Um ri a cho, que nas ce em cima da mon ta nha,
preci pi ta-se de al tu ra imen sa, ge ral men te ava li a da em cer ca de 300 pés
(91m), para den tro de uma gro ta ro cho sa, ao lon go da qual as águas se
en ca mi nham para a baía. Daí o cór re go é ca na li za do, por meio de um
aque duto, para o cha fa riz do Cam po da Hon ra e vá ri os ou tros si tu a dos
na ex tre mi da de oci den tal da ci da de.

No alto da mon ta nha o ca mi nho bi par te-se e se gue, em
di re ções di fe ren tes, para as plan ta ções que ocu pam ambas as en cos tas
das mon ta nhas e o vale que lhes fica além. Se guin do à fren te, começa-se
logo a des cer, avis tan do-se de vez em quan do o oce a no dis tan te e
ou vin do-se em sur di na o seu cons tan te ma ru lhar. A cer ca de meio
ca mi nho, em di re ção ao vale, vê-se à es quer da uma ou tra ca cho e i ra, 
bas tan te di ver sa da pri me i ra. Nes ta o cur so que se des pe nha é bem
ma i or e o len çol d’água cai em mas sa com pac ta. A al tu ra da que da,
po rém, não é gran de nem é fá cil de se lhe con tem plar a beleza. O
riacho pros se gue em seu le i to ro cho so, pela mon ta nha aba i xo, e já
em sua base es pra ia-se em um lago que, nas ma rés al tas, se co mu nica com
o oce a no.

Vol tan do-se ao topo da la de i ra e to man do-se o ca mi nho 
da es quer da, pas sa-se logo pela lom ba da su li na do Te ju co in fe ri or e
en tra-se de cho fre num ver da de i ro an fi te a tro de mon ta nhas das
qua is o Cor co va do e a Gá vea são as mais ele va das e notá ve is. Den tro
des sa ba cia sin gu lar es tão lo ca li za das di ver sas fa zen das de café,
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numa das qua is pas sa mos di ver sos dias com nos sa fa mí lia an tes de
de i xar o Bra sil. O ar des sas mon ta nhas é frio, puro e re vi go ran te,
sen do às ve zes su fi ci en te para res ti tu ir a sa ú de a pes so as de bi li ta das 
ou ví ti mas de en fer mi da des co muns na ci da de.

Estan do si tu a do tão pró xi mo do Rio de Ja ne i ro, esse lo cal é 
bas tan te pro cu ra do, prin ci pal men te na es ta ção es ti val que – é pre ci so
que se diga ao le i tor do he mis fé rio se ten tri o nal – se pro lon ga, no Bra sil,
de de zem bro a fe ve re i ro. Nes sa épo ca to das as ca sas são alu ga das, em
ge ral, para fa mí li as es tran ge i ras. Mu i tos ali e ní ge nas que em seus pa í ses
de ori gem, ou no Rio, exi gi ri am não ape nas con for to, mas, ain da luxo,
apren dem a se aco mo dar em ca sas des pro vi das de so a lho, de ja ne las e
de ou tros re qui si tos não me nos de se já ve is. Qu an do se per ce be que a saúde 
está em pe ri go, ne nhum sacri fí cio se nos apre sen ta exa ge ra do para
recupe rá-la. Cer tas pes so as, prin ci pal men te as que já ex pe ri men ta ram as 
de lí ci as da ri que za ou os cu i da dos da vida pú bli ca, aca bam, fi nal men te,
por se en fa dar de am bas as si tu a ções e se en tre gar, pelo res to de seus
dias, à ru de za da vida sim ples e so li tá ria.

Como exem plo do que aca ba mos de afir mar, po de re mos 
citar o Con de de Say. Esse in di ví duo ocu pou, no tem po de Napoleão,
po si ção de gran de des ta que e res pon sa bi li da de em Fran ça; há anos,
po rém, ins ta lou-se numa fa zen do la à es quer da das mon ta nhas do
Te ju co, cer ca do ape nas dos es cra vos que lhe pro du zem o in dis pen -
sá vel. A ca ba na do abo rí gi ne de Indi a na [Esta do da Fe de ra ção
Nor te-Americana. N. do T.] nos ins pi ra ria as mes mas idéi as de
limpeza, gos to e con for to que o an tro de bar ro te em que vive o
con de. Entre tan to ne nhum cor te são do Rio de Ja ne i ro ou de Pa ris
re ceberia com ma i or fi dal guia os ami gos que o vi si tam. Os que jamais
pre sencia ram cena se me lhan te di fi cil men te po de rão ima gi nar a graça e o
des pren di men to com que este ca va lhe i ro con vida seus ami gos a
toma rem as sen to numa sala de re cep ções onde o piso não pas sa de
ter ra ba ti da, ou dis cu te com eles a po lí ti ca dos con ti nen tes, ante
uma mesa tos ca e uma gar ra fa de vi nho. Fe chan do-se os olhos e ou vindo-se 
o fran cês me lí fluo em que fala, com so ta que vi bran te, tem-se a
impres são de que se está no mais re quin ta do sa lão pa ri si en se.
Olhan do-se, po rém, ao re dor e aten tan do-se à rus ti ci da de do ambiente em 
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que se de sen ro la a cena, vol ta-se de novo aos ar ra i a is de uma vida
se mi ci vi li za da.

Des cen do do Te ju co, ti ve mos a aten ção mais de uma vez
atra í da por um ru í do pe sa do e in ter va la do de um ou dois minutos. Inves -
ti gan do sua ori gem des co bri mos que esse ba ru lho pro vi nha de um
en ge nho ori gi nal. Ima gi ne o le i tor uma gros sa viga de ma de i ra, com 
cer ca de 10 pés (3m) de com pri men to, pre sa a uma for qui lha, de i -
xan do de um lado cerca de seis pés da tra ve que vai ter a um pilão
che io de mi lho e ten do na ou tra ex tre mi da de um co cho cons tru í do
e ins ta la do de for ma a po der re ce ber um jac to con tí nuo de água que 
vem de um re ga to, atra vés de uma bica. Qu an do o co cho se en che, a 
par te mais cur ta se tor na mais pe sa da e le van ta a ex tre mi da de mais
lon ga a gran de al tu ra; nes se mo vi men to der ra ma a água do cocho e
a par te mais lon ga cai so bre o mi lho que está no pi lão. Assim, nes se 
pro ces so de en cher e es va zi ar o co cho, a viga man tém um mo vi -
men to re gu lar e o mi lho vai sen do, aos pou cos, re du zi do a fa ri nha.

Um dos mais in te res san tes e ins tru ti vos pas se i os que fizemos
pe las cir cun vi zi nhan ças do Enge nho Ve lho foi à Qu in ta Impe ri al. Os
ter re nos que cir cun dam a re si dên cia do so be ra no são bas tan te ex ten sos
e mais ou me nos cu i da dos. Lar gas ala me das, som bre a das por be las
man gue i ras e ou tras ár vo res de qua li da de, de sen vol vem-se em cur vas
gra ci o sas e cor rem ao lado de cur sos d’água ora na tu ra is, ora ar ti fi ci a is.
Aqui vê em-se tan ques de pe dra onde ro bus tas la va de i ras ba tem rou pa;
aco lá um lago com re pu xo ao cen tro, e, an co ra do à mar gem, o bote no
qual Sua Ma jes ta de às ve zes se en tre tém.

De quan do em vez en con tra-se o jo vem Impe ra dor em
passeio pe los jar dins, acom pa nha do de ofi ci a is da guar da pes so al. Seu
as pec to é, nes sas oca siões, mais in te res san te que quan do me ti do no rígido 
uni for me da cor te, com o pe i to co ber to de in síg ni as e a es pa da pendente,
ao lado. Lem bra mo-nos de tê-lo en con tra do cer ta tar de, tra ja do com a
sim pli ci da de de qual quer ci da dão e brin can do com um de seus cães.
Sauda va po li da men te os tran se un tes e  pare cia sa tis fe i to por ver que
outros tam bém des fru ta vam os mes mos pri vi lé gi os de que go za va
naque le mo men to.
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O pa lá cio está si tu a do em uma emi nên cia, à di re i ta dos
jardins. Anti ga re si dên cia par ti cu lar, que era, foi gra ci o sa men te ofe re ci da 
pelo seu pro pri e tá rio a D. João VI. Aos pou cos, po rém, foi sen do
aumen ta da e me lho ra da, aca ban do por se tor nar bas tan te ade qua da ao
fim a que é des ti na da.

  A ins tru ção do Impe ra dor e das prin ce sas foi ori en ta da
por um tu tor no me a do pelo go ver no. O fron tis pí cio do se gun do vo lu -
me desta obra da mos em gra vu ra, re tra tos da fa mí lia im pe ri al, an tes da
sepa ra ção e em ida de bas tan te in te res san te. Nin guém po de rá re fle tir
sem emo ção so bre a his tó ria des sas cri an ças, des cen den tes dos Bra gan -
ças. Não po de ri am ser ma i o res o ca ri nho pa ter nal e o cu i da do cons tan -
te mente dis pen sa do pela na ção aos re a is in fan tes. Co lo ca dos sob a
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proteção do Esta do em si tu a ção de aban do no e or fan da de, fo ram eles
tra ta dos como re po si tó ri os das mais ca ras es pe ran ças na ci o na is. De
fato, a hon ra de criá-los e edu cá-los pa re cia em pol gar todo o povo
brasi le i ro.

O Impé rio con vul si o na do de um ex tre mo a ou tro e agi ta do
pela re vo lu ção que le vou D. Pe dro I à ab di ca ção res pon deu pron ta mente
a esse ines pe ra do ape lo à sua sen si bi li da de ge ne ro sa e o povo todo,
como se fora um só ho mem, con gre gou-se em tor no da fi gu ra fran zi na
de D. Pe dro II. Du ran te os oito anos de sua me no ri da de o ca lo ro so
afeto e a en tu siás ti ca re ve rên cia ma ni fes ta dos de iní cio pa re cem ter
aumen ta do em vez de ar re fe cer. Por en tre as agi ta ções po lí ti cas e as intri gas 
par ti dá ri as de tão di la ta do pe río do, nem os in di ví du os nem as fa ções
pre ten de ram ja ma is pôr em dú vi da as prer ro ga ti vas do jo vem mo nar ca
nem – se der mos cré di to às suas pre ten sões – de se ja ram ou tra cou sa
que não au men tar o ful gor da gló ria de seu tro no. Pela te naz re sis tên cia
que ofe re ce ram ao es pí ri to ar ro gan te de D. Pe dro I os bra si le i ros haviam
dado pro vas de não se rem ce gos ado ra do res da co roa. Na le al da de
espon tâ nea e de vo ta da que ma ni fes ta ram du ran te lar go nú me ro de anos, 
para com a ino cên cia ju ve nil de D. Pe dro II, re ve la ram uma tão cons tante
fi de li da de ao re gi me como em vão se pro cu ra ria en con trar em po vos
mais an ti gos e po de ro sos. Seja qual for o fu tu ro do Bra sil, é pre ci so que
es ses fa tos fi quem gra va dos nas pá gi nas da sua his tó ria para hon ra
imarces cí vel de seu povo.

Onze lé guas além de S. Cris tó vão, em di re ção ao po en te,
fica a Fa zen da de San ta Cruz. Essa pro pri e da de agrí co la é vi si ta da de
tem pos em tem pos pela fa mí lia im pe ri al, que lá vai à pro cu ra de re cre io.
Imen so tra to de ter ra onde la bu tam nu me ro sís si mos es cra vos, foi em
épo cas re mo tas a sede de um co lé gio de je su í tas, mas, há já mu i tos anos
que é um pró prio da Co roa. Até ago ra, po rém, a qua se to ta li da de de sua 
área man tém-se in cul ta. Cons ta que a par te cul ti va da se acha num es ta -
do in ter me diá rio, ape sar dos gas tos com ela fe i tos. Essa cir cuns tân cia,
por si só é su fi ci en te para in di car o ba i xo ní vel da agri cul tu ra, em ge ral,
atra vés do Impé rio, em re for ço de cujo ar gu men to bas ta acres cen tar
que o ara do é qua se to tal men te des co nhe ci do lá.
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Capítulo XI

PANORAMA DA BOAVISTA – PASSAGEM MARÍTIMA PARA A
CIDADE – NAVIOS MERCANTES SURTOS NO PORTO – POSIÇÃO 
CENTRAL DO PORTO – ANIVERSÁRIO DE UM COLÉGIO –
BATISMO – LEITURA DAS ESCRITURAS – PRELEÇÕES DOS
PROFESSORES – DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES RELIGIOSAS
– FUNERAIS – CRIANÇAS – ADULTOS – ESCRAVOS – O
CEMITÉRIO NOVO – FUNERAL PAGÃO – FESTIVIDADES
RELIGIOSAS – COMEMORAÇÃO DOS MORTOS.

Mag ní fi co pa no ra ma se des cor ti na do Pa lá cio da
Boavis ta em di re ção à ci da de. Os olhos do ob ser va dor pou sam pri me i -
ra men te so bre a rica fo lha gem das ár vo res que cir cun dam os ter re nos
im pe ri a is, ao pé do ou te i ro; de po is, so bre di ver sos gru pos de ca sas,
situados jun to à es tra da onde tam bém se ele va um mo nu men to à des fa -
ça tez do primeiro Impe ra dor: a casa que man dou cons tru ir para a
Marque sa de San tos sua aman te pu bli ca men te re co nhe ci da. Um pou co à 
es quer da, so bre uma emi nên cia ata pe ta da de ver de, fica o Hos pi tal dos
Lá za ros; além, es ten de-se um belo len çol de águas for ma do pelo re ces so 
da baía, que se pro lon ga em tor no de ele va da ca de ia de mon ta nhas
graní ti cas. Por oca sião da pre a mar, as águas pa re cem que rer con tor nar a 
ci da de.



Nes se re côn ca vo da baía vê em-se nu me ro sas em bar ca ções
trans por tan do pas sa ge i ros de um lado para ou tro. To man do-se  lu gar
em uma de las, no em bar ca dou ro mais pró xi mo, po de-se em pou cos
momen tos atin gir o Saco d’Alferes de onde, an dan do-se um pou co, pode-se
che gar à ci da de, quer por um ca mi nho agres te so bre o mor ro, até o
Cam po da Hon ra, quer be i ran do o mar, pela Pra ia da Gam boa onde
está lo ca li za do o Ce mi té rio dos Ingle ses e daí pelo Va lon go onde an ti ga -
men te es ta va ins ta la do o mer ca do de es cra vos. Se, en tre tan to, se pre fe rir 
per cor rer toda a dis tân cia por mar, o iti ne rá rio se de sen vol ve bas tan te
jun to à ter ra para que se pos sa apre ci ar a be le za da vege ta ção e as
constru ções que se ali nham nas pra i as su ces si vas. As ca sas são, na
maioria, baixas e in sig ni fi can tes, mas as pa re des ca i a das apre sen tam
sem pre interes san te con tras te com o ver de da ve ge ta ção que as cer ca.

Con tor nan do-se a Pon ta da Sa ú de atin ge-se o an co ra dou ro
onde os na vi os mer can tes es pe ram a vez para car re gar ou des car re gar.
Aí po dem-se con tem plar os bri gues ra sos e com pri dos e as es cu nas que
vão do Bra sil às cos tas da Áfri ca. Aco lá es tão, imó ve is, as pe sa das barcas
no ru e gue sas ou ham bur gue sas. Por to dos os la dos, drape jan do nos
mastros, des de as pe que nas em bar ca ções cos te i ras até os gran des na vi os 
de car ga, vê em-se ban de i ras de Espa nha, Por tu gal, Sar de nha, Ná po les,
Tosca na, Fran ça, Bél gi ca, Bre men, Áus tria, Di na mar ca, Su é cia, Ingla terra, 
Esta dos Uni dos, Re pú bli cas Sul-Americanas e Bra sil. Os na vi os têm de
fun de ar a boa dis tân cia uns dos ou tros, para que pos sam gi rar li vre mente 
em tor no de suas ân co ras à me di da que a maré en che ou vaza; há,
portan to, en tre eles, es pa ço su fi ci en te para as pe que nas em bar ca ções
tra fe ga rem li vre men te. Aqui e ali es tão es ta ci o na dos na vi os fis ca is, cuja
mis são é re pri mir o con tra ban do; pró xi mo a eles vê em-se di ver sos
trans por tes da es qua dra bra si le i ra, um dos qua is uti li za do para sede da
Esco la Na val.

Tendo per cor ri do todo o an co ra dou ro ao qual mais tar de
tra re mos o le i tor de vol ta, por ser esse o nos so prin ci pal cam po de ação
mis si o ná ria, a em bar ca ção pas sa mes mo em fren te ao Con ven to de São
Bento e, ru man do para a di re i ta, en tra pelo ca nal que se pa ra a Ilha das Cobras 
do con ti nen te. Ao pé da emi nên cia so bre a qual se as sen ta o mos teiro, fica 
o Arse nal de Ma ri nha, ten do à fren te um pe que no pá tio, cu i da do sa men te
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ar ru ma do. Pou co além es tão as escadas ver me lhas, co nhe ci do pon to de
de sem bar que con tí guo à Pra ia dos Mi ne i ros e à Rua Di re i ta.

Dada a si tu a ção aces sí vel em que se acha o por to do Rio de
Ja ne i ro em re la ção à gran de es tra da uni ver sal, ofe re cen do à na ve ga ção
um an co ra dou ro que pou cos pa ra le los terá, não só quan to à be le za, mas, 
prin ci pal men te, quan to à se gu ran ça que ofe re ce às em bar ca ções, cons ti -
tui ele es ca la obri ga tó ria para mu i tos na vi os, mes mo aque les que não
visam o co mér cio bra si le i ro. Os bar cos, ava ri a dos du ran te o lon go tra jeto
com pre en di do en tre o Equa dor e o Cabo da Boa Espe ran ça, to cam
geral men te no Rio de Ja ne i ro para re pa ros. Inú me ros fi lhos do mar,
com o ve la me des man te la do ou o po rão fa zen do água, ru mam para este 
porto como re cur so ex tre mo. Mu i tos che gam, a des pe i to da pre ca ri edade
de seu es ta do; ou tros, sem dú vi da, não o con se guem. Se pul tam-se de
vez no abis mo das águas. Qu a se to dos os na vi os de guerra e gran de
número de na vi os mer can tes, de po is de con tor na rem o Cabo Horn ou o 
Cabo da Boa Espe ran ça, to cam no Rio para se re a bas te cer de água potável 
e to mar pro vi sões fres cas. Assim é que, em de man da de seus  des ti nos,
quer de vol ta aos seus la res, quer a ca mi nho das mis sões, a Pro vi dên cia
fez vir até nós vá ri os mis si o ná ri os, e, de nos sa par te, ja ma is con se guimos
per ce ber com pre ci são o que mais apre ciá va mos: se o pra zer que nos
pro por ci o na vam a sua com pa nhia e os seus con se lhos, ou se a ven tu ra
de po der lhes ofe re cer uma hos pi ta li da de cris tã que nem sem pre es pe ra -
vam en con trar em ter ras es tra nhas. Cer ta oca sião, du ran te o lap so de
três me ses, re ce be mos três des sas vi si tas das qua is ain da por mu i to
tempo nos lem brare mos, pois nos de ram a im pres são de ter mos en trado
em con tac to di re to com a Rús sia, a Índia e a Áfri ca do Sul, re giões onde 
la bu ta ram os mi nis tros que nos vi si ta ram.

Tais cir cuns tân ci as mos tram per fe i ta men te a po si ção cen tral e 
a im por tân cia do por to do Rio de Ja ne i ro que cons ti tui como que um
pon to de con ver gên cia para os na vi os pro ce den tes dos Esta dos Uni dos
e da Eu ro pa, e, não raro para os que se di ri gem a pon tos ex tre mos do
he mis fé rio se ten tri o nal, como Bom ba im, Can tão, Nova Ho lan da, Nova
Ga les, Val pa ra í so e às vá ri as ilhas do Pa cí fi co, bem como à Ca li fór nia,
Ore gon e a Cos ta Oci den tal da Amé ri ca do Nor te.

Vol tan do a cer tos cos tu mes cu ri o sos dos bra si le i ros, con vi da mos
o le i tor a as sis tir co nos co à fes ta de ani ver sá rio de um Co lé gio para a
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qual ti ve mos a hon ra de ser con vi da dos jun ta men te com o Sr. Spa ul ding 
e ou tros. Entre a as sis tên cia vi mos o Arce bis po da Bahia e vá ri os mem -
bros da Assem bléia Na ci o nal. Ga ran tia a or dem um co mi tê da po lí cia
igual men te en car re ga do de re ce ber e acom pa nhar os con vi da dos.

Os que che ga ram cedo as sis ti ram ao ba tis mo de um fi lho do
di re tor do Co lé gio. Para a ce ri mô nia, ha vi am pre pa ra do, numa al co va
con tí gua aos sa lões do edi fí cio, um al tar ri ca men te or na men ta do. Os
con vi da dos, em pu nhan do ve las ace sas, for ma ram alas por meio do sa lão 
à pas sa gem da cri an ça. A ce ri mô nia de cor reu com me nos so le ni da de
que a que tí nha mos as sis ti do até en tão. Não po de ría mos re pe tir aqui o
que dis se al gu res cer to em ba i xa dor es tran ge i ro des cre ven do idên ti ca
ceri mô nia: “A po bre cri an ça foi li te ral men te sal ga da e api men ta da dos
pés à ca be ça.” Não fal ta ram, po rém, apli ca ções de di ver sas es pé ci es, tais
como de sa li va, sal e óleo, além de so pro, si nal da cruz e a co lo ca ção de
uma vela ace sa na mão zi nha do bebê. Esse con jun to de ce ri mô ni as
pare cia tudo me nos o rito sim ples e sa gra do do ba tis mo com água “em
nome do Pa dre, do Fi lho e do Espí ri to San to”.

Às dez ho ras da ma nhã o cor po do cen te do Co lé gio di ri giu-se 
para o salão de fes tas de vi da men te or na men ta do. Logo que os con vi dados
to ma ram as sen to o di re tor deu iní cio à ce ri mô nia len do cin co ver sí cu los 
do Evan ge lho de São Ma te us. De po is, pas san do a Bí blia para as mãos
do acó li to, con vi dou a as sis tên cia a se ajo e lhar en quan to o aju dan te
recita va as ora ções pro fe ri das por Sa lo mão por oca sião do ofe re ci mento 
do Tem plo: I Reis, VIII, 23-54. De po is que to dos se sen ta ram no va -
mente os pro fes so res do Co lé gio fo ram con vi da dos a se apre sen tar e fazer
um bre ve re la to do apro ve i ta men to de cada clas se e da im por tân cia de
pros se gui rem os alu nos no es tu do das ma té ri as que lhes es ta vam afe tas.

Ti ve ram en tão opor tu ni da de de dis cor rer so bre os seus te mas 
fa vo ri tos, o que os ilus tres pro fes so res, por de ver de ofí cio, cer ta men te
não po de ri am de i xar de fa zer sem com pli ca da exi bi ção de re tó ri ca.

Os do tes ora tó ri os desses ca va lhe i ros eram, en tre tan to,
bastan te pre ju di ca dos pela pos tu ra que o cos tu me lhe im pu nha. Ti nham 
que ler o dis cur so sen ta dos em fren te a uma me si nha. O di re tor fez a
última ora ção que foi res pon di da por um dos ba cha re lan dos. Esse alu no 
foi o úni co a re ci tar em pé sua sa u da ção.
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Ha via uma co mis são de sete ra pa zes en car re ga da de en tre gar
a cada pro fes sor uma co roa de ro sas e mur ta, à me di da que fos sem ter -
mi nan do os seus dis cur sos. Qu an do o ba cha re lan do ter mi nou sua ora -
ção, dis tri bu í ram-se pu bli ca ções re li gi o sas en tre os alu nos e con vi da dos;
e as sim ter mi na ram as ce ri mô ni as des se fes ti val li te rá rio sem que ti vés -
se mos opor tu ni da de de sa ber se o Arce bis po fi cou ou não sa tis fe i to em
ou vir a le i tu ra da Bí blia e pre sen ci ar a dis tri bu i ção dos fo lhe tos for ne ci -
dos por mis si o ná ri os pro tes tan tes.

Mui tas são as des cri ções de en ter ros no Rio de Ja ne i ro.
Caracte ri za-os o mes mo gos to pe las ex te ri o ri da des e os ten ta ções que se
nota nas ou tras ce ri mô ni as re li gi o sas. Va ri am, po rém, lar ga men te, de
acor do com a ida de e a con di ção do mor to. Qu an do se trata de cri an -
cinha, o en ter ro é con si de ra do mo ti vo de jú bi lo, e or ga ni zam, en tão,
uma pro cis são tri un fal. Ca va los bran cos, fes ti va men te or na men ta dos,
com ní ve as plu mas na ca be ça, pu xam um co che aber to no qual vai um
pa dre pa ra men ta do, de ca be ça des co ber ta, le van do ao colo, num ata ú de
aber to, o cor po da cri an ça ri ca men te ves ti da e co ber ta de la ços de fi tas e 
de flo res. Os por ta do res das to chas, se não in te i ra men te de bran co, levam
ren das pra te a das nos pa le tós e to che i ros bran cos.

Qu an do o fu ne ral é de adul to, o con tras te é o ma i or que se
pos sa ima ginar. O cor te jo sai ge ral men te à no i te. No dia an te ri or armam
um ca ta fal co na casa do mor to. À por ta co lo cam um re pos te i ro pre to.
Os cava los, o car ro mor tuá rio, os por ta do res das to chas, vão to dos
vesti dos de ne gro. O co che i ro leva dra go nas pre tas so bre os om bros e,
na ca be ça, um cha pe au de bras com plu ma on du lan te. O nú me ro de
toche i ros está sem pre em re la ção com o das car ru a gens, ao lado das
qua is for mam alas. Vão em ge ral mon ta dos, e os seus lon gos to che i ros
ne gros, cha me jan do na es cu ri dão, pro du zem efe i to im po nen te.

Qu an do o fé re tro che ga à igre ja, é trans fe ri do para um pe destal 
alto a que cha mam ma u so léu, co ber to de pa nos pre tos e cer ca do de
círios ace sos. Aí fica o mor to en quan to ce le bram as ce ri mô ni as fúnebres.
O cor po é de po is en ter ra do sob uma das la jes de már mo re de que o
piso da igre ja está re ple to, ou co lo ca do em al gu ma ca ta cum ba aber ta nas 
pa re des la te ra is do edi fí cio.

O ca i xão usa do no cor te jo não é en ter ra do com o ca dá ver,
mas, con ser va do na igre ja ou na sede da ir man da de que o alu ga para tais 
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oca siões. Qu an do o cor po é co lo ca do na ca ta cum ba, ati ram so bre ele
cal vir gem para ace le rar o pro ces so de de com po si ção; de po is de mais ou 
me nos um ano abrem no va men te o tú mu lo e ti ram os os sos, para lim -
pá-los. Os pa ren tes do mor to man dam en tão en cer rar os res tos mor ta is
em uma urna que po de rá fi car na igre ja ou ser re mo vi da para a casa.

Em ge ral, po rém, as ur nas fi cam na igre ja e as fa mí li as le vam
as cha ves; con ta-se, po rém, o caso de um ho mem que le vou os os sos de
sua mu lher para o seu pró prio dor mi tó rio.

Tais ur nas são de ta ma nhos e for ma tos va ri a dos, mas, ra ra -
men te, têm apa rên cia de fé re tro. Algu mas são gran des como ma u so léus; 
ou tras, pela sua or na men ta ção ex ter na, dão idéia de ca i xa para rou pa. O
lu gar e as cir cuns tân ci as pa re cem al ta men te im pró pri os para exi bi ção de 
or na men tos, en tre tan to, al gu mas des sas ur nas mor tuá ri as são en fe i ta das
com broca dos de ouro e pra ta apli ca dos so bre ce tim e ve lu do, para
admi ra ção dos vi si tan tes.

Quão diferen te do “pom po so e mag ni fi cen te” ce ri mo ni al
fúne bre dos abas ta dos é o en ter ro do po bre es cra vo. Nem to che i ros
nem ataúde no di mi nu to co te jo. O cor po vai ba lan çan do numa rede cujas
ex tre mi da des são ata das a um lon go pau apo i a do ao om bro de seus
com pa nhe i ros. Esses en ter ros saem pela ma nhã, num an dar ca den ci a do, 
os ne gros em fila, a ca mi nho da Mi se ri cór dia. O ce mi té rio des sa ins ti tu i -
ção re su me-se em um ter re no aca nha do fe cha do por mu ros, no qual se
vê pin ta da de vez em quan do a fi gu ra de uma ca be ça de ca dá ver.

Nes se re cinto, abrem di a ri a men te uma cova de sete pés
quadra dos. Aí en ter ram em pro mis cu i da de os cor pos dos que mor rem
no hos pi tal du ran te a no i te e dos es cra vos ou in di gen tes se pul ta dos gra -
tu i ta men te. Des sa for ma, o ter re no in te i ro é es ca va do no de cur so de um 
ano, mas, nos anos se guin tes, con ti nu am o mes mo pro ces so.

Re pre sen tan do essas es ca va ções pre ma tu ras, bem como o
enter ra men to nas igre jas, sé rio pe ri go para a sa ú de pú bli ca, a Mi se ri córdia
com prou re cen te men te um vas to ter re no para ce mi té rio na Pon ta do
Caju, logo ao Nor te de São Cris tó vão, para onde os ca dá ve res são
levados por via ma rí ti ma e en ter ra dos em tú mu los per ma nen tes.

Ainda com re la ção a este as sun to, de ve mos alu dir a ou tra
espé cie de fu ne ral que ates ta a exis tên cia de cos tu mes pa gãos en tre os
afri ca nos do Bra sil.
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Os nu me ro sos es cra vos da pro pri e da de ru ral do Impe ra dor
têm per mis são de ado tar os cos tu mes que qui se rem.

Logo de po is de nos sa mu dan ça para o Enge nho Ve lho, ti ve mos, 
um do min go, a aten ção atra í da para trás de nos sa casa, por uma in ter mi ná -
vel gri ta ria na rua. Olhan do pela ja ne la vi mos um ne gro com uma ban de ja
de ma de i ra so bre a ca be ça, a qual le va va o ca dá ver de uma cri an ça, co ber to
com pano bran co e en fe i ta do de flo res, com um ra ma lhe te ata do à mão zi -
nha. Atrás do ne gro, se guia uma mul ti dão pro mís cua no meio da qual cer ca 
de vin te ne gras e nu me ro sas cri an ças, qua se to das ador na das com ti ras de
pano ver me lho, bran co e ama re lo, en to a vam al gum cân ti co etío pe cujo
ritmo mar ca vam com um tro te len to e ca den ci a do; o que le va va o cor po,
pa ra va fre qüen te men te e gi ra va so bre os pés como se dan ças se.

Entre os da fren te so bres sa ía, pela exa ge ra da ges ti cu la ção,
a mãe da cri an ça, con quan to se não pu des se, pela mí mi ca, de ter mi nar 
com exa ti dão se eram de ale gria ou de tris te za os sen ti men tos que a
em pol ga vam. Assim fo ram eles, até o adro da igre ja onde en tre ga ram 
o cor po ao vi gá rio e ao sa cris tão. O cor te jo vol tou en tão, can tan do e
dançan do com mais ve e mên cia – se pos sí vel, – que na ida. A cena
repe tiu-se vá ri as ve zes du ran te a nos sa per ma nên cia na que le ba ir ro
do Rio de Ja ne i ro. Ja ma is a pre sen ci a mos, po rém, em qual quer ou tro
lu gar.

As prin ci pa is fes tas re li gi o sas ce le bra das du ran te o se gun do
se mes tre do ano são: no dia 2 de ju lho a Vi si ta ção de Nos sa Se nho ra,
em que sai uma pro cis são da Ca pe la Impe ri al para a Mi se ri cór dia, na
qual a Câ ma ra Mu ni ci pal toma par te. Nes se dia ob têm-se in dul gên ci as
no Con ven to Car me li ta e na Igre ja de São Fran cis co de Pa u lo. O dia 21
de ju lho é con sa gra do aos Anjos da Gu ar da do Impé rio; o dia 25 de
julho a S. Ja i me e o dia 28 à San ta na, Mãe da Mãe de Deus. O dia 15 de
agos to é o da Assun ção de Nos sa Se nho ra; o dia 25, do Sa gra dís si mo
Co ração de Ma ria. O dia 8 de se tem bro, da Na ti vi da de de Nos sa Se nhora;
o dia 15, do San tís si mo nome de Ma ria; a 22, a fes ta de Nos sa Se nho ra
das Do res; a 25, a de Nos sa Se nho ra das Mer cês. A 6 de ou tu bro, fa zem 
a fes ta do Sa gra dís si mo Ro sá rio de Nos sa Se nho ra, com pro cis são à
noite; a 9, a de São Pe dro de Alcân ta ra, pa tro no do Impé rio. A 1º de
novem bro, fes ta de To dos os Santos, com a pro cis são dos os sos da
Mise ri cór dia; no dia 2, co me mo ram-se os mor tos. A 8 de de zem bro, é o 
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dia de Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, pa dro e i ra do Impé rio, com in dul -
gên ci as em vá ri os con ven tos e igre jas; a 25 do mes mo mês a Na ti vi da de
de Cris to.

O es tran ge i ro pro va vel men te não se in te res sa rá tan to pe las
co me mo ra ções des ses dias quan to pe las de 2 de no vem bro, con sa gra do
à me mó ria dos que se fo ram. Nes se dia pela ma nhã, há mis sa em to das
as igre jas. De po is abrem-se os cla us tros para que os fiéis pos sam vi si tar,
em si lên cio, os tú mu los de seus ami gos. Qu an do os os sos já es tão en cer -
ra dos em ur nas, são es tas re ti ra das dos lu ga res onde fi cam guar da das e
ar ru ma das em fi le i ras jun to à pa re de, no jar dim con tí guo. Às ve zes
formam um qua dra do den tro do qual o povo vai pas san do len ta men te.
Len do-se os epi tá fi os, per ce be-se aqui uma ida de pro vec ta, aco lá uma
flor de mo ci da de. Sa ber e ig no rân cia, ri que za e mi sé ria, tudo re du zi do
ao ní vel co mum, pela mão da mor te.

E até mes mo en tre tú mu los a va i da de hu ma na as pi ra dis tin ção!

156  Da ni el P. Kidder



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

Ca pí tu lo XII

EXCURSÃO AO MACACU – BARQUEIROS – VELEJANDO NA
BAÍA – VENDA PACIÊNCIA – VILA NOVA – UMA NOITE NO
RIO – MACACU – CONVENTO E SUAS TERRAS – O TABELIÃO – 
CIÊNCIA E MORAL – PASSAGEIROS – HINO NACIONAL –
PORTO DAS CAIXAS – INSALUBRIDADE DO LUGAR – O
BOTICÁRIO – DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES – ALMOÇO –
ENGENHO DO SAMPAIO – ENCALHE NA BAÍA – PORTOS –
IGUAÇU – ILHAS.

Havía mos es co lhi do, para nos sos tra ba lhos de Na tal,
as lo ca li da des si tu a das na par te su pe ri or da Baía do Rio de Ja ne i ro.
Como pre pa ra ção para nos sa excur são, re me te mos para a Pra ia dos
Mine i ros, onde pre ten día mos em bar car cer ta quan ti da de de Bí bli as,
Evan ge lhos e fo lhe tos.

Qu an do che ga mos ao pon to onde de vía mos to mar a em bar -
ca ção, fo mos, como de cos tu me, as sal ta dos por cer ca de cin qüen ta
barque i ros, em tre men da con cor rên cia, ofe re cendo bo tes, fa lu as ou
canoas e enal te cen do os seus ser vi ços; to dos re cla ma vam pre fe rên cia e
alar de a vam a su pe ri o ri da de de seus bar cos. Esses ho mens per ten cem à
nu me ro sa clas se de es cra vos ades tra dos no mister de ca tra i e i ros e
empre gados no trans por te de pas sa ge i ros no in te ri or da baía. Dão-lhes
botes e ca no as pe los qua is fi cam pes so al men te res pon sá ve is, as su min do



pe ran te os seus se nho res a obri ga ção de pa gar cer ta par ce la diá ria, de po is 
de de du zi da, da fé ria quo ti di a na, a quan tia ne ces sá ria para sua sub sis tên -
cia. É, por tan to, per fe i ta men te ex pli cá vel a an si e da de que de mons tram
em ob ter pas sa ge i ros; não tra ba lham ape nas para ga nhar a vida, mas,
ain da para es ca par ao cas ti go que lhes está re ser va do caso não con si gam 
entre gar a seus se nho res a par ce la es ti pu la da. Co nhe ce do res de sua
situação, sen ti mos sempre o de se jo de au xi li ar a to dos quan tos se
agrupa vam em tor no de nós, o que evi den te men te não era pos sí vel. Aos 
pou cos, po rém, fo mo-nos aco mo dan do às cir cuns tân ci as e pro cu ran do
fa zer nos sa es co lha de con for mi da de com o ser vi ço que tí nha mos em
vis ta e as apa ren tes van ta gens que nos ofe re ci am os bar que i ros. Na
ocasião a que nos re fe ri mos, alu ga mos um bote bem pro por ci o na do,
mu ni do de ve las e re mos e con du zi do por dois ne gros que se di zi am
per fe i tos co nhe ce do res de to dos os por tos da baía.

A bri sa ma rí ti ma tar dou um pou co esse dia, mas quan do veio, 
re ve lou-se fres ca e pos san te. À uma hora lar ga mos o pano e fo mos por
ela con du zi dos ao nos so des ti no tão rá pi da e con for ta vel men te quan to
po de ría mos ter de se ja do. Às três e meia pas sa mos pela ilha do Pa que tá e 
uma hora mais tar de che gá va mos à de sem bo ca du ra do rio Ma ca cu.
Conse gui mos lo ca li zar a foz da cor ren te com al gu ma ante ce dên cia
porque à mar gem es quer da exis te uma cons tru ção gran de e bran ca que
de lon ge cha ma a aten ção do vi a jan te à me di da que se vai apro xi man do.
O ca sa rão está a ca va le i ro de uma pe que na ele va ção que pa re ce cons tituir o 
úni co ter re no fir me nas cir cun vi zi nhan ças. Na par te pos te ri or o chão
des cam ba para um vas to man gue que mar ge ia o rio de am bos os la dos, a 
per der de vis ta. Em fren te à casa es ta va amar ra da uma lon ga ca noa
preta. Um ca chor ro e uma ga li nha que pas se a vam pelo ter re i ro pa re ci am 
ser os úni cos se res vi vos nas ad ja cên ci as, até que em uma cur va do rio,
em cu jas águas já ía mos na ve gan do, con se gui mos avis tar um ne gro
vaga bun do, en cos ta do ao ba ten te da por ta, o qual, ao per ce ber nos sa
apro xi ma ção, ti mi da men te se re ti rou para o in te ri or da casa.

Che ga mos logo ao de sem bar ca dou ro e, en quan to os nos sos
bar que i ros to ma vam fô le go an tes de ini ci ar a su bi da do rio, pu se mo-nos 
a exa mi nar o lu gar onde tí nha mos apor ta do. Um belo se pul cro or na -
men ta do e che io de os sos, di fi cil men te po de ria ser mais ilu só rio, em sua
aparên cia ex ter na, que a gran de casa bran ca que ví nha mos con tem plando
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des de lon ge. À dis tân cia, po der-se-ia to má-la por um pa lá cio; to da via,
in ter na men te não pas sa va de mi se rá vel ta ber na de pin ga, es cu ra e suja,
che ia de jar ras e gar ra fas de ca cha ça e in te i ra men te aban do na da. A úni ca 
pes soa que ali se en con tra va era o ne gro so no len to que, es con di do atrás
do bal cão, apo i a do so bre os co to ve los, res mun ga va res pos tas às per gun -
tas que ía mos fa zen do.

O nome do “es ta be le ci men to” era “Ven da Pa ciên cia”. A
nos sa pa ciên cia, po rém, é que não deu para nos de mo rar mos em suas 
re don de zas; às cin co ho ras par ti mos. As pri me i ras ha bitações que
vimos fo ram dois mo cam bos, um à vis ta do ou tro, mas em mar gens
di ver sas do rio. Os nos sos bar que i ros fiéis, mas, tí mi dos, iam re la tan -
do his tó ri as hor rí ve is dos ban di dos que in fes ta vam es sas para gens
ribe i ri nhas. Infor ma ram-nos de que es ses ca se bres per ten ci am a mal -
fe i to res, mas que um de les ha via sido fe cha do e seus ocu pan tes pre -
sos ou mor tos por or dem do go ver no. “Era sem pre ne ces sá rio an dar
ar ma do por aí, pois, sem ar mas é que nin guém ou sa va su bir o Ma ca -
cu, mu i to me nos à no i te.” Ape sar de suas re co men da ções es tá va mos
bas tan te sa tis fe i tos, por que as nos sas ar mas não eram ma te ri a is. O
rio ti nha cer ca de meia mi lha de lar gu ra; suas águas eram bar ren tas e
for te a cor ren te za. As mar gens pou co se pro je ta vam aci ma da tona e
mos tra vam-se in te i ra men te re co ber tas por uma es pécie de ca pim
gigan te, in ter po la do de ár vo res e ar bus tos flo ri dos. Flo res cor de
ouro, bran cas e es car la tes pen di am em gran de pro fu são das bar ran -
cas. Ao cair da tar de che ga mos a um de sem bar ca dou ro que ser ve a
Vila Nova de São José, si tu a da à mar gem su li na do rio.

Pró xi mo ao pon to em que to ca mos, vi am-se ape nas duas casas.
Uma de las era uma ven da de tipo mais ou me nos igual à que ha vía mos
vis to na foz; a ou tra era ocu pa da por um es pa nhol re cen te men te en tra -
do no país. Esse se nhor po li da men te as sis tiu ao nos so de sem bar que e
nos con vi dou a to mar aco mo da ções em sua casa, in for man do-nos ao
mes mo tem po de que não as en con tra ría mos em ne nhum ou tro lu gar.
Cor res pon den do à sua cor te sia, ace de mos em vi si tar o quar to que nos
fora de sig na do. Era de fato o me lhor da casa, mas não ti nha por ta e mal 
com por ta va duas ca mas. Ten do esse cô mo do re ser va do, fo mos até a vila 
a fim de dar uma vol ta e for mar me lhor ju í zo, en quan to o Sr. Spa ul ding
fi cou com a ba ga gem jun to ao bote. O ca mi nho en ve re da va para uma
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re gião ba i xa e pan ta no sa, mas era som bre a do, lado a lado, por be las e
fron do sas ár vo res. A cer ca de qua tro cen tos me tros de dis tân cia avis ta -
mos doze ou qua tor ze ca sas di an te das qua is bri lha va uma fo gue i ra,
rode a da de cri an ças. Den tro de uma das ca sas uns oito ou dez ne gros e
ne gras dan ça vam ner vo sa men te ao som de uma gui tar ra. Nes se pon to o 
ca mi nho ru ma va em di re ção a um mor ro em cujo topo exis tia uma igre -
ja com gran de adro em fren te, no cen tro do qual se ele va va um cru ze i ro 
so bre pe des tal de pe dra. De fron te da cruz ha via um al pen dre, es pé cie de 
pór ti co aber to de três la dos, que ser via para ex por as ima gens em dias
de fes ta. Ao re dor da igre ja er gui am-se mais umas vin te ca sas e, pou co
além, um enor me en ge nho de açú car. E era tudo que se po dia ver em S.
José d’el-Rei, que, ape sar de co nhe ci do há já um sé cu lo, pou co pro gre -
diu e ain da hoje apre sen ta es cas sas pro ba bi li da des de de sen vol vi men to.
O luar era belo e, por esse mo ti vo, to dos os ha bi tan tes do lu gar es ta vam 
sen ta dos em fren te às ca sas ou pas se an do fora.

Vol tan do ao rio re sol ve mos con ti nu ar a vi a gem e nos acomodar
no pró prio bote. A qui e tu de da no i te, não me nos que o as pec to pe cu li ar 
do am bi en te es cas sa men te ilu mi na do pelo luar, in fil tra va em nos sa alma
uma su a ve me lan co lia. Pou co an tes de meia-no i te an co ra mos à foz de
um re ga to e, im pro vi san do um tol do que nos pro te ges se do or va lho,
pro cu ra mos re pou sar.

Fo mos os úni cos den tre os com pa nhe i ros que não con se gui -
mos con ci li ar o sono. O can to das aves no tur nas, o zum bi do e o tri lar
dos inú me ros in se tos, além do re bu li ço dos an fí bi os – ja ca rés, tal vez –
que pa re ci am di ver tir-se no ma ta gal das mar gens, to dos es ses ru í dos nos 
man ti ve ram aler ta por uma ou duas ho ras. De po is, quan do a lua se re co -
lheu, pen sa mos em fe char os olhos, mas de novo fo mos des per ta dos
pelo som de vo zes e pelo ru í do de re mos a cur ta dis tân cia de nós. Certas
no tí ci as que nos de ram no por to de Vila Nova ha vi am em pres ta do algo
de ve ros si mi lhan ça às his tó ri as de la drões que nos con ta ram os nos sos
bar que i ros e, por isso, acor da mo-los não só para apre ci a rem a cena
como ain da para ava li a rem a es pé cie de vi si tan tes que se apro xi ma vam.
Não se ria co i sa fá cil, por que ne nhu ma em bar ca ção ti nha pas sa do por
nós no rio, nem ao su bir ha vía mos cru za do com qual quer bar co. Todavia,
as nos sas apre en sões se dis si pa ram ao ver mos os mas tros de uma lan cha 
que pas sa va do ou tro lado do rio.
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Logo aos pri me i ros si na is da au ro ra le van ta mos fer ros e pu se -
mo-nos a ca mi nho, con tra uma cor ren te za cada vez mais for te. O can to
de um galo e os la ti dos de um cão sa u da ram-nos an tes de re i ni ci ar mos
nos sa vi a gem e, foi en tão que per ce be mos que tí nha mos es ta do a
repou sar um pou co aba i xo do Enge nho do Sam pa io jun to ao qual ha via 
uma gran de casa de mo ra dia e uma ca pe la.

À me di da que na ve gá va mos a mon tan te, o rio di mi nu ía de
largura e as mar gens iam se tor nan do mais fir mes, os ten tan do às ve zes
gran des ár vo res fron do sas. No tre cho que per cor re mos pela ma nhã
pou cos si na is per ce be mos da pre sen ça ou do la bor do ho mem. Pas sa -
mos o rio que ser ve o Por to das Ca ixas e fi nal men te emer gi mos brus ca -
men te de den tro de ma ci ço de ve ge ta ção para uma vi são mag ní fi ca da
ser ra dos Órgãos. Po día mos en tão ver de re lan ce os te lha dos da Vila do
Ma ca cu, que era o pon to ter mi nal de nos sa vi a gem. Essa cir cuns tân cia
deu novo alen to aos mús cu los dos nos sos re ma do res que, de po is de pe -
no sa luta con tra a cor ren te za, pu se ram-nos em ter ra às 2 ho ras da tar de, 
emba i xo da pon te cons tru í da so bre o rio Ma ca cu. No de sem bar ca dou ro 
fo mos re ce bi dos por di ver sas pes so as, en tre as qua is dois mo ços
bastan te in te li gen tes que pre ten di am lu gar em nos so bote quan do
regres sás se mos rio aba i xo. Não ha ven do in con ve ni en te para nós, pois,
pelo con trá rio, a com pa nhia dos ra pa zes au men ta ria o in te res se da vi a -
gem, aco lhe mos seu pe di do e con clu í mos ime di a ta men te um tra ta do de
ali an ça e ami za de. Ofe re ce ram-se para nos mos trar as cu ri o si da des de
Ma ca cu.

Sou be mos en tão que a nos sa vi si ta co in ci diu com as vés pe ras
da ma i or fes ta re li gi o sa do lu gar, para a qual se ati va vam os pre pa ra ti vos. 
Pou co an tes de nós ha vi am che ga do oito fra des de um dos con ven tos
da me tró po le, a fim de di ri gir  as ce ri mô ni as. A vila está si tu a da em uma
emi nên cia de for ma ova la da de onde des cor ti na toda a vas ta ba i xa da por 
onde vi e mos ser pe an do no dor so da cor ren te, em mar can te con tras te
com o per fil lon gín quo da ser ra dos Órgãos, da qual não es tá va mos en -
tão mu i to lon ge. Fo mos pri me i ra men te con vi da dos a vi si tar o Con ven to 
de San to Antô nio. Era um gran de edi fí cio de im po nen te aparên cia
externa, mas, bem mal aca ba do por den tro. Na oca sião em que o vi si tamos, 
es ta va ca in do aos pe da ços. Entra mos pri me i ra men te na ca pe la onde os
fra des ha vi am ini ci a do o louvá vel tra ba lho de ex pul sar as ba ra tas e
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remo ver a po e i ra, an tes de co me çar a or na men ta ção para a qual ha vi am
tra zi do da ci da de os pre pa ros ne ces sá ri os. Entre ti ve mos en tão lon ga
con ver sa so bre as di fe ren tes for ma de cul to e os sen ti men tos re li gi o sos
em que se ba se a vam.

A ado ra ção das ima gens foi, na tu ral men te, um dos pon tos
abor da dos de pre fe rên cia. Pa re ceu-nos que essa ca pe la, ao con trá rio de
qual to das as ou tras do país, era ex tre ma men te po bre em ima gens. De
fato a úni ca que vi mos foi a de S. Be ne di to, “o pai dos ne gros”, como
jo co sa men te o de no mi nam. Condu zi ram-nos en tão atra vés de uma
longa fila de dor mi tó ri os va zi os e daí para o coro onde al guns fra des se
ocu pa vam em afi nar um velho ór gão e or ga ni zar al gu mas pe ças de
música para a fes ta. No ni cho que fi ca va num dos la dos des sa ga le ria,
sem dú vi da des ti na do a al gum pa tro no da boa mú si ca, des co bri mos um
mon te de ve lhos li vros cor ro í dos de tra ça, ao lado de al gu mas pi lhas de
ma nus cri tos que, ao que nos in for ma ram, cons ti tu íam toda a bi bli o te ca
do con ven to. 

Nas pa re des la te ra is vi am-se di ver sas pin tu ras tos cas, uma das 
qua is pa re cia re pre sen tar Cris to su bin do da cruz ao céu, en quan to que
de cada uma de suas cha gas cor ria uma tor ren te de san gue que ia ter a
uma fi gu ra, em pos tu ra de vo ta. Ne nhum dos fra des pôde nos dar ex pli -
ca ção des sa pin tu ra, nem ci tar al gu ma pas sa gem das Escri tu ras que ela
pre ten des se ilus trar.

O con ven to ha via sido fun da do em 1648 e do a do por D. João 
IV, de Por tu gal, sob con di ção de man te rem, os fra des, uma es co la pri -
má ria de la tim. Em tem pos foi ele ocu pa do por nu me ro sos mem bros da 
or dem mo nás ti ca; na oca sião em que o vi si ta mos, po rém, ha via ape nas o 
guar dião e oito ou dez es cra vos. As ter ras a ele per ten cen tes eram ex ten -
sas. Pu de mos fazer idéia de sua vas ti dão olhan do de uma das janelas su pe -
ri o res do edi fí cio, mas, nin guém nos pôde di zer qual a área apro xi ma da.
Esta cir cuns tân cia har mo ni za va-se per fe i ta men te com o fato de não ha -
ver o me nor in dí cio de cul tu ra em pon to al gum das ter ras. Sa in do do
con ven to, an da mos sem des ti no pela ci da de, exa mi nan do as co i sas que
mais in te res se des per ta vam. A Câ ma ra Mu ni ci pal e a Ca de ia Pú bli ca es -
ta vam am bas ins ta la das sob o mes mo teto. Atra vés das gra des des ta úl ti -
ma via-se um pre so, pre gui ço sa men te es car ran cha do num ban co, perto
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da ja ne la. Era um es cra vo, en car ce ra do pelo cri me de de so be diência aos
seus se nho res, umas cri an ças ór fãs.

Qu a se to das as ca sas ti nham aran de las para ilu mi na ção, jun to
à pla ti ban da e às ja ne las.

Nas ruas o si lên cio era com ple to; di fi cil men te en con tra va-se
al guém a pas se io ou nas ja ne las. Os da dos cen si tá ri os da ci da de eram
co nhe ci dos de to dos. A po pu la ção or ça ria por 300 al mas. Não ha via
esco las a des pe i to da obri ga ção per pé tua do con ven to. Ape nas um
senhor se pres ta va ob se qui o sa men te a en si nar al guns me ni nos. Har mo -
ni zan do com esse es ta do de co i sas, en con tra mos um me ni no bas tan te
vivo, mas, anal fa be to. Fo mos apre sen ta dos ao Sr. Anas tá cio, o ta be lião
do lu gar. Em fren te ao car tó rio re u niu-se um gru po in te res san te ao
qual, de po is de con ver sar mos al gum tem po, dis tri bu í mos al gu mas pu bli -
ca ções re li gi o sas que fo ram mu i to bem re ce bi das. A casa do nos so novo 
co nhe ci do, con quan to pe que na, era mu i to bem ar ru ma da e or na men ta -
da. Con vi dou-nos a en trar em sua sala de vi si tas onde logo mandou
servir café. O ta be lião pe diu des cul pas pela le ve za de seu tra jo que
consis tia ape nas em cal ças bran cas e ca mi sa, acres cen tan do que, no verão,
nada mais su por ta va so bre o cor po. Não lhe ocor reu, po rém, des cul -
par-se pelo seu pe quer ru cho de cer ca de três anos que apa re ceu na sala
com ple ta men te nu.

Nos sa con ver sa ção gi rou em tor no da li te ra tu ra e da mo ral do 
país. Con quan to ti ves se vi vi do sem pre no lu gar e já con tas se qua ren ta e
cinco anos de ida de, o ta be lião nun ca ti nha vis to aí uma es co la do gover no. 
Dis se-nos fran ca men te ser de opi nião que ne nhum con ter râ neo seu, de
trin ta anos de ida de, sa bia ler. Esse se nhor ja ma is ti ve ra opor tu ni da de de 
com pul sar as Escri tu ras que eram tam bém in te i ra men te ig no ra das pelo
res to da po pu la ção. A in tem pe ran ça era co mum: os en ge nhos da re don -
de za pro du zi am gran de quan ti da de de aguar den te que era lar ga men te
con su mi da pelo povo. Ain da re cen te men te uma mu lher lhe vi e ra pe dir
pro te ção con tra seu ma ri do em bri a ga do.

Em re tri bu i ção à amá vel aco lhi da que nos pro por ci o nou esse
ca va lhe i ro, ofe re ce mos-lhe um exem plar da Bí blia, em por tu guês, que
ele re ce beu com vivo agra do. Con vi dou-nos a pas sar a no i te em sua
casa, o que não ace i ta mos por que de se já va mos ain da vi si tar ou tra lo ca li -
da de an tes de dor mir. Re a fir mou-nos, con tu do, que sua casa es ta va ao
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nos so dis por, to das as ve zes que visitás se mos a re gião. Não foi sem
pesar que de i xa mos tão cedo esse bra si le i ro leal.

Qu an do nos en ca mi nhá va mos para o rio, en con tra mos um
me câ ni co ale mão que, ao que nos in for ma ram, era o úni co re si dente
estran ge i ro do lu gar. Mo ra va no Bra sil há ca tor ze anos, e, como pro va
de sua adap ta ção ao país, mos trou-nos sua jo vem es po sa mu la ta e dois
ou três fi lhi nhos. Mos trou-se sa tis fe i to por en con trar es tran ge iros e,
saben do que o Sr. Spa ul ding era pre ga dor, pe diu-lhe in sis ten te men te
que fi cas se para pre gar em sua casa. Idên ti co con vi te nos fez um por tu -
guês ao lado, acres cen tan do “nós te mos boa casa”. Ante essa ines pe ra da 
cor te sia, a úni ca des cul pa que o meu co le ga con se guiu ar ran jar foi a do
seu es cas so co nhe ci men to da lín gua. O pre tex to foi ace i to, não, po rém,
sem ob je ta rem que tal vez en ten des sem su fi ci en te men te o in glês para se
edi fi ca rem com sua pre ga ção. Con quan to não es ti vés se mos pre pa ra dos
para uma prá ti ca for mal, não de i xa mos o lu gar sem ten tar in cul car no
es pí ri to dos que nos cer ca vam, mes mo em tom de con ver sa, as ver da des 
mais im por tan tes.

No mo men to de to mar mos a em bar ca ção para a volta, lá
esta vam os ra pa zes a que atrás nos re fe ri mos, pron tos para to mar o lugar
que lhes ha vía mos ce di do. Eram ir mãos, por tu gue ses na tos, e, na
ocasião, re si di am em Igua çu. O mais ve lho, Se nhor Di o go, re si dia há
oito anos no Bra sil. Ti nha es tu da do para pa dre, mas, não ten do vo ca ção 
para o sa cer dó cio, tor nou-se mes tre-escola e es ta va en si nan do por tu -
guês e la tim. Era alto e vivo, lo quaz ao ex tre mo e bas tan te li be ral quan to 
às suas idéi as po lí ti cas e re li gi o sas. O Sr. Di o go, da mes ma for ma que
nós, es ta va apro ve i tan do os fe ri a dos. Ti nha es ta do em vi si ta a ami gos e
sua ba ga gem con sis tia em ape nas um par de bo ti nas e uma es pin gar da
de caça que mais tar de pro por ci o nou gran de alí vio aos nos sos ne gros. O 
ir mão mais novo, Ma nu el, es ta va em vi si ta ao país e pre ten dia re gres sar
a Por tu gal. Au xi li a da pela cor ren te za, a nos sa vi a gem de re torno foi
rápida e mu i to agra dá vel. Em duas ho ras e meia atin gi mos um pon to do 
qual, em nos sa vi a gem rio aci ma, ha vía mos re ma do du ran te sete ho ras.

Entra mos no va men te no rio do Por to das Ca i xas. Era tão
estre i to e si nu o so esse ri a cho que não se po di am usar os re mos. Pre vendo
tais emer gên ci as ha vía mos le va do va re jões que en tão nos im pul si o na ram 
a uma ve lo ci da de bas tan te ra zoá vel. A no i te caía e o luar bri lha va com
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in ten si da de. Tí nha mos no va men te al can ça do a ba i xa da co ber ta de ve ge -
ta ção den sa que se de bru ça va so bre a cor ren te; a vi a gem era ame ni za da,
ora pe las ca nções re gi o na is de que se or gu lha vam os nos sos pas sa ge i ros, 
ora por ani ma da pa les tra. Entre os can tos pa trió ti cos que na que la no i te
eco a ram pela ca la da da no i te, lem bra mo-nos do hino na ci o nal ge ral mente
atri bu í do a D. Pe dro I, mas que se diz ter sido com pos to por Eva ris to
Fer re i ra da Ve i ga, pa tri o ta no tá vel que de sem pe nhou re le van te pa pel na
Re vo lu ção:

Já po de is, da pá tria fi lhos
Ver con ten te e mãe gen til,

Já ra i ou a li ber da de,
No ho ri zon te do Bra sil.

Bra va gen te bra si le i ra;
Lon ge vai te mor ser vil!
Ou fi car a pá tria li vre,
Ou mor rer pelo Bra sil.

Atin gi mos o nos so des ti no en tre nove e dez ho ras da no i te.
O ar ra i al do Por to das Ca i xas está si tu a do nas fral das de um

ou te i ro em cuja base ser pe ia o ri a cho que lhe dá o nome e a sua ra zão
de ser. É o pon to de en con tro das tro pas que tra zem café e açú car das
co lô ni as de Nova Fri bur go e Can ta ga lo, bem como de uma gran de par te 
da zona cir cun vi zi nha. Aí tam bém car re gam as mer ca do ri as que vol tam
da ca pi tal em tro ca de gê ne ros.

Além de sua im por tân cia co mer ci al, o lu gar é co nhe ci do por
ser a re si dên cia da fa mí lia do Se nhor Jo a quim José Ro dri gues Tor res,17

ca va lhe i ro que tem, re pe ti das ve zes, fe i to par te do Mi nis té rio Impe ri al.
Antes de de sem bar car, fomos pre ve ni dos de que o povo que mora à beira 
do rio é mu i to ig no ran te e que os ha bi tan tes mais es cla re ci dos re si di am
mais ao alto, na ci da de. Para lá nos en ca mi nha mos en tão, ori en ta dos
pelos nos sos com pa nhe i ros de vi a gem e sen do logo apre sen ta dos pelo
Sr. Di o go a um seu ami go par ti cu lar, Sr. Ma nu el, o bo ti cá rio. Já era tar de 
para nos de mo rar mos; es ten de mos, por tan to, sem ce ri mô ni as, as nos sas
es te i ras no so a lho da far má cia e pro cu ra mos re pou sar. Com o cla re ar do 
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dia já es tá va mos em pé. Den sa ne bli na tor na va os ob je tos ain da me nos
per cep tí ve is ao luar da no i te an te ri or e, o que é pior, con fir ma va as nos -
sas apre en sões quan to à in sa lu bri da de da zona e ao ris co que cor ría mos
atra ves san do por duas ve zes essa re gião pan ta no sa. Ma i or era o pe ri go
por se tra tar da es ta ção es ti val. O bo ti cá rio nos in for mou que de fato
eram fre qüen tes os caso de fe bre, mas que ce di am logo à me di ca ção. O
sul fa to de qui ni no era o seu re mé dio pre fe ri do.

Qu an do a bru ma se dis si pou, sa í mos a ins pe ci o nar o lu gar.
Apre sen ta va um as pec to de pro gres so. Di ver sas ca sas bo ni tas evi den ci a -
vam sua re cen te cons tru ção. Ou tras mais, do mes mo es ti lo, es ta vam
sen do eri gi das; o mes mo se dava com uma es pa ço sa igre ja para a qual as 
pe dras vi nham do Rio de Ja ne i ro ou de uma ilha de den tro da baía.

Nos lu ga res mais al tos, o ter re no dos ar re do res apre sen ta va
for ma ção bar ren ta. O Sr. Di o go pres tou-nos seu va li o so au xí lio na dis -
tri bu i ção de pu bli ca ções e Bí bli as. Apre sen tou-nos aos seus co nhe ci dos
e re co men dou-lhes ca lo ro sa men te a dou tri na sa dia que leu nos fo lhe tos
cuja dis tri bu i ção ora au xi li a va. Sur gi ram logo nu me ro sos pre ten den tes
aos fo lhe tos e, em nos so hos pe de i ro, o Bo ti cá rio, en con tra mos a pes soa
a quem po de ría mos con fi ar cer to nú me ro de exem pla res do li vro sa gra -
do para se rem dis tri bu í dos a seu cri té rio.

Qu an do es tá va mos para de i xar o lu gar, ao com prar um pão
para con su mo em vi a gem, o Sr. Spa ul ding ofe re ceu ao pa de i ro um folhe to 
que, não sa be mos por que, não quis ace i tar. Re gis tra mos o fato ape nas
por ter sido o úni co caso de que ti ve mos co nhe ci men to, em que uma
pu bli ca ção re li gi o sa fora re cu sa da no Bra sil. Ocor reu po rém, na par te
ba i xa da ci da de, o que, para o Sr. Di o go, cons titu iu um tri un fo, pois veio 
con fir mar a sua in for ma ção so bre a es tu pi dez dos ha bi tan tes da que le
ba ir ro. O mo ti vo da re cu sa po dia ter sido tal vez bem for te: é pro vá vel
que o pa de i ro não sou bes se ler! Pelo que pu de mos sa ber, o Porto das
Ca i xas ti nha, en tão, qui nhen tos ha bi tan tes, uma es co la par ticular para
ambos os se xos, um mé di co re si den te na lo ca li da de, dois bo ti cá ri os e
um sa cer do te, pai de cin co fi lhos.

Ten do in da ga do de nos so hos pe de i ro se não ha via al gu ma
curi o si da de no lu gar ou em seus ar re do res, res pon deu-nos que o povo
era mu i to cu ri o so, mas só com re la ção a ga nhar di nhe i ro.
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Como exem plo de eco no mia do més ti ca não po de mos de i xar
de re gis trar que es ta va nas in ten ções do nos so ami go bo ti cá rio re ga -
lar-nos com uma xí ca ra de café an tes de nos sa par ti da. Para tan to,
mandou um cri a do com prar al guns vin téns de pó. Den tro em pou co o
cri a do vol tou sem o café. Man da do mais uma vez, de novo che gou sem
nada. Re sol veu, en tão o bo ti cá rio nos ofe re cer chá que, ao que pa re ce,
era mais fá cil de en con trar. A essa hora, po rém, o sol já es ta va tão alto
que ti ve mos que pe dir des cul pas e nos re ti rar. Uma vez em nos so bar co, 
sa bo re a mos um óti mo al mo ço.

Des cen do esse bra ço do Ma ca cu, apa nha mos de vez em
quan do flo res lin das e ra ras que ía mos acon di ci o nan do em uma pas ta.
Ga nhan do no va men te o cur so prin ci pal, apor ta mos no Enge nho do
Sam pa io onde de sem bar ca mos e fo mos apre sen ta dos ao pro pri e tá rio.
Esse ca va lhe i ro, com gran de ur ba ni da de, mos trou-nos to das as suas
insta la ções onde es ta va mon tan do um ma qui ná rio a va por, cons tru í do
na Ingla ter ra e im por ta do por um pre ço de mu i tos con tos de réis.

Ao que nos in for ma ram esse lu gar ha via sido fre qüen te men te 
vi si ta do por D. João VI e sua fa mí lia du ran te sua per ma nên cia no Bra sil, 
pois o an ti go pro pri e tá rio era ami go par ti cu lar do mo nar ca. Só mu i to
re cen te men te ti nha o en ge nho pas sa do às mãos do en tão pro pri e tá rio
que nele empre ga va se ten ta e tan tos es cra vos. O mes mo in di ví duo
possuía plan ta ções mu i to mais ex ten sas, a mon tan te do Ma ca cu, onde
la bu ta va mu i to ma i or nú me ro de es cra vos para os qua is – tam bém para
sua fa mí lia que lá re si dia – man ti nha um ca pe lão. Re ce beu com mu i to
agra do um exem plar da Bí blia e a co le ção de pan fle tos com que o
presen teamos em re tri bu i ção às suas ama bi li da des. A se guir par ti mos.
Para mos novamen te em Vila Nova. O lu gar es ta va ex tra or di na ri a men te 
silen cioso. Algu mas pes so as tinham ido à fes ta, rio aci ma, ou tras, com
as qua is pude mos fa lar, re ce be ram as pu bli ca ções que lhes des ti na mos,
com as ex pres sões co muns de agra de ci men to mos tran do-se an si o sas
por lê-las. Con ti nu an do a des ci da do rio, atin gi mos a de sem bo ca du ra, às 
3 ho ras, e, sem pa rar no va men te na Venda Pa ciên cia, iça mos vela e
fizemo-nos ao lar go, na baía. A bri sa so pra va fres ca, e, quan do nos
afasta mos su fi ci en te men te da ter ra or de na mos ao ti mo ne i ro que ru masse
para Pi e da de, o por to que de se já va mos vi si tar em se gui da.
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Na su po si ção de que na ve gá va mos na rota de nos sa pró xi ma
es ca la, con gra tu lá va mo-nos já pelo es plên di do tem po e pe los nos sos
pro je tos quan do, com gran de sur pre sa, per ce be mos que o bar co ro ça va
no fun do. O al vo ro ço da su po si ção nos ha via im pe di do de per ce ber a
pou ca pro fun di da de do mar, e o nos so ti mo ne i ro, no de se jo de en cur tar 
a dis tân cia, ti nha apro a do para so ta ven to do ca nal, e, de vi do à maré
vazan te, to ca mos em um ban co de are ia onde logo en ca lha mos. O ou tro 
bar que i ro que se ti nha de i ta do para ti rar um cor te acor dou e pôs-se a
cen su rá-lo acre men te; logo, po rém, se con ven ce ram de que a oca sião era 
para ação e não para dis cus são. Sal ta ram à água e ten ta ram de sen ca lhar
o bar co a pul so. Não de sis ti ram do in ten to en quan to não se con ven ce -
ram de que não en con tra ri am pro fun di da de su fi ci en te para fa zer flu tu ar
a em bar ca ção. Foi en tão que co me ça ram a sur gir à flor d’água co ro as de 
ter ra fir me em to das as di re ções em tor no de nós: era o fun do do mar
que aflo ra va de vi do á fuga da maré. Den tro em pou co es tá va mos imo bi -
li za dos num enor me la ma çal, o del ta do Ma ca cu. Fo mos fe li zes por
termos en ca lha do tão su a ve men te ao in vés de na u fra gar mos. Ten do na
ba ga gem uma Bí blia em por tu guês le mos todo o li vro de Ester, e par te
do de Jacó, en quan to a no i te não caía. De po is aco modamo-nos no
fundo do bote, ten do o tol do por co ber ta e o céu es tre la do por dos sel.
Dor mi mos em paz por que Deus ve la va por nós. À me ia-noite, quan do
acor da mos, per ce be mos que o bar co flu tu a va no va men te e que o ter re al 
nos em pur ra va su a ve men te. Em vis ta do pe ri go de en ca lhar mos no va -
men te e das gran des di fi cul da des que sem dú vi da ex pe ri men ta ría mos se
in sis tís se mos em to car nos por tos de cima con tra o ven to, re sol ve mos
adi ar nos sa vi si ta a es ses lugares. Ru ma mos, por tan to, para o Rio de
Jane i ro onde che ga mos pela ma nhã, bem cedo.

Os por tos prin ci pa is da baía são Magé, Pi e da de, Por to da
Estre la e Igua çu. Nesses pon tos, as tro pas pro ce den tes do in te ri or
descar re gam grandes quan ti da des de mer ca do ri as que se guem para a
capi tal em pe que nas em bar ca ções.

Com gran de dis pên dio de di nhe i ro cons tru í ram uma es tra da
ma ca da mi za da que, par tin do do Por to da Estre la, gal ga a ser ra e vai ter
à pro vín cia de Mi nas Ge ra is. Igua çu é atu al men te a lo ca li da de mais
prós pe ra do re côn ca vo – ou seja, o cír cu lo de mon ta nhas que cir cun da a 
baía. Está si tu a da a cer ca de dez mi lhas da foz do rio de igual nome, que 
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a ser ve. Este rio vai até a ser ra dos Ór gãos, e ape sar de mu i to si nu o so é
na ve gá vel por lan chas gran des até à vila. Há vin te anos pas sa dos esse
lugar era in sig ni fi can te e não con ta va mais que trin ta ca sas. Aos pou cos, 
po rém, os fa zen de i ros do in te ri or fo ram se con ven cen do de que para
eles era mais in te res san te des car re gar em Igua çu o café, o fe i jão, a farinha
de man di o ca, o tou ci nho e o al go dão: daí era mais eco nô mi co man dar
as mer ca do ri as para o mer ca do por via ma rí ti ma que por terra. Por
outro lado os ne go ci an tes es ta be le ce ram aí de pó si tos de sal, pro du tos
ma nu fa tu ra dos, fa zen da e vi nhos, para mais fa cil men te ser vir os la vra -
do res. Assim é que o lu gar se foi de sen vol ven do ra pi da men te e ago ra é
con si de ra do como a vila mais prós pe ra da pro vín cia do Rio de Ja ne i ro,
com uma po pu la ção de cer ca de mil e du zen tos ha bi tan tes.

Cer ta oca sião o Sr. Spa ul ding pas sou al gu mas se ma nas em
Igua çu, na casa do nos so ami go Di o go com cuja co la bo ra ção, mais a do
liberal e es cla re ci do vi gá rio lo cal, pôs em cir cu la ção nu me ro sos exem plares
das Escri tu ras. Exa mi nan do-se o mapa da Baía do Rio de Ja ne i ro, vê-se
que ela en cer ra gran de nú me ro de ilhas de vá ri as con for ma ções. De
todas elas, po rém, a ma i or é a ilha do Go ver na dor, que che ga a me dir
doze mi lhas de les te a oes te. A ma i or par te de las é ha bi ta da e ra zo a vel -
men te cul ti va da. Se al gu ma cou sa pode au men tar a mag ni fi cên cia do
em pol gan te cená rio são as nu me ro sís si mas em bar ca ções de to dos os
ti pos que cru zam in ces san te men te a baía, pon ti lha ndo com suas ve las
bran cas o ver de cla ro do mar. Des de a ma nhã até a no i te vêem-se,
navegan do em to das as di re ções, barcos aber tos e fe cha dos, lan chas e
fa lu as. Ultimamen te têm apa re ci do pe que nos bar cos a va por uti li -
za dos prin cipal men te para ex cur sões e não para trans por te de mer ca -
do ri as.
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Ca pí tu lo XIII

VIAGEM DO RIO A SANTOS – UM VAPOR COSTEIRO – O
COMANDANTE – MANGARATIBA – ANGRA DOS REIS –
CONVENTOS – PARATI – ILHA DE SÃO SEBASTIÃO – CHEGADA 
A SANTOS – MANEIRA DE VIAJAR NO INTERIOR –
TRANSPORTE – TROPEIROS – UM GRUPO DE VIAJANTES –
SERRA DO MAR.

Toma mos, a 15 de ja ne i ro de 1839, pas sa gem em um va por que 
es ta va de par ti da do Rio de Ja ne i ro, com des ti no a San tos. Esta úl ti ma
ci da de é o por to prin ci pal da pro vín cia de São Pa u lo. Dis ta, em li nha
reta, do Rio de Ja ne i ro, du zen tas e vin te e cin co mi lhas, mas o per cur so
é di la ta do para cer ca de tre zen tas mi lhas a fim de fa zer es ca la nos por tos 
in ter me diá ri os. De po is de ter cada pas sa ge i ro exi bi do o seu pas sa por te
ao ofi ci al vi si ta dor que foi a bor do do For te de Vil le gag non, par ti mos às 
cin co ho ras da tar de.

A tar de era uma das mais chu vo sas que vi mos no Rio de
Janeiro. Para nos di ri gir mos ao cais, ti ve mos de va de ar – li te ral men te falan -
do – o en xur ro das es qui nas. Pou ca im por tân cia demos a esse ba nho,
antego zan do o con for to de bor do. To da via, o nos so de sa pon ta men to
nes se sen ti do foi com ple to. O Pa que te do Nor te era um dos me lho res
navios do grande em pó rio co mer ci al que é ao mes mo tem po a ca pi tal
do Bra sil; tinha, po rém, sido cons tru í do para flu tu ar em água sal ga da e



não para abri go con tra a chu va. Suas má qui nas de sen vol vi am setenta
cavalos de for ça. Fora fe i to na Ingla ter ra para a Ni te rói Ste am Company, e, 
des ti nan do-se à na ve ga ção cos te i ra, era des pro vi do de tomba di lho
coberto. Ha via no po rão uma ca bi na com aco mo da ção para doze pes soas,
mas de que ser via uma dú zia de le i tos para trin ta ou qua ren ta pas sa geiros!

A ver da de, po rém, é que, com o tem po bom que ge ral men te
se des fru ta nes sas pa ra gens, a ma i or par te das pes so as pre fe re pas sar o dia 
e a no i te no tom ba di lho. A nós, tam bém, nos bas tou uma pe que na vi si ta
ao com par ti men to in fe ri or onde o ar era aba fa do e a tem pe ra tu ra ele va da
para que to más se mos re so lu ção idên ti ca à dos ou tros pas sa ge i ros. Ao
invés do ris co de pe re cer su fo ca dos re sol ve mos nos abri gar sob um tol do 
es far ra pa do que co bria três quar tos do tom ba di lho. Ou tra par ti cu la ri da de
cu ri o sa era que cada pas sa ge iro de via le var o seu far nel. Fe liz men te
não tive mos di fi cul da des nes te sen ti do por que nos re u ni mos ao gru po
com a qual o le i tor irá se fa mi li a ri zan do aos pou cos. Qu an do des ce mos à
ca bi ne os meus ami gos es ta vam se pre pa ran do para um opí pa ro jan tar à
fran ce sa. Re ce o sos, po rém, de des man char o pra zer dos com pa nhe i ros
com o nos so en jôo – esse ino por tu no com pa nhe i ro dos ma ri nhe i ros de
pri me i ra vi a gem – não qui se mos nos as so ci ar ao ban que te. O de sen ro -
lar dos aconte ci men tos veio de mons trar que não nos en ga na mos.

Dentro do por to fora com ple ta a tran qüi li da de dos ele mentos, 
mas, ao sair bar ra afo ra, en con tra mos ven to de fren te e mar ex tre ma -
men te agi ta do. Logo que o na vi o zi nho co me çou a sen tir a for ça das
ondas, to dos os pas sa ge i ros se pre ci pi ta ram para o tom ba di lho gri tan do
ao co man dan te que vol tas se: “Arri ba, se nhor co man dan te, ar ri ba! não
está ca paz, va mos ar ri bar!” (sic).

O ca pi tão era um mu la to cor pu len to, en fe i ta do com um
boné ver me lho de lã e tra jan do ca po te fel pu do e cal ças lar gas. O con -
jun to de sua cu ri o sa in du men tá ria da va-lhe um as pec to de tur co. Mos -
trou-se, a prin cí pio, um pou co ner vo so, mas teve a ne ces sá ria fir me za
para man ter o bar co em sua rota. De po is, pre ten deu mos trar-se agas ta -
do com a ten ta ti va de in tro mis são, por par te dos pas sa ge i ros, na es fe ra
de sua com pe tên cia. Cen su rou acer ba men te os seus pa trí ci os por se
terem di ri gi do a ele como “pa pa ga i os”, as sim com pa ran do seus gri tos
de alar me com a al ga zar ra da que les tre pa do res.

Devi do à pou ca for ça das má qui nas a nos sa mar cha era lenta.
Qu an do o sol se pôs, ain da es tá va mos à vis ta do Pão de Açú car. Du rante
a no i te o mar es te ve cal mo e foi mais rá pi da a na ve ga ção. A au ro ra, ao
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sur gir, re ve lou-nos a exis tên cia de vá ri as ilhas de am bos os la dos da rota 
para Man ga ra ti ba. Esta vila está lo ca li za da no ân gu lo for ma do por duas
mon ta nhas. Pa re ce qua se ina ces sí vel por ter ra; ape sar disso, po rém,
recebe das cir cun vi zi nhan ças e re me te para o Rio de Ja ne i ro, cer ca de
qua tro mil sa cas de café por ano, além de ou tros pro du tos. As mon ta -
nhas ad ja cen tes não são mu i to al tas, mas, re ves te-as uma ve ge ta ção den -
sa e exu be ran te. Nas de cli vi da des me nos abrup tas, via-se uma casa aqui
ou tra aco lá. A vila pro pri a men te dita con sis tia em uma igre ja e cer ca de
cin qüen ta mo ra di as. Onze em bar ca ções pe que nas es ta vam an co ra das no 
por to. Pros se guin do vi a gem, an co ra mos em Angra dos Reis por vol ta
do me io-dia. Foi este o nome ori gi nal men te dado por Mar tim Afon so
de Sou sa à am pla e es plên di da baía em cuja bar ra está si tu a da a Ilha
Gran de. Esse pri mi ti vo co lo ni za dor, conhe ci do na his tó ria como o
prime i ro do na tá rio que to mou pos se de sua ca pi ta nia no Bra sil, per cor -
reu, em 1531, toda a cos ta do país até o rio da Pra ta, de no mi nan do os
lu ga res por onde pas sa va, de acor do com os dias em que ne les to ca va. A 
des pe i to de mu i tos des ses por tos e ilhas te rem sido an te ri or men te
desco ber tos, e, pro va vel men te de no mi na dos pe los seus des co bri do res,
pas sa ram à pos te ri da de com os no mes da dos por Mar tim Afon so, não
só de vi do a que fora ele o co lo ni za dor, como tam bém por que os no mes 
por ele es co lhi dos, se gun do o ca len dá rio ro ma no, li son je a vam os sen ti -
men tos re li gi o sos de seus pa trí ci os. Ten do esse do na tá rio pe ne tra do na
baía de Ni te rói no pri me i ro dia do ano, e, pen san do tra tar-se de um curso
flu vi al, de vi do à es tre i te za da bar ra, deu-lhe o nome bas tan te so no ro,
mas, ge o gra fi ca men te ine xa to de Rio de Ja ne i ro. O sex to dia de ja ne i ro
que em in glês cha ma mos Epi fâ nia, é de no mi na do, em por tu guês, o Dia
dos Reis Magos, ou sim ples men te o Dia de Reis. Isso im pli ca a su po sição
de que os sá bi os que vi si ta ram o Me ni no Je sus em Be lém eram reis ou
prín ci pes! Foi nes se dia que Sou sa vi si tou os lu ga res que aca ba mos de
des cre ver; daí os seus no mes de Ilha Gran de dos Ma gos e Angra dos
Reis. Esta úl ti ma de no mi na ção apli ca-se, hoje, prin ci pal men te à ci da de
que fica den tro da baía en quan to que a ilha é sim ples men te cha ma da
Ilha Gran de. A ilha de São Se bas tião e o por to de São Vi cen te fo ram
de no mi na dos de ma ne i ra idên ti ca, nos dias 20 e 22 do mes mo mês. Ori -
gi nal men te ad mi tiu-se que Angra dos Reis fos se a de no mi na ção de uma
fu tu ra ci da de, mas, o seu de sen vol vi men to pos te ri or não cor res pon deu
à ex pec ta ti va dos fun da do res. Pe los nos sos cál cu los o lu gar pos sui, hoje, 
cer ca de du zen tas e cin qüen ta ca sas, dis pos tas em se mi cír cu los numa
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pra ia ou ba i xa da cer ca da de mon ta nhas. Para dar idéia da de fi ciên cia e
da con tra di ção que cer tas afir ma ti vas en cer ram, já que não há es ta tís ti ca
re la ti vas às po pu la ção do Bra sil, ci ta re mos a opi nião de dois ca va lhe i ros
que pa re cem ser bas tan te com pe ten tes para ava li ar o nú me ro de ha bi -
tan tes de Angra. Um de les cal cu la em qua tro mil o nú me ro de pes so as
da ci da de, fora os es cra vos e ne gros que de vem or çar pela me ta de da -
que la ci fra. O ou tro se nhor acha que a po pu la ção do lu gar não pas sa de
duas mil al mas, o que pa re ce es tar mais pró xi mo da ver da de. As ins ti tu i -
ções ecle siás ti cas de Angra dos Reis pa re cem ter sido edi fi ca das na an te -
vi são da fu tu ra gran de za do lu gar e pelo mes mo pro ces so que as se gu rou 
à Igre ja e Roma as me lho res si tu a ções e as mais cus to sas cons tru ções de 
quan tas vi mos nas gran des ci da des bra si le i ras. Os edi fí ci os a que nos re -
fe ri mos são três con ven tos e ou tras tan tas igre jas. Os pri me i ros per ten -
cem res pec ti va men te às três prin ci pa is or dens mo nás ti cas do país: os
be ne di ti nos, os car me li tas e os fran cis ca nos de San to Antô nio. Esses
con ven tos es ta vam, por oca sião de nos sa vi si ta, ocu pa dos, cada um por
um úni co fra de, na qua li da de de ad mi nis tra dor. Pes soa do lu gar for ne -
ceu-nos in for ma ções so bre eles, ten do-se re fe ri do com des pre zo a essa
clas se de in di ví du os que, no seu di zer, pas sa a vida na abas tança e na
indo lên cia. Se esta não é a opi nião de to dos os bra si le i ros es cla re ci dos,
no to can te às ins ti tu i ções mo nás ti cas, pelo me nos é co mum en tre eles.
Em mar ço de 1838, a Ordem dos Car me li tas apre sen tou uma pe ti ção à
Assem bléia Pro vin ci al do Rio de Ja ne i ro, so li ci tan do per mis são para
admi tir trin ta no vi ços no con ven to de Angra. No de cur so da dis cus são
sus ci ta da pelo pe di do, um dos de pu ta dos, Se nhor Cé sar de Me ne ses, em 
elo qüen te dis cur so di vul ga do na oca sião, pro pôs-se a de mons trar que
pela sua his tó ria e pela sua es sên cia, a ins ti tu i ção con ven tu al não se
harmo ni za va com as idéi as da nos sa era es cla re ci da, nem se podia
harmo ni zar com o go ver no e as cir cuns tân ci as do país. Fo ram as seguin tes
as suas con clu sões: “A me di da é con trá ria à na tu re za e não tem o apo io
da po lí ti ca, além de opos ta à mo ral, aos nos sos in te res ses fi nan ce i ros e à 
cons ti tu i ção bra si le i ra.” Não foram os li mi tes que nos tra ça mos para a
tradu ção do dis cur so, di fi cil men te po de ría mos dar ao le i tor mais comple ta
de ar gu men tos prá ti cos con tra a ins ti tu i ção do mos te i ro. Bas ta di zer que 
no caso em apreço a li cen ça não foi con ce di da con quan to fa vo res
semelhan tes te nham sido con ce di dos em ou tras pro vín ci as.

A Ilha Gran de mede cer ca de 15 mi lhas de oes te a les te e sua
ma i or lar gu ra é de sete mi lhas na di re ção nor te-sul. Gran de par te de sua
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área é de di ca da à cul tu ra de café, ca na-de-açúcar, etc. Há nela di ver sos
ancora dou ros se gu ros a que fre qüen te men te re cor rem ba le e i ros
norte-americanos a fim de apa nhar ma de i ra, água e pro vi sões fres cas.

Parati foi a nos sa pró xi ma es ca la e o úl ti mo por to, per ten cente 
à Provín cia do Rio de Ja ne i ro. A vila é pe que na mas de cons tru ção regular
e lin da mente si tu a da na ex tre mi da de de um lon go bra ço de mar pon tilhado 
de nu me ro sas ilho tas po vo a das de pal me i ras. Pos sui três igre jas, to das
dedi ca das à Nos sa Se nho ra (da Con ce i ção, das Do res e da Lapa). A zona
ser vi da por este por to com pre en de as fér te is pla ní cies do Ba na nal,
Para ti-Mirim e Mam bu ca ba que se faz no tá vel pela sua lu xu ri an te
produção de vá ri as fru tas do nor te da Eu ro pa, bem como de café, ar roz,
man di o ca, le gu mes e as me lho res va ri e da des de ca na-de-açúcar.

A ma nhã do dia 17 en con trou-nos na ve gan do no ca nal da ilha 
de São Se bas tião, já per to da vila do mes mo nome, si tu a da em ter ra fir me.
A ilha per ten ce à Pro vín cia de São Pa u lo. Tem qua tor ze mi lhas de com pri -
men to e lar gu ra qua se igual. É bem cul ti va da e mais ou me nos po vo a da.
Da mes ma for ma que a Ilha Gran de, tam bém esta é o ren dez-vous dos na vi -
os ne gre i ros. Tais em bar ca ções têm gran de fa ci li da de de des pe jar sua car ga
hu ma na nes se pon to e nos que lhe são ad ja cen tes e, se não qui se rem en trar 
no Rio de Ja ne i ro para se re a bas te ce rem, po dem ob ter em São Se bas tião os 
pa péis ne ces sá ri os para ou tras vi a gens. Não po de ria ser ou tro o fim para o
qual ha ve ria de exis tir aí um vi ce-consulado de Por tu gal. A vila é cal ma e de 
as pec to res pe i tá vel, sen do com pos ta prin ci pal men te de ca sas de bar ro en tre 
as qua is se ele va a igre ja tam bém do mes mo ma te ri al. Tem um pro fes sor de 
la tim e duas es co las pri má ri as: uma para me ni nos e ou tra para me ni nas.

À sa í da des se por to, pas sa mos por en tre duas ilhas ro cho -
sas, os Alca tra zes. A me nor é de con for ma ção pe cu li ar e cons ta que em
certas épo cas do ano fica to tal men te co ber ta de ovos de aves ma ri nhas.
Os pes ca do res fre qüen te men te en chem com eles suas ca no as. Essas
ilhas es tão a cer ca de cin co lé guas de São Se bas tião e oito de San tos.

Esta ci da de as sen ta-se so bre a par te se ten tri o nal da ilha
de São Vi cen te que é se pa ra da de ter ra fir me ape nas por dois bra ços 
do rio Cu ba tão. O ramo prin ci pal, nas ma rés al tas, dá ca la do para
grandes na vi os e é ge ral men te co nhe ci do pelo nome de rio de Santos até
a ci da de. À mar gem se ten tri o nal de sua en tra da er gue-se a for ta le za
de San to Ama ro. Essa re lí quia dos ve lhos tem pos é ocu pa da por um
punha do de sol da dos cuja fun ção prin ci pal é vi si tar os na vi os que
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en tram e saem a fim de evi tar o con tra ban do. O cur so do rio é sinuoso e
la ma cen to o seu le i to. As mar gens, ba i xas e co ber tas de man gue.

Su bin do o ca nal vi mos pri me i ra men te, à es quer da, agru pa -
men tos de ca sas que, como quem vi a ja pelo país pode per fe i ta men te an te -
ci par, cons ti tui o que se cha ma Vila Nova. Logo adi an te, do lado opos to,
sur giu o For te Ipa ne ma, ve lha for ti fi ca ção já bas tan te de ca í da e cuja guar ni -
ção se re su mia em uma úni ca fa mí lia. Em se gui da apa re ce ram os mas tros
de vin te ou trin ta na vi os an co ra dos em fren te à ci da de que se ele va à mar -
gem es quer da, ou me ri di o nal, de quem sobe. Qu an do che ga mos, veio a
bor do um fun ci o ná rio do por to, uni for mi za do. Sua vi si ta foi me ra men te
pro to co lar, vis to como nem os pas sa por tes nos pe diu; pa re cia mais in te res -
sa do em re ce ber sua cor res pon dên cia. Assim ter mi nou fa vo ra vel men te a
tra ves sia que du rou cer ca de qua ren ta e oito ho ras, i.e., bem mais que o
tem po co mu men te gas to.

Absten do-nos por en quan to da des cri ção de San tos, ten ta -
re mos dar ao le i tor uma idéia da co mi ti va que na ma nhã se guin te par tiu
para o in te ri or. É ne ces sá rio que se diga de iní cio que, não só a es tra da
de fer ro, mas ain da as di li gên ci as, bem como to dos ou tros me i os de
trans por te de pas sa ge i ros, são in te i ra men te des co nhe ci dos no país,
devido, em gran de par te, à ina dap ta bi li da de das es tra das. Quem não
anda a pé tem de vi a jar mon ta do a ca va lo ou em mu las, fa zen do trans -
por tar suas ba ga gens pelo mes mo pro ces so. Para vi a gens lon gas a última
mo da li da de é ge ral men te pre fe ri da. Acon te ce, po rém, fre qüen te men te,
que não se con se gue alu gar em San tos o nú me ro su fi ci en te de ani ma is
sem se per cor re rem dis tân ci as con si de rá ve is. Ape sar de ra ra mente se
pas sar um dia sem que ma i or ou me nor nú me ro de tro pas par tam de
Santos em de man da do in te ri or, a ma i or par te dos ani ma is que a compõem
não ser ve para mon ta ria  por es tar acos tu ma da so men te à can ga lha e
nun ca ter usa do fre io. Por oca sião de nos sa vi a gem, nós e um jo vem
ale mão con se gui mos ob ter um ani mal para cada um, de i xan do nos sa
baga gem mais pe sa da para ser re me ti da pos te ri or men te. Ou tros de nos -
sos com pa nhe i ros, para evi tar de mo ra,  re sol ve ram alu gar par te de uma
tropa que es ta va pres tes a par tir ser ra aci ma. É pre ci so que se diga
de pas sa gem que o trans por te co mum en tre o in te ri or e o li to ral é
feito sem gran de ir re gu la ri da de ape sar do sis te ma em pre ga do. Mu i tos
fazen de i ros man têm nú me ro su fi ci en te de mu a res para trans por tar
toda a sua pro du ção para o mer ca do; ou tros não o fa zem, de pen -
den do mais ou me nos in te i ra men te dos tro pe i ros pro fis si o na is.
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Cada tro pa tem o seu ca pa taz que su pe rin ten de a vi a gem e faz as
ne ces sárias tran sa ções. Em ge ral, os ani ma is des cem a ser ra car re gados de 
açú car e ou tros pro du tos agrí co las, tra zendo, em sua vol ta, sal, farinha 
e toda a es pé cie de ar ti gos im por ta dos. Um cavalhe i ro que por
muitos anos se ti nha ser vi do ex clu si va men te de tro pe i ros para o
trans por te de suas mer ca do ri as, in for mou-nos de que ra ra men te, ou 
talvez nun ca, te nha tido co nhe ci men to de que de ter mi na da encomen da
não te nha che ga do ao seu des ti no.

Nos sos ami gos pro pu se ram que par tís se mos pela ma nhã bem 
cedo. De nos sa par te pro me te mos al can çá-los no ca mi nho. Ter mi na dos
os nos sos ar ran jos e se guin do para o pon to de en con tro, ao in vés
de ser mos in for ma dos de sua par ti da, ti ve mos ain da que es pe rá-los por
cerca de duas ho ras. De po is da azá fa ma de ar re ar as  mon ta ri as, acon di cionar 
a car ga, mon tar e acal mar os ani ma is, pu se mo-nos fi nal men te a ca mi nho 
so bre o ater ra do – ou es tra da – que vai para o Cu ba tão. Os pri me i ros
tipos que nos atra í ram a aten ção fo ram os dois tro pe i ros que con du zi am 
a tropa. Não iam mon ta dos. Pre fe ri am vi a jar a pé a fim de me lhor
aten der à car ga e aos ani ma is. Sen do de for ma to in con ve ni en te a maioria
da ba ga gem, ti ve ram eles gran de tra ba lho para fir má-la bem a fim de se
não per der pelo ca mi nho. O che fe era um ho mem alto, de por te atlé ti co, 
apa ren tan do cer ca  de trin ta anos de ida de. Suas fe i ções eram ru des e o
enor me bi go de que usa va  tor na va o seu fa lar qua se incom pre en sí vel.
Le va va as man gas ar re ga ça das, os pés des cal ços e as pernas nuas até os
jo e lhos. Logo que par ti mos ar ran cou a ca mi sa, pondo à mos tra a pele
ama re lo-bronzeada.  Seu com pa nhe i ro, que pa re cia ir mão mais moço, não 
era tão de sen vol vi do, mas, ex ter na va o mes mo tem pe ra men to. Esta va
me lhor ves ti do e an da va com os om bros in cli na dos para a frente. Seus
cabelos ne gros eram lon gos e ca íam em anéis so bre o pes co ço. Os olhos
eram es cu ros e fa is can tes e a com ple i ção não se afas ta va mu i to da do
índio norte-americano. Esses in di ví du os eram ver da de i ros pro tó ti pos dos
tropei ros pa u lis tas, que, como clas se, di fe rem em mu i to de seus co le gas
mine i ros que vi si tam o Rio de Ja ne i ro. Têm uma cer ta ru de za no olhar que,
com bi na da com a inte li gên cia, e, às ve zes be nig ni da de, de que são do ta dos, 
empres ta ao seu as pec to uma ex pres são pe cu li ar. To dos eles tra zem grande
facão de mato pre so à cinta, do lado de trás. Essa faca de pon ta, talvez seja
para eles de ma i or uti li da de ain da que para o ma ri nhe i ro. Ser ve para cortar
ma de i ra, con ser tar os arre i os, cor tar car ne e, em caso de ne ces si dade, para se 
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de fen de rem ou mes mo as sal ta rem. A lâ mi na tem uma cur va toda es pe ci al,
e, para ser boa, pre ci sa ter re sis tên cia su fi ci en te para cor tar um bom pe da ço
de co bre sem que brar nem en tor tar. Sen do a faca sua com pa nhe i ra in se pa rá -
vel, tem esta fre qüen te men te o cabo de pra ta e às ve zes a bainha do mes -
mo me tal,  con quan to em ge ral seja usa da nua.

Qu an to a nós, vi a jan tes, re pre sen tá va mos pelo me nos seis na ções
di fe ren tes tan to do Ve lho como do Novo Mun do, apa ren tan do não pe que -
nas di fe ren ças tan to de tipo como de cos tu mes. O se nhor G.,18 o mais avan -
ta ja do den tre nós, mon ta va a mula me nor, e, não es tan do acos tu ma do a ca -
val gar as sim, con so la va-se de vez em quan do com a idéia de que, se ca ís se, o
tom bo não se ria mu i to gran de por que os seus pés iam qua se to can do o chão. 
Esse ca valhe i ro ocu pa lu gar de des ta que na Sec ção de Bo tâ ni ca do
Mu seu de His tó ria Na tu ral de Pa ris e, por essa oca sião, vi a ja va em im por -
tante missão ci en tí fi ca de que lhe en car re ga ra o go ver no fran cês.

Ten do tido o pra zer de sua com pa nhia, não só du ran te a
viagem, mas ain da por al gu mas se ma nas em São Pa u lo e nas di ver sas
excur sões que fi ze mos pe los ar re do res des sa ci da de, se ja-nos per mi ti do
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18 Tra ta-se do bo tâ ni co fran cês de quem Sa int-Hilaire fez a se guin te bi o gra fia:
“Antô nio Gu il le min nas ceu em Pou illy-sur-Sâone, no de par ta men to de
Côte-d’Or, em 20 de ja ne i ro de 1786, ten do fa le ci do em Mont pel li er, a 15 de janeiro
de 1842. Foi um dos dis cí pu los fa vo ri tos do ilus tre De Can dol li e vá ri os es tu dos
lhe são de vi dos so bre di ver sos ra mos da bo tâ ni ca. Em 1838, o Mi nis tro da Agricul tu ra
e Co mér cio da Fran ça en car re gou-o de es tu dar no Bra sil a cul tu ra do chá e de
trans por tar do mes mo país al gu mas plan tas, cuja acli ma ta ção se pre ten dia en sa i ar
na França. De po is de ter per ma ne ci do vá ri os me ses na ca pi tal do Bra sil, Gu il lemin
em bar cou para São Pa u lo, onde vi si tou as prin ci pa is plan ta ções de chá, indo ver,
em seu re gres so ao Rio de Ja ne i ro, as de Uba tu ba, onde se es ta be lecera uma
peque na co lô nia fran ce sa; per cor reu tam bém a Ser ra dos Órgãos, tão in te res san te
para os bo tâ ni cos. De vol ta à pá tria, pu bli cou um mi nu ci o so re la tó rio so bre a
missão que lhe foi con fi a da, tra ba lho em que se re fe re a si pró prio com uma
modés tia mu i tís si mo rara e so bre os re sul ta dos de sua vi a gem com uma sin ce ri dade
mais rara ain da. A fi si o no mia fran ca de Gu il le min era o es pe lho da le al da de de seu 
ca rá ter e do seu bom gê nio. Nun ca foi ava ro de sua eru di ção bo tâ ni ca, de que
mu i tos ou tros, se a pos su ís sem, ter-se-iam mos tra do ci o sos. Esten dia sem pre sua
mão ge ne ro sa aos jo vens prin ci pi an tes, opon do-se vi va men te às in jus ti ças, e foi
cho ra do por todos os ho mens para os qua is a ciên cia tem ain da mais va lor quando
uni da a qua li da des amá ve is e a um no bre co ra ção.” (Cf. Vi a gem à Pro vín cia de São
Pa u lo – Vol. II da Bi bli o te ca His tó ri ca Bra si le i ra) (R. B. de M.) 



fa zer re fe rên cia a vá ri as qua li da des que tor na ram agra dá vel sua com pa -
nhia. Sua so ci a bi li da de só en con tra va sí mi le no bom hu mor e dis po si ção 
que sem pre de mons tra va. Ti nha um re per tó rio de ane do tas qua se ine xa u -
rí vel, re la ci o nan do-se, qua se to das, com a in te res san te his tó ria de sua
vida e com o lar go con ví vio que man ti nha com vá ri os ho mens de sa ber. 
Sua pro sa era sem pre atra en te, po rém, mais in te res san te se tor na va
quando dis cor ria so bre bo tâ ni ca. Então, les fle urs mag ni fi ques que adornavam
no tre bel le rou te des per ta vam re do bra do in te res se.

O outro com pa nhe i ro que nos ocor re men ci o nar era o Dr.
I., médico bra si le i ro for ma do na Fran ça, cujo de vo ta men to à ciên cia a par de 
sua no bre e ge ne ro sa dis po si ção, o le vou a nos acom pa nhar ex clu si va men te

com o fim de apre sen tar o Sr. G. em São Pa u lo e ame ni zar o mais pos sí vel
sua per ma nên cia no Bra sil. Tais aten ções eram ain da mais gra tas ao Sr. G.,
vis to como des co nhe cia com ple ta men te não só a lín gua como os cos tu mes
do país e de las ti ve mos mos tra quan do es pi ri tu o sa men te de cli nou a hon ra de 
che fe su pre mo da ex pe di ção.

O Sr. B., sú di to do rei da Sar de nha, era pin tor pro fis si o nal.
Se nhor P., jo vem flu mi nen se, ti nha pas sa do di ver sos anos em Pa ris e ia
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ago ra ma tri cu lar-se na Fa cul da de de Di re i to de S. Pa u lo. Este úl ti mo
jun ta men te com um jo vem pa ri si en se que acom pa nha va o Sr. G. ale gra -
ram a vi a gem can tan do a todo pul mão. Além des ses, po de re mos men ci -
o nar o Sr. F., fi lho do Se cre tá rio da So ci e da de Mis si o ná ria Re na na, de
Elber fedt; mais um bra si le i ro, ou tro fran cês e um por tu guês. Com res -
pe i to ao úni co nor te-americano do gru po, tal vez não seja ne ces sá rio fa -
zer re fe rên cia, no mo men to, se não para di zer que suas bo tas pa u lis tas e
ou tros ape tre chos de mon ta ria da vam-lhe a apa rên cia de au tên ti co tro -
pe i ro, com ex ce ção, é cla ro, do fa cão e do tra bu co.

A es tra da era pla na até o Cu ba tão, ora la de an do o rio ora cor -
tan do-o so bre pon tes. A casa prin ci pal des sa vila de no mi na va-se Re gis -
tro e era onde, além de pa gar uma pe que na taxa, cada pas sa ge i ro ti nha
por obri ga ção re gis trar seu nome e na ci o na li da de. Logo de po is do Cu -
ba tão co me ça mos a gal gar a Ser ra do Mar. Essa cor di lhe i ra es ten de-se
por mais de mil mi lhas, mar ge an do a cos ta, ten do às ve zes suas fral das
ba nha das pelo oce a no. Ou tras ve zes des via-se para o in te ri or, de i xan do
en tre ela e o mar con si de rá vel fa i xa de ter re no ba i xo e pla no a que os
por tu gue ses de no mi na ram be i ra-mar. Sua for ma ção é, em ge ral, gra ní ti -
ca, ape sar de a re gião a que nos re fe ri mos ser co ber ta por uma ca ma da
de ter ra su fi ci en te para ali men tar den sa flo res ta, sen do nes te pon to des -
ti tu í da dos pi cos nus e pon ti a gu dos que se pro je tam em ou tros tre chos.
A al tu ra da ser ra não é tão gran de quan to se tem re pe ti da men te afir ma -
do. O Sr. Mawe19 dá 6.000 pés [1.828m, N. do T.] como sen do a mais
ba i xa es ti ma ti va. To da via, o Cap. King, me din do-a de fato, de ter mi nou
sua al ti tu de em ape nas 2.250 pés [685m, N. do T.]. O Sr. Mawe co me teu 
erro ain da ma i or afir man do que do topo da ser ra não se avis ta San tos.
Não sa be mos como ex pli car tal des li ze, a me nos que se su po nha que a
ci da de e suas ad ja cên ci as es ti ves sem en co ber tas pela ne bli na con quan to
o topo da ser ra esti ves se lim po na oca sião em que aque le ca va lhe i ro
obser vou. De fato esse fe nô me no ocor re às ve zes, sen do mu i to mais
fre qüen te no in ver no.
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19 Cf. John Mawe: Tra vels in the in te ri or of Bra zil par ti cu lary in the Gold and Di a mond
Districts. Lon don, 1816 – (R. B. de M.)
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Ca pí tu lo XIV

ESTRADA REAL – SUBIDA DA SERRA – DESCRIÇÃO
ROMÂNTICA FEITA POR UM JESUÍTA – ASPECTOS DO
INTERIOR – DIVERTIMENTO – UM RANCHO – HOSPITALIDADE 
– GALOS MÚSICOS – MULHERES DO CAMPO – UMA TROPA –
HOSPEDARIA EM SÃO PAULO – HISTÓRIA PRIMITIVA DA
PROVÍNCIA – PARAÍSO TERRESTRE – RESERVAS DOS
JESUÍTAS – ESCRAVIZAÇÃO DE ÍNDIOS – DADOS
HISTÓRICOS – PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA.

Galga a Ser ra do Cu ba tão uma das ma i o res e mais ca ras
estra das que já se cons tru iu no Bra sil. Entre tan to, de vi do a sua enor me
de cli vi da de não pode ser tran si ta da por ve í cu los. Com pre en de cer ca de
qua tro mi lhas de só li da pa vi men ta ção e mais de cen to e oi ten ta cur vas
em todo o seu si nu o so per cur so. A con clu são des sa im por tan te obra
me re ceu ser co me mo ra da como acon te ci men to no tá vel na his tó ria co lo -
ni al por tu gue sa. Foi o que des co bri mos por oca sião de nos so re gres so
de São Pa u lo. Ten do pa ra do no topo da ser ra, de po is de go zar mos por
al gum tem po a es plên di da vis ta da ter ra e do mar que de lá se des cor ti na 
e que pro va vel men te con tem plá va mos pela úl ti ma vez, con sa gra mos
alguns mo men tos à mi ne ra lo gia da que la pa ra gem su bli me. A pou cos
pas sos de dis tân cia ti ve mos a aten ção atra í da para qua tro pe dras aparelha das 



e, pro va vel men te, im por ta das. Cor res pon di am elas em for ma to e tamanho
aos mar cos co mu men te em pre ga dos nos Esta dos Uni dos e acha vam-se
aban do na das no chão. Uma de las ti nha a face vol ta da para ba i xo e tão
en ter ra da no solo que, pelo me nos para nós, es ta va imo bili za da. Nas
outras, po rém, ten do re mo vi do com a ore lha de um mar te lo o mus go e
os de tri tos que en co bri am a ins cri ção, con se gui mos de ci frar o se guin te:

MARIA I. REGINA

nes te anno 1790

OMNIA VINCIT AMOR SVBDITORVM 

–––––––––––

FES SE ÊSTE CAMINHO NO FELIS GOVÊRNO DO ILLº E EXº
BERNARDO JOSÉ DE LORENA GENERAL DESTA

CAPITANIA

O con tí nuo per pas sar dos ani ma is e das en xur ra das que de
to das as di re ções se pre ci pi tam so bre a es tra da, por oca sião das gran -
des chu vas, tor na ram im pres cin dí vel a pa vi men ta ção des sa pas sa gem
da ser ra. A des pe i to da per fe i ção ori gi nal do tra ba lho, con ti nu a men te 
con ser va do e re pa ra do, en con tra mos di ver sas va le tas ca va das pela
ero são e bar re i ras que se po de ri am cha mar co los sa is, não fos sem as
suas pro por ções con si de ra vel men te re du zi das re la ti va men te à al tu ra
das mon ta nhas e aos enor mes pre ci pí ci os que es can ca ram suas fa u -
ces à be i ra da es tra da. Nes ses pon tos, um úni co pas so em fal so pre -
cipita ria no vá cuo a mon ta ria e o ca va le i ro, sem a me nor pro ba bi li -
da de de sal va ção. Nos sa vi a gem ser ra aci ma fora mais in te res san te
por ter mos cru za do com nu me ro sas tro pas. Prime i ra men te ou vía -
mos a voz ás pe ra dos tro pe i ros, in ci tan do os mu a res, res so ar mu i to
aci ma de nós como se os bra dos pro vi es sem das nu vens. Logo
mais co me çá va mos a dis tin guir o tro pel das ali má ri as e, fi nal men -
te, as avis tá va mos erec tis au ri bus , qua is ro dan do ser ra aba i xo sob o
enor me peso da car ga. Enquan to pas sa vam as di ver sas se ções da
tropa era ne ces sá rio des co brir lu gar para fi car mos à es pe ra. O
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tropel dos ani ma is e a gr ita ria dos tro pe i ros per dia-se logo den tro da 
ma ta ria com pac ta, lá em ba i xo.

De vez em quan do des cor ti ná va mos, por en tre a fo lha gem, o
pa no ra ma da pla nu ra ao pé da ser ra, li mi ta do ao fun do pelo mar. Con tu -
do, de po is de per cor ri da me ta de do ca mi nho, ti ve mos a vi são bar ra da
por es pes sa ne bli na. Pro cu ra re mos com pen sar o le i tor do pre ju í zo ca u -
sa do por essa cir cuns tân cia, dan do a se guir uma des cri ção de au to ria do
je su í ta Vas con ce los que su biu a ser ra cer ca de 200 anos an tes.

“Não se pode vi a jar, du ran te a ma i o ria do per cur so; vai-se
locomo ven do aos pou cos, com as mãos e os pés, pe las ra í zes das árvores e
por en tre ro chas e pre ci pí cios ta ma nhos que, con fes so, todo o meu
corpo tre mia quan do olha va para ba i xo. É es pan to sa a pro fun di da de
dos va les e a sé rie enor me de mon ta nhas, umas so bre as ou tras
tiram-nos a es pe ran ça de che gar ao fim da su bi da. Qu an do se ima gi na
ter-se atin gi do o topo de uma de las, es tá-se ape nas ao pé de ou tra de
não me nor ta ma nho. É ver da de que o sa cri fí cio da su bi da é com pen sado
de quan do em vez, pois quan do me as sen tei a uma ro cha do ca mi nho e
olhei para ba i xo tive a im pres são de que es ta va na Lua e que todo o globo
ter res tre ja zia a meus pés. Pa no ra ma de rara be le za, pela va ri e da de que
apre sen ta:  mar, ter ra, pla ní ci es, flo res tas, mon ta nhas e es tra das e, além,
o infi ni to ma ra vi lho so. Essa as cen são, in ter rom pi da por es ti rões de planura,
con ti nua até os cam pos de Pi ra ti nin ga, no pla nal to, onde o ar é tão fino
que dá a im pres são de que os re cém-chegados não con se guem res pi rar
li vre men te.”

A úl ti ma afir ma ti va do je su í ta é tão errô nea quão exa tas e
belas são as an te ri o res. De nos sa par te não ve ría mos a ne ces si da de de
cor ri gir essa as ser ção, não hou ve ra Sout hey, com sua au to ri da de, dito
que o de cli ve con ti nua por oito lé guas, até S. Pa u lo, si tu a da nos cam pos
de Pi ra ti nin ga. A ver da de é que do alto da ser ra que, como já dis se mos,
está a 2.250 pés [685m, N. do T.] aci ma do ní vel do mar, a dis tân cia até
S. Pa u lo é de cerca de trin ta mi lhas so bre uma re gião di ver sa men te
aciden ta da cuja de cli vi da de ge ral ori en ta-se para o in te ri or, como aliás o
de mons tram os cur sos d’água que a cor tam. Ape sar dis so, po rém, é tão
in sig ni fi can te a va ri a ção de ní vel gros so modo, que o pon to mais alto da
cidade de S. Pa u lo tem, ao que se cal cu la, exa ta men te a mes ma al ti tude que 
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o alto da ser ra. Os in con ve ni en tes que ad vi ri am da ra re fa ção da atmos -
fe ra a tal ele va ção po dem ser fa cil men te ava li a dos!

O nos so abor re ci men to pro ve io de ca u sa in te i ra men te di ver -
sa: uma chu va tor ren ci al que de sa bou tão logo che ga mos ser ra aci ma –
como cha mam o pla nal to. Nes sas pa ra gens o solo é às ve zes are no so e
fre qüen te men te re co ber to de ro cha fer ru gi no sa par ci al men te de com -
pos ta. Em ou tros pon tos pre do mi na uma ar gi la aver me lha da. O as pec to 
ge ral da re gião, ape sar de in ter po la da de cam pi nas, lem bra os nos sos
bos ques de car va lho no Oes te.

Con quan to mu i to va ri a da, a ve ge ta ção é in te i ra men te di ver sa
da que se vê em ba i xo da ser ra. Cu ri o sa par ti cu la ri da de a que se nota nos 
cam pos pa u lis tas: são pon ti lha dos de cu pins de di men sões e for ma tos
tais que dão idéia de um vi la re jo ho ten to te. A ter ra de que são cons truídos 
fica de tal ma ne i ra em pe der ni da pela ação al ter na da do sol e da chu va,
que man tém rí gi da a for ma ori gi nal men te dada pe los in se tos há de ze nas 
de anos.

Qu an do de nos sa par ti da de San tos, re co men da ram-nos o
nos so ca va lo como per fe i ta men te acos tu ma do à vi a gem e ca paz de
fazê-la em óti mo tem po se o de i xás se mos su bir a ser ra à von ta de. Não
apenas se gui mos essa re co men da ção, mas ain da ali vi a mo-lo con si de ravel -
men te, fa zen do a pé uma par te do tra je to, o que nos le vou a dis tan ci ar
bas tan te dos com pa nhe i ros.

Qu an do, po rém, nos de ci di mos apres sar, o ro ci nan te se man -
te ve à al tu ra de sua fama e nos pôs no pró xi mo pou so an tes dos nos sos
ca ma ra das.

Foi essa a se gun da casa que vi mos, mu i tas mi lhas de po is do
alto da ser ra. Fi ca va ao lado de um gran de ran cho onde va ga vam al guns
su í nos, mas era fe cha da por uma cer ca. A chu va caía em gros sas bá te gas 
e, por isso, apres sa mo-nos em pe dir abri go. A prin cí pio a casa es ta va
toda si len ci o sa; de po is, ou vi mos uma voz lá den tro, mas nin guém apa re -
ceu. Ten do ur gên cia de en trar, fran que a mos as tra ves que im pe di am a
pas sa gem e co lo ca mos nos sa mon ta ria no seco. Ao en trar mos na casa –
que era suja e fu ma ren ta – en con tra mos de en vol ta com por cos, ga li -
nhas, ga tos e ca chor ros sem con ta, – um ca sal de pre tos cujo meio de
vida con sis tia, ao que nos in for ma ram, em ser vir os vi a jan tes. De po is de 
alguns ro de i os des ti na dos a pre pa rar nos so es pí ri to para o que eles
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imagi na vam ser um pre ço exor bi tan te, de ram mi lho aos ani ma is. À me -
di da que che ga ram os com pa nhe i ros, fo ram aco mo da dos de ma ne i ra idên -
tica. Alguns pe di ram ovos fri tos, a úni ca de lí cia que os do nos da casa
po di am ofe re cer ao pa la dar hu ma no.

Qu an do a chu va ces sou, pros se gui mos vi a gem até o Rio
Peque no e pa ra mos num ran cho cons tru í do à mar gem. Esta pa la vra é
freqüen te men te en con tra da nas des cri ções de vi a gem, tan to em espanhol

como em por tu guês e, por tan to, faz-se ne ces sá rio ex pli car o que sig nifica
ela no Bra sil. O ran cho co mum nada mais é que uma co ber ta, ou an tes
um teto de sapé, sus ten ta do por mo i rões, ten do in te i ra men te aber to o
es pa ço que lhe fica por ba i xo. É pro po si ta da men te cons tru í do para abri -
gar os vi a jan tes e suas di men sões dependem da li be ra li da de dos habi -
tan tes do lu gar. Às ve zes es ses rús ti cos abri gos me dem de 60 a 100 pés
de com pri men to, sen do a lar gu ra propor ci o nal. De raro em raro encon -
tram-se ran chos fe cha dos. Os vi a jan tes que che gam pri me i ro esco lhem
a me lhor aco mo da ção. Des car re gam as mu las e em pi lham a car ga e os
ar re i os, às ve zes em for ma de qua dra do, den tro do qual de i xam para

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Brasil  185



repou sar so bre pe les es ten di das no chão ou em re des. Du rante a no i te sol -
tam os ani ma is no pas to e, le van do cada tro pa o seu trem de co zi nha,
têm os tro pe i ros tem po su fi ci en te para pre pa rar a re fe i ção enquan to os 
ani ma is des can sam.

É fre qüen te acam pa rem no re len to, à pro cu ra de me lho res
pas ta gens para as ali má ri as. Empi lham en tão em li nha, no chão, os ja cás
de açú car, café ou qual quer ou tra car ga, co brem-nos com cou ros e
cavam um sulco em vol ta da pi lha para evi tar que seja da ni fi ca da por
algum agua ce i ro re pen ti no.

O fato de a gran de ma i o ria dos que vi a jam pelo in te ri or do
Bra sil pre fe rir esta es pé cie de acam pa men to pro vém, em gran de par -
te, da es cas sez de me lho res aco mo da ções. Em tor no de nos so ran cho 
no Rio Pe que no, a lama era ex tra or di na ri a men te pro fun da. De fato, o 
chão ti nha sido, aos pou cos, ca va do a vá ri os pés de pro fun di da de, de
ma ne i ra que sob o ran cho o ter re no dava a im pres são de uma pla ta -
for ma ele va da. Qu a se to dos os nos sos com pa nhe i ros se dis pu se ram a 
pas sar a no i te no ran cho; não ha ven do, po rém, abri go con ve ni en te
nem mi lho para os nos sos ca va los, nós e o Sr. F. de ci di mos avan çar
mais um pou co.

Mais uma lé gua de ca mi nha da e che ga mos a um ri be i rão
deno mi na do Rio Gran de, onde pa ra mos jun to a um es ta be le ci men to de
cujo pro pri e tá rio nos in for ma ram que o ne gó cio prin ci pal con sis tia em
alu gar mu las para os que fa zi am a vi a gem de San tos a S. Pa u lo. Sua casa
fi ca va mais ou me nos na me ta de do ca mi nho e os que se ser vi am de
seus ani ma is po di am ter a cer te za de lá en con trar aco mo da ção e ali mento.
Re cu san do ser vir aos que não eram seus cli en tes, pro cu ra va es ta be le cer
um mo no pó lio. Esse ca pri cho so se nhor es ta va au sen te quan do che gamos.
Na es pe ran ça de que as nos sas con si de ra ções ha ve ri am de de mo vê-lo,
es pe ra mos pela sua vol ta e pe di mos aco mo da ções. O ho mem era
granda lhão, de as pec to sel va gem e usa va uma vas ta bar ba ne gra. Bas tou
a sua aparên cia para nos con ven cer de que es tá va mos er ra dos.
Tratou-nos com ci vi li da de mas, apre sen tan do nu me ro sas des cul pas,
recu sou-se a nos re ce ber.

Era qua se no i te e uma bru ma es pes sa ba i xa va so bre tudo,
quan do fo mos for ça dos a pros se guir vi a gem, sem ne nhu ma cer te za de
me lhor aco lhi da mais adi an te. Pre ten día mos se guir até uma fre guesia,
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algu mas mi lhas além, onde, ao que nos ha vi am in for ma do, exis tia uma
estala gem. Ten do, po rém, a no i te ca í do ra pi da men te, o nos so com panhe i ro
de ci diu ba ter em to das as ca sas que en con tras se até con se guir pou so.
De po is de re pe ti das re cu sas, con se guiu fi nal men te uma res pos ta afir ma -
ti va e ru ma mos para uma ca si nha que pa re cia che ia de gen te. Rece -
beu-nos uma mu lher de cer ca de qua ren ta anos, que pa re cia ser a dona
da casa. Pron ti fi cou-se a ar ran jar ex ce len te pas ta gem para os anima is e
des pa char um por ta dor, mu ni do de uma lan ter na, a pro cu rar mi lho pela
vi zi nhan ça. Sua ama bi li da de foi ao pon to de nos ofe re cer as ca mas da
pró pria fa mí lia, pois não ha via ou tras em que pu dés semos repou sar.
Vári as con si de ra ções nos le va ram a re cu sar essa e ou tras ofer tas igual mente
amá ve is. Ante a nos sa in sis tên cia, foi-nos per mi ti do ocu par um ran chi -
nho con tí guo à mo ra dia, que dava para a es tra da. Arran ja mos uma es -
teira e, com a capa ser vin do de tra ves se i ro e os ar re i os nos pés, aco mo -
da mo-nos da me lhor ma ne i ra. Na pa re de ao lado, uma vela de cera es -
for ça va-se por es ba ter um pou co as tre vas. Qu an do a cha ma se ex tin -
guiu, fica mos lon go tem po a me di tar pois, com o vo ze rio do pessoal da
casa e o cho ra min gar de uma ni nha da de ca chor ri nhos que, ao ra i ar da
au ro ra per ce be mos ter pas sa do a no i te co nos co, bre ves fo ram os
momentos em que o sono vi si tou nos sas pál pe bras. O dia sur giu fi nal mente
e com ele o não pe queno re ce io de que os nos sos ani ma is ti ves sem
escapado pois, olhan do en tre dois mo i rões não só não os vi mos, mas
ain da não per ce be mos a óti ma cer ca que nos ha vi am afir ma do exis tir.
Des va ne ceu-se, po rém, o nos so re ce io ao en con trar mos os ca va los e
sur pre en deu-nos saber que a pa la vra “cer ca” é tam bém apli ca da no
sentido de valo!

Esse lu gar cha ma va-se Pon ta Alta, pois não exis te no Bra sil
ne nhu ma casa ou chá ca ra, por mais in sig ni fi can te, que não te nha um
nome so no ro. Foi aí que ou vi mos pela pri me i ra vez o can to dos ga los
de S. Paulo, que se di fe ren cia dos de ou tros lu ga res, por uma sus ten tação
qua se in de fi ni da da nota fi nal. Essa es pé cie de chan te cla ir pa re ce, além disso, 
ex tra or di na ri a men te pro pen sa a can tar, pois a par tir des sa manhã, todas as
ve zes que nos achá va mos pró xi mo a al gu ma ha bi ta ção ou ga li nhe i ro
enchia-nos os ouvi dos um in ces san te co co rô-co-oo-oo-oo-oo, que mesmo
du ran te nos sa re si dên cia em São Pa u lo ou vía mos de to dos os la dos.
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Ten do par ti do cedo, che ga mos à pa ró quia de São Ber nar do 
à hora do al mo ço. Infor ma do de que a casa prin ci pal era uma hos pe -
da ria, a ela nos en ca mi nha mos, e, não nos sur pre en deu ser mos re ce -
bi dos com hos pi ta li da de sim ples, mas leal. Essa ines pe ra da ur ba ni da -
de de es tra nhos foi-nos ex tre ma men te agra dá vel, prin ci pal men te por
es tar em fla gran te con tras te com a re pul sa que ex pe ri menta mos
duran te a no i te an te ri or. As re la ções que fi ze mos, a come çar pelo
vene ran do pro pri e tá rio do es ta be le ci men to, tor na ram-se tão in te res -
san tes quão agra dá ve is. Por ou tro lado aí vía mos cla ra men te a mão

da di vi na pro vi dên cia que, mais de uma vez du ran te a vi a gem, nos
gui ou para jun to de pes so as que dis pu nham ao mes mo tem po de
capa ci da de e dis po si ção – em pro por ção ma i or que os ou tros – para
co o pe rar com o ob je ti vo de nos sa mis são. O Se nhor B. for ne ceu-nos
mu las e ar ran jou-nos um guia para as nos sas vi a gens sub se qüen tes
pela pro vín cia de São Pa u lo. De nos sa par te tivemos a ven tu ra de
poder pre sen te ar-lhe com um exem plar das Sa gra das Escri tu ras em
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por tu guês e di ver sas pu bli ca ções para se rem dis tri bu í das no di la ta do
cír cu lo de suas re la ções.

O resto de nos sa vi a gem de sen vol veu-se por uma re gião apra zível,
le ve men te on du la da, mas parca men te ha bi ta da. O ca mi nho, ape sar de
simples tri lho ba ti do, im pró prio para ve í cu los de qual quer tipo, tem sido
fre qüen te men te re pa ra do de vi do ao in ten so trá fe go de tro pas. Ti ve mos
oca sião de pas sar por di ver sas tur mas de con ser va sob a su pe rin ten dên cia
ofi ci al. Nes se ser vi ço en con tra mos um gru po de ale mães re cém-chegados.
Os de ma is ope rá ri os eram prin ci pal men te mu la tos e ín di os.

Na fal ta de car ru a gem, era de se es pe rar que as mu lhe res, a
me nos que se ati ves sem ex clu si va men te aos afa ze res do més ti cos, fos sem 
há be is amazo nas. Por di ver sas ve zes tes te mu nha mos a des tre za das damas
ao se ser vi rem do es tri bo e das ré de as. Di fi cil men te, po rém, nos sen ti -
mos in cli na dos a ad mi rar seu es ti lo de mon tar, ape sar da ha bi li da de que
re ve la ram e da fo go si da de de seus cor céis; en tre tan to, na fal ta do ci lhão
di fi cil men te po de ri am fa zer mais. Os cha péus mas cu li nos pa re ci am
acom pa nhar a moda, tan to para vi a gem como para pas se io.

As tro pas com que fre qüen te men te cru zá va mos nes se ca mi -
nho ofe re ci am as pec to in te res san te. Eram com pos tas de cem a tre zen tas 
mu las cada uma e le va vam nú me ro su fi ci en te de ho mens para li dar com 
os car gue i ros e guar dá-los. Os bur ros ge ral men te le vam ape nas uma
can ga lha com dois ja cás per fe i ta men te ba lan ce a dos, con ten do sa cos de
açú car ou outra car ga qual quer. Um dos ani ma is é ames tra do para
condu zir os de ma is. Esse, que é ge ral men te es co lhi do pela sua prá ti ca e
co nhe ci men to dos ca mi nhos, além de ou tras qua li da des, – leva em ge ral 
um pe na cho na ca be ça, fan ta si o sa men te or na men ta do de con chas
marinhas, fi tas e pe nas de pa vão. Leva ain da um cin cer ro pen du ra do ao
pes co ço e ca mi nha sem pre à fren te dos ou tros. O tro pe i ro che fe vai
sem pre mu i to bem mon ta do e leva um laço pre so à cin ta, pron to para
ser ar re mes sa do so bre qual quer ani mal que des gar re.

De po is de atra ves sar as pla ní ci es do Ipi ran ga, avis ta mos São
Pa u lo e, logo mais, gal gá va mos uma rua es tre i ta da ve lha ci da de. Di ri -
gin do-nos à úni ca casa onde se pode ob ter hos pe da gem, ins ta la mo-nos
logo, com todo con for to. A hos pe da ria está sob a di re ção de um tal
Char les, fran cês ca sa do com por tu gue sa, e há mu i to que o ca sal re si de
no lu gar. Sou be mos, en tão, que qua se to dos os vi a jan tes es tran ge i ros
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que nos pre ce de ram fo ram hos pe da dos por ele. A ex pe riên cia de Monsi e ur 
Char les le vou-o a to mar cu i da dos ex tre mos com seus cli en tes. Tinha
como nor ma não re ce ber quem não trou xes se car ta de re co men da ção.
Conhe ce dor des sa exi gên cia um ca va lhe i ro de nos sas re la ções
forneceu-nos o ne ces sá rio do cu men to. Os na tu ra lis tas do nos so gru po
não es pe ra vam por tal for ma li da de e, por cú mu lo da má sor te, o nos so
hos pe de i ro ha via to ma do uma ter rí vel qui zi la con tra os seus pa trí ci os,
ale gan do que Les fran ça is m’ont tou jours trom pé. Daí te rem sido for ça dos, os 
nos sos com pa nhe i ros, a pas sar a no i te numa mi se rá vel casa de pas to
onde cho via tan to como na rua e onde ha via toda sor te de su je i ra.
Entre tan to, no mo men to, foi a úni ca que con se gui ram. De vi do a nos sa
inter ven ção e às in for ma ções que Mon si e ur Char les con se guiu obter com
re la ção aos nos sos ami gos, fo ram eles ad mi ti dos em sua casa e, como
nós, con for ta vel men te ins ta la dos. O Sr. G. fi cou ra di an te ao sa ber que
Mr. Au gus te Hi la i re tam bém já se ha via hos pe da do na mes ma casa.20 

A his tó ria de São Pa u lo trans por ta-nos para as eras em que os 
eu ro pe us fun da ram Nova York. Como já dis se mos, em 1531, Mar tim
Afon so de Sou sa fun dou S. Vi cen te, a pri me i ra ci da de da ca pi ta nia que
por mu i to tem po con ser vou idên ti ca de no mi na ção. Sal vo de um na u frá -
gio, ocor ri do jun to à cos ta, cer to in di ví duo de nome João Ra ma lho, con -
se guiu apren der a lín gua dos sil ví co las e so bre eles ad qui rir gran de as -
cen dên cia, che gan do mes mo a ca sar-se com a fi lha de um dos prin ci pa is 
che fes in dí ge nas. Pela in ter ces são des se por tu guês fez-se a paz en tre os
sel va gens, tor nan do pos sí vel o de sen vol vi men to da co lô nia. Aos pou cos 
a co lo ni za ção se es ten deu para o in te ri or e, em 1553, al guns dos je su í tas
que acom pa nha ram Tomé de Sou sa, o pri me i ro ca pi tão-general, fo ram
ter à re gião de no mi na da cam pos de Pi ra ti nin ga e lá es co lhe ram o ou teiro
onde hoje se as sen ta a ci da de para a fun da ção de um al de a men to onde
se pu se ram a re u nir e ca te qui zar os ín di os.

Ten do eri gi do uma pe que na pa lho ça no mes mo sí tio onde
mais tar de cons tru í ram o co lé gio, con sa graram-na, re zan do nela a pri meira 
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mis sa, a 25 de ja ne i ro de 1554. Sen do esse o dia em que a Igre ja de
Roma ce le bra a con ver são de São Pa u lo, de ram o nome do após to lo à
ci ta da nas cen te e, de po is, es ten de ram-no à pro vín cia. São Pa u lo ain da é
con si de ra do o pa dro e i ro de am bas. Em car ta con fi den ci al es cri ta por
um dos je su í tas a seus ir mãos, em Por tu gal, além de ou tros por me no res
in te res san tes so bre vá ri os as sun tos, en con tra-se a se guin te pas sa gem
que ser ve para dar idéia de como viam o país os que o co nhe ce ram há
quase tre zen tos anos. Essa car ta exis te em um li vro ma nus cri to apreendi do
por oca sião da ex pul são dos jesu í tas e até hoje con ser va do na Bibli o te -
ca Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro. É da ta do de 1560. Não se sabe de tre cho 
al gum des sa obra que te nha até en tão sido tra du zi do para o in glês.21

“E por amor de Cris to lhes peço que per cam a má opi nião
que até aqui do Bra sil ti nham, por que, lhes falo ver da de, se houvesse
para í so na Ter ra, eu di ria que ago ra o ha via no Bra sil. E, se eu isto sin to, 
não sei quem o não sen ti ra, por que se olha mos ao es pi ri tu al e ser vi ço de 
Deus, vai des te modo que lhes digo; pois, se olha mos para o cor po ral,
não há mais que pe dir, por que me lan co lia não a tem cá, se não quem a
qui ser ca var e des co brir de mais alto que foi o pou co de S. Ro que; sa ú de 
não há mais no mun do; ares fres cos, ter ra ale gre, não se viu ou tra; os
man ti men tos eu os te nho por me lho res, ao me nos para mim, que os de
lá e de ver da de que ne nhu ma lem bran ça te nho de les para os de se jar. Se
tem em Por tu gal ga li nhas, cá as há mu i tas e mui ba ra tas: se tem car neiros,
cá há tan tos ani ma is que ca çam nos ma tos, e de tão boa car ne, que me
rio mu i to de Por tu gal em essa par te. Se tem vi nho, há tan tas águas que a 
olhos vis tos me acho me lhor com elas que com os vi nhos de lá; se tem
pão, cá o tive eu por ve zes e fres co, e co mia an tes do man ti men to da
ter ra que o pão de lá; pois as fru tas, coma quem qui ser as de lá, das
quais cá te mos mu i tas, que eu com as de cá me que ro. E além dis to há
cá cou sas em tan ta abun dân cia, que, além de se da rem em todo o ano,
dão-se tão fa cil men te e sem as plan ta rem que não há po bre que não seja 
far to com mui pou co tra ba lho. Pois se fa la rem nas re cre a ções, com pa -
ran do as de cá com as de lá, não se po dem com pa rar, e es tas de i xo eu
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para os que cá qui se rem vir a ex pe ri men tar. Fi nal men te, quan to ao de
den tro e de fora, não se pode vi ver se não no Bra sil quem qui ser vi ver
no pa ra í so ter re al; ao me nos eu sou des ta opi nião. E quem me não quiser
crer, ve nha ex pe ri men tar. Dir-me-ão que vida pode ter um ho mem
dormin do em uma rede, pen du ra do no ar como ré dea de uvas? Digo
que é isto cá tão gran de cou sa que, ten do eu cama de col chões, e acon -
se lhan do-me o mé di co que dor mis se na rede, e a achei tal que nun ca
mais pude ver cama, nem des can sar no i te que nela não dor mis se, em
com pa ra ção do des can so que nas re des acho. Ou tros te rão ou tros pa re ce res;
mas a ex pe riên cia me cons tran ge a ser des sa opi nião.”

Infe lizmen te o “pa ra í so” dos je su í tas não du rou mu i to. A
bene vo lên cia e o de vo ta men to fi lan tró pi co que de di ca vam aos ín di os
atra í ram so bre eles o ódio dos por tu gue ses e dos ma me lu cos – como
eram cha ma dos os mes ti ços. Estes, cedo ini ci a ram a es cra vi za ção dos
abo rí gi nes, prá ti ca essa que pros se gui ram atra vés das ge ra ções, com san -
gui ná ria fe ro ci da de e per se ve ran ça sem pa ra le lo. Ofe re cen do os je su í tas
a mais for mal opo si ção a sua cru el da de, os por tu gue ses lan ça ram mão
de to das as for mas para hos ti li zá-los. Ri di cu la ri za vam os sel va gens por
cumpri rem as for ma li da des re li gi o sas tão di li gen te men te in cul ca das pelos
jesuítas e os in ci ta vam a con ti nu ar na prá ti ca de seus ví ci os pa gãos, até
mes mo na an tro po fa gia. Con tu do, não fo ram to tal men te mal-sucedidos, 
es ses mis si o ná ri os.

O Go ver no era-lhes sim pá ti co, mas não po dia pro te gê-los
con tra as per se gui ções de seus pa trí ci os que, con quan to se in ti tu las sem
cris tãos, eram tão blin da dos ao temor de Deus quão in di fe ren tes aos
dire i tos dos se me lhan tes. Na de fe sa de seus su pos tos in te res ses nada os
po de ria de ter se não a for ça bru ta. À me di da que os ín di os eram acos sados
para o ser tão, pela per se gui ção que lhes moviam os es cra va gis tas, os
jesu í tas iam bus cá-los e ofe re ci am-lhes no vas opor tu ni da des de pra ti car
o cul to e re ce ber ins tru ção re li gi o sa. Foi as sim que se ini ci a ram as cé le -
bres Re du ções do Pa ra guai, de tão no tá vel pro je ção na his tó ria da Amé -
ri ca do Sul. Às ve zes os pa u lis tas ves ti am a es ta me nha dos je su í tas para
atra ir os ín di os que de se ja vam cap tu rar. Ou tras ve zes, po rém, as sal ta vam 
as redu ções, ou al de a men to de neó fi tos, elo gi an do os pa dres pelo ser viço
que lhes pres ta vam em re u nir suas pre sas. Cer ta vez, a re cu sa dos je suítas
em de vol ve rem um che fe in dí ge na que ha via es ca pa do ao ca ti ve i ro
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serviu de pre tex to para um ata que ao al de a men to. Pre ven do a ca tás tro -
fe, o pa dre Mola, re si den te na Re du ção, “ati rou-se ao que, em sua opi -
nião, era o mais ur gen te dos pre pa ra ti vos e ba ti zou to dos os que con si -
de rou em con di ções de re ce ber o sa cra men to, nes sa emer gên cia. Tra ba -
lho que se pro lon gou du ran te sete ho ras até que, lhe fal tan do for ça para
le van tar o bra ço, ar ran jou quem o se gu ras se. O ata que foi des fe cha do e
a pra ça to tal men te sa que a da; os que ten ta ram re sis tir fo ram mas sa cra -
dos, mes mo ao pé do al tar, ten do sido re du zi dos ao ca ti ve i ro cer ca de
dois mil e qui nhen tos ín di os. De nada va le ram as la men ta ções, as sú pli -
cas e as lá gri mas dos je su í tas e, quan do ame a ça ram os as sal tan tes com a
jus ti ça di vi na es ses res pon de ram que eram ba ti za dos e, por tan to, ti nham 
cer ta a sal va ção. Três ou tras re du ções fo ram se me lhan te men te des tru í -
das. Em vão se pa ra men ta ram os je su í tas com as ves tes sa cer do ta is e,
em pu nhan do o cru ci fi xo, en fren ta ram os ata can tes; os pa u lis tas apri si o -
na ram to dos so bre os qua is pu de ram lan çar mão, tan gen do-os com a
bar ba ri da de pe cu li ar ao odi o so trá fi co de car ne hu ma na. A ma i o ria dos
es cra vos su cum biu à fa di ga, à mi sé ria e à ina ni ção, du ran te a mar cha.
Qu an do os aço i tes não mais po di am fa zê-los ca mi nhar, eram aban do na -
dos à mor te e à vo ra ci da de das fe ras e dos cor vos. Nem ao me nos de i -
xa vam os fi lhos per ma ne cer jun to aos pais ou es tes jun to aos fi lhos,
nessa si tu a ção ex tre ma. A cor ja de sal ma da im pe lia à for ça os sobre vi -
ven tes.22

As ex pe di ções de des ce do res de ín di os, de no mi na das Ban deiras,
gas ta vam me ses e às ve zes anos nas mais cru éis e de vas ta do ras guer ras
con tra o ele men to sel va gem. Espi ca ça das pela am bi ção, al gu mas des sas
ex pedições pe ne tra ram até a re gião que hoje cons ti tui o in te ri or da Bolívia,
em di re ção ao po en te, en quan to ou tras atin gi ram o Ama zo nas, ao nor te. 
À me di da que os ín di os se fo ram ra re an do a es sas agres sões de sa pi e da -
das, ou tro in cen ti vo sur giu para es ti mu lar sua ava re za: o ouro! O sucesso
que ob ti nham nes te úl ti mo gê ne ro de ati vi da de cri ou no vos mo ti vos
para pros se gui rem na es cra vi za ção do ín co la. Pre ci sa vam de es cra vos
para la vrar as mi nas. Assim pros se guiu a passo lar go o ex ter mí nio das
tribos abo rí gi nes no Bra sil, du ran te de ze nas de anos. Essas ex pe di ções
de ram tam bém em re sul ta do a ex pan são das ter ras de Por tu gal e a dis se -
mi na ção de al de a men tos. Foi pelo de sen vol vi men to de tais nú cle os que
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se po vo a ram qua tro gran des pro vín ci as bra si le i ras de sa gre ga das da de
São Pa u lo, na se guin te or dem: Mi nas Ge ra is em 1720; Rio Gran de do
Sul em 1738; Go iás e Mato Gros so em 1748.

Du ran te o pe río do em que Por tu gal e suas co lô ni as es ti ve ram
sob o do mí nio es pa nhol, con si de rá vel nú me ro de fa mí li as cas te lha nas se 
fixou na ca pi ta nia de São Pa u lo e, em 1640, quan do a Me tró po le re cu perou 
sua in de pen dên cia, um gran de par ti do ten tou re sis tir con tra o Go ver no
de Lis boa. Che gou mes mo a acla mar Ama dor Bu e no para rei da ca pi ta -
nia, mas, esse in di ví duo teve a sa ga ci da de e o pa tri o tis mo ne ces sá ri os
para re cu sar ter mi nan te men te a dig ni da de que seus ami gos an si a vam
con fe rir-lhe. Pos te ri or men te, po rém, os pa u lis tas ja ma is fo ram ex ce di -
dos em sua le al da de para com o Go ver no le gí ti mo do país, a me nos que 
se con si de re como ex ce ção enun ci a da as in fe li zes ocor rên ci as de 1841 e
1842.

Pela car ta ré gia de 24 de ju lho de 1711, a vila de São Pa u lo foi 
eri gi da à ca te go ria de ci da de e seu nome dado à an ti ga ca pi ta nia de São
Vi cen te. Em 1746, o Papa Be ne di to XIV cons ti tu iu-a sede de bis pa do,
su je i ta à di o ce se da Ba hia.

São Pa u lo é ain da no tá vel por ter sido o ber ço da re vo lu ção
que cul mi nou com a in de pen dên cia do Bra sil. Foi às mar gens do ri a cho
Ipi ran ga, pró xi mo à ci da de, que, a 7 de se tem bro de 1822, cer ca do dos
pa tri o tas pa u lis tas que há mu i to vi nham pro cu ran do con ven cê-lo a dar
se me lhan te pas so, D. Pe dro I deu o gri to de “Inde pen dên cia ou Mor te”, 
ali jan do de vez o jugo de Por tu gal.
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Ca pí tu lo XV

SITUAÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO – CASAS DE TAIPA –
SALAS DE VISITAS – EDIFÍCIOS PÚBLICOS – JARDIM
BOTÂNICO – FESTA DA CONVERSÃO DE S. PAULO – PRÉDICA 
– PROCISSÃO – EXCURSÃO AO JARAGUÁ – UMA FAZENDA
BRASILEIRA – ENGENHO DE CACHAÇA – MANDIOCA –
COSTUMES INDÍGENAS – PREPARAÇÃO DA FARINHA – AS
SENHORAS DA FAZENDA – DISPOSIÇÕES INTERNAS – REZA
À NOITE – O CAPELÃO – A LAVAGEM DO OURO.

Pas se mos ago ra à des cri ção de São Pa u lo. A ci da de está si tu a da en tre
dois ri a chos e a ca va le i ro de uma ele va ção cujo topo é bas tan te ir re gu lar.
Suas ruas são aca nha das e cons tru í das sem um tra ça do ge ral. Os pas se i os
são es tre i tos e a pa vi men ta ção é feita com uma ro cha fer ru gi no sa que muito 
se as se me lha à pe dra are no sa ver me lha, ve lha, di fe rin do, po rém, a que se
usa em S. Pa u lo, em que con tém mais frag men tos de quart zo.

Alguns edi fí ci os são de pe dra, en tre tan to, o ma te ri al ge ral -
men te em pre ga do na cons tru ção de ca sas é a ter ra que, de po is de le ve -
men te mo lha da, pode cons ti tu ir só li da pa re de. O sis te ma con sis te em
ca var uma vala com al guns pés de pro fun di da de, como se fos se para
uma fun da ção co mum, de pe dra; de po is vão de i tan do ter ra e so can do-a
bem. Qu an do a pa re de ex ce de o ní vel do chão, cons tro em uma fôr ma
de tá bu as, para man ter as mes mas di men sões ini ci a is, ar ma ção essa que



vai sen do trans fe ri da para cima, até que a pa re de atin ja a al tu ra de se ja da. 
As pa re des as sim cons tru í das são ge ral men te mu i to es pes sas, prin ci pal -
men te nos gran des edi fí ci os. Pres tam-se, con tu do, para re ce ber um bom 
aca ba men to tan to in ter no como ex ter no e são, em ge ral, co ber tas com
am plos te lha dos que as pro te gem con tra a chu va. Con quan to seja ra zoável
essa pre ca u ção, sa be-se de mu ros as sim cons tru í dos que per ma ne ce ram
in tac tos du ran te mais de um sé cu lo, sem qual quer co ber tu ra. Sob a ação
do sol eles se tor nam im per meá ve is à água, como um úni co e sólido ti jo lo,
e, a au sên cia de ge a das au men ta-lhes a es ta bi li da de.

As ca sas da ci da de são ge ral men te de dois pa vi men tos, dotadas
de saca das que às ve zes le vam ró tu las. As sa ca das são os lu ga res pre -
dile tos, tan to dos ho mens como das mu lhe res, que aí vão go zar do
frescor da ma nhã e da no i te ou as sis tir à pas sa gem de pro cis sões ou
ainda qual quer ocor rên cia que des per te aten ção.

No Bra sil, em ge ral, quer se jam as ca sas cons tru í das de pe dra
ou de ter ra (ta i pa) são co mu men te re ves ti das e ca i a das. A bran cu ra dos
pré di os con tras ta ad mi ra vel men te com seus te lha dos ver me lhos, e, uma
das prin ci pa is van ta gens que tal pin tu ra ofe re ce é que pode ser fa cil mente 
re no va da. Em São Pa u lo, a cor da pin tu ra das ca sas va ria em al guns
casos en tre o ama re lo pa lha e o rosa pá li do. No ge ral, o as pec to ex ter no 
das ca sas é ale gre e as se a do.

Já que es ta mos no as sun to des cre ve re mos o ar ran jo in ter no
das mo ra di as pa u lis tas, des cri ção essa que se apli ca tam bém às de ou tras 
re giões do Impé rio. Va ria mu i to a di vi são das ca sas; qua se to das, po rém, 
são cons tru í das de for ma a de i xar uma área in ter na que ser ve para are jar 
os dor mi tó ri os, sis te ma esse tan to mais in dis pen sá vel quan to é há bi to
ge ne ra li za do man te rem fe cha das com pe sa das fo lhas as ja ne las que dão
para a rua. Nas ci da des, o an dar in fe ri or ra ra men te é ocu pado para
mora dia; ser ve às ve zes para ca sas de co mér cio, ou tras ve zes para co cheira
ou es tá bu lo. As de pen dên ci as mais co muns, em cima, são: a sala de
visitas e a de jan tar, en tre as qua is exis tem, in va ri a vel men te, al co vas que
ser vem de dor mi tó ri os. A mo bí lia da sala de vi si tas va ria de con for mi dade
com o ma i or ou me nor luxo da casa mas, o que se en con tra em to das
elas é um sofá, com as sen to de pa lhi nha e três ou qua tro cadei ras dis -
pos tas em alas ri go ro sa men te pa ra le las que, par tin do de cada extremi da de
da pri me i ra peça, pro je tam-se em di re ção ao meio da sala. Qu an do há
vi si tas, as se nho ras sen tam-se no sofá e os ca va lhe i ros nas ca de i ras.
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Os su búr bi os e os ar re do res de São Pa u lo são mu i to in te res -
san tes e ne les en con tram-se nu me ro sas re si dên ci as ele gan tes, cer ca das
de jar dins. A ci da de é o cen tro de con ver gên cia de toda a pro vín cia. Muitos 
dentre os fa zen de i ros mais abas ta dos têm ca sas na ci da de e só per ma ne -
cem al gum tem po na fa zen da, pois, de S. Pa u lo, po dem me lhor ori entar a
ven da de suas sa fras, à me di da que pas sam ser ra aba i xo em de man da do
mer ca do.

Num dos sí ti os mais ame nos do lu gar, a cer ca de uma mi lha de
dis tân cia, fica o Jar dim Bo tâ ni co fun da do há mais ou me nos 10 anos. Seu
pla no ge ral é de mu i to gos to, dis pon do de ala me das cur vi lí ne as ar bo ri za das e 
um es plên di do lago ar ti fi ci al de água lím pi da. Suas di men sões são am plas, e,
se for bem cu i da do, po de rá cons ti tu ir mag ní fi co lo gra dou ro. Atu al men te, po -
rém, está um tan to aban do na do por fal ta de re cur sos do te sou ro pro vin ci al.
Há nos ar re do res di ver sas re si dên ci as fi nas, e, da ele va ção em que está si tu a -
do, des cor ti na-se es plên di do pa no ra ma da ci da de.

Sen do do min go o dia sub se qüen te ao de nos sa che ga da a São
Pa u lo, vi si ta mos di ver sas de suas 12 igre jas, aí in clu í das as ca pe las dos con -
ven tos. A ca te dral di o ce sa na é bas tan te am pla e, por oca sião de nos sa vi si ta, 
cer ca de vin te clé ri gos can ta vam a mis sa. Era gran de a as sis tên cia, com
acen tu a da pre do mi nân cia de mu lhe res. No ta mos dois ca va lhe i ros en tre ti -
dos em ani ma da pa les tra ajo e lhan do-se e le van tan do-se al ter na ti va men te,
como se pu des sem ao mes mo tem po orar e con ver sar. Em ou tra igre ja de
mu i to me no res di men sões, ha via tam bém gran de nú me ro de fiéis, e ain da
aí ti ve mos oca sião de no tar a mes ma so le ni da de ob ser va da em to dos os
atos re li gi o sos a que ti ve mos oca sião de as sis tir no Bra sil. A ce ri mô nia a
que nos re fe ri mos era uma mis sa de ré qui em.

A 25 de ja ne i ro fes te ja ram a con ver são de São Pa u lo, pa dro e i ro
da ci da de e da pro vín cia. Di ver sos dias an tes ha vía mos lido um edi tal do
bis po23 dan do a or dem das so le ni da des em co me mo ra ção ao “glo ri o so e
ma ra vi lho so acon te ci men to”. Os atos prin ci pa is eram: mis sa, ser mão, pro -
cis são e ex po si ção de re lí qui as. Vol ta mos, por tan to, à ca te dral ao me io-dia,
para ou vir o ser mão. Con sis tiu ape nas no elo gio da vida e do ca rá ter
de S. Paulo, mas o ora dor não pri mou pela ele gân cia da dic ção nem
pelo en tu si as mo. Como só acon te ce nos púl pi tos bra si le i ros, o padre
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reci tou um ser mão de co ra do. Em ou tras oca siões as sis ti mos a de clarações
bas tan te ex pres si vas, mas, na so le ni da de a que nos re fe ri mos, o bom
clé ri go não deve ter tido tem po de se pre pa rar bem ou, en tão, era do ta -
do de mu i to má me mó ria, por quan to atrás dele ha via ou tro com o ma -
nus cri to na mão. Entre o ora dor e o “pon to” ha via uma cor ti na que o
es con dia do pú bli co. Qu an do, po rém, seus ser vi ços se tor na ram ne ces -
sá ri os, pre ci sou de mais luz e, pon do de lado a cor ti na, apa re ceu em
toda a im por tân cia de suas fun ções.

A cons tru ção des sa igre ja, como em ge ral a das ou tras, no
Bra sil, não leva em con si de ra ção as con ve niên ci as do ora dor nem as do
au di tó rio. O púl pi to fica de lado e o fun do da igre ja é in va ri a vel men te
ocu pa do pelo al tar-mor. A as sis tên cia não tem onde sen tar, a não ser o
piso de ter ra, de ma de i ra ou de már mo re, con for me a sun tu o si da de do
tem plo. O chão é, às ve zes, jun ca do de fo lhas, ou tras ve zes co ber to com 
tá bu as lim pas, sen do que, em al guns ca sos, vi mos trans por ta rem ca de i -
ras para a igre ja. Por oca sião de nos sa vi si ta, a gran de área que fi ca va
para o lado de den tro das gra des es ta va che ia de se nho ras sen ta das à la
tur que, to das jun tas. Assim ins ta la das com fren te para o al tar onde es ta va 
sen do ce le bra da a mis sa, não po di am olhar para o pre ga dor con quan to
ti ves se ele tido o cu i da do de se co lo car ao lado di re i to.

Era re al men te im po nen te o as pec to des sa par te da as sis tên cia. 
Qu a se to das as se nho ras tra zi am gra ci o sas man ti lhas es cu ras que ser vi -
am ao mes mo tem po de cha péu e de xale. Os nos sos ami gos pa ri si en ses 
fi ca ram par ti cu lar men te im pres si o na dos com esse de ta lhe e ma i or foi o
seu es pan to ao des co brir sob as man ti lhas nu me ro sos ros tos de cor.
Como bons ca tó li cos não pu de ram de i xar de ob ser var que gran de par te
das mú si cas to ca das du ran te as ce ri mô ni as eram co nhe ci das em Fran ça
como pe ças li cen ci o sas e pro fa nas; nem mes mo isso, po rém, os im pres -
si o nou tan to como a de cep ção que ti ve ram com re la ção à com ple i ção
das se nho ras. De ve mos de i xar aqui con sig na do o fato de não te rem rivais
no Impé rio as pa u lis ta nas, quan to à be le za e aos do tes que as exor nam,
cons ti tu in do mo ti vo de or gu lho a pu re za e a no bre za de sua li nha gem.
Não é, po rém, numa re u nião pro mís cua como a que aci ma re fe ri mos
que se po dem apre ci ar es sas qua li da des das fi lhas de São Pa u lo. Além
dis so, o apu ro do ves tuá rio não cons ti tui no Bra sil ín di ce de con di ção
ou de ní vel so ci al. As clas ses in fe ri o res exa u rem seus re cur sos em adornos
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do min gue i ros e as se nho ras ca pri cham em bem-ves tir suas es cra vas. Às
ve zes, o ouro e a pe dra ria ad qui ri dos para re ful gir nos sa lões são vis tos
cin tilando pe las ruas, em cu ri o so con tras te com a pele ne gra das
domés ticas, efê me ras e hu mil des re pre sen tan tes da abas tan ça da fa mí lia.

Às 5 ho ras da tar de a pro cis são saiu da ca te dral e des fi lou pelas
ruas prin ci pa is ao som de um cons tan te re pi car de si nos. Toda a ci da de
es ta va a pos tos para as sis tir ao des fi le do cor te jo e as ja ne las e sa ca das
re gur gi tavam de es pec ta do res, en quan to das ca sas das fa mí li as ri cas
pen di am fi nos da mas cos em hon ra ao padro e i ro da ci da de. Duas ir mandades,
uma de pre tos, ou tra de bran cos, mar cha vam em alas, cada ir mão
levan do uma vela de cera de com pri men to su fi ci en te para ser vir
também de bor dão e ten do so bre o om bro uma opa bran ca, ver me lha
ou ama re la que in di ca va a or dem a que per ten cia.

As ima gens eram em mu i to me nor nú me ro que de cos tu me.
De fato só ha via três: a pri me i ra re pre sen tan do a Vir gem Ma ria com o
me ni no Je sus; a se gun da, São Pe dro com as cha ves, e a ter ce i ra, São Paulo.
Fe chan do o sé qui to mar cha va o bis po, as sis ti do de am bos os la dos por
an ti gos sa cer do tes cu jos vis to sos pa ra men tos eram pou co in fe ri o res aos 
do bispo. Um tu rí bu lo que i man do in cen so pre ce dia o ve ne ran do já
curva do sob o peso dos anos. Ouro e di a man tes cin ti la vam em sua mitra,
so bre a ca be ça abria-se o pá lio de seda. Nas mãos le va va um pe que no
cruci fi xo con ten do a hós tia à qual ele pa re cia orar de vo ta men te. Em
último lu gar ia uma ban da mi li tar e cer ca de cem si mu la cros de sol da dos 
em uni for me da Gu ar da Na ci o nal.

Entre as excur sões que fi ze mos pe las cir cun vi zi nhan ças de
S. Pa u lo, uma das mais in te res san tes foi às ve lhas mi nas de ouro do Ja ra -
guá. Estão si tu a das a cer ca de três lé guas, no sopé da mon ta nha que lhes 
dá o nome e que se avis ta dis tin ta men te da ci da de, em di re ção no ro es te.
Essas mi nas, de ouro la va do, fo ram as pri me i ras des co ber tas no Bra sil.
Pro du zi ram mu i to du ran te a pri me i ra par te do sé cu lo de zes se te e as
gran des quan ti da des de ouro de lá ca na li za das para a Eu ro pa gran je a ram 
para a re gião o cog no me de Se gun do Peru: ti ve ram, além dis so, o mérito
de in cen ti var a ex plo ra ção do in te ri or da qual re sul tou a lo ca li za ção de
di versas zo nas au rí fe ras em Mi nas Ge ra is. Há mu i to que as mi nas do
Jaraguá já não mais são tra ba lha das com re gu la ri da de, e, atu al men te,
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perten cem a uma vi ú va que lá pos sui uma fa zen da com a área apro xi mada
de uma lé gua qua dra da.

Dona Ger tru des não pos su ía ape nas essa fa zen da, mas, seis
ou tras de va lor igual, das qua is duas es ta vam si tu a das ain da mais per to
da ci da de sen do to das elas do ta das do com pe ten te nú me ro de es cra vos,
ca valos, mu las, etc. Essa dama re si dia numa das me lho res ca sas da cidade,
e, fa zen do gos to em ob se qui ar os vi si tan tes da pro vín cia, con vi dou-nos
a to dos nós para pas sar al guns dias em sua fa zen da do Ja ra guá, para
onde re mo veu tem po ra ri a men te toda a sua or ga ni za ção do més ti ca. Vá -
ri as bes tas fo ram en vi a das para trans por tar os hós pe des; como, po rém,
tivés se mos à nos sa dis po si ção um es plên di do ca va lo que nos ofe re ce ra
um ami go e, não po den do par tir com os de ma is com pa nhe i ros na no i te
mar ca da, se gui mos vi a gem pela ma nhã se guin te bem cedo e lá che ga -
mos ain da a tem po para o al mo ço. Nes sa re fe i ção to ma ram par te cer ca
de vin te pes so as, to das sen ta das em ban cos, ao lon go de uma com pri da
mesa fixa no chão. A se nho ra sen tia-se or gu lho sa em po der ser vir aos
seus hós pe des ex clu si va men te pro du tos de suas ter ras: o chá, o café, o
açú car, o le i te, o ar roz, as fru tas, os le gu mes, as car nes, tudo, ex ce to a
fari nha de tri go, os vi nhos e o sal – sen do que o úl ti mo vi nha do ou tro
lado do Atlân ti co.

Sa ben do de nos sa dis po si ção para ex cur sões cam pes tres, o Sr. 
G. con vi dou-nos, por es pe ci al de fe rên cia, para com ele e seus as sis ten tes 
bo tâ ni cos, es ca lar mos o mor ro do Ja ra guá que se ele va va so bre as nos -
sas ca be ças. Logo de po is do al mo ço, par ti mos ori en ta dos por um ra paz
por tu guês e di ver sos ne gros. O ca mi nho es ta va in te i ra men te aban do na -
do, e, para su bir, ti ve mos ne ces si da de de ir pro cu ran do pas sa gem, em zi -
gue za gue, so bre o dor so de uma mon ta nha con tí gua, so men te pela qual
a as cen são era pos sí vel. Gas ta mos di ver sas ho ras abrin do ca mi nho atra -
vés da ma ta ria. Mu i to an tes de co me çar mos de fato a su bir, os nossos
com pa nhe i ros che ga ram à con clu são de que era me lhor pro ce der às
suas pes qui sas bo tâ ni cas lá em ba i xo em vez de per sis ti rem na es ca la da.
Não hou ve ma ne i ra de per su a di-los a se guir adi an te. Aban do na ram-nos
na em pre sa e vol ta ram, mas, como nos in for ma ram pos te ri or men te,
per de ram-se no tra je to e, para en con trar de novo o ca mi nho, gas ta ram
tan to tem po quan to des pen de mos em ter mi nar a as cen são. Vá ri as fo ram 
as ra zões pe las qua is nos de ci di mos che gar ao ter mo. Acom pa nharam-nos
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na su bi da o guia, o por ta dor de nos sa pas ta e o por tu gue si nho. O caminho 
logo se nos apre sen tou mais li vre, ape sar de que a es car pa era por
demais ín gre me e o chão mu i to pe dre go so . Con ta ram-nos di ver sas
histó ri as de cas ca véis e ou tras ser pen tes que nos tor na ri am a ex pe di ção
pe ri go sa; não vi mos, po rém, ne nhum des ses rép te is. Encon trá va mos de
vez em quan do um lu gar para des can so, e, fi nal men te, con se gui mos
atin gir o topo da mon ta nha.

A ro cha era de gra ni to, apro xi man do-se do gnéis. De vi do, po rém,
à sua lon ga ex po si ção às in tem pé ri es, o ex te ri or pa re cia bas tan te es tra ga do,
dan do idéia de pe dra cal cá ria cal ci na da. Esta va par ci al men te co ber ta por uma 
es pé cie de gra ma rala, no meio da qual en con tra mos di ver sos es pé ci mes bo -
tâ ni cos ra ros e in te res san tes. Exa ta men te no cen tro de uma pe que na área, no 
topo da mon ta nha, ha via uma es ca va ção de di ver sos pés de pro fun di da de.
Con clu í mos que esse bu ra co tal vez fos se o in dí cio de uma ten ta ti va dos an ti -
gos mi ne ra do res de ouro, à pro cu ra de al gum te sou ro. To da via, sou be mos
mais tar de que se gun do a tra di ção essa cova nada mais era que um ve lho tú -
mu lo dos in dí ge nas que ti nham por cos tu me pro cu rar os pon tos mais ele va -
dos para dar re pou so aos seus mor tos.24

Ao atin gir o pico da mon ta nha, os nos sos com pa nhe i ros
solta ram um gri to es trí du lo e pe di ram-nos um len ço com que ace nar
para os mo ra do res, lá emba i xo, em si nal de tri un fo. O pico do Ja ra guá é
o mais alto de toda a re gião e está si tu a do na ex tre mi da de su li na da
Serra da Man ti que i ra. Cha mam-no o ba rô me tro de São Pa u lo por que,
quan do o seu cume está lím pi do, é si nal de bom tem po, mas, quan do está
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duas ele va ções de ter re no. É ver da de que o ilus tre bo tâ ni co fran cês Gu il le min, ao
qual den tro em pou co me re fe ri rei de ta lha da men te, re cu sou acom pa nhar Kid der
em sua ex cur são ao pico do Ja ra guá. Gu il le min ti nha her bo ri za do nos Alpes e,
por tan to, não te me ria uma ca mi nha da as sim tão fá cil; mas, foi re ti do ao pé do
mor ro em con se qüên cia da mo lés tia que, pou co tem po de po is, o ar re ba tou do
con ví vio de seus ami gos.” (R. B. de M.) 



en volto em nuvens, é mau o prog nós ti co. Além dis so é o mar co dos
viajan tes que de qual quer pon to em que se achem por ele se ori en tam e
cal cu lam a dis tân cia que ain da fal ta para che gar a S. Pa u lo.

O pa no ra ma que daí des cor ti na mos era de be le za e va ri e da de
in des cri tí ve is, e com pen sou-nos cem ve zes o es for ço da es ca la da. Não
mu i to ao lon ge, do lado de trás, avis ta mos di ver sas “la vra das”,25 ou
luga res onde la va vam ouro, que, ten do sido ex ten si va men te uti li za dos
em tem pos re mo tos, de i xa ram o solo re vol vi do e nu. Na di re ção opos ta
re pou sa a ca pi tal da pro vín cia, es ten di da so bre a en cos ta an ti ga men te
denomi na da Cam pos de Pi ra ti nin ga. Avis ta vam-se tam bém as lo ca lidades
de Cam pi nas, Itu, So ro ca ba, San to Ama ro e Mogi das Cru zes. O aspecto
ge ral da re gião as se me lha va-se va ga men te ao de al gu mas que visi ta mos
no he mis fé rio se ten tri o nal, e, dada a im pos si bi li da de de dis tin guirmos
qual quer ob je to, a não ser al gu mas plan tas à bor da dos pre ci pícios, pela
pri me i ra vez du ran te a nos sa per ma nên cia no Bra sil, po de ría mos ter
ima gi na do que avis tá va mos um tre cho dos nos sos Esta dos Uni dos. Tal
as so ci a ção de idéi as ca u sou-nos uma im pres são da qual di fi cil men te nos 
es que ce re mos. Tí nha mos re cen te men te pal mi lha do a ex tre mi da de me ri -
di o nal da Zona Tór ri da, e, do Equa dor para ba i xo, ra ra men te algo se
nos ha via de pa ra do que, a não ser pelo con tras te, nos re cor das se nossa
pá tria. Nes se ins tan te, po rém, pela pro xi mi da de em que nos achá va mos
das re giões tem pe ra das do Sul e pela nos sa mo men tâ nea fuga do con ta -
to das co i sas lá de ba i xo, vi e ram-nos à me mó ria vi vas re cor da ções dos
dias e das ce nas de ou tras épo cas. Logo, po rém, a ilu são se des va ne ceu
ante a ne ces si da de de apres sar mos o re gres so. Num úl ti mo re lan ce
vimos, cer ca da de mon ta nhas, toda a vas ta zona ao al can ce da vis ta,
enquan to que a re gião in ter me diá ria se des do bra va numa su ces são in ter -
mi ná vel de va les e de mon ta nhas. Aqui e ali po di am-se di vi sar bre chas
an gu la res aber tas pe los la vra do res à orla da mata, e a be le za e o en can to
do pa no ra ma eram con si de ra vel men te re al ça dos pe los cur sos si nu o sos e 
bri lhan tes dos rios Ti e tê e Pi nhe i ros.

A ex cur são ao Ja ra guá nos pro por ci o nou ex ce len te opor tu ni dade
de ob ser var a dis po si ção das plan ta ções no in te ri or. Esse ar ran jo di fe re,
nos vá ri os pa í ses, se gun do o cli ma, as cul tu ras e o de sen vol vi men to da
agri cul tu ra.
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Na fa zen da de D. Ger tru des, cul ti va vam ca na-de-açúcar,
mandi o ca, al go dão, ar roz e café. Ao re dor da sede vi am-se nu me ro sas
cons tru ções, tais como a sen za la dos ne gros, ar ma zéns para os di ver sos
pro du tos e o ma qui ná rio ne ces sá rio para pô-los em con di ções co mer ciá ve is.

O en ge nho de ca cha ça era o lu gar onde se des ti la va o cal do
de ca na-de-açúcar. Na ma i o ria das fa zen das de cana exis te a des ti la ria
onde se con ver te o me la ço que sai do açú car, numa es pé cie de ál co ol a
que cha mam ca cha ça: nes ta fa zen da, po rém, quer fos se pela sua pro xi -
mi da de do mer ca do ou por al gum mo ti vo eco nô mi co, nada mais se
fabri ca va a não ser ca cha ça. A mo en da de cana era de cons tru ção rude e 
pri mi ti va, não di fe rindo mu i to dos en ge nhos de ci dra, nos Esta dos
Uni dos. Era aci o na da a bois. O che i ro de ál co ol que daí pro vi nha invadia
tudo, na fa zen da.

Des per tou-nos vivo in te res se a fa bri ca ção da fa ri nha de man -
di o ca. Esse ve ge tal (Ja trop ha ma ni hot L.) é o prin ci pal fa ri ná ceo do Bra sil
e, por isso, me re ce es pe ci al des ta que. Sua pe cu li a ri da de con sis te na exis -
tên cia de um ter rí vel ve ne no, a par de qua li da des al ta men te nu tri ti vas. É
uma plan ta in dí ge na e, como tal, já co nhe ci da dos sil ví co las mu i to an tes
da des co ber ta do Bra sil. Sout hey diz que: “Se Ce res me re ceu as hon ras
de um lu gar na mi to lo gia gre ga, mu i to mais alta de ve ria ter sido a di vi ni -
za ção de quem re ve lou aos seus ir mãos o uso da man di o ca.” É fá cil de
se con je tu rar como foi que os sel va gens des co bri ram que dela se po dia
fa zer tão sa u dá vel ali men to.

O mé to do de pre pa ra ção con sis tia em ras pá-la por meio de
con chas de os tras ou de um apa re lho fe i to de pe dras pon ti a gu das fin ca -
das numa cas ca de ár vo re de ma ne i ra a cons ti tu ir uma es pé cie de ralo
pri mi ti vo. A pol pa era en tão ra la da ou mo í da com uma pe dra, sen do o
cal do cu i da do sa men te es pre mi do e a umi da de res tan te eva po ra da ao
fogo. O pre pa ro da fa ri nha era con si de ra do pe ri go so e os es cra vos dela
en car re ga dos usa vam na co mi da flo res de “nham bi” e raiz de “uru cu” a
fim de to ni fi car o co ra ção e o es tô ma go.

Os por tu gue ses logo in ven ta ram má qui nas e pren sas para
esse fim. Cos tu ma vam es pre mer a man di o ca em ade gas ou lu ga res onde 
fos se me nor o ris co de aci den tes. Di zem que nes ses lu ga res en con tra -
va-se um in se to al va cen to, ve ne no so, ge ra do pelo mor tí fe ro suco, com
os qua is as ín di as, pon do-os na co mi da, en ve ne na vam seus ma ri dos e os 
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es cra vos aos se nho res. Uma ca ta plas ma de man di o ca pre pa ra da com o
cal do era con si de ra da ex ce len te re mé dio para ab ces sos.

O suco era usa do como ver mí fu go e apli ca do a fe ri das an ti -
gas a fim de cor ro er o te ci do afe ta do. Para al guns ve ne nos e tam bém
para a mor de du ra de co bra, o suco da man di o ca era con si de ra do po de -
ro so an tí doto. Em es ta do na tu ral, era ain da usa do para lim par fer ro.
O tó xi co da plan ta está lo ca li za do ex clu si va men te na raiz. Co mem-se as
folhas e até o pró prio cal do pode se tor nar inó cuo pela fer vu ra ou
fermen ta ção em vi na gre, ou ain da, se en gros sa do ao fogo, por eva po ração,
até que se tor ne su fi ci en te men te doce para ser ser vi do como mel.

Enquan to crua, não há ma ne i ra pos sí vel de se con ser var a raiz
nem por três dias, e a me nor umi da de es tra ga a fa ri nha. Piso afir ma ter ob -
ser va do en tre sol da dos os gra vís si mos in con ve ni en tes de ser a fa ri nha con -
su mi da an tes de tor ra da. Ha via duas for mas de pre pa ra ção pe las qua is a fa -
ri nha po dia ser mais lon ga men te con ser va da. A raiz era cor ta da em fa ti as,
den tro da água, sen do de po is as ro de las en du re ci das ao fogo. Na oca sião de 
ser con su mi da, era mo í da até se tor nar em po zi nho bem fino que mis tu ra -
do com água for ma va uma es pé cie de cre me de amên do as.

O ou tro sis te ma con sis tia em ma ce rar as ra í zes na água até
co me ça rem a se des fa zer; em se gui da eram pen du ra das a se car ao fumo e
de po is so ca das ao pi lão até que fi cas sem re du zi das a uma fa ri nha tão alva
quan to a de tri go. Fre qüen te men te os sel va gens pre pa ra vam a man di o ca
por esta for ma. A pre pa ra ção mais de li ca da con sis tia em pas sar a raiz numa 
pe ne i ra e le var a pol pa ime di a ta men te ao fogo em va si lha de bar ro. Fi ca va
en tão gra nu la da e era ex ce len te para ser con su mi da fria ou quen te.

A cul tu ra in dí ge na des sa raiz era su má ria e rude. Os sil ví co las
der ru ba vam o mato, de i xa vam-no se car até que pu des se pe gar fogo e
de po is plan ta vam a man di o ca en tre os to cos. Co mi am a fa ri nha seca de
tal ma neira que era im pos sí vel imi tá-los. To man do-a en tre os de dos,
atira vam-na para den tro da boca com ta ma nha pre ci são que nem um só
grão er ra va o alvo. Ne nhum eu ro peu ja ma is ten tou fa zer o mes mo sem
em po ar o ros to e a rou pa, com gran de di ver ti men to para os sel va gens.

Era da man di o ca tam bém que fa zi am a be bi da para seus festins.
Fa bri ca vam-na por um pro ces so en ge nho so que ti ve ram in te li gên cia
para des co brir: ja ma is, po rém, te rão re pug nân cia  bas tan te para
repudiá-lo. As ra í zes eram cor ta das em ro de las e pos tas a co zer até
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que amole ces sem, de po is de i xa vam-nas es fri ar. Em se gui da as mo ças da 
tri bo pu nham-se a mas ti gar as fa ti as, cus pin do-as para den tro de uma
va si lha que en chi am de água. A mis tu ra re sul tan te era en tão le va da a
ferver, sen do cons tan te men te re vol vi da. Ter mi na da a coc ção, todo o
con te ú do da vasi lha era trans fe ri do para gran des jar ras de bar ro en ter radas
a meia al tu ra no chão da ma lo ca. Nes sas va si lhas cu i da do sa men te
tampa das, den tro de dois ou três dias, da va-se a fer men ta ção. Os abo rígines 
alimen ta vam a su per sti ção de que se a be bi da fos se pre pa ra da por
homens, não fi ca ria bem-fe i ta. Qu an do chega va o dia de be ber, as
mulhe res acen di am fogo em tor no das jar ras e ser vi am a be bi da as sim
aque ci da, em me i as ca ba ças que os ho mens vi nham re ce ber dan çan do e
can tan do e que es va zi a vam de um só tra go. Ja ma is co mi am du ran te
essas fes tas, mas em com pen sa ção be bi am con ti nu a men te en quan to
hou ves se um só gota de be bi da, pois, quan do ter mi na vam as re ser vas da
ma lo ca, iam todos para ou tra, até que não res tasse mais be bi da em toda
a taba. Essas re u niões se re a li za vam co mu men te uma vez por mês. Lery
assis tiu a uma de las que du rou três dias e três no i tes. E as sim os ho mens de 
todas as épo cas e la ti tu des sem pre de ram pro vas de de pra va ção, con ver tendo 
as dá di vas da Pro vi dên cia ge ne ro sa em ca u sas de sua pró pria ru í na.

A man di o ca é de di fí cil cul ti vo, ne ces si tan do, as es pé ci es mais
co muns, de doze a de zo i to me ses para ama du re cer. Suas ra í zes são mu i -
to pro pen sas a se alas tra rem. Por esse mo ti vo é cul ti va da de pre fe rên cia
nas co li nas que além de con tra ri a rem essa ten dên cia na tu ral da plan ta,
pro por ci o nam-lhe ter ra mais seca, que é o que a plan ta pre fe re. Qu an do 
ar ran ca das, as ra í zes apre sen tam uma con tex tu ra fi bro sa, se me lhan te à
das ár vo res. O pro ces so da pre pa ra ção da fa ri nha, na fa zen da do
Jaraguá, con sis tia, pri me i ra men te, em co zer as ra í zes para re mo ver a casca e 
de po is ralá-las, com pri min do-as com a mão con tra um ralo cir cu lar
mo vi do a água. A fa ri nha as sim ob ti da era en tão acon di ci o na da em
sacos pró pri os, di ver sos dos qua is eram aper ta dos em con jun to, numa
pren sa de ros ca, aci o na da a mão, para ex pe lir o cal do. A mas sa so li di ficada
pela pres são era de po is mo í da em pi lões e co lo ca da em for nos aber tos
aque ci dos por ba i xo, onde a fa ri nha, re vol vi da cons tan te men te, logo
secava. Qu an do bem pre pa ra do, o pro du to ofe re ce uma bela apa rên cia
alvacen ta, ape sar de que suas par tí cu las são mais ou me nos gros se i ras.

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Brasil  207



A fa ri nha de man di o ca é en con tra da em to das as me sas bra si le i ras e
com ela se pre pa ram di ver sos pra tos sa u dá ve is e sa bo ro sos.

A subs tân cia fina que as sen ta do cal do da man di o ca, quan do
apro ve i ta do, é o que cha mam ta pi o ca e cons ti tui atu al men te va li o so artigo
de ex por ta ção.

Tan to em Sout hey como em ou tros es cri to res no ta-se a pre o -
cu pa ção de in da gar se exis te ou não no Bra sil al gu ma es pé cie de man di -
o ca des ti tu í da de ve ne no. Seja qual te nha sido ela no pas sa do. O fato é
que tal es pé cie (Ma ni hot ai pim) é hoje co mum, prin ci pal men te no Rio de
Ja ne i ro, onde é con si de ra da li ge i ra men te in fe ri or à ba ta ta e, como esta,
con su mi da ape nas co zi da. Tem ain da a van ta gem de le var ape nas oito
me ses para atin gir o pon to de co lhe i ta, ape sar de não se pres tar para o
fa bri co de fa ri nha.

As re u niões so ci a is que nos pro por ci o na ram no Ja ra guá não
fo ram de ma ne i ra al gu ma co muns. Quem quer que con tem plas se a
quan ti da de de pes so as que en chia a casa, quan do es tá va mos to dos re u -
ni dos, di fi cil men te com pre en de ria a que i xa dos bra si le i ros com re la ção
ao seu país, isto é, de que seu ma i or mal está na es cas sez de po pu la ção.
À par te os vi a jan tes  e na tu ra lis tas e a chus ma de do més ti cos e cri an ças
– cada um dos qua is, pre to ou bran co, se em pe nha va em fa zer mais ba -
ru lho que os ou tros – lá es ta vam vá ri as se nho ras pa ren tes da dona de
casa, que ti nham ido da ci da de es pe ci al men te para a oca sião. Entre os
ho mens, con ta va-se três fi lhos da fa zen de i ra, seu gen ro, ba cha rel em
dire i to, o ca pe lão que tam bém era pro fes sor da Uni ver si da de de Di re i to
e, fi nal men te, um dou tor em te o lo gia. Com tão in te res san te com pa nhia,
di fi cil men te a nos sa per ma nên cia na fa zen da po de ria de i xar de ser
agradável. Sen do nós os úni cos es tran ge i ros que se po di am ex pres sar no
idioma na ci o nal – que os bra si le i ros pre fe rem cha mar de lín gua por tu -
gue sa – cou be-nos, du ran te ma i or par te do tem po, en tre ter as se nho ras
ou de ser por elas ob se qui a do, e é com pra zer que de cla ra mos nada ter
no ta do da que le ex ces si vo aca nha men to que al guns es cri to res afir mam
cons ti tu ir um dos ca rac te rís ti cos da mu lher bra si le i ra. É ver da de que as
mo ci nhas di fi cil men te iam além de um sim se nhor, ou não se nhor, mas,
a ex tre ma so ci a bi li da de de D. Ger tru des com pen sa va esse re tra i men to.
A pro pri e tá ria fez-nos, mu i to es pon ta ne a men te, uma com ple ta ex po sição
dos seus ne gó ci os, mos trou-nos, ela mes ma, os seus te sou ros agrí co las e 
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mi ne ra is e pa re cia ter a ma i or sa tis fa ção em di vul gar os re sul ta dos de
sua ex pe riên cia em qual quer cam po.

Cer ta oca sião pe di mos des cul pas à D. Ger tru des por to mar mos
al gu mas no tas em sua pre sen ça, ex pli can do-lhe que tí nha mos vis to tan ta
co i sa in te res san te na que le dia que de se já va mos fi xar al gu mas im pres sões
pes so a is. A se nho ra, po rém, ma ni fes tou-se sa tis fe i tís si ma pelo in te res se que 
de mons trá va mos por tudo quan to tí nha mos vis to e ou vi do, acres cen tan do
que sen tia pra zer em ver en ca mi nha das para a im pren sa in for ma ções li son -
je i ras so bre sua pro pri e da de agrí co la. Por tan to, em vis ta de sua au to ri za ção,
pas sa re mos em rá pi da re vis ta – o que de ou tra for ma não ou sa ría mos fa zer 
– as ins ta la ções de seu es ta be le ci men to ru ral.

Era rico e far to o ser vi ço de mesa, mas re i na va cer ta con fusão
entre as dez ou doze co pe i ras que po de ri am ser per fe i ta men te subs ti tuídas
por ape nas duas que co nhe ces sem bem o mé ti er. A ba i xe la era das mais
fi nas e ca ras. As me sas e ca de i ras, mi se rá ve is. A rou pa de cama, as
fronhas e as to a lhas dos dor mi tó ri os eram de al go dão mas or na das com 
lar gos ba ba dos de cam bra ia. Pa re cia que o con tras te im pe ra va por tudo.
O jan tar foi ser vi do mais ou me nos às 6 ho ras. A ceia às 9.

Du ran te a no i te, meia hora era con sa gra da à ora ção. Vi mos
gran de nú me ro de ne gros que en tra vam e uns após ou tros, nos sa u da -
vam, mãos cru za das so bre o pe i to, com a ja cu la tó ria “lou va do Se nhor
Nos so Se nhor Je sus Cris to”. De po is co me ça ram a can tar no quar to
con tí nuo, e, nes sa oca sião, um pa dre que es ta va sen ta do ao meu lado,
levan tan do-se, dis se-nos su por que não re zá va mos, mas, que, de sua parte,
ele o ia fa zer. Re ti fi quei seu en ga no e ele saiu rin do sem, en tre tan to,
con vi dar a ne nhum de nós para acom panhá-lo. Dis se ram-nos que o
padre as sis tia a es sas ora ções como qual quer mem bro da fa mí lia e que
quem pu xa va a reza e mes mo as en si na va era um preto ve lho. A
devoção des sa tar de con sis tia prin ci pal men te em uma no ve na, es pé cie
de serviço re li gi o so que com pre en de uma la da i nha cons ti tu í da de nove
par tes que são can ta das se pa ra da men te em ou tras tan tas no i tes. Era
real men te agra dá vel ou vir a com bi na ção de uma cen te na de vo zes nesses
pi e do sos exer cí ci os. Ao que pa re ce, as re u niões de es cra vos à no i te, e às
vezes tam bém pela ma nhã, são co muns nas fa zen das e não ra ras na cidade. 
Nes sas oca siões, as se nho ras ni ve lam-se aos seus ser vi ça is. O pra zer que 
en tão ex pe ri men tam es tes úl ti mos, fre qüen te men te re no va do em vis ta
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dos nu me ro sos di as-santos da Igre ja Ro ma na, consti tui sem dú vi da
pode ro so le ni tivo para a sua pe no sa si tu a ção ser vil. Era na tu ral que
travás se mos re la ções com sua re ve rên cia o dou tor em te o lo gia. No tá va -
mos que não so men te pos su ía ele uma sóli da edu ca ção, como ain da
tinha idéi as bas tan te li be ra is. Os re sul ta dos das nos sas dis cus sões so bre
vá ri os as sun tos não fo ram de ma ne i ra al gu ma de sa gra dá ve is, con quan to
não pos sa mos aqui fa zer alu são a eles. Os de ve res do ca pe lão da fa mí lia
vão pou co além da mis sa que tem de ce le brar nas ca pe las par ti cu la res
aos do min gos e dias san ti fi ca dos, e, a ser exa ta a in for ma ção que te mos,
per ce be ele re du zi dos emo lu men tos além do pri vi lé gio e da hon ra de
acom pa nhar a fa mí lia em suas ex cur sões pelo in te ri or.

Pre sen ci a mos a la va gem do ouro, cer ta ma nhã bem cedo, antes
que o ca lor do sol per tur bas se o tra ba lho. A la vra es ta va si tu a da num
ter re no de alu vião, ao pé da mon ta nha. Pe que na é a quan ti da de do pre -
ci o so me tal que aí se ob tém de mis tu ra com o cas ca lho; mas, por ou tro
lado é en con tra do em par tí cu las que va ri am em di men sões des de a mais
fina até o ta ma nho de um chum bo gros so ou de uma er vi lha. O solo é
ver me lho e fer ru gi no so, sen do o ouro às ve zes en con tra do à flor da terra,
mas, em ge ral en vol to em uma ca ma da de pe dre gu lhos ro li ços, como os
em que se en con tram di a man tes e que se de no mi nam cas ca lhos. É muito
sim ples o sis te ma de pro cu rar o pre ci o so me tal es con di do no meio da
im pu re za. Em pri me i ro lu gar é ne ces sá rio que haja um cór re go cujo leito
seja su fi ci en te men te alto para que pos sa ser des vi a do por meio de calhas 
ou de en ca na men tos, para o topo da es ca va ção. A ter ra é en tão cor ta da
em de gra us de 20 ou 30 pés [6 a 9m] de com pri men to, dois ou três de
lar gu ra [60 ou 90cm] e cer ca de 1 pé [30,48cm] de al tu ra.

“Pró xi mo ao fun do, ca vam uma va le ta de dois ou três pés [60
ou 90cm] de pro fun di da de. Em cada de grau fi cam seis ou oito ne gros
que, à me di da que a água cai, man têm a ter ra em mo vi men to con tí nuo
até que fi que re du zi da a uma lama lí qui da que é la va da em ba i xo. As
partí cu las de ouro con ti das na ter ra caem para den tro da va le ta onde,
por for ça de seu peso es pe ci fi co, se de po si tam ra pi da men te. Di ver sos
ne gros se en car re gam de re mo ver cons tan te men te as pe dras da va le ta e
lim par a su per fí cie da água, tra ba lho esse con si de ra vel men te au xi li a do
pela cor ren te za. De po is de uma la va gem de cin co dias, o re sí duo do
fun do da va le ta é trans fe ri do para ou tro cur so d’água, onde so fre nova
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la va gem. Para esta ope ra ção ado tam re ci pi en tes de ma de i ra, afu ni la dos,
com cer ca de dois pés de boca [60,96cm] e cin co ou seis po le ga das
[12,15cm] de pro fun di da de, a que de no mi nam ga me las. Cada ne gro,
me ti do den tro do cór re go, toma na sua ga me la cin co ou seis li bras [2,26
a 2,72kg] do se di men to que ge ral men te con sis te em ma té ria de ele va do
peso es pe cí fi co: grâ nu los de óxi do de fer ro, pi ri ta, quart zo fer ru gi no so e 
às ve zes pe dras ain da mais va li o sas. De i xam en trar cer ta quan ti da de de
água na ga me la à qual im pri mem um rá pi do mo vi men to de ro ta ção e
com tal ha bi li da de que o pre ci o so me tal se pa ran do-se das subs tân ci as
in fe ri o res e mais pe sa das, as sen ta-se no fun do e nas mar gens da va si lha.
Lavam en tão a ga me la num re ci pi en te gran de, com água lim pa, de i xando aí 
o ouro e re co me çan do o pro ces so.

“A la va gem de cada ga me la leva de cin co a nove mi nu tos. O
ouro as sim obti do é mu i to va riá vel não só na qua li da de como no tamanho 
das par tí cu las. A ope ra ção é su pe rin ten di da por fis ca is, dada a im por tância
do re sul ta do. Qu an do o pro ces so de la va gem está ter mi na do, o ouro é
colo ca do numa pa ne la e le va do ao fogo bran do para se car. De tem pos
em tem pos é apre sen ta do à Casa de Fun di ção onde o me tal é pe sa do,
sen do en tão co bra do o quin to da Co roa. O res tan te é fun di do com
muri a to de mer cú rio, dan do-se-lhe a for ma de bar ras, de po is do que é
pe sa do e mar ca do, de acor do com o seu va lor in trín se co.”26

Bar ras de ouro não cu nha do eram an ti ga men te co muns no
meio cir cu lan te bra si le i ro. Hoje em dia, po rém, a não ser nos de par ta -
men tos de tro ca, di fi cil men te se en con tram ou tras mo e das me tá li cas
que não as de co bre.

Esta vam pa ra li sa dos os tra ba lhos das mi nas, quan do as visitamos.
O as pec to lo cal era so li tá rio mas grandioso. As lar gas e pro fun das
escava ções, os ca na is va zi os, os le i tos se cos dos ri a chos e os enor mes
mon tes de cas ca lho, tudo es ta va imer so em si lên cio mas, lem bra va aquela
sa cra auri fa mes que em to dos os tem pos e pa í ses en con trou abri go no
co ra ção do ho mem. A pró pria ter ra pa re cia la men tar a de so la ção a que
de vo ta ram seu seio da di vo so, há tan to tem po – se não para sem pre –
despido de ve ge ta ção, como in gra ta re com pen sa pe los te sou ros que
desven dou.
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Algu mas ho ras de pro cu ra en tre os de tri tos re mo vi dos pela
es ca va ção e o cas ca lho re fu ga do como im pres tá vel, com pen sa ram-nos
com gran de quan ti da de de es pé ci mes ge o ló gi cos. Na ter ra sol ta em
torno das la vras, en con tra mos be los es pé ci mes de óxi do de man ga nês
pre to.
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Ca pí tu lo XVI

A CULTURA DO CHÁ – A COLÔNIA CHINESA NO BRASIL –
UMA PLANTAÇÃO DE CHÁ – MANEIRA DE PREPARAR A
FOLHA – EXCURSÃO À PENHA – UM JOALHEIRO NO CAMPO
– JABUTICABEIRA – DR. BROTERO – ESCOLA DE DIREITO –
SUA BIBLIOTECA –  FACULDADE – O CURSO – VIAGEM AO
INTERIOR – JUNDIAÍ – HOSPEDARIAS DA VILA –
CAVALGADA MATUTINA – VISTAS CAMPESTRES – CAMPINAS
– DIVERTIMENTOS – SOLDADOS – LUGARES COM NOMES DE 
SANTOS – DEPREDAÇÃO CAUSADA PELAS FORMIGAS.

De vol ta do Ja ra guá pa ra mos nas mar gens do Ti e tê a fim de
vi si tar uma plan ta ção de chá do Co ro nel Anas tá cio,27 sol da do ve te ra no
que, quan do moço ser viu no exér ci to por tu guês, e, na épo ca em que o
co nhe ce mos já com a pro vec ta ida de de oi ten ta e seis anos, go za va do

27 Tra ta-se do Co ro nel Anas tá cio de Fre i tas Tran co so, na tu ral de Pa ra na guá. Ini ci ou
a car re i ra mi li tar no pos to de ca pi tão de uma com pa nhia de vo lun tá ri os re a is
(arma da e far da da à sua cus ta) de um re gi men to or ga ni za do por Mar tim Lo pes
Lobo de Sal da nha, em 1775, para com ba ter no Sul. Foi mem bro do Go ver no
provi só rio. Era pai de Fran cis co Pin to do Rego Fre i tas. O lu gar onde fi ca va a fa zenda
do co ro nel é hoje um ba ir ro de S. Pa u lo, o Anas tá cio.
Enga na-se Aze ve do Mar ques quan do diz que fa le ceu em 1830, pois Kid der o vi si tou
em 1839,quan do ti nha a ida de de 86 anos. Nas ceu por tan to em 1753. (R. B. de M.) 



oti um cum dig ni ta te em seu re ti ro agrí co la. Um dos prin ci pa is ob je ti vos da
vi si ta do Dr. Gu il le min ao Bra sil con sis tia em es tu dar a cul tu ra do chá e
ob ter mu das.

Tais mu das des ti na vam-se à in tro du ção des sa plan ta asiá ti ca
no sul da Fran ça onde o cul ti vo do chá está sen do atu al men te in cen ti va -
do com vi gor, sob o pa tro cí nio do go ver no. Assim é que a cul tu ra do
chá no Bra sil tor nou-se ob je to do in te res se de um go ver no eu ro peu. Os 
pri me i ros es pé ci mes des sa plan ta exó ti ca, fo ram in tro du zi dos no Rio de
Ja ne i ro por vol ta de 1810, e cul ti va dos prin ci pal men te no Jar dim Bo tâ ni -
co, sob as vis tas do Go ver no e na fa zen da im perial de San ta Cruz, a
cerca de 50 mi lhas a su des te da Ca pi tal. A fim de as se gu rar o me lhor
tra ta men to pos sí vel à nova cul tu ra, que, ao que es pe ra vam os go ver nan -
tes ha ve ria de se de sen vol ver ra pi da men te, a pon to de po der su prir a
Eu ro pa, o Conde de Li nha res, en tão pri me i ro-mi nis tro de Por tu gal,
provi den ci ou a imi gra ção de algu mas cen te nas de co lo nos, não da
popu la ção mis tu ra da do li to ral chi nês, mas do in te ri or do Ce les te Império;
pes so as ex pe ri men ta das não só no cul ti vo da plan ta como no pre pa ro
das fo lhas.

Esta foi pro va vel men te a pri me i ra e a úl ti ma co lô nia de asiá ticos
que ja ma is se fi xou no Novo Mun do; pelo me nos des de o seu des co bri -
men to por eu ro pe us. Os colo nos, po rém, não se de ram bem com a
mudan ça. Não pros pe ra ram, e, atu al men te, qua se que de sa pa re ce ram de
todo. De vi do, sem dú vi da, às di fe ren ças en tre a ter ra bra si le i ra e a da
Chi na, e, tal vez tam bém de vi do aos mé to dos im per fe i tos de pre pa rar as
fo lhas, quan do co lhi das, nem mes mo os chi ne ses con se gui ram chá de
boa qua li da de. Não ten do sido cor res pon di do pela re a li da de, o en tu si asmo
ini ci al logo ar re fe ceu, e, no Rio de Ja ne i ro, a plan ta ção de chá, mes mo
no Jar dim Bo tâ ni co, de cli nou ra pi da men te, não pas san do hoje de mera
cu ri o si da de.

O chá é um bo ni to ar bus to, e, com a idéia de in cen ti var sua
cul tu ra, o Jar dim Bo tâ ni co for ne ce gra tu i ta men te, aos in te res sa dos, mudas
e se men tes.

Di ver sos pa u lis tas ini ci a ram es pon ta ne a men te a cul tu ra do
chá, ten do sido mu i to bem-sucedidos. A pro du ção en tre tan to, ain da não 
é con si de ra da de qua li da de igual à dos me lho res ti pos de ori gem chi nesa,
nem a quan ti da de ain da é su fi ci en te para su prir o con su mo in ter no além 
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de ser o seu cus to su pe ri or ao im por ta do de Can tão. Con tu do os ca pi ta -
lis tas in te res sa dos no seu plan tio têm ain da es pe ran ças de re du zir o cus -
to de pro du ção e aper fe i ço ar a qua li da de do chá, de ma ne i ra a po der
con cor rer com o chi nês até mes mo nos mer ca dos ex ter nos. A plan ta ção 
do ve lho co ro nel foi uma das mais in te res san tes que vi si ta mos. A or dem 
era per fe i ta e lá ha via pés de chá de to das as ida des, de 1 a 10 anos. As
alas for ma das pe los ar bus tos são in ter va la das de 5 pés [1,52m]. São duas 
as co lhe i tas anu a is. A al tu ra mé dia dos ar bus tos vai de 2 a 2,5 pés [60 a
75cm]. É gran de a di fe ren ça de qua li da de en tre as fo lhas pro du zi das em
ter re no alto e seco e as pro ve ni en tes de solo ba i xo e úmi do. No úl ti mo
caso, o de sen vol vi men to da plan ta é mais rá pi do e exu be ran te, mas a fo -
lha é mais su cu len ta e de aro ma me nos agra dá vel que quan do o chá
cres ce em ter re no seco e alto. O co ro nel e seu fi lho – sen do que o úl ti -
mo é o prin ci pal ad mi nis tra dor da fa zen da – só ti nham ven di do as
quan ti da des pro cu ra das lá na plan ta ção, e, por tan to, re ti nham ain da a
ma i or par te do que ha vi am pro du zi do des de o iní cio. A prin ci pal ra zão
para te rem as sim pro ce di do pro vém do fato que o chá me lho ra com a
ida de. As fo lhas eram guar da das em la tas com ró tu los in di ca ti vos das
sa fras. Os im ple men tos usa dos nes sa fa zen da para o pre pa ro da fo lha
eram mu i to sim ples e con sis ti am em: 1º), ces tos onde as fo lhas eram de -
po si ta das quan do co lhi das; 2º) ar ma ções de ma de i ra apa re lha da onde
eram en ro la das, uma a uma; 3º) for nos, ou enor mes pa ne las de me tal,
para se cá-las, ao fogo.

De po is de per cor rer mos as pro xi mi da des da sede onde vi mos 
be las plan ta ções de man di o ca, ca na-de-açúcar, ba na na, café e al go dão,
sen ta mo-nos um pou co na sala de vi si tas do Co ro nel en quan to ele
desen vol via no va men te al gu mas de suas ve lhas ba ta lhas. Foi-nos en tão
ser vi do vi nho pa u lis ta no, puro suco de uvas cul ti va das na fa zen da, e
que, se gun do a opi nião dos en ten di dos, era de fina qua li da de.

Qu an do vol ta mos a São Pa u lo, fi ze mos uma ex cur são à
Penha, dis tan te duas lé guas da ci da de, na es tra da que vai para o Rio de
Ja ne i ro. De  ne nhum ou tro lu gar é mais belo o pa no ra ma da ci da de que
quan do a ela se che ga por essa es tra da, tan to no mo men to em que é
avis ta da pela pri me i ra vez, à dis tân cia, como mais de per to quan do se
torna ní ti do o con tor no das tor res das igre jas e con ven tos e dos edi fí cios
prin ci pa is. Nos so pas se io ini ci ou-se pela ma nhã, hora em que é ma i or o
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encan to das flo res à be i ra dos ca mi nhos, em bal sa man do os ares. Chegan do à 
pi to res ca ele va ção ocu pa da pela igre ja de Nos sa Se nho ra da Pe nha, pas -
sa mos por um por tão zi nho à di re i ta, e, se guin do por um ca mi nho co le -
an te que se de sen vol via ora atra vés de um vale, ora por en tre o mato,
che ga mos, ao fim de uma mi lha de ca mi nha da, ao sí tio de um ar te são
fran cês onde o Sr. G. ha via pas sa do a no i te e nos de vía mos en con trar.
O Dr. in te res sa ra-se vi va men te pela his tó ria do seu con ci da dão, a quem
vi si ta va. Se gun do ele mes mo o dis se ra, esse fran cês ha via apren di do o
ofí cio com um dos pri me i ros jo a lhe i ros de Pa ris com o qual tra ba lha ra
em con di ções bas tan te fa vo rá ve is. Ten do, po rém, an da do a va gar sem
des ti no pelo mun do, nun ca mais se co mu ni cou com seus ami gos que,
por tan to, há anos não sa bi am dele. Ti nha por isso pe di do ao hós pe de
que in for mas se a seus pais de que não só es ta va vivo mas, ain da, que
pros pe ra va. Era ca sa do com uma moça bra si le i ra, fi lha de um pa dre e
pa re cia in te i ra men te iden ti fi ca do com a ter ra e seus cos tu mes. A casa
era des ti tu í da de so a lho e da ma i o ria dos ob je tos con si de ra dos in dis pen -
sá ve is à de cên cia e ao con for to, e, en tre tan to, só o ouro que pen dia das
ore lhas da se nho ra, era su fi ci en te para ad qui rir todo o ne ces sá rio, in clu -
si ve mo bí lia. O cô mo do onde es ta va ins ta la da a ofi ci na era o mais lim po 
e in te res san te da casa, e as pe ças de bi jou te rie que ele pro du zia para os
joalhe i ros de São Pa u lo eram su pe ri o res. As plan ta ções des se ca va lhe i ro
es ta vam igual men te em fran co pro gres so. Além dos pro du tos co muns à
re gião, ti nha um cam po de ar roz e um re ba nho de car ne i ros. Entre as
ár vo res fru tí fe ras  vi am-se nu me ro sas ja bu ti ca be i ras. Essa ár vo re per ten -
ce à or dem das mir tá ce as e é do ta da da gran de sin gu la ri da de de dar as
flo res e os fru tos di re ta men te co la dos ao tron co e aos ga lhos prin ci pa is
en quan to que as ex tre mi da des são co ber tas por den sa fo lha gem ver de.
A fru ta é de li ci o sís si ma, e dá a idéia de uma gran de uva roxa.

Na vol ta pas sa mos pe los cam pos, for ma ções es sas que, na
fra se o lo gia dos nos sos es ta dos do Oes te, se ri am de no mi na das cam pi nas 
e onde pro li fe ra vam es pé ci mes bo tâ ni cos ra ros. Entre as va ri e da des
colhi das, con ta va-se a que os ha bi tan tes do lo cal cha mam ti bou e que
é ve ne no sa para o gado. De po is de in ge ri-la os ani ma is mor rem in va ri a -
vel men te.

A Aca de mia de Di re i to, ou como é fre qüen te men te de no mi nada,
a Uni ver si da de de São Pa u lo, ocu pa o pri me i ro lu gar en tre os es ta be le -
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cimen tos de en si no do Impé rio. Ti ve mos ex ce len te opor tu ni da de de visitá-la,
ten do por essa oca sião sido apre sen ta dos pelo se cre tá rio ao pre si den te
em exer cí cio, Dr. Bro te ro.28 Este ca va lhe i ro, cuja es po sa é nor -
te-americana, me re ce res pe i to sa men ção, não só pelo zelo e ha bi li da de
com que di ri ge a ins ti tu i ção, mas tam bém como es cri tor. Pu bli cou um
tra ba lho sobre Os Prin cí pi os da Lei Na tu ral e um tra ta do so bre Pre sas
Marí ti mas.

O pré dio dos cur sos ju rí di cos foi ori gi nal men te cons truído
para con ven to dos fra des fran cis ca nos aos qua is o go ver no obri gou
aban do ná-lo para ser con sa gra do ao uso mais pro ve i to so de atu al -
men te. Sen do de cons tru ção boa e am pla, com pe que nas al te ra ções, 
foi adap ta do às ne ces si da des do es ta be le ci men to. As sa las de aula e
de pre le ções fi cam no pri me i ro an dar; as dos pro fes so res e a bi bli o -
te ca, no se gun do. Essas pe ças, jun ta men te com um am plo cla us tro,
cons ti tu em todo o es ta be le ci men to, além de duas imen sas capelas
até hoje de vo ta das à sua fi na li da de ori gi nal. Numa de las vi mos al gu mas
pin tu ras bem bo ni tas e um enor me an da i me onde di ver sos ope rá ri -
os tra ba lha vam no es tu que da ar ca da prin ci pal do teto. Ambas as
ca pe las es ta vam re ple tas de ima gens e qua dros em co res, re pre sen -
tan do o san to pa dro e i ro. A bi bli o te ca da es co la, con ten do sete mil
vo lu mes, com põe-se das co le ções ori gi nal men te per ten cen tes aos
fran cis ca nos, uma par te das qua is foi do a da ao con ven to pelo bis po
da Ma de i ra; fo ram ain da en ri que cer a bi bli o te ca da Aca de mia os li -
vros de um fa le ci do bis po de São Pa u lo, se te cen tos vo lu mes do a dos
pelo seu pri me i ro di re tor e di ver sos acrés ci mos fe i tos por or dem do
go ver no. Não eram mu i tos os li vros so bre di re i to e be las le tras, e,
no que toca às ciên ci as, era bem de fi ci en te a li vra ria. A úni ca com -
pen sa ção para tão la men tá ve is la cu nas era um ele va do número de li -
vros de te o lo gia ain da não li dos e que cer ta men te jamais o se rão. Entre
eles, po rém, não ha via um úni co exem plar da Bí blia – a fon te de
toda a te o lo gia cer ta – na lín gua do país,  sen do que di fi cil men te em 
São Pa u lo se po de ria men ci o nar ou tro li vro mais raro. Esta deficiên cia,
tive mos a fe li ci da de de sa nar, do an do um exem plar da tra du ção
por tu gue sa de Pe re i ra, que tra zia a se guin te de di ca tó ria:
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À BIBLIOTECA DA ACADEMIA JURÍDICA DE
 S. PAULO

DA SOCIEDADE BÍBLICA AMERICANA PELO SEU
CORRESPONDENTE.

Ci da de de S. Pa u lo                                                 D.P.K.
   15 de Fev. de 1839.

                                                                             
(SIC)

O se cre tá rio da ins ti tu i ção teve a gen ti le za de nos for ne cer,
por es cri to, al guns do a dos com re la ção à sua his tó ria e fi na li da de, dos
qua is tra du zi mos o tre cho que se se gue:

“A Aca de mia de Ciên cias Ju rí di cas e So ci a is da Ci da de de São
Pa u lo foi cri a da por de cre to de 11 de agos to de 1827 e ofi ci al men te
inaugu ra da pelo seu pri me i ro pro fes sor Dou tor José Ma ria de Ave lar
Bro te ro, a 1º de mar ço de 1828, sen do pri me i ro di re tor o Te nente-General
Arou che de To le do Ren don.

“Os es ta tu tos que a re gem fo ram apro va dos por de cre to de 7
de no vem bro de 1831.

“As dis ci pli nas do cur so pre pa ra tó rio são: La tim, Fran cês,
Inglês, Retóri ca, Fi lo so fia Mo ral e Ra ci o nal, Ge o me tria, His tó ria e
Geogra fia.

“O cur so de Di re i to é di vi di do em cin co anos e as vá ri as
cade i ras são as sim de no mi na das:

PRIMEIRO ANO
1ª Ca de i ra – Di re i to Natu ral e Di re i to Pú bli co. Aná li se da Consti tu i ção do Impé rio,

Di re i to de ou tras na ções e Di plo má ti co.

SEGUNDO ANO
1a  Ca de i ra – Con ti nu a ção das ma té ri as aci ma.
2ª  ”   – Di re i to Ca nô ni co, Pú bli co.

TERCEIRO ANO
1ª Ca de i ra – Di re i to Ci vil do Impé rio.
2ª  ”   – Leis Cri mi na is. Te o ria do Pro ces so Cri mi nal.
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QUARTO ANO
1a  Ca de i ra – Con ti nu a ção do Di re i to Ci vil
2ª  ”   – Di re i to Co mer ci al e Ma rí ti mo

QUINTO ANO
1a Ca de i ra – Eco no mia Po lí ti ca
2ª  ”   – Te o ria e Prá ti ca do Di re i to em ge ral, ada pta das ao Có di go do Impé rio.

“Os re qui si tos ne ces sá ri os para in gres so ao cur so são: ida de
de de zes se is anos e co nhe ci men to das dis ci pli nas bá si cas. O es tu dan te
não pode pas sar de ano sem pres tar exa me sa tis fa tó rio das ma té ri as do
ano an te ri or. Apro va do nos exa mes do quin to ano, a Aca de mia con fe re
ao alu no o grau de Ba cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is, as sis tin -
do-lhe ain da o di re i to de de fen der tese, can di da tan do-se, des sa for ma,
ao tí tu lo de Dou tor em Di re i to.

“Nos exa mes do cur so os es tu dan tes são ar güí dos por três
pro fes so res du ran te vin te mi nu tos cada um. Os con cor ren tes ao tí tu lo
de doutor de vem dis cu tir so bre sua tese com nove len tes su ces si va mente,
devendo cada dis cus são du rar meia hora. Fin da a dis cus são, os pro fes sores, 
por es cru tí nio se cre to, re sol vem so bre a apro va ção ou re pro va ção do
can di da to.”

A fim de ex pli car as pe cu li a ri da des do cur so aci ma des crito
é pre ci so que se diga que, na sua or ga ni za ção foi tomada como
para dig ma a Uni ver si da de de Co im bra. A cul tu ra pro por ci o na da
pelo es ta be le ci men to po de rá ser for mal e exa ta, mas nun ca po pu lar. 
Os bra si le i ros vi sam mais à uti li da de que as for mas an ti qua das da
Univer si da de por tu gue sa, como tal vez se pos sa con clu ir do de crésci mo
que ul ti ma men te se vem ob ser van do na fre qüên cia da Aca de mia,
con forme os da dos aba i xo. E, quer-nos pa re cer que, para que con siga ter
alu nos, será ne ces sá rio que a Uni ver si da de de São Pa u lo con den se e 
mo der ni ze o seu cur so.

Foi o se guin te o nú me ro de es tu dan tes que, nos úl ti mos anos, 
cur sa ram a Aca de mia de Di re i to:

1828 –  33 1831 – 270

1829 – 114 1832 –  274

1830 – 213 1833 –  267
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1834 –  221 1839 – 60

1835 –  175 1840 – 53

1836 –  178 1841 – 59

1837 –  94 1842 – 61

1838 –  63 1843 – 65

Depois de uma perman1836ência suficientemente longa na
cidade de São Paulo, preparamo-nos para visitar o in te rior da província. 
O meu amigo de São Bernardo nos havia fornecido animais e guia que
nos foram recomendados como de primeira qualidade. O guia era um 
ne gro veterano, chamado Joaquim Antônio, grande conhecedor das
estradas, acostumado a lidar com os animais e excelente cozinheiro.

Certa manhã partimos pela mesma estrada que havíamos
trilhado até o Jaraguá. O céu estava encoberto, e, portanto, não nos
maltratavam os raios ardentes do sol. Uma brisa leve e agradável
refrescava o ar. Penetrávamos no desconhecido, virtualmente sós, e, não 
fora a nossa constante comunicação com Aquele a quem procurávamos
servir, teríamos nos sentido sós e desamparados. Todavia, conseguíamos 
sentir a Sua presença e perceber claramente o fulgor de Sua glória nas
obras de suas mãos.

O caminho desenvolvia-se por en tre morros e vales, apenas 
de raro em raro proporcionando uma visão mais ampla. Cada curva da
estrada parecia nos levar mais para o âmago de um vastíssimo labirinto
repleto de belezas vegetais, apenas levemente tocado, aqui e acolá, pela
mão do agricultor. A palmeira, em suas numerosas variedades,
constituía o motivo or na men tal característico do pan orama. Na zona que
atravessávamos, porém, apenas duas espécies se faziam notar. Uma delas 
se projetava direita para cima, alta, esguia, solitária, sem folhas nem
flores. A outra, oscilando en tre 60 a 90 pés [18 e 27m] de altura, seu
tronco afunilando gradativamente de baixo para cima até terminar num
fio, apresentava em cada junta uma coroa de filetes e folhas que às vezes 
se agarravam aos galhos de outras árvores e outras vezes balançavam
graciosamente desenhando no ar todas as curvas imagináveis. Havia ainda
as begônias de várias tonalidades, e, de vez em quando uma árvore frondosa, 
qual rainha da floresta, toda coberta de flores brilhantes e vivas como as 
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da primavera na estação das flores. Paramos pela primeira vez à uma e
meia, num vale pro fun do, junto à confluência de duas correntes onde
uma fila de fogueiras extintas indicava ser o ponto de parada dos
tropeiros. Aí fizemos uma refeição constituída de pão e ba nanas e
bebemos água do regato, com a mão. Não havendo relva suficiente para 
as nossas montarias, retomávamos o caminho que continuou
percorrendo cenários semelhantes aos que já descrevemos, até que
afinal surgiu ao longe a Vila de Jundiaí.

Fus ti gan do os ani ma is, ven ce mos as duas lé guas que dela nos
se pa ra vam e com gran de alí vio che ga mos à po vo a ção ao cair da no i te.
Ape sar de sua po pu la ção de duas a três mil al mas e de cons ti tu ir a vila
im por tan te cen tro co mer ci al, dis pu nha ela de ape nas uma es ta la gem, e
essa mes ma pe que na, afas ta da da rua, com mu i to mais apa rên cia de casa 
par ti cu lar que de hospe da ria. O Jo a quim foi logo ba ten do à por ta e
depois das for ma li da des do es ti lo, in da gou, “Tem quar tos de alu guel?”.
Ten do re ce bi do res pos ta afir ma ti va, ape a mos sa tis fe i tos na ex pec ta ti va
de um me re ci do des can so de po is de ter mos ven ci do as onze pri me i ras
lé guas29 de nos so per cur so. O dono da casa es ta va au sen te e não vi mos
nin guém a não ser ne gros e cri an ças. Man da ram-nos a cha ve do nos so
quar to que não ti nha so a lho nem ja ne la, e a não ser pela por ta que se
abria di an te de nós, não re ce bia ar nem luz. Ti nha po rém es pa ço su fi ci -
en te para guar dar mos os ar re i os e ba ga gens; fi nal men te, lá no fun do, a
cus to des co bri mos uma cama. Ser vi ram-nos logo a ceia cons ti tu í da de
can ja de ga li nha. Nada mais nos res ta va fa zer. A ve li nha que nos havia
alu mi a do a ceia ex tin guiu-se. Pas sa mos en tão a cha ve para o lado de
den tro para evi tar que nos in ter rom pes sem o re pou so e de i ta mo-nos.
Jus ta men te quan do co me çá va mos a con ci li ar o sono, deu-se um fato
que nos rou bou toda a ex pec ta ti va de so nhos agra dá ve is. Fo mos
desper ta dos por uma sen sa ção de as fi xi ar. O ar pa re cia im preg na do de
ema nação na u se a bun da que se po de ria ima gi nar vin da di re ta men te do
in fer no. Le van ta mo-nos para ve ri fi car a ca u sa e des co bri mos que o
Joaquim Antô nio, ins ta la do na an te câ ma ra, se guin do um cos tu me mu i to 
à fe i ção dos fu man tes, ti nha se de i ta do com um cha ru to na boca. Como
con segui ra ele acen der aque la co i sa hor rí vel ou até que pon to o cha ru to
poderia con tri bu ir para ama ci ar o ban co duro so bre o qual se ha via
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estirado, não tra ta mos de in da gar, mas, o fato é que fi ze mo-lo abrir ime -
di a ta men te a por ta para que en tras se um pou co de ar puro e pre ga -
mos-lhe um ser mão de que ja ma is se es que ceu, en quan to es te ve a nos so 
ser vi ço.

A au ro ra já en con trou o nos so fu man te tra tan do dos ani ma is
e pre pa ran do-os para a vi a gem. Ha vi am-nos pro me ti do ser vir le i te pela
ma nha, en tre tan to, surpre en de ram-nos com a no tí cia de que a vaca
tinha fu gi do. Ao sair para con ti nu ar nos sa vi a gem ti ve mos oca sião de
apre ci ar a fi si o no mia da ci da de an tes de mu i tos de seus ha bi tan tes abrirem
as por tas. Assen ta-se so bre um oi te i ro se mi-esferoidal, cer ca do de es carpas 
e, mais ao lon ge, por al tas ca de i as de mon ta nhas. As ruas são am plas e
are ja das. Os prin ci pa is edi fí ci os pú bli cos são duas igre jas, uma das qua is
é gran de e bo ni ta.

A ma nhã es ta va agra da bi lís si ma; o céu lím pi do e o ar fres co con -
quan to logo de po is de nas cer o sol fos se aque cen do ra pi da men te. A es tra da 
que per cor ría mos atra ves sa va uma flo res ta qua se pla na, com qua tro
léguas de ex ten são, a fim das qua is apa re ce ram cla re i ras e plan ta ções.
Duran te o dia pas sa mos pela pri me i ra ser ra ria que vi mos no Bra sil, onde os 
tron cos eram ser ra dos pelo len to e es ta fan te pro ces so ma nu al da ser -
ra-chicote. Di ver sos por me no res no as pec to ge ral da re gião nos fa zia cada
vez mais lem brar dos Esta dos Uni dos. A va ri e da de dos pás sa ros que ale gra -
vam nos so ca mi nho era ma i or que de or di ná rio. A pom ba co mum e a
pom ba-rola eram bas tan te en con tra di ças; ou via-se cons tan te men te a nota
es trí du la da “ura pon ga” – as sim de no mi na da pelo seu can to pe cu li ar.
Deve mos aqui fri sar em con tra di ção às his tó ri as ex tra va gan tes de alguns
escri tores com re la ção à fa u na sul-americana, que ten do vi a ja do lon ga mente
no Bra sil, no ta mos que tan to os ani ma is como as aves são mu i to mais ra ros 
que no in te ri or dos Esta dos Uni dos. Não en con tra mos es qui los de es pé cie
al gu ma, e o mais que o vi a jan te pode ver em cir cuns tân ci as nor ma is, du ran -
te um dia in te i ro de vi a gem, é um ban do de ma ca cos ou de pa pa ga i os. A
apa ren te au sên cia de caça pode, en tre tan to, ser de vi da ao fato de ser ela
extre ma men te aris ca. É co mum ou vir-se o ala ri do dos ma ca cos a dis tân cia.

O ter re no pelo qual pas sa mos ofe re cia pe que nas va ri an tes,
apre sen tan do cons tan te men te a ter ra ver me lha de São Pa u lo. Por vol ta de 
uma hora da tar de che ga mos à vila de São Car los, onde fo mos cor di al -
men te re ce bi dos e hos pe da dos por um ca va lhe i ro ao qual le va mos cartas
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de apre sen ta ção. A po vo a ção está si tu a da no iní cio de uma vas ta sé rie
de pla ní ci es que se pro je tam para o in te ri or. O ca mi nho pelo qual vi e -
mos do li to ral só dava pas sa gem para ani ma is, mas, a par tir des se lu gar, 
podia-se vi a jar em car ru a gem por cer ca de tre zen tas mi lhas.

Pela sua po si ção, o lu gar tor nou-se o pon to de en con tro das
tro pas que le vam açú car para o li to ral e de lá tra zem sal e ou tros ar ti gos. 
Aí vi am-se di a ri a men te ani ma is car re gan do e des car re gan do. À me di da
que es va zi a vam os ja cás onde trans por ta vam os sa cos de sal, eram pos -
tos de lado como im pres tá ve is. So bre eles ca íam en tão os ga ro tos em
ani ma da dis pu ta a fim de em pi lhá-los, e, à no i te, ver qual de les fazia a
fogue i ra mais alta. Essa com pe ti ção não cons ti tu ía o úni co di ver ti men to 
em São Car los. O Lar go, ou a pra ça prin ci pal da ci da de, ser via de cam po 
de exer cí cio mi li tar. A se gu ran ça de todo o país ha via sido re cen te men te 
ame a ça da pe las de sor dens ocor ri das em Vila Fran ca.30 Ti nha-se, por tan -
to, tor na do ne ces sá rio pre pa rar no vos de fen so res da or dem para fu tu ras 
even tu a li da des. O des ta ca men to da lo ca li da de era cons ti tu í do por cer ca
de vin te ho mens e me ni nos, al guns de bo tas al tas e rou pa de al go dão,
ou tros ves ti dos com mais sim pli ci da de; em re su mo, di fi cil men te ha via
dois far da dos e equi pa dos da mes ma ma ne i ra. Qu an do for ma vam para a 
ins tru ção que lhes era di a ri a men te mi nis tra da por al gum su bal ter no do
Exérci to, sua apa rên cia bas ta va para evi den ci ar sua fra que za. Se ri am muito
mais po de ro sos se mon ta dos à ma ne i ra do país, ar ma dos de pis to las e
fa cas de pon ta, pen den tes da cin ta, para trás, e, por tan to, em mu i to
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melho res con di ções de sufocar qual quer mo vi men to, que pre sos às
regras da dis ci pli na.

Con quan to apa ren tas se mais vida e ener gia em vá ri os se to res
co mer ci a is que di ver sas ou tras ci da des do mes mo por te, ain da as sim
recla mam que São Car los pas sa, de vez em quan do, por pe río dos bem
di fí ce is. Cer to co mer ci an te se ptu a ge ná rio com quem ti ve mos oca sião de 
con ver sar la men tou se ri a men te a ins ti tu i ção do sis te ma de cré di to por
meio do qual pes so as sem ca pi tal po di am es tra gar o ne gó cio dos que
dis pu nham de re cur sos pró pri os. Sus pi rou pe los áu re os tem pos de D. João
VI, quan do cir cu la vam li vre men te bar ras de ouro tão gran des, que com
elas se po di am que brar no zes! Mas ago ra, nem pra ta se via; nada mais a
não ser no tas de pre ci a das e pa ta cões de co bre.

A nos so ver o lu gar foi inu til men te sa cri fi ca do com a subs ti tu i -
ção de seu bo ni to e ade qua do nome de Cam pi nas. Con quan to apre ci e -
mos a de no mi na ção de São Car los, tan to quan to o nome de qual quer
ou tro san to, não po de mos nos con for mar com o sis te ma de de no mi nar
os lu ga res, im pos to aos bra si le i ros pelo cle ri ca lis mo, a des pe i to de seu
bom gos to e me lhor cri té rio. Se a so no ri da de, o sig ni fi ca do e a va ri e da de 
são atri bu tos de se já ve is em no mes pró pri os, será en tão di fí cil ex ce der
nes sas qua li da des as de no mi na ções dos rios, das mon ta nhas e dos lu ga -
res, tan to na Amé ri ca do Nor te como na do Sul. Além dis so, a lín gua
por tu gue sa, não me nos que a in gle sa, está re ple ta de no mes bo ni tos e
so no ros. Entre tan to, se se pre ten der aban do nar e ani qui lar tudo isso,
ado tan do, ao con trá rio, de no mi na ções to ma das ao aca so dos di ci o ná ri os 
ou do ca tá lo go dos san tos, é ne ces sá rio que, se pos sí vel, se faça ver aos
res pon sá ve is o ul tra je que isso re pre sen ta ao bom gos to.

Exis tem no Bra sil pro vín ci as, ci da des, vi las, fa zen das, for ta lezas,
ba te ri as, te a tros, ruas, etc., de no mi na dos, ou an tes con fun di dos, pela
invo ca ção de um úni co san to. Além dis so, to das as pes so as, bran cas ou
pre tas, de vem ser ba ti za das com pelo me nos um nome san to. Não é de
ad mi rar que Roma te nha fe i to tão lon ga lis ta de ca no ni za dos. Se as au to -
ri da des ecle siás ti cas do Bra sil ti ves sem mo vi do con tra o ate ís mo a mesma
in ten sa guer ra que de sen ca de a ram con tra de no mi na ções in dí ge nas, tais
como Pi ra ti nin ga e Gu a í be – os no mes pe los qua is eram an ti ga men te
conhe ci das as ci da des de San tos e São Pa u lo – não res ta ria a me nor
dúvida de que São Pa u lo e to dos os san tos fi ca ri am mu i to mais sa tis feitos,
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ain da que menos ve las fos sem ace sas ante suas ima gens e me nos fo guetes
que i ma dos nos dias a eles de di ca dos. E ain da hou ve sa cer do te que
afirmasse ter sido obra do Demo que país tão bem aqui nho a do de ri quezas 
e pri vi lé gi os te nha re ce bi do o nome de Bra sil ao invés de con ser var a pia 
de no mi na ção de San ta Cruz, dada por Ca bral.

Em Cam pi nas ti ve mos oca sião de ob ser var os sé ri os da nos
ca u sa dos pe las for mi gas; es ses in se tos às ve zes se in si nu am pe los in -
ters tí ci os das pa re des de ta i pa e, per fu ran do tudo, des tro em todo o
in te ri or da casa. De po is co me çam a tra ba lhar no chão e es ten dem ao
ali cer ce da casa a sua obra des tru i do ra, mi nan do-o. É cos tu me ca va -
rem-se, en tão, gran des bu ra cos, em di ver sos lu ga res, com o fim de
ex tin guir o for mi gue i ro. Pro va vel men te pela sua gran de dis se mi na ção 
e pelo seu enor me po der de pre da tó rio, esse in se to de há mu i to gran -
je ou o título de Rei do Bra sil. De ve mos di zer, em fa vor de seu governo
que, às ve zes, pres tam ines ti má vel ser vi ço lim pan do ca sas e plan tações de
vá ri os vermes, ata can do a ta re fa com exér ci tos de mi lhões de sol dados.
Con tu do o seu do mí nio e di re i to di vi nos vêm sen do dis pu ta dos pela
água, pelo fogo e por mu i tos ou tros agen tes de ex ter mí nio. Entre tanto,
ape sar da mais de sa pi e dada per se gui ção que mo vem às for mi gas, elas 
ain da pro li fe ram lar ga men te.

O Sr. Sout hey afir ma va, ba se a do na au to ri dade de Ma nu el
Félix, que cer ta oca sião es ses in se tos de vo ra ram a to a lha do al tar do
Con ven to de San to Antô nio, no Ma ra nhão, e ain da mais trou xe ram para 
cima frag men tos das mor ta lhas de ca dá ve res en ter ra dos sob o piso da
igre ja, pelo que os fra des as pro ces sa ram de acor do com os prin cí pi os
do Di re i to Ca nô ni co. Qual te nha sido a sen ten ça, não po de mos sa ber.
O his to ri a dor nos in for ma, po rém, que ten do sido con de na das por cri -
me se me lhan te, no con ven to fran cis ca no d’Avignon, as for mi gas não só 
fo ram ex co munga das pela Igre ja Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, mas,
ainda, fo ram sen ten ci a das pe los fra des “à pena de se mu da rem, den tro
de três dias, para um lo cal de signado, no cen tro da Ter ra”. O re la to
canô ni co acres cen ta com gra vi da de que as for mi gas obe de ce ram e
trans por ta ram to dos os seus fi lho tes e suas re ser vas!
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Capítulo XVII

UM DIA DE VIAGEM – UM SALTO DO TIETÊ – VILA DE ITU –
ESTATÍSTICAS – MÉDICO ESTRANGEIRO – VIAGEM A
SOROCABA – NOTÍCIAS DE CURITIBA – ERVA DO PARAGUAI
– SANTA CATARINA – RIO GRANDE DO SUL – REVOLUÇÃO –
CARNE-SECA – O USO DO LAÇO – FUNDIÇÃO DE FERRO EM
IPANEMA – FUNCIONAMENTO DO MONOPÓLIO OFICIAL –
CRUZEIROS – VOLTA A SÃO PAULO.

Con ti nu an do nos sa vi a gem, de i xa mos Cam pi nas por um

cami nho que, em di ver sos lu ga res, apre sen ta va as pec tos bas tan te sin gu -
la res. Pela ação com bi na da do trá fe go e das gran des chu vas, tão co muns 
nes sa lati tu de, o le i to da es tra da ha via sido de tal for ma cor ro í do, que

em al guns lu ga res apre sen ta va de pres sões de 10 a 20 pés de pro fun di da -
de [de 3 a 6m].

A pas sa gem era tão es tre i ta que di fi cil men te dava para dois
ani ma is, lado a lado. O solo da re gião era bas tan te rico, de i xan do ver, em 
cer tos lu ga res, pro fun da mar ga pre ta. O pri me i ro nú cleo por que pas sa -
mos cha ma va-se Ba ir ro da Boa Espe ran ça. Sua apa rên cia não era de
mol de a des per tar en tu si as mo. Algu mas ca si nho las mal tra ta das e uns
habi tan tes em igua is con di ções, eram tudo quan to com pre en dia esse
núcleo, pa u pér ri mo. Como é co mum ver-se o ho mem re tri bu ir com



indi fe ren ça e in do lên cia as dá di vas que a Pro vi dên cia so bre ele es par ze
em pro fu são!

Mais ou me nos ao meio de nos so per cur so da que le dia, pas samos 
por uma fre gue sia de no mi na da Inda i a tu ba, nome que pro vém da
abundân cia de cer ta pal me i ra de pe que no por te a que cha mam in da iá. A 
povo a ção pro va vel men te não com pre en dia mais de qui nhen tos ha bi tantes,
in clu si ve os es cra vos. Pa ra mos numa ven da zi nha para des can sar um
pou co e dar ra ção aos ani ma is. Ten do o em pre ga do nos dito que sa bia
ler “al gu ma co i sa”, de mos-lhe uma pu bli ca ção que, en quan to lá es tivemos,
ele pa re ceu ler com mu i ta aten ção. Ao sa ir mos, po rém, o nos so guia nos 
ga ran tiu que não pas sa va de um la drão.

Pros se guin do cal ma men te a vi a gem, che ga mos, ao en tar de cer, 
às mar gens do Ti e tê cu jas águas es cu ras, nes se pon to, cor rem com grande 
ve lo ci da de so bre o le i to ro cho so e logo de po is dão um sal to de 40 pés
[12m] for man do bem co nhe ci da ca ta ra ta.

Esse rio é dos mais ca u da lo sos da pro vín cia de São Pa u lo.
Nas ce pró xi mo ao pon to mais ele va do da Ser ra do Mar, e, de po is de
rece ber nu me ro sos tri bu tá ri os, con ti nua em di re ção ao po en te, num
percur so to tal de qua se se te cen tas mi lhas, até de sa guar no Pa ra ná. Ao
lon go de todo o seu cur so, con tam-se nada me nos de qua renta e seis
cacho e i ras e cor re de i ras. Mes mo as sim, po rém, é na ve gá vel em ca no as,
cons ti tu in do a ar té ria lí qui da que vai ter à Pro vín cia de Mato Gros so, e,
mais além, ao Pa ra guai. Por to Fe liz, al gu mas mi lhas aba i xo da lo ca li da de 
a que nos re fe ri mos, cons ti tui o prin ci pal em bar ca dou ro.

De po is de atra ves sar o Ti e tê, o lu gar a que nos di ri gía mos,
Itu, fica ape nas a uma lé gua de dis tân cia. A vi a gem ia-se tor nan do cada
vez mais in te res san te à me di da que no tá va mos o au men to de den si da de
da po pu la ção e sur gi am os me lho ra men tos do lu gar.

O Mu ni cí pio de Itu é con si de ra do como um dos mais
populo sos e fér te is da pro vín cia. Aí re si dem di ver sos ci da dãos de des taque,
sendo que um de les teve a gen ti le za de nos for ne cer os se guin tes in formes
re la ti va men te a as sun tos de in te res se ge ral:

Esco las – “Itu dis põe de uma es co la pri má ria mas cu li na,
freqüen ta da por se ten ta alu nos sen do cin qüen ta bran cos e vin te de cor.
Tem tam bém uma es co la para me ni nas com trin ta e oito alu nas bran cas
e cin co de cor. Além des sas há três es co las par ti cu la res para me ni nos e
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mais duas onde se en si na la tim. O nú me ro glo bal de al guns que as
freqüen tam é de cer ca de 50.”

Edi fí ci os – “Uma Ca de ia, em con di ções mi se rá ve is, que nem ser ve
para re co lher os oito ou dez pre sos, em mé dia, que de toda a co mar ca para
ela aflu em. Já se acha, po rém, em vias de cons tru ção o novo pré dio.

“Um Hos pi tal de Lá za ros, sob o pa tro cí nio do Se nhor Bom
Je sus do Jar dim que abri ga 10 ou 12 in vá li dos e re ce be os in fe li zes
atacados de ele fan tía se e mo lés ti as se me lhan tes. Está ain da em iní cio a
cons tru ção de uma ou tra ins ti tu i ção de ca ri da de.

“A Ma triz, de di ca da à Nos sa Se nho ra da Can de lá ria, com pre ende
quatro ca pe las de di ca das res pec ti va men te ao Se nhor Bom Je sus, Nos sa
Senho ra do Pa tro cí nio, San ta Rita e à Ordem Ter ce i ra de São Fran cis co.

“Há dois con ven tos, o dos car me li tas e o dos fran cis ca nos,
dis pon do, cada um, de uma ca pe la con tí gua. O pri me i ro tem ape nas um
fra de re si den te, o ou tro tem dois. Jun to à igre ja de Nos sa Se nho ra do
Bom Con se lho há um se mi ná rio onde 10 me ni nos es tu dam as pri me i ras 
le tras, cân ti cos e, às ve zes, la tim.

“Exis te ain da uma casa para edu can das, na qual es tão in ter nadas 
de zo i to mo ci nhas.

“A ad mi nis tra ção e os mé to dos des sas es co las são fra des cos,
ine fi ci en tes e re tró gra dos.”

Pro fis sões li be ra is – “Itu tem três ad vo ga dos e dois mé di cos.
Além dos fra des, há quin ze pa dres, di tos se cu la res, em con tra po si ção aos
fra des, que, como fi li a dos a or dens re li gi o sas, são de no mi na dos re gu la res.

“A edu ca ção e a mo ra li da de re tro gra da ram des de a Re vo lu ção e
o cle ro de atu al men te é mais ig no rante e me nos res pe i tá vel que o de
alguns anos atrás. Espe ra-se, en tre tan to, que esse es ta do de co i sas me lho re
e que os no vos pri vi lé gi os con ce di dos ao país não se jam vãos.”

A nos sa re cep ção nes sa lo ca li da de, não foi me nos cor di al que
nas ou tras, con quan to ti ves se sido um pou co mais for mal. Encon tra mos 
com fa ci li da de a casa do Dr. E.31 que es ta va li te ral men te cer ca da de doentes
e de emis sá ri os de cli en tes, à es pe ra de re ce i tas. Man da mos en tre gar as
car tas que tra zía mos e fo mos ime di a ta men te con du zi dos ao quar to que

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Brasil  229

31 Tra ta-se do Dr. Engler, que de i xou fama de gran de mé di co. (R. B. de M.) 



nos es ta va des ti na do, sem, en tre tan to, ver mos pes soa al gu ma da fa mí lia. 
O dou tor apa re ceu logo e mos trou-se ex tre ma men te amá vel e aten to a
tudo de quan to seu hós pe de pu des se pre ci sar. Ho mem de mais ou me -
nos qua ren ta e cin co anos, além de mé di co in sig ne era tam bém bo tâ ni co 
e fi ló lo go no tá vel. Ale mão nato, fa la va com gran de fa ci li da de, além de
sua lín gua ma ter na, o in glês, o fran cês e o por tu guês, en ten den do ain da
o es pa nhol, o ita li a no e o rus so. Sua bi bli o te ca era a ma i or e a mais va li -
o sa de quan tas vi mos no Bra sil. Dis pu nha ain da de com ple to la bo ra tó rio 
de quí mi ca. Sua fama pro je ta va-se por gran de par te do país e era imen so
o seu ti ro cí nio. De gran des dis tân ci as e de to das as di re ções aflu íam cli -
en tes ao seu con sul tó rio. Sua se nho ra era bra si le i ra.

A so ci e da de a que fo mos apre sen ta do nes sa lo ca li da de fez
que nos sa per ma nên cia aí se tor nas se ex tre ma men te in te res san te e pro -
ve i to sa para os fins a que tí nha mos em mira. Alguns po ma res da ci da de
es ta vam mu i to bem tra ta dos e pro du zi am ex ce len tes ro mãs e mag ní fi cas 
es pé ci es de uvas. Em cer tas chá ca ras, fa bri ca vam vi nho de mu i to boa
qua li da de, para uso pró prio.

A dis tân cia de Itu a So ro ca ba é de seis lé guas. O ter re no é
bas tan te aci den ta do, du ran te boa par te do per cur so. Entre as pes so as
com as qua is cru za mos no ca mi nho os “bo bos” pa re ci am mais co muns
que em qual quer ou tra re gião do Impé rio.32

 Tra ta-se de uma in cha ção en dê mi ca das glân du las do pes co -
ço, que fre qüen te men te atin ge a enor mes pro por ções e em pres ta ao
doente uma apa rên cia hor ro ro sa. Von Mar ti us en con trou, no vale do
Pa ra í ba, ca sos em que a pa pe i ra era mu i to mais de sen vol vi da que na Eu -
ro pa, mas, de sa com pa nha da da apa rên cia me lan có li ca e idi o ta que
tão freqüen te men te re sul tam do bó cio na Su í ça e na Ale ma nha. Tan to
aqui como em qual quer ou tro lu gar, su põe-se que a ca u sa des se mal esteja na 
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im pu re za da água, no re gi me ali men tar de fi ci en te e na ação pro lon gada da
umi da de e de ema na ções no ci vas. Aqui usa-se um re mé dio cu ri o so a
que atri bu em efe i tos be né fi cos. Be bem água de cu pim ao mes mo tem po 
que apli cam ca ta plas ma ao lo cal efe ta do.

So ro ca ba está si tu a da so bre um ou te i ro e ofe re ce bela pers -
pec ti va quan do vis ta à dis tân cia, do ca mi nho de Itu. Fe liz men te con se -
gui mos avis tar a po vo a ção an tes do sol se pôr, pois ain da nem ha vía mos 
atin gi do os seus ar re do res quan do a no i te caiu, tor nan do-se en tão,
extre ma men te di fí cil en xer gar a es tra da. Às 8 ho ras da no i te, che ga mos
à casa de um se nhor a quem tra zía mos car ta de apre sen ta ção do
ex-Presidente da pro vín cia, Sr. Ra fa el To bi as d’Aguiar e fo mos re ce bi -
dos com mu i ta cor di a li da de. O Se nhor L. es ta va de par ti da mar ca da
para São Pa u lo, na ma nhã se guin te, mas, com pres te za e tato que ra ra -
men te vi mos ex ce di dos, for ne ceu-nos in for ma ções so bre a vila e pro -
por ci o nou-nos agra dá vel aco lhi da. A vila fica no ca mi nho de Cu ri ti ba e
da pro vín cia do Rio Gran de do Sul e foi o pon to mais me ri di o nal que
vi si ta mos, no in te ri or do Bra sil.

Cu ri ti ba é nome in dí ge na que sig ni fi ca “mu i tos pi nhe i ros”,
em alu são à abun dân cia des sas ár vo res por toda a re gião. As ár vo res
fru tí fe ras eu ro péi as tam bém se de sen vol vem per fe i ta men te lá.

A vila de Cu ri ti ba é o cen tro de uma gran de zona à qual dá o
nome e que, ao que se diz, é rica em mi nas de ouro e ja zi das di a man tí feras. 
To da via, a ati vi da de prin ci pal de seus ha bi tan tes é a agri cul tu ra sen do
mu i tas as fa zen das de cri a ção de gado va cum, muar e ca va lar, além das
que se de di cam à cul tu ra dos pro du tos da ter ra.

Ocu pam-se, tam bém gran de men te, os pa ra na en ses na co lheita
da fo lha de no mi na da Cas si ne Con go nha (Mar ti us), ou Erva do-Paraguai.
Qu an do pul ve ri za da, essa fo lha é co nhe ci da por mate e lar ga men te
consu mi da nas re pú bli cas es pa nho las da Amé ri ca do Sul. Ape sar das caixas 
de cou ro cru em que vem acon di ci o na da essa fo lha es ta rem ex pos tas à
ven da pelo Bra sil in te i ro, foi só em So ro ca ba que vi mos o mate usa do
como be bi da po pu lar. A in fu são é pre pa ra da em uma cuba. Mis tu ram
com açú car uma pe que na por ção da fo lha e de i xam fi car de mo lho em
água fria por al gum tem po. Em se gui da der ra mam água fer ven do den tro 
da cuba e a be bi da está pron ta para ser in ge ri da. Como, po rém, as fo lhas 
con tinuam flu tu an do na in fu são, in ven ta ram um sis te ma cu ri o so de beber
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o mate que con sis te em chu pá-lo por meio de um tubo que tem na ponta
um pas sa dor es fé ri co, imer so no flu í do. O povo ser ve-se ape nas de um
ca nu di nho com um bul bo de pa lha, bem-fe i ti nho. Os ri cos, po rém,
usam “bom bi lha” de pra ta. São mu i tas as vir tu des que di zem pos su ir
este chá. A prin ci pal de las é que, quan do to ma do frio, mi ti ga a sede e
ali via a fome.

Os ín di os que mou re jam no remo o dia todo, sen tem pron to
re fri gé rio to man do um pou co da in fu são fe i ta com a pró pria água do
rio. No Chi le e no Peru o povo acha que não po de ria exis tir sem o mate. 
Mu i ta gen te o toma vá ri as ve zes ao dia abu san do dele como os tur cos
do ópio. O uso do mate veio dos abo rí gi nes, mas, ten do sido ado ta do
pelo bran co, foi de tal modo di vul ga do en tre os es pa nhóis e por tu gue ses 
que a pro cu ra da fo lha di la tou-se de ma ne i ra a tor nar a erva do Pa raguai
qua se tão fa tal ao sel va gem des sa re gião sul-americana como as minas e a
pes ca de pé ro la aos abo rí gi nes de ou tras pla gas.

Os je su í tas ten ta ram, sem gran des re sul ta dos, a cul tu ra do mate.
Nas zo nas de Cu ri ti ba e Pa ra na guá, o ar bus to é na ti vo e se de sen vol ve me -
lhor quan do pro li fe ra es pon ta ne a men te. A nos so ver o aro ma do mate é
qua se tão agra dá vel como o do chá dos chi ne ses, mas, am bas as in fu sões
são in fe ri o res à água pura tan to na Amé ri ca do Nor te como na do Sul.

Novo e pe cu li ar é o as pec to so ci al que se nota nas re giões me ri di o -
na is do Bra sil. O ga ú cho de Bu e nos Ai res não é mais des tro como ca va le i ro,
nem como la ça dor, que es ses ho mens cuja úni ca ocu pa ção, des de a in fân cia,
con sis te em cu i dar das ma na das que mu gem nas vas tas cam pi nas do Sul.
Calcu la-se que só na pro vín cia do Rio Gran de do Sul, sem con tar com as
regiões de San ta Ca ta ri na e de São Pa u lo tam bém de vo ta das à pe cuá ria aba -
tem-se qua tro cen tas mil ca be ças de gado por ano não só pela car ne como
tam bém pelo cou ro, en quan to que ou tras tan tas uni da des são tan gi das para o
nor te, a fim de aten der ao con su mo de ou tras zo nas. A ma i or par te da car ne-
seca usa da pelo Bra sil afo ra, é pre pa ra da no Rio Gran de. De po is de ti ra rem o
cou ro do boi, cor tam a car ne em ti ras de cer ca de meia po le ga da de es pes su ra
e es ti cam-na ao sol para se car. Mu i to pou co sal é em pre ga do nes se pro ces so.
Qu an do su fi ci en te men te cu ra da, a car ne é ex por ta da para todas as pro vín ci as
ma rí ti mas e cons ti tui a úni ca for ma de car ne con ser va da que se con so me no
país. Gran des ro los de car ne-seca são acon di ci o na dos nos ar ma zéns do Rio de
Ja ne i ro, como pi lhas de ma de i ra, emi tin do odor não mu i to agra dá vel.
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Os bra si le i ros ado tam mé to do aná lo go para pre pa rar a gor du ra do
por co. Ti ram jun ta men te com o cou ro toda a ba nha do ani mal, de i xam a car ne 
ma gra para o con su mo e ati ram fora os os sos. A gor du ra é en ro la da e com pri -
mi da den tro de ces tos com um pou co de sal pul ve ri za do por cima e em tor no
do rolo. A essa pre pa ra ção cha mam “tou ci nho”. É trans por ta do atra vés de
gran des dis tân ci as em de man da do mer ca do, e ape sar de ex pos to às in tem pé -
ri es, num cli ma tro pi cal, con ser va-se em boas con di ções du ran te mu i tos me -
ses. Essas car nes não são lá mu i to atra en tes ao pa la dar do es tran ge i ro de sa bi tu -
a do, mas os que per se ve ram em seu uso por al gum tem po, prin ci pal men te
quan do pre pa ra das com fe i jão-preto, não mais se ad mi ram da pre fe rên cia que
os bra si le i ros lhes vo tam.

A par te sul de São Pa u lo li mi ta-se com as pro vín ci as de San ta
Ca ta ri na e do Rio Gran de do Sul. Estas, po rém, não são gran des, com pa ra -
das às de São Pa u lo, Mato Gros so, Go iás e Pará. Entre tan to, fo ram sem pre
con si de ra das re giões im por tan tes do Im pé rio. No que con cer ne ao ter ri tó -
rio, de fato, a pro vín cia de San ta Ca ta ri na é a me nor do Bra sil. Com pre en de 
a ilha que lhe dá o nome e mais umas du zen tas milhas de cos ta. A ca pi tal, 
deno mi na da Nos sa Se nho ra do Des ter ro, as sen ta-se so bre a ex tre mi da de
noro es te da ilha e não pas sa de pe que na po vo a ção ape sar de ser o seu porto
com pa ra do ao do Rio de Ja ne i ro, tan to em be le za como em ex ce lên cia.

A ilha de San ta Ca ta ri na é mon ta nho sa, mu i to bem irriga da e
cober ta de vas tas flo res tas e pas ta gens. Seu cli ma é tem pe ra do a pon to de
se pres tar para o cul ti vo da ma i o ria das ár vo res fru tí fe ras eu ro péi as, e, tão
no tável a sua sa lu bri da de que não raro é pro cu ra do por pes so as en fra quecidas. 
A his tó ria na tu ral de San ta Ca ta ri na ofe re ce in te res se todo par ti cu lar.

Entre as con chas que abun dam na cos ta, en con tra-se uma
es pé cie de Mu rex, de cujo ocu pan te se pode extrair uma lin da tin ta
car me sim. É po rém no ca pí tu lo da en to mo lo gia que mais se in te res sam os
na tu ra lis tas com os qua is ti ve mos oca sião de nos avis tar na que la provín cia.
As bor bo le tas são as mais be las do mun do. Lang sdorff afir ma que não
são como os pe que nos e tí mi dos le pi dóp te ros da Eu ro pa que po dem ser 
fa cil men te apa nha dos com um pe da ci nho de seda. Pelo con trá rio, as de
San ta Ca ta ri na, al çam vôo brus co, rá pi do e bem alto. Às ve zes pou sam
so bre as flo res que se abrem no topo das ár vo res e ra ra men te se ar ris cam 
até ao al can ce das mãos hu ma nas. Pa re cem es tar sem pre em guar da e,
para apa nhá-las, é ne ces sá rio uma rede ins ta la da na pon ta de um lon ga
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ta qua ra. Algu mas es pé ci es vi vem em ban dos de cen te nas e mi lha res.
Estas ge ral men te pre fe rem às zo nas ba i xas às mar gens dos ri a chos.
Conse guin do-se apa nhar uma de las e pren dê-la com al fi ne te so bre a areia, 
nu vens de bor bo le tas da mes ma es pé cie re ú nem-se jun to a ela e po dem
ser apa nha das à von ta de.

Há mu i tos anos cor re o bo a to de que exis tem mi nas de car vão
nes sa pro vín cia; en tre tan to, ape sar de al gu mas in ves ti ga ções le va das a
efeito por or dem do go ver no, até hoje não se fi ze ram des co ber tas
sa tis fa tó ri as. O Dr. Pa ri got, en car re ga do das ex plo ra ções car bo ní fe ras
da pro vín cia, reve lou em 1841 stra tum car bo ní fe ro de vin te a trin ta mi lhas
de lar gu ra e cer ca de tre zen tas de com pri men to, na di re ção nor te-sul, da
pro vín cia. O melhor veio que ele abriu foi clas si fi ca do como meio be tu mi -
no so e si tu a do en tre es pes sos stra ta de óxi do de fer ro e xis to be tu mi no so.

A pro vín cia do Rio Gran de do Sul é sa u dá vel e rica em van ta -
gens na tu ra is. Há mu i to tem po ten tou uma re vo lu ção con tra o go ver no
Impe ri al que qua se a ani qui lou. A ma i o ria dos rio-grandenses, sob a di re ção 
do Ge ne ral Ben to Gon çal ves, pro cla mou a in de pen dên cia da pro vín cia e
fez es for ços de ses pe ra dos para man tê-la e ins ti tu ir um go ver no re pu bli ca -
no. O go ver no im pe ri al re sis tiu a es sas ten ta ti vas com per se ve ran ça nada
in fe ri or, e, com gran de dis pên dio, man te ve um exér ci to na pro vín cia. Assim 
foi que essa re gião con ti nu ou a fa zer par te in te gran te do Impé rio. Fo ram
mu i tas as ba ta lhas des sa guer ra, mas, ne nhu ma de re sul ta do de ci si vo.

Pa re cia que a tá ti ca dos re vol to sos con sis tia em per tur bar os
an ta go nis tas, por meio de in cur sões de pre da tó ri as con tra os acam pa -
men tos do ini mi go e, quan do este se dis pu nha à luta, fu gir até fora do
al can ce de seus ti ros. Qu an do, po rém, os le ga lis tas os per se gui am, os
revol to sos se aco i ta vam no re ces so das mon ta nhas, ou nas du nas
are nosas, onde eram no va men te ata ca dos ou aban do na dos à sua pró pria 
sor te, como tal vez fos se mais cô mo do aos seus ini mi gos eqües tres.
Por essa for ma, a guer ra, mais ou me nos equi li bra da e re la ti va men te
in cru en ta, pro lon gou-se pelo es pa ço de dez anos. De vez em quan do a
im pren sa do Rio sur gia re ple ta de no tí ci as de su ces sos go ver na men ta is e 
tri un fos da le ga li da de; em qua se to dos es ses ca sos, po rém, os exér ci tos
da lei haviam ain da de i xa do vi tó ri as por con quis tar e tri un fos a con se -
guir. Os revol to sos con ti nu a vam li vres e apa ren te men te sa tis fe i tos, en -
quan to fos se ape nas esse o re sul ta do da guer ra.
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Como con se qüên cia des sa luta in ter na, a es cra va tu ra foi qua se 
com ple ta men te ex tin ta den tro do ter ri tó rio em dis pu ta. Para en gros sar
suas fi le i ras os re vo lu ci o ná ri os pro me ti am li ber da de e ar mas a to dos os
es cra vos dos le ga lis tas que de ser tas sem dos se nho res. O go ver no, por
seu tur no fa zia idên ti ca pro mes sa aos ne gros que fu gis sem dos re vol tosos, e,
além dis so, por um ato su má rio, cas sou a to dos os re bel des o di re i to de
man ter es cra vos. Assim foi que de am bos os la dos os es cra vos fo ram
decla ra dos li vres, con quan to seja pos sí vel que de uma for ma ou de outra,
as par tes em luta te nham con se gui do man ter os ne gros na ig no rân cia
des se pri vi lé gio im pre vis to.

A pro xi mi da de do Rio Gran de com re la ção às pro vín ci as
espa nho las, tan to ao sul como ao po en te, faz com que seus ha bi tan tes
so fram a in fluên cia des ses po vos e, sem dú vi da, isso mu i to con tri bu iu
para in fun dir-lhes idéi as re pu bli ca nas. Além dis so a po pu la ção mis tu -
rou-se, em par te, com as das na ções li mí tro fes, e, nes sas con di ções, não
se ria de ad mi rar que fos sem bem su ce di dos os es for ços para a se pa ra ção 
da pro vín cia do res to do Bra sil e cri a ção de ou tro es ta do in de pen den te
da mes ma for ma que a Ban da Ori en tal ou a Re pú bli ca de Mon te vi déu.

O tipo do rio-grandense é um tan to pe cu li ar de vi do às con di ções
am bi en ta is e ao gê ne ro de vida que le vam. Os ga ú chos são ge ral men te al tos,
de apa rên cia alti va e enér gi ca, re ve lan do tra ços for mo sos e pele mais cla ra
que a dos ha bi tan tes das re giões se ten tri o na is do Impé rio. Ambos os se xos
são ha bi tu a dos des de a in fân cia à equi ta ção, e, con se qüen te men te, ad qui rem
gran de des tre za do ma ne jo dos be los ani ma is so bre os qua is se di ver tem, vi a -
jam e per se guem o gado sel va gem em suas pla ní ci es. O uso do laço, pra ti -
cam-no des de a in fân cia de for ma que ad qui rem ha bi li da de in con ce bí vel. Cri -
an ças ain da, já an dam os ga u chi nhos com la ços e bo las a per se guir as ga li -
nhas, pa tos e gan sos da es tân cia até que a am bi ção e a for ça os in du zam a se
aven tu rar em cam po mais vas to.

Os ca va los são ad mi ra vel men te en si na dos para a caça ao gado
sel va gem, e, quan do o va que i ro ati ra o laço, eles sa bem exa ta men te o que
de vem fa zer. Às ve zes quan do a rês é bra via, o ca va le i ro es bar ra o ca va lo e
sal ta en quan to o boi con ti nua cor ren do até es ti car o laço de cou ro cru. O
cavalo vi ra-se e fir ma-se no chão para es pe rar o gol pe que o ani mal em 
dispa ra da há de fa tal men te dar. O boi, que não es pe ra a pa ra da re pen ti na,
es par ra ma-se no chão. Le van tan do-se no va men te, ati ra-se con tra o ca va lo

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Brasil  235



para chi frá-lo, mas, este, em dis pa ra da, man tém a dis tân cia até que o boi,
con vic to de que nada po de rá fa zer, ten ta no va men te fu gir e novo gol pe do
laço dá-lhe com os cos ta dos em ter ra. Assim, ven ci do pela fa di ga, o po bre
ani mal en tre ga-se in te i ra men te aos seus cap to res.

Nem só no Rio Gran de do Sul e São Pa u lo po dem-se pre sen -
ci ar ce nas como es tas. Mais de uma vez vi mos co i sa se me lhan te em ple -
na ci da de do Rio de Ja ne i ro. No ma ta dou ro pú bli co, ins ta la do à Pra ia
d’Ajuda, aba tem-se di a ri a men te inú me ras re ses.

Entre as bo i a das que che gam à ca pi tal, vin das de re giões lon -
gín quas, há de vez em quan do um boi aris co e for te que não se mos tra
dis pos to a en tre gar a vida sem luta de ses pe ra da. Foge do cur ral e dis pa -
ra pe las ruas da ci da de ame a çan do es pa ti far quem quer que se lhe an te -
po nha. Para tais emer gên ci as, há sem pre um ca va lo ar re a do e com for te
laço ata do a cin cha, que, mon ta do, par te ime di a ta men te em per se gui ção
à rês. A ca ça da é bem di fe ren te da que se pro ces sa nos cam pos aber tos;
nem por isso, en tre tan to, o povo per de o in te res se pe los lan ces, com as
cur vas fe cha das nas es qui nas, o tro pel dos cas cos so bre o cal ça men to e
os rá pi dos ajun ta men tos de es pec ta do res. Em pou co tem po, po rém, o
laço des cre ve no ar am plo giro e cai em vol ta das as pas do fu gi ti vo, pren -
den do-o ra pi da men te; abre-se uma gran de cla re i ra en tre o povo e en tão
de sen ro la-se toda a cena aci ma des cri ta, até que o boi egres so é aba ti do
no lo cal ou con du zi do em tri un fo para o ma ta dou ro. Tam bém no Campo
de San ta na, onde fre qüen te men te são pos tas à ven da gran des quan ti dades
de mu a res sur ge em cena o laço. O com pra dor tem ape nas que indicar, no
meio da tro pa a mula que de se ja exa mi nar e o tro pe i ro logo a tem
segura na pon ta de seu laço pelo qual a pren de ou con duz, à von ta de.

De So ro ca ba par ti mos uma ma nhã bem cedo para vi si tar a cé le -
bre fun di ção de fer ro de Ipa ne ma. Às 11 ho ras, mais ou me nos, che ga mos
à fá bri ca ins ta la da em um lin do vale ao sopé do mor ro Gu a ra ça ja va. Essa
mon ta nha con tém gran de quan ti da de de mi né rio de fer ro mag né ti co.

O es ta be le ci men to é um pró prio do go ver no e con sis te em
seis ou oito pré di os onde se faz a re du ção e fun di ção do fer ro. Exis tem
ainda, uma gran de casa onde re si de o di re tor e di ver sos ou tros pré di os
meno res, ocu pa dos pe los ope rá ri os e suas fa mí li as, das qua is, por ocasião
de nos sa vi si ta, vin te e sete eram ale mãs.
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O di re tor, Ma jor Blo em, re ce beu-nos com gran de cor te sia e fa ci -
li tou-nos a vi si ta a to das as sec ções da fá bri ca. Para que fos se pos sí vel uti li -
zar as águas de ri a cho, as ofi ci nas fo ram cons tru í das a gran de dis tân cia da
ja zi da. Como pri me i ra con se qüên cia, con ta-se a ne ces si da de de gran de nú -
me ro de ope rá ri os para o trans por te do mi né rio, em es ta do na tu ral, da
mon ta nha para a fun di ção. O le i tor po de rá fa zer idéia das con di ções do
ser vi ço de trans por te, se dis ser mos que todo o mi né rio tem que ser car re -
ga do no lom bo de bur ros, sen do fe i tas a mão tan to a car ga como a des car -
ga. O mi né rio ren de no ven ta por cen to de me tal puro que, con quan to de
boa qua li da de, é con si de ra do por de ma is que bra di ço para apli ca ções eco nô -
mi cas. Com o fim de re me di ar esse in con ve ni en te, ati ram para den tro dos
for nos, frag men tos de di a ba se, que se en con tra nas pro xi mi da des, tor nan do 
as sim o fer ro mais dúc til. As prin ci pa is pe ças até hoje fun di das na fá bri ca
fo ram ro das, ci lin dros, etc., para uso dos en ge nhos de açú car das pro xi mi -
da des. O di re tor pro pôs ul ti ma men te a or ga ni za ção de uma sec ção para a
fun di ção de pe ças para bar cos a va por.

Sen do este o úni co es ta be le ci men to do gê ne ro em todo o
Impé rio, me re ce que lhe dis pen se mos um mo men to de nos sa aten ção,
prin ci pal men te por que sua his tó ria ser ve para mos trar a in con ve niên cia
dos mo no pó li os go ver na men ta is. Em 1810, o go ver no por tu guês, que
en tão ti nha como pri me i ro-ministro o Con de de Li nha res, co me çou a
tra ba lhar o fer ro de Ipa ne ma, con tra tan do para isso mi ne i ros su e cos.
Não se ha vi am adian tan do mu i to os tra ba lhos quan do o Con de da
Palma, su ces sor do Con de de Li nha res, que tam bém era um es ta dis ta
escla re ci do, au to ri zou a exe cu ção de obras de ma i or vul to, obe de cen do
a um pla no mais vas to. A se guir veio a guer ra da Inde pen dên cia, du ran te 
a qual pou co ou nada foi pos sí vel fa zer. Ter mi na da a guer ra, D. Pe dro
não cu i dou de re a vi var a em pre sa. Du ran te a re gên cia, Fe i jó ten tou sal -
var os an ti gos ma qui ná ri os das ru í nas e do abandono a que ti nham sido 
rele ga dos, am pli an do-os em es ca la gran di o sa e con sen tâ nea com o
patriótico pla no de su prir o Bra sil com fer ro de seu pró prio solo. O Major
Blo em foi en vi a do à Eu ro pa com o fim de se en fro nhar in te i ra men te de 
to dos os por me no res da si de rur gia. Vi si tou ses sen ta dos prin ci pa is es ta -
be le ci men tos da Ingla ter ra e do con ti nen te, tra zen do, em seu re gres so,
ex ce len tes pla nos e pro je tos para a re a li za ção dos de síg ni os ofi ci a is.
Con tra tou ain da gran de nú me ro de ope rá ri os ale mães para tra ba lhar na
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fá brica. Qu an do, po rém, ape nas ha via ini ci a do a exe cu ção de seus planos,
co me ça ram a es cas se ar as ver bas ne ces sá ri as. A se guir deu-se com ple ta
re for ma da ad mi nis tra ção pú bli ca e os que fo ram guin da dos ao po der,
não só eram des ti tu í dos de in te res se pe los pla nos de seus an te ces so res
como ain da sen ti am-se en ci u ma dos, como se o su ces so da em pre sa fos -
se gran je ar po pu la ri da de aos que os ha vi am pre ce di do no go ver no. Por
ou tro lado os ope rá ri os ale mães não se con for ma ram com os sa lá ri os
que re ce bi am por que, ape sar de es ta rem den tro das con di ções em que
fo ram con tra ta dos na Eu ro pa, ain da as sim eram mu i to in fe ri o res aos
que viam pa gar pelo bra ço es cra vo con tra ta do. Essa cir cuns tân cia de -
sagra dá vel, ali a da à sa u da de da pá tria, le vou mu i tos de les a de ser tar. Ape sar
de to dos es ses con tra tem pos, o Ma jor Blo em per sis tiu na em pre sa e con se -
guiu que a fá bri ca pro du zis se, no cur to es pa ço de dois me ses, cer ca de oito
mil dó la res em fer ro fun di do, como pro va de sua ca pa ci da de.

Esse fe i to foi con si de ra do bas tan te pro mis sor, prin ci pal men te 
num país onde nun ca se fi ze ram tra ba lhos des sa na tu re za e que de pen de 
de pro du tos es tran ge i ros para cada de ta lhe de fa bri ca ção e cada ca di nho 
em pregado nas enor mes ins ta la ções da fá bri ca. O Ma jor Blo em foi subse -
qüen te men te agra ci a do com a Impe ri al Ordem do Cru ze i ro, ten do-lhe
sido igual men te pro me ti da a pro mo ção para pos to ime di a ta men te su pe -
ri or, como re com pen sa de seus efi ci en tes es for ços e fiel per se ve ran ça na 
em pre sa que lhe foi con fi a da. Entre tan to, quem co nhe ce os re sul ta dos
das or ga ni za ções par ti cu la res nos Esta dos Uni dos, com este re la to terá
opor tu ni da de de se re go zi jar pelo fato de não se rem es tas en tra va das
pelo au xí lio ofi ci al. A par tir da épo ca em que fo ram ini ci a dos os tra ba -
lhos em Ipa ne ma, cen te nas de es ta be le ci men tos con gê ne res sur gi ram
nos Esta dos Uni dos, por ini ci a ti va e com ca pi tal par ti cu la res, a pro dução
glo bal des sas usi nas ex ce deu, pelo me nos em um mi lhão de ve zes, a da
pro vín cia de São Pa u lo. E, fi nal men te, de po is do que aci ma dis se mos,
resta ape nas acres cen tar que em re la tó rio ofi ci al da ta do de 1843, per gun tava
cer to mi nis tro, se de po is de trin ta e qua tro anos de ex pe riên ci as, não
seria me lhor aban do nar in te i ra men te o es ta be le ci men to, pelo me nos até
que de i xas se de cons ti tu ir fon te de des pe sas para o erá rio im pe ri al.

A mon ta nha de Gu a raç a ja va, que for ne ce mi né rio à fá bri ca de 
Ipa ne ma, é co ber ta por uma flo resta den sa e es cu ra, onde pela manhã e 
à no i te ou ve-se de lon ge o ala ri do dos sí mi os. Po de-se gal gá-la por um
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ca mi nho es tre i to atra vés do mato, por onde as mu las trans portam o mi né -
rio para a fun di ção. Em de ter mi na do lo cal os blo cos de mi né rio mag né -
ti co as su mem con for ma ções im pres si o nan tes e ele vam-se qua se per pen -
di cu lar men te, à al tu ra de qua ren ta pés [12 me tros]. Em vol ta desses blo cos, 
par te sob o solo e par te à flor da ter ra, en con tram-se inú me ros ou tros
de di ver sos ta ma nhos. A face da ro cha é qua se sem pre cha ta e lisa, com
in sig ni fi can tes de pres sões e ca vi da de, apre sen tan do uma cros ta de mi né -
rio ape nas in com ple ta men te oxi da do. A su per fí cie das gran des mas sas
não afe ta tan to à agu lha como as me no res. Entre os mon tes de mi né rio
re cen te men te trans por ta do da mon ta nha, en con tra mos es plên di dos es -
pé ci mes de vá ri os mi ne ra is des ta re gião pri vi le gi a da, em mu i to ma i or
abun dân cia e peso que a li mi ta da ca pa ci da de de trans por te de que dis -
pú nha mos. No dia an te ri or ao de nos sa par ti da, ti ve mos oca sião de pre -
sen ci ar o pro ces so de fun di ção, que se as se me lha bas tan te aos das gran -
des siderur gi as nor te-americanas; ape nas os ope rá ri os pa re ci am estra -
nhos, aos olhos de um nor te-americano.

Nos sa vol ta a So ro caba não se deu se não à no i te e de novo
tive mos que en trar na que la lo ca li da de en vol tos em tre vas. O ca mi nho
cor ta va uma pla ní cie. As li ge i ras on du la ções eram co ber tas por uma gra -
ma ras te i ra e uma ve ge ta ção ta ca nha. As ba i xa das pa re ci am mais fér te is.
A cer ta al tu ra da es tra da, ha via um enor me cru ze i ro de fer ro fun di do,
tal vez mar can do o lu gar onde ti ves se ocor ri do al gum cri me de mor te.33

A pre sen ça de uma cruz à be i ra da es tra da, no Bra sil, faz sem pre su por
que na que le lu gar ou em suas pro xi mi da des se te nha dado um as sas sí nio,
pen sa men to esse que de for ma al gu ma ins pi ra re fle xões agra dá ve is, prin ci -
pal men te a um vi a jan te in de fe so, em meio de uma flo res ta es cu ra e iso la da,
onde fre qüen te men te se en con tram tais cru zes.

O con so lo, po rém, re si de no fato de se rem qua se sem pre gra -
tu i tas tais su po si ções. No topo do Mor ro dos Arre pen di dos ca mi nho de 
Mi nas Ge ra is, en con tram-se nu me ro sas cru zes plan ta das em épo cas
dife ren tes e por mo ti vos que nem mes mo os ha bi tan tes da re gião
conhe cem. É sa bi do que os des co bri do res por tu gue ses ti nham por hábito
fin car cru zes por onde quer que pas sas sem. Os pa dres tam bém ti nham
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cos tu me idên ti co, fa zen do eri gir cru zes enor mes, freqüen te men te de
pedra, em fren te às igre jas e cru ze i ros de ma de i ra tos ca nos vá ri os lugares
onde fo ram ce le bra das di fe ren tes ce ri mô ni as re li gi o sas.

Os pa u lis tas às ve zes usa vam cru zes como en gô do para atra ir os
ín di os que de se ja vam cap tu rar, ins ti tu in do as sim o que os je su í tas de no mi -
na vam “As Mis sões Ma me lu cas”. Os índios fin ca vam cru zes den tro das
pali ça das que cons ti tu íam me tor no de suas ta bas, como pro te ção con tra as 
on ças. Em oca siões fes ti vas es sas cru zes, con quan to le van ta das em lu ga res
er mos, são de co ra das com fes tões de fo lha gens e flo res.

De So ro ca ba, co me ça mos nos sa vi a gem de re gres so para São
Pa u lo, via São Ro que, lo ca li da de pe que na, mas bem co nhe ci da, da mes ma
pro vín cia. O ca mi nho era mu i to mon ta nho so, mas as nos sas es for ça das
mon ta ri as nos pu se ram às 4 da tar de em S. Ro que onde pla ne já va mos per -
no i tar. Aí che gan do po rém, não fi ca mos sa tis fe i tos en quan to não ven ce mos
as três lé guas que nos se pa ra vam de Var ja Gran de. Nes se lu gar ha via uma
casa so li tá ria onde, de po is de al gu mas for ma li da des, con se gui mos um pra to
de can gi ca, a gui sa de ceia, e pou so to le rá vel para aque la no i te. Ao le van tarmos 
cedo, pela ma nhã se guin te, acha mos in te res san te a pa chor ra de um vi a jan te
bra si le i ro que, ten do che ga do ao lo cal, pro va vel men te, de po is de nos
ha vermos de i ta do e, não que ren do in co mo dar nin guém da casa para pe dir
pou so, sol ta ra seu ani mal no cam po e pen du ra ra sua rede num ran cho
pró ximo onde dor mi ra go zan do o ar puro e bas tan te es pa ço. A se guir to ca -
mos na Vila de Cu tia onde al mo ça mos numa ven da. De mos o nos so úl ti mo
fo lhe to ao ven de i ro que, não sa ben do ler, dis se-nos que ia guar dá-lo para
seus fi lhos.

A úl ti ma par te da es tra da era mu i to si nu o sa, ora cor tan do
monta nhas es té res, mas, ten do sem pre à vis ta o pico do Ja ra guá. Paramos
fi nal men te na fa zen da de nos so ami go Dr. Brotero, à mar gem do rio
Pinhe i ros. Ha via so men te uma pes soa na sede, e, por isso nos de mo ramos
ape nas o su fi ci en te para sa bo re ar um ca cho de uvas e to mar um copo de 
água fres ca. Uma lé gua mais e eis-nos às 2 ho ras da tar de, de novo em
São Pa u lo, de po is de um per cur so de qua se trin ta mi lhas na que le dia.
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Ca pí tu lo XVIII

PAULISTAS ILUSTRES – OS ANDRADAS – SUA CULTURA –
CARREIRA POLÍTICA – EXÍLIO –- RESTAURAÇÃO – MORTE DE 
JOSÉ BONIFÁCIO – ELOQÜÊNCIA DE ANTÔNIO CARLOS –
ÁLVARES MACHADO – VERGUEIRO – ASSEMBLÉIA
PROVINCIAL – MOURA, BISPO ELEITO DO RIO – FEIJÓ
PROPOSTA À ABOLIÇÃO DO CELIBATO DO SACERDÓCIO –
LIVRO SOBRE O ASSUNTO.

Invul gar foi o in te res se de que para nós se re ves ti ram as re pe ti das
en tre vis tas que con se gui mos re a li zar com di ver sos ho mens de pro je ção
na vida po lí ti ca da Pro vín cia. Cer ta no i te, pas se an do em com pa nhia de
vá ri as pes so as nos vas tos jar dins do Se nhor Ra fa el Tobi as d’Aguiar,
popu lar ex-presidente da Pro vín cia e um de seus ma i o res pro pri e tá ri os
de ter ras, a con ver sa en ca mi nhou-se para os vá ri os vi si tan tes es tran geiros
que pas sa ram pelo Bra sil. Uns re fe ri ram-se a Mawe; mas, St. Hi la i re, o
botânico fran cês, era quem go za va de con si de ra ção ge ral, pois con seguiu
fa zer um tra ba lho com ple to.

O Sr. Ra fa el re la tou-nos cu ri o so caso que lhe fora con ta do
por St. Hi la i re. Um in glês de pou cos re cur sos, len do o li vro de Mr.
Mawe, en tu si as mou-se tan to com as ri que zas mi ne ra is e ve ge ta is do
Brasil que, para se trans por tar ao país, su je i tou-se à con di ção de cri a do.



Che gan do ao Rio de Ja ne i ro, con se guiu, de al gu ma for ma, atin gir as serras
do in te ri or onde as suas ativi da des fo ram bem su ce di das, ten do-o
encon tra do, o gran de bo tâ ni co, já se nhor de re gu lar for tu na.

Entre os ho mens no tá ve is de São Pa u lo, men ci o na re mos em
pri me i ro lu gar os Andra das: três ir mãos cuja fa mí lia re si de em San tos.
São for ma dos pela Uni ver si da de de Co im bra, em Por tu gal, ten do recebido
os tí tu los de dou to res, em ju ris pru dên cia, fi lo so fia, e, o mais jo vem, em
ma te má ti ca.

José Bo ni fá cio, o mais ve lho, de po is de for ma do, per cor reu
durante onze anos os pa í ses da Eu ro pa se ten tri o nal, em vi a gem de pesqui -
sas ci en tí fi cas, cu jos re sul ta dos pre ten dia pu bli car no Bra sil. Vol tan do a
Por tugal, foi no me a do pro fes sor de me ta lur gia em Co im bra e de
medi ci na em Lis boa. Enquan to se ocu pa va do ma gis té rio, pu bli cou di versos
tra ba lhos de gran de mé ri to, den tre os qua is ci ta re mos uma dis ser ta ção
sobre “A ne ces si da de do plan tio de no vos bos ques em Por tu gal, par ti cu -
lar men te de pi nha is nos are i a is de be i ra-mar”. Sem va lor foi pos to à
prova quan do por oca sião da in va são de Por tu gal, che fi ou um ba ta lhão
in te gra do por es tu dan tes dis pos tos a se opo rem à in va são na po leô ni ca.
Em 1819 vol tou ao Bra sil com tem po de che fi ar o mo vi men to da
Indepen dên cia, como já ti ve mos oca sião de re fe rir.

Antô nio Car los re gres sou à pá tria logo de po is de ter mi na dos
os es tu dos. Em 1817, du ran te sua ges tão na qua li da de de ou vi dor de
Per nam bu co, foi pre so por cum pli ci da de com os pro mo to res de uma
re vol ta que lá es ta lou por aque la épo ca. Re me ti do para a Ba hia, per ma -
ne ceu qua tro anos na pri são. De mons tran do fi lan tro pia e in que bran tá vel 
ener gia de es pí ri to, ocu pou-se du ran te todo esse lon go tem po em mi nis -
trar aos seus com pa nhe i ros de prisão no ções de re tó ri ca, de lín guas
estran ge i ras e ele men tos ci en tí fi cos. Pos to fi nal men te em li ber da de, voltou
a São Pa u lo onde pou co de po is foi ele i to de pu ta do pela pro vín cia, junto 
às Cor tes de Lis boa. To mou pos se de seu novo car go e o con servou até
que a onda cres cen te de in sul tos e in vec ti vas con tra os bra si le i ras for çou 
a ele e di ver sos de seus co le gas, en tre os qua is se acha va Fe i jó, re nun ci a -
rem, em bar can do se cre ta men te para a Ingla ter ra. Che ga dos a Fal mouth
pu bli ca ram um ma ni fes to so le ne dos mo ti vos que os le va ram a aban do -
nar as Cor tes e de i xar Lis boa. Daí vol ta ram ao Bra sil.
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Mar tim Fran cisco, dos três o mais novo, so bres sa iu-se nos
estu dos e des de moço gran ge ou vá ri as hon ras po lí ti cas. Na or ga ni za ção
do pri me i ro go ver no im pe ri al foi fe i to Mi nis tro das Fi nan ças, e, nes se
pos to, pres tou à na ção re le van tes ser vi ços. Por essa oca sião seu ir mão
mais ve lho ocu pa va si mul ta ne a men te as pas tas de Mi nis tro de Esta do e
dos Estran ge i ros. A se guir fo ram os três Andra das ele i tos para a Assem -
bléia con vo ca da com o fim de ela bo rar a cons ti tu i ção do Impé rio.

Antes de ter mi na dos os tra ba lhos da Assem bléia, o Impe rador
foi in du zi do, pela co li ga ção de dois par ti dos da mino ria, a de mi tir o
Minis té rio Andra da e no me ar, para su ces so res, os re a lis tas. A vi go ro sa
opo si ção que os ir mãos de mis si o ná ri os or ga ni za ram ime di a ta men te
con tra os que os ha vi am su plan ta do, co lo cou tan to o novo Mi nis té rio
como o pró prio Impe ra dor em po si ção bas tan te em ba ra ço sa. Mul ti pli -
ca ram-se os ata ques e as re cri mi na ções até que o Impe ra dor se de ci diu
pela me di da ex tre ma de dis sol ver a Assem bléia à for ça.

D. Pe dro mon tou a ca va lo e di ri giu-se para a ci da de, à fren te
de uma for ça de ca va la ria, e, de po is de cer car o edi fí cio e as ses tar con tra 
ele bo cas-de-fogo, en vi ou o Bri ga de i ro-General Mo ra is para trans mi tir à 
Assem bléia a sua or dem de dis so lu ção ime di a ta. Ape sar dos pro tes tos,
os de pu ta dos que se ha vi am con ser va do em ses são du ran te a no i te toda, 
vi ram-se obri ga dos a se re ti rar. Antô nio Car los e Mar tim Fran cisco de
Andra da fo ram pre sos nas es ca das em com pa nhia dos Depu ta dos
Rocha e Mon te zu ma. José Bo ni fá cio foi tam bém ime di a ta men te de ti do
em sua pró pria re si dên cia e, to dos eles, sem ser ou vi dos, nem jul ga dos,
fo ram con du zi dos para bor do de um na vio que se apres ta va para lar gar
e trans por ta dos para a Fran ça.

Fez-se, as sim, um hi a to na car re i ra po lí ti ca dos Andra das.
Não foi, po rém, oci o sa a sua per ma nên cia na Eu ro pa. Co nhe ce do res
pro fun dos de vá ri as lín guas mo der nas, en tre ga ram-se com en tu si as mo
de ver da de i ros es tu dan tes, a es tu dos li te rá ri os e à com pa nhia dos doutos.

Em 1828, os dois ir mãos mais no vos re gres sa ram ao Rio de
Ja ne i ro, e, de po is de li ge i ra de ten ção na ilha das Co bras, fo ram anis ti a -
dos pelo Impe ra dor. Só em 1829 José Bo ni fá cio de i xou a Fran ça, de
regres so à pá tria. Teve, po rém, a in fe li ci da de de per der a esposa em
viagem. Fa le ceu no mar, pou cos dias an tes da che ga da. Con tu do seus
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des po jos fo ram tra zi dos à ter ra e aos seus fu ne ra is so le nes com pa re ceu
toda a cor te.

O al mi ran te fran cês, que o co nhe ce ra na Eu ro pa, cu mu lou-o
de aten ções, mas, José Bo ni fá cio pe diu-lhes que se abs ti ves se de fa zer
de mons tra ções por quan to não sa bia como se ria re ce bi do. To da via, logo
que foi co nhe ci da a che ga da do na vio, Cal mon, o mi nis tro das Fi nan ças
foi ime di a ta men te a bor do pres tar-lhe ho me na gem. Du ran te a en tre vis ta 
que o Andra da teve com o Impe ra dor, cons ta que este úl ti mo pro pôs
que se abra ças sem e es que ces sem o pas sa do. José Bo ni fá cio, po rém, teria
res pon di do com fir me za ro ma na que com o ma i or pra zer re ce bia o
abra ço, mas, ser-lhe-ia im pos sí vel es que cer o pas sa do.

O Impe ra dor ofe re ceu-lhe en tão um lu gar no Mi nis té rio, mas

ele o re cu sou ale gan do que ha via re gres sa do ao Bra sil para vi ver afas tado
da po lí ti ca. Ape sar de tudo, foi a José Bo ni fá cio en tão já avan ça do em
anos, que, por oca sião de sua ab di ca ção, o Impe ra dor con fi ou a tu te la
de seus fi lhos. Ti nha de mons tra do ao mo nar ca a fal si da de da que les que
o ha vi am le va do a re pu di ar jus ta men te os seus pri me i ros e mais de vo ta -
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dos ami gos. Por sua vez, atra vés de do lo ro sa ex pe riên cia, D. Pe dro ha -
via apren di do a apre ci ar o ver da de i ro pa tri o tis mo.

Mal che ga dos à sua pro vín cia na tal, Antô nio Car los e Mar tim
Fran cis co fo ram con du zi dos pelos seus com pa tri o tas a im por tan tes
cargos pú bli cos e des de en tão se con ser va ram sem pre em po si ção de
des ta que nos con se lhos na ci o na is. Man ti ve ram-se com fir me za e des te -
mor na de fe sa dos mes mos prin cí pi os que ad vo ga vam des de o iní cio de
sua vida pú bli ca.

Alguém dis se, e tal vez, com bas tan te pro pri e da de que, “quando
no po der, os Andra das eram ar bi trá ri os; fora dele eram fac ciosos;
tinham, po rém, idéi as ele va das e pro bi da de  ina ta cá vel”. Era ma ni fes to e 
elo giá vel o seu de sin te res se. Ri que zas e hon ra ri as, mu i tas ve zes es ti ve -
ram ao al can ce de suas mãos. Entre tan to, de i xa ram o po der sem co men -
das e em hon ra da po bre za. Fo ram sem dú vi da cen su rá ve is em mu i tos de 
seus atos; en tre tan to, le van do-se em li nha de con ta as cir cunstân ci as
críti cas do país, são des cul pá ve is mu i tos de seus er ros. Qu an do, em
avan ça da ida de, re ti rou-se da vida pú bli ca, José Bo ni fá cio pas sou a re si -
dir na pi to res ca ilha do Pa que tá, den tro da Baía do Rio de Ja ne i ro. Faleceu
em 1838, e, se exis te algo que em al tos bra dos cla me con tra a fal ta de
ini ci a ti va li te rá ria no Bra sil, é sem dú vi da o fato de não ter ain da vin do à 
luz ne nhum tra ba lho so bre tão emi nen te per so na li da de, nem, ao que
nos in for ma ram seus ir mãos, ha ver quem pen se em fa zê-lo.

Antô nio Car los e Mar tim Fran cis co são ora do res no tá ve is.
Este úl ti mo é cla ro, ex pres si vo e do ta do de dic ção per fe i ta. O pri me i ro é 
flu en te, im pe tu o so e às ve zes ex tra va gan te. Antô nio Car los ama a luta,
e, pou cas fo ram as ques tões pro pos tas à Assem bléia Na ci o nal que não
ti ves sem sido ob je to de sua per cu ci en te aná li se ou pul ve ri za das pela sua
re tó ri ca es ma ga do ra, fla me jan te. Suas ora ções es tão re ple tas de lin das
pas sa gens de po e tas fran ce ses, es pa nhóis, ita li a nos e in gle ses, e, quan do
de ba tia ques tões de ju ris pru dên cia ou di plo ma cia, as ci ta ções que cos tu -
ma va fa zer re ve la vam co nhe ci men to crí ti co dos au to res bri tâ ni cos es pe -
ci a li za dos nes ses as sun tos. Para dar idéia de sua elo qüên cia, tra du zi mos
ao aca so par te de um dis cur so que pro nun ci ou em 1839, na Assem -
bléia-Geral do Rio de Ja ne i ro, re la ti va men te à de ba ti da ques tão de se rem 
ou não as sa la ri a dos mer ce ná ri os es tran ge i ros para cons ti tu ir o exér ci to
per ma nen te do Impé rio.
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De po is de ter ex pen di do pon de ro so ar gu men to, dis se ele: 
“Não de se jo ma çar a Casa. Já de mons trei que a pro vi dên cia é

an ti cons ti tu ci o nal, inú til, im po lí ti ca e avil tan te para a na ção.
“Vou ter mi nar. Con tris ta-me pen sar que tal me di da pos sa ser

apro va da. Tal a aver são que nu tro con tra ela que che go a pen sar que, se
for san ci o na da, al guns de nos sos con ci da dãos sen ti rão de se jo de
abando nar a ter ra de seu ber ço; aban do nar, ía mos di zen do, uma na ção
de gra da da. To da via, não pode esta lín gua pro fe rir tal in cre pa ção nem
este co ra ção ad mi tir ta ma nha afron ta ao povo bra si le i ro.

“To das as no i tes, quan do em meu leito hu mil de pro cu ro
repou sar, dou gra ças a Deus por ter nas ci do nes te solo aben ço a do, num
país onde a ino cên cia e a li ber da de eram con di ções na tu ra is e de onde
tem po ra ri a men te se afas ta ram ante a apro xi ma ção das fér re as al ge mas
da escra vi dão que Ca bral, seu aci den tal des co bri dor, im por tou de en volta
com a ci vi li za ção ta ca nha de Por tu gal.

         Eis, des co bre is Ca bral os Bra sis não bus ca dos 
          C’os sal ga dos ves ti dos go te jan do,
          Pe sa do be i jas as dou ra das pra i as,
          E ás Gen tes que te hos pe dão, ig na ras
          Do Vin dou ro, os gri lhões lan ças,
          Mi se ran dos! Então a li ber da de,

          As asas são man cha das de ba i xa tyra nia 
          Sen tou isen ta pe los ares li vres.

“E as sim, uma sé rie in fa me de leis opres si vas e pros cri ções
im pos tas so bre os nos sos po bres an te pas sa dos sem dú vi da ain da hoje
pe sa ri am so bre nós se dela não ti ves se pou pa do nos sa Inde pen dên cia!
Per mi tam-me as si mi lar uma co in ci dên cia no tá vel. Ama nhã ce le bra-se o
aniver sá rio des sa in de pen dên cia – acon te ci men to dig no de ser  lem brado. 
Hoje ten ta-se um pas so que, a ser bem su ce di do, em pa na rá todo o seu
bri lho e apa ga rá o mais belo qua dro de nos sa his tó ria.

“Como é que se con ce be que, ten do sido ca pa zes de sa cu dir o 
jugo da do mi na ção es tran ge i ra sem o au xí lio de tro pas mer ce ná ri as, não  
te re mos for ças para su fo car a re be lião de den tro  de nos sas fron te i ras?
Ver gonho sa re fle xão. Será esse Ben to Gon çal ves al gum aven tu re i ro
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euro peu? Não! É bra si leiro como nós e me nos que nin guém po de rá
resis tir aos bra si le i ros.

“O meu co ra ção está re ple to de sen ti men tos, mas fa lha-me a
língua, na ex pres são do pen sa men to. Se pas sar essa lei nada mais me res ta rá 
fa zer que es con der o ros to e cho rar e sus pi rar na lin gua gem de Mo o re :

            “Alas, for my country! Her pri de is gone by,
                       And that spi rit is bro ken which ne ver would bend:
                  O’er the ruin her chil dren in se cret must sigh – 
                  For  ’tis tre a son to love her, ’tis de ath to de fend.” 

Ínti mo amigo e cor re li gi o ná rio po lí ti co de Antô nio Car los é o
Sr. Álvares Ma cha do, ou tro ve lho pa u lis ta igual men te fa mo so pela sua
elo qüên cia es pon tâ nea e apa i xo na da. O tre cho que a se guir tra du zi mos,
ex tra í do de um de seus dis cur sos na Câ ma ra dos De pu ta dos, dá bem
idéia do or gu lho re gi o nal dos pa u lis tas e de seu sen ti men to de in de pendência.
“Como”, dis se ele, “pode a ad mi nis tra ção atu al pre ten der nos in ti mi dar,
a nós que ja ma is nos ren de mos ao fun da dor do Impé rio? Fala mos a
lingua gem da li ber da de, da jus ti ça e da ver da de a um rei e a des cen dentes
de reis.

“Cer ta vez pre ten deu-se ela bo rar nos sa cons ti tu i ção se gun do
os mol des monár qui cos, e, para tan to, in su flou-se a in tri ga nas pro víncias.
De que lin guagem usa mos en tão? ‘Se nhor’ dis se mos ao mo nar ca,
‘po dereis im plan tar o des po tis mo na pro vín cia de São Pa u lo, mas, será
so bre os os sos do úl ti mo de seus fi lhos.”

Ou tro des ta cado mem bro da le gis la tu ra pro vin ci al de São
Paulo, era Ver gue i ro, se na dor do Impé rio. Esse ca va lhe i ro, por tu guês de
nas ci men to, há mu i to que se tor nou no tá vel no Bra sil. Antes da Inde -
pendên cia da co lô nia era de pu ta do às Cor tes de Lis boa, onde se dis tinguiu
de seus co le gas pela ma ne i ra fran ca e de sas som bra da pela qual defen dia
os in te res se e as prer ro ga ti vas de sua pá tria de ado ção. Pos te ri or men te,
no Se na do bra si le i ro, man te ve a sua re pu ta ção de ba ta lha dor emé ri to e
sin ce ro ami go das ins ti tu i ções li be ra is. De sem pe nhou pa pel impor tan te
du ran te os acon te ci men tos que cul mi na ram com a ab di cação do pri me i ro
Impe ra dor, e, como já fi cou dito, foi no me a do che fe da pri me i ra
Regên cia pro vi só ria.

Re mi nis cên ci as de Vi a gens e Per ma nên cia no Brasil  247



Du ran te uma de nos sas vi si tas à Assem bléia Pro vin ci al de São 
Pa u lo, esse ilus tre ho mem pú bli co pro nun ci ou lon go e in te res san te dis -
cur so so bre a re vol ta es ta la da em Vila Fran ca.

As ses sões des se cor po le gis la ti vo re a li za vam-se numa de pen -
dên cia do Co lé gio dos Je su í tas, de há mu i to ada pta do para edi fí cio pú blico. 
Não cos tu má va mos fre qüen tar as si du a men te os de ba tes, mas, di ver sas
das vi si tas que fi ze mos à Assem bléia nos fo ram mu i to in te res san tes.
Qu er-nos pa re cer que ne nhum ou tro le gis la ti vo pro vin ci al po de rá apre -
sen tar ma i or soma de sa ber, ex pe riên cia e ta len to que o de São Pa u lo.
No pe río do a que nos re fe ri mos, Mar tim Fran cis co de Andra da ocu pa va 
a pre si dên cia e to ma vam par te nos tra ba lhos os Srs. Antô nio Car los,
Ver gue i ro, Álva res Ma cha do, Ra fa el To bi as, os bis pos de São Paulo e
Cu i a bá, Mou ra, o bis po ele i to do Rio de Ja ne i ro, e vá ri as ou tras per so na -
li da des de des ta que.

Ao fin dar uma das ses sões ti ve mos o pra zer de tra var co nheci -
men to com di ver sos des ses ca va lhe i ros, em um sa lão con tí guo ao dos
de ba tes, ten do, nes sa oca sião, per ce bi do ne les ca lo ro sos sen ti men tos
ame ri ca nis tas e gran de in te res se pe los as sun tos nor te-americanos.

Antô nio Ma ria de Mou ra era con si de ra do o le gí ti mo re -
pre sen tan te dos in teres ses  ecle siás ti cos jun to ao le gis la ti vo. Esse
clé ri go ha via con quis ta do gran de no to ri e da de du ran te os anos ime -
di a ta men te an te ri o res. Fora no me a do pelo go ver no im pe ri al para
reger a di o ce se do Rio de Ja ne i ro, que por essa épo ca se acha va dispo ní vel.
Mal sa tis fe i to com a no me a ção, por mo ti vos para nós des co nhe ci -
dos, o Papa re cu sou-se con sa grá-lo. Essa cir cuns tân cia deu mo ti vo
para lon gas ne go ci a ções di plo má ti cas que che ga ram a ame a çar as
boas re la ções en tre o Bra sil e a San ta Sé. Du ran te mu i tos anos questões
dessa na tu re za eram fre qüen te e li vre men te dis cu ti das na Assem bleia,
e, du ran te os de ba tes era co mum ou vi rem-se ex pres sões não mu i to
reveren tes com re la ção à Sua San ti da de e se rem tra zi dos à ba i la fatos
sur pre en den tes. Por exem plo, um re ve ren do sa cer do te, fa lan do
sobre o as sun to, alu diu a cer ta ob je ção ca nô ni ca con tra esse can di -
da to que, – dis se ele – era ge ral men te co nhe ci da, qual seja a ile gi ti -
mi da de de sua ori gem: “Tra ta-se, po rém, de uma ques tão de so me -
nos, de vez que já foi pos ta de lado com re la ção a dois dos atu a is
bis pos do Impé rio. Esse ca va lhe i ro, po rém, as si na ra um do cu men to 
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em que se de cla ra va con trá rio ao ce li ba to obri ga tó rio do sa cer do te,
e, quan do in ter pe la do por Sua San ti da de, sobre o as sun to, recusou-se dar
ex pli ca ções. 34

Qu an to mais era o as sun to dis cu ti do, tan to mais se di la ta vam
as di fe ren ças. O Papa não que ria se afas tar de seu pon to de vis ta e os
bra si le i ros es ta vam re sol vi dos a não ace i tar im po si ção do Va ti ca no.

A idéia de tor nar a igre ja bra si le i ra in de pen den te de Roma foi  
aven ta da mais de uma vez e já ia ga nhan do pres tí gio en tre o povo. A
ques tão, po rém, só foi con sidera da sob o pon to de vis ta po lí ti co.
Portan to, era as sun to que só ao go ver no com pe tia re sol ver da ma ne i ra
mais prá ti ca pos sí vel.

Quando da for ma ção de um novo Mi nis té rio, pro cu ra ram
satis fa zer Mou ra, in du zin do-o a de sem ba ra çar o ca mi nho. Re sol veu,
final men te o bis po ele i to, a de sis tir de suas pre ten sões e de i xar o pos to
que não poderia pa ci fi ca men te ocu par. O caso teve en tão so lu ção pronta e 
fá cil. O go ver no fez nova no me a ção que foi apro va da pelo Papa e agra -
ci ou o can di da to de sis ten te com o tí tu lo e as dig ni da des de bis po in par -
ti bus in fi de li um. Ao tem po em que o co nhe ce mos, o pa dre Mou ra não
apa ren ta va mais que trin ta e cin co anos de ida de. Suas ma ne i ras eram
afá ve is e sua pro sa in te res san te. Di zi am ser ele o au xi li ar con fi den te e
con se lhe i ro do ve lho bis po de São Pa u lo. Ti nha  se ocu pa do de po lí ti ca
por mu i tos anos e pro va vel men te as sim con ti nu a ria de vez que tais ati vi -
da des não eram de for ma al gu ma in com pa tí ve is com os seus de ve res de
bis po in par ti bus.

Ti ve mos a hon ra de mais de uma en tre vis ta com o ex-regente 
Feijó. A pri me i ra re a li zou-se em S. Pa u lo, em com pa nhia de um seu
ín ti mo ami go, na sala in fe ri or de uma gran de casa onde se acha va
hospe da do.

Não hou ve ceri mô nia. Pa re cia que sua re ve rên cia es ti ve ra
deitado numa al co va con tí gua e se le van ta ra apres sa da men te para nos
re ce ber. Não tra zia ves tes ecle siás ti cas. De fato, ves tia uma rou pa de
algo dão lis ta do que não pa re cia nova e sua bar ba pa re cia por de ma is
cres ci da para lhe per mi tir que se sen tis se con for tá vel em dia tão quen te.
Fe i jó  era ba i xo e cor pu len to, apa ren ta do ses sen ta anos de ida de, mas,
de com ple i ção ro bus ta e fe i ções sa u dá ve is. Sua ca be ça e seus as pec tos
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tra zi am a mar ca da in te li gên cia e da vam-lhe uma ex pres são de be ne vo -
lência, con quan to hou ves se algo em seu olhar que jus ti fi cas se a ob serva ção
que nos ha vi am fe i to, an tes da en tre vis ta, de que ele ti nha “uma ex pressão
fe li na”. Sua con ver sa era flu en te e mu i to in te res san te. Nos so com pa nheiro
dis se-lhe que lhe ha vía mos pro pos to diver sas ques tões re la ti vas aos
costu mes do cle ro e ao ní vel cul tu ral e re li gi o so do país. Pôs-se en tão
ele a te cer con si de ra ções so bre es ses as sun tos, de mons tran do não pe -
que no abor re ci men to com o atu al es ta do de cou sas, es pe ci al men te com
re la ção ao cle ro. Afir mou que “di fi cil men te se en con tra va em toda a
pro vín cia um pa dre que cum pris se os seus de ve res como man da a Igre -
ja, es pe ci al men te, com re la ção à ins tru ção re li gi o sa das cri an ças, no dia
do Se nhor.

Esta va em vés pe ras de vi a gem para Itu e Cam pi nas, e, ten do
sido in ter ro ga do quan to ao dia da par ti da, res pon deu: “Di zem que no
do min go”: as sim in di can do que nem mes mo ele ti nha gran de res pe i to
pelo dia do Se nhor. Ou tra vez pro cu ra mo-lo em sua re si dên cia, no Rio
de Ja ne i ro, du ran te a ses são do Se na do, ao qual per ten ceu e pre si diu
duran te lar go pe río do. Era pela ma nhã, e, ao en trar mos, en con tra mo-lo
só em seu lo cu tó rio, aten to so bre o bre viá rio, pro va vel men te no exer cí -
cio de suas de vo ções ma tu ti nas. Ao lado, na mesa que en tão ocu pa va,
es ta va uma faca de pon ta, das que já ti ve mos oca sião de des cre ver, den -
tro de sua ba i nha de pra ta. Ofe re ce mos-lhe exem pla res de alguns tra ba -
lhos que tí nha mos aca ba do de pu bli car em lín gua por tu guesa, para cir cu la -
ção no país. Re ce beu-os mui cor tes men te e logo en trou a tratar de di -
ver sos pla nos para me lho rar o es ta do re li gi o so do Bra sil. Demons tra va 
po rém, pou ca con fi an ça e me nor von ta de de se aba lan çar a no vas ten ta -
ti vas, de vez que por di ver sas ve zes fo ram frus tra dos os seus pro je tos
nes se sen ti do. Tão pou co estímu lo ha via ele, de fato, encon tra do en tre
os seus co le gas, que se sen ti ra ten ta do a com pa rar alguns de les ao ca -
chor ro na man je dou ra, que nem pra ti ca va o bem, nem de i xa va que os
ou tros o fi zes sem.

Fe i jó é um ho mem no tá vel. Da mes ma for ma que mu i tos
outros mem bros do cle ro bra si le i ro, ini ci a ra-se bem cedo na vida po lí tica,
pon do de lado a prá ti ca dos de ve res sa cer do ta is. Já nos re fe ri mos ao seu 
aban do no das Cor tes por tu gue sas, às qua is ha via sido ele i to du ran te o
re i na do de D. João VI.
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De po is do es ta be le ci men to do go ver no in de pen den te no
Brasil, tor nou-se mem bro pro e mi nen te da Câ ma ra dos De pu ta dos. Certa
vez, du ran te os de ba tes, ou viu uma pro po si ção que mu i to o cho cou,
“que o cle ro bra si le i ro não es ta va obri ga do ao ce li ba to”. To da via, ten do
sido pro fe ri da por um ca va lhe i ro de gran de sa ber e pro bi da de, essa
afirma ti va em pol gou-lhe a aten ção. Mais tar de, re fle tin do so bre os meios
de refor mar o cle ro e exa mi nan do os ana is do Cris ti a nis mo, con venceu-se
não só de que aque la de cla ra ção es ta va cer ta como ain da de que a fon te
co mum dos mais acer bos ma les que afli gi ram essa im por tan te clas se, era 
o celibato com pul só rio. Foi en tão que, na qua li da de de mem bro da
Comis são de Ne gó ci os Ecle siás ti cos, expôs à casa suas vis tas sobre o
as sun to, em for ma de re la tó rio da mi no ria. 

Nes se do cu men to pro pôs “que des de que o ce li ba to não era
im pos to ao cle ro pela lei divina, nem cons ti tu ía de ter mi na ção apos tó li ca,
mas, pelo con trá rio, era a ca u sa de gra ves imo ra li da des no seio da clas se, 
a Assem bléia de via re vo gar as leis que o im pu nham e no ti fi car o Va ti cano
da ne ces si da de de sus pen der as pe na li da des ecle siás ti cas con tra o
matri mô nio dos clé ri gos, sen do es tas anu la das, caso não fos sem abo lidas
pela San ta Sé, den tro de cer to tem po.”

Como era na tu ral, uma pro pos ta des sa or dem par tin do de tão 
emi nen te sa cer do te, em pol gou a aten ção ge ral. Para sur pre sa de mu i ta
gen te, foi ela re ce bi da com gran de sim pa tia tan to pelo cle ro como pelo
povo. Essas cir cuns tân ci as, ali a das às suas con vic ções re la ti vas à no ção
do de ver, le va ram o au tor a ex pla nar sua opi nião mais lon ga men te, na
for ma de um tra ta do sis te ma ti za do. Foi as sim que sur giu o seu fa mo so
li vro so bre o Ce li ba to do Sa cer dó cio. Extra í mos o tre cho se guin te da crí ti ca
ao tra ba lho aci ma, fe i ta por cer to es cri tor no tá vel: “Tra ta-se de uma
autên ti ca no vi da de, no mun do li te rá rio. Na ver da de, nada mais po de mos 
di zer que, o li vro en cer ra, sem dú vi da, os me lho res ar gu men tos ja ma is
co or de na dos em país ca tó li co ou pro tes tan te, con tra o ce li ba to obri ga -
tó rio dos pa dres e das fre i ras. Expõe tudo quan to di ria um pro tes tan te e 
tudo o que um pa dre ca tó li co, a des pe i to de to dos os pre con ce i tos, é
cons tran gi do a di zer de uma im po si ção cru el, con trá ria à na tu re za e à lei 
imu tá vel do Cri a dor todo po de ro so.”

O au tor é um mes tre em eru di ção ca tó li ca, an ti ga e mo der na,
em di re i to ca nô ni co, e nos ve lhos es cri tos, e, para nós, não se ria ad mi ra -
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ção se al gum seu co le ga da Amé ri ca ou da Eu ro pa des se a pú bli co algo
que se pa re ces se com uma res pos ta ra ci o nal à “DEMONSTRAÇÃO
DA NECESSIDADE DE ABOLIR O CELIBATO CLERICAL,
FEITA PELO PADRE FEIJÓ”.

Ape sar dos vi o len tos ata ques con tra ele di ri gi dos com re la ção 
a essa sur pre en den te ten ta ti va de ino va ção, foi mais tar de guin da do aos
mais ele va dos pos tos do país, ten do sido su ces si va men te no me a do
minis tro de Esta do, re gen te do Impé rio e se na dor per pé tuo.

Além dis so foi, pelo go ver no im pe ri al, no me a do bis po de
Ma ri a na, di o ce se que abran gia toda a rica e im por tan te pro vín cia de
Minas Ge ra is. Não quis, po rém, ace i tar essa dig ni da de, e, de i xan do a
Regên cia, vol tou à sua fa zen da, al gu mas mi lhas dis tan te de São Pa u lo,
onde re si dia du ran te nos sa vi si ta à Pro vín cia.

De po is dis so, sua sa ú de co me çou a de cli nar, ten do-lhe sido
con ce di da uma pen são de qua tro con tos de réis por ano, em aten ção aos 
re le van tes ser vi ços pres ta dos à na ção. Mor reu em 1843.
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Ca pí tu lo XIX

ESCOLA LANCASTERIANA – A MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO 
– PASSEIO A SÃO BERNARDO – EX-PRESIDENTE DE MATO
GROSSO – A DESCIDA DA SERRA – NOTÍCIA DE SANTOS –
VISITA A SÃO VICENTE – VIAGEM DE REGRESSO AO RIO DE
JANEIRO

Visi ta mos, final men te, an tes de de i xar a ci da de de São Pa u lo, o
Hospi tal da Mi se ri cór dia e a prin ci pal es co la pri má ria do lu gar. Esta era
po si ti va men te a mais flo res cen te que ti ve mos oca sião de ver no Impé -
rio. Ti nha cen to e cin qüen ta e seis alu nos, na sua ma i o ria, bran cos, mas
os li ge i ros sal pi cos com que al guns mu la ti nhos e ne gri nhos pon ti lha vam 
a ga ro ta da, em pres ta vam cer ta va ri e da de. Os alu nos das di ver sas clas ses
res pon di am com vi va ci da de e in te li gên cia às per gun tas que se lhes pro -
pu nham, de mons tran do as sim o seu bom adi an ta men to. Vi go ra va en tão 
o sis te ma lan cas te ri a no.35 O que mais nos agra dou, en tre tan to, é que
para o en si no de le i tu ra ado ta vam em aula uns car tões con ten do tre chos 
das Escri tu ras. Fo ram es co lhi das para isso pas sa gens bas tan te apro pri a das

35 Sis te ma de en si no in ven ta do pelo fa mo so pe da go go in glês Lan cas ter (1778-1838)
que con sis te, prin ci pal men te, em uti li zar os alu nos mais adi an ta dos como
“monito res” para en si nar os mais atra sa dos. (R. B. de M.)



ao de sen vol vi men to dos pe que nos le i to res, e tal sis te ma não po de ria de i xar 
de exer cer a mais be né fi ca in fluên cia não só so bre os co ra ções dos pe ti -
zes como so bre os seus es pí ri tos.

O Hos pi tal da Mi se ri cór dia está lin da men te co lo ca do, fora da
ci da de, na es tra da de San tos, em lu gar des cam pa do que, por um erro de
vi são es ta va para ser aban do na do em tro ca de ou tro mu i to me nos fa vo -
rá vel, pró xi mo à ci da de, onde es ta vam cons tru in do pa vi lhão bem ma i or. 
Eram onze os do en tes, dois ho mens e nove mu lhe res. Infor mou-nos o
di re tor que as mu lhe res se man ti nham sem pre em pro porção mu i to
maior. De i xa mos com ele dois exem pla res do Novo Tes ta men to para
uso dos in ter na dos que sou bes sem ler.

Além des ta ins ti tu i ção, ha via, do ou tro lado da ci da de, o
Hos pital dos Lá za ros, com 26 en fer mos ata ca dos des sas mo lés ti as cu tâ -
ne as que em mu i tos ca sos se as se melham à le pra. Tais do en tes não
podem se imis cu ir com o povo. Em ge ral, po rém, não su por tam a prisão,
e, fre qüen te men te, es tão ame a çan do de fu gir para se ins ta la rem à be i ra
dos ca mi nhos onde vi ve rão da ca ri da de pú bli ca.

Che gou fi nal men te o dia em que tínhamos de de i xar São
Paulo em com pa nhia de di ver sos ou tros vi a jan tes. Par ti mos à no i te, com 
a in ten ção de per no i tar em São Ber nar do. Dis tan ci a dos dos com pa nheiros,
fi ze mos uma rá pi da di gres são para to car na fa zen da de D. Ger tru des, no 
Ipi ran ga. Essa pro pri e da de era uma das mais ri cas e pro du ti vas des sa se -
nho ra. Pro du zia pês se gos, ma çãs e ou tras fru tas co muns ao país, que,
cul ti va das tão per to da ci da de, eram fa cil men te ven di das. Fa bri ca vam
tam bém aí gran de quan ti da de de ga ra pa, o suco da ca na-de-açúcar, sim -
ples, e em es ta do de fer men ta ção par ci al. Essa be bi da é mu i to apre ci a da
e usa da nes ta re gião do Bra sil. Vêem-se cons tan te men te pelas ruas,
mulhe res com gran des po tes de bar ro à ca be ça, ou ao lado, quan do senta -
das, ven den do ga ra pa. Ape sar da no to ri e da de e pro du tivi da de des sa
fazen da suas cons tru ções eram rús ti cas e as cul tu ras es ta vam em com -
ple to des le i xo, tal como ne nhum por tu guês, fe i tor de es cra vos, to le ra ria.

Reto man do a es tra da, quan do sur gi ram os nos sos com pa -
nheiros, fo mos in for ma dos de que ha vía mos sido pro cu ra dos por uma
se nho ra. A es po sa do nos so hos pede i ro, em São Ber nar do, es ta va de
viagem para São Pa u lo, acom pa nha da de três pes so as, e, não se ten do
esque ci do da reunião so ci al em que tra va mos co nhe ci men to com
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sua fa mí lia, encon trando os ca va le i ros, per gun tou pelo Se nhor Da ni el.
Essa se nho ra poderia já ter seus cin qüen ta anos, mas, ain da con ser va va
todo o ful gor da mo ci da de. Usa va uma lin da pe li ça guar ne ci da com
tufos e um lar go cha péu do Chi le de fen dia dos ra i os do sol seu ros to
gran de, mas for mo so. Mon ta va, com ar re i os de se nho ra, uma das mais
lin das mu las de que te mos lem bran ça e re ve la va-se in te i ra men te se nho ra 
da arte de ca val gar, a que se ha bi tu a ra des de a in fân cia. Nos sa mon ta ria
con se guiu man ter o lu gar com que fo mos hon ra dos, à di re i ta da Se nhora, 
e, sen do ela bas tan te co mu ni ca ti va e des tra, a vi a gem para São Ber nar do
foi rápida e in te res san te. A cer ca de me ta de do ca mi nho, en con tra mos
seu fi lho, mon tan do um lin do ca va lo pre to. Ade rin do à co mi ti va esse
ca va le i ro veio au men tar-lhe o interes se e o gar bo. Che ga mos às 7 da
noite, e, ao ape ar mos, fo mos cor di al men te re ce bi dos pelo Se nhor B.
que apa re ceu en vol to em um pon cho branco, todo or na men ta do, de
fabri ca ção in dí ge na. Aco lheu seus hós pe des com gran de ama bi li da de.

Os atra ti vos do se rão fo ram gran de men te au men ta dos com a
pre sen ça do Ilus trís si mo e Exce len tís si mo Se nhor Antô nio Pe dro
d’Alencastro, ex-presidente de Ma to-Grosso, ca va lhe i ro ao qual tí nha -
mos sido apre sen ta dos em casa do Se nhor Ra fa el To bi as e que ago ra,
em com pa nhia de seus fi lhos, cuja mãe ha via fa le ci do re cen temente,
estava a ca mi nho de San tos. Era na tu ral do Rio Gran de do Sul, alto, de
apa rên cia do mi na do ra e fa la va em lin gua gem ex tra or di na ri a men te apu -
ra da. Suas in for ma ções es pon tâ ne as com re la ção à pro vín cia que ti nha
go ver na do re cen te men te, fo ram mais comple tas que as de qual quer
livro que nos foi dado con sul tar. A ele e aos re la tó ri os de dois de seus
su ces so res ime di a tos, de ve mos mu i tas das in for ma ções que se en con -
tram em ou tra par te des te tra ba lho.

Bem cedo, na ma nhã se guin te, os nos sos com pa nhe i ros ini ci -
a ram os pre pa ra ti vos para a des ci da da ser ra. De po is de ter mos to dos
mon ta do e car re ga do os mu a res, a ca ra va na pa re cia enor me. Em tudo e
por tudo o ca mi nho apre sen ta va as pec to se me lhan te ao que ha vía mos
no ta do quan do su bi mos. Che gan do ao topo da ser ra de mo ra mo-nos um 
pou co apre ci an do a vis ta mag ní fi ca que de lá se des cor ti na, abran gen do
terra e mar. De po is ape a mos e fo mos des cen do a pé, para co li gir es pé cimes
bo tâ ni cos e exa mi nar vá ri os exem pla res in te res san tes que en con tra mos
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em di fe ren tes al ti tu des. Foi ao pé des sa mon ta nha que Bur chell,36 o bo -
tâ ni co in glês re si diu por mu i to tem po numa ca ba na so li tá ria da qual par -
tia para suas ex cur sões à pro cu ra do que ha via de belo e raro no mun do
ve ge tal. Gran des gru pos de imi gran tes ale mães tra ba lha vam no “al te ra -
do” [Su po mos que o au tor te nha que ri do es cre ver “ater ra do”, ou ater ro. 
N. do T.] que vai de Cu ba tão a San tos.

Du ran te o per cur so des se dia, es ti ve mos qua se sem pre em
com pa nhia de um bra si le i ro, re si den te em San tos, cuja casa fi ca va no
topo de um mor ro, a ex tre mi da de da ci da de, de onde se avis ta va toda a
po vo a ção. Insis tiu para que o acom pa nhás se mos até lá. Ten do che ga do
an tes dos com pa nhe i ros, ace di ao seu con vi te e, des sa po si ção mag ní fi ca 
exa mi na mos toda a ci da de.

San tos dis tin gue-se mais pelo seu co mér cio, como por to de
mar da pro vín cia que pela be le za de sua si tu a ção ou pela ele gân cia  de
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36 Wil li am John Bur chell, cé le bre na tu ra lis ta e ex plo ra dor in glês, nas ci do, pro va vel -
men te, em 1782 e fa le ci do em 1863. Ini ci ou sua lon ga car re i ra ci en tí fi ca na ilha de 
San ta He le na, onde re si diu de 1805 a 1810. Daí par tiu para uma sé rie de vi a gens
pela Áfri ca do Sul. De vol ta à Ingla ter ra pu bli cou em 1822 dois vo lu mes fa mo sos
hoje em dia pela be le za das ilus tra ções, onde deu a co nhe cer o re sul ta do de suas
viagens. Em mar ço de 1825 em bar cou para o Bra sil, onde che gou em ju lho, depois
de uma de mo ra de dois me ses em Lis boa. Fi cou na ca pi tal do Impé rio até setembro
de 1826 co lhen do ma te ri al de his tó ria na tu ral, fa zen do obser va ções me te o roló gi -
cas e as tro nô mi cas e exe cu tan do uma sé rie de de se nhos que ser vi ram para Ro bert 
Bur ford pin tar o seu cé le bre pa no ra ma do Rio. Vi si tou os ar re do res da capi tal, a
pro vín cia de Mi nas e em bar cou para San tos. Insta lou-se du ran te dois me ses no
meio do mato, num ran cho per to de Cu ba tão an tes de su bir a ser ra para S. Pa u lo.
Aqui pas sou sete me ses e se guiu para Go iás, de onde al can çou a ci da de de Pará,
embar can do para a Ingla ter ra, em ju nho de 1829. Du ran te essa lon ga vi a gem recolheu
enor me co le ção de his tó ria na tu ral. O rei da Prús sia man dou ofere cer-lhe, a tro co 
de uma pensão vi ta lí cia, a com pra de tudo quan to trou xe ra para o mu seu de
Berlim, com a con di ção de ali fi xar re si dên cia e pu bli car o re sultado de seus tra ba -
lhos. Bur chell re cu sou. Pre ten dia edi tar sua obra na Ingla ter ra. Infe liz men te não
pôde. De po is de sua mor te, gran de par te de suas co le ções, in clu si ve os ma nus critos,
fo ram do a dos ao Kew Gar den, onde se en con tram. 
Bur chell não era so men te ex ce len te na tu ra lis ta, mas gran de de se nhis ta e bom mú -
si co. É de se la men tar que os re sul ta dos de seus tra ba lhos so bre o Bra sil não te -
nham ja ma is sido pu bli ca dos.
                           (R. B. de M.)



seus pré di os. É cons tru í da no ve lho es ti lo por tu guês, com ca sas de pedra
ali nha das ao lon go de ruas es tre i tas mal cal ça das e su jas. Tem três con -
ven tos e uma Mi se ri cór dia que é a mais an ti ga do im pé rio. Há ain da em
San tos um ve lho Co lé gio de Je su í tas que, des de a ex pul são des sa or dem
vem ser vin do su ces si va men te de quar tel e pa lá cio para os pre si den tes da 
pro vín cia, quan do es tes se de ci dem a ocu pá-lo.

Mu i tas são as ca sas de co mér cio es tran geiras aí ins ta la das e
fazen do prós pe ro ne gó cio. Entre es sas ci ta re mos a do côn sul
norte-americano, onde re ce be mos a mais ca ri nho sa hos pi ta li da de. Santos é
ain da a ci da de de ori gem e re si dên cia da fa mí lia Andra da. Já pro pu se ram 
que se lhe des se o nome de Bo ni fá cia, em hon ra a José Bo ni fá cio de
Andra da, “O Frank lin do Bra sil”.

De San tos, fi ze mos uma ex cur são, em com pa nhia de um
jovem ar tis ta, a São Vi cen te, o ve lho por to e ca pi tal da pro vín cia. A dis -
tân cia era de cer ca de seis mi lhas e o ca mi nho nada mais que um tri lho
ser pe an do por en tre cul tu ras e flo res tas, e, da mes ma for ma que mu i tas
ou tras es tra das pú bli cas, fe cha do de vez em quan do com por tões par ti -
cu la res. Tendo ven ci do cer ca de três quar tos da dis tân cia, ou vi mos
distinta men te o ma ru lhar das on das que, en tre tan to, não po día mos avistar
por que o ca mi nho cor ria em pa ra le lo com a pra ia. Fi nal men te, sa in do
do úl ti mo ca pão de mato, atin gi mos uma rua es tre i ta, la de a da por vá ri as
ca sas ve lhas e aban do na das. Com vin te e cin co ou trin ta me tros de
cami nha da, che ga mos ao fim des sa rua que se abre para o lar go cen tral
da vila. Em fren te es ta va a igre ja de onde par ti am dois ca mi nhos: um
em di re ção a um bra ço de mar, a cer ca de 300 me tros de dis tân cia e
outro para a bar ra, ou en tra da do por to, que se vê li vre men te à es querda.
No ân gu lo for ma do por es ses dois ca mi nhos di ver gen tes, ha via uma
velha casa de pe dra, não mu i to di fe ren te dos pré di os es co la res ru ra is da
Nova Ingla ter ra, na qual se acha ins ta la da a Câ ma ra Mu ni ci pal, ten do no 
porão a ca de ia pú bli ca com uma ja ne la gra de a da, so li tá ria. Alguns
passos à di re i ta vi am-se mon tes de ti jo los so bre os qua is an ti ga men te
ha via di ver sas cru zes. O ma de i ro de uma de las mar ca va ain da o lo cal da
igreja de San to Antô nio que caiu em ru í nas. Pró xi mo a esse pon to
conver sa mos com duas pes so as. Uma de las nos in for mou que não sa bia 
ler, mas, que ha via uma es co la no lu gar. De mos-lhe en tão di ver sas pu blicações 
pedin do-lhe que fi zes se che gar às mãos de pes so as que por elas se
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interes sas sem. Os fo lhe tos fo ram re ce bi dos com mos tras de gra ti dão, e,
a se guir, nos di ri gi mos para o pon to onde de sem bar ca ram os pri me i ros
po vo a do res, bem como os que ata ca ram. A pra ia é be lís si ma, mas, a en -
tra da do por to está de tal for ma obs tru í da que, nas ma rés ba i xas, di fi cil -
men te pas sa uma ca noa. Sen do va san te a maré, con se gui mos atin gir
umas pe dras dis tan tes onde fi ca mos por al gum tem po em si lên cio ou,
an tes, em in te res san te co ló quio com as águas que se es pra i a vam e es pu -
ma vam so bre a are ia.

São Vi cen te foi fun da da por Mar tim Afon so, em 1530. À en -
tra da da bar ra, dois na vi os in gle ses sob o co man do de Edward Fen ton,
fo ram ata ca dos, em 1582, por uma ar ma da es pa nho la. A ba ta lha ocor -
reu à no i te e de sen vol veu-se ao luar. Um dos na vi os es pa nhóis foi pos to 
a pi que e os in gle ses ma no bra ram e se fi ze ram ao lar go.

Em 1591 São Vi cen te foi in cen di a da por Ca ven dish, aven tu -
re i ro in glês, e, tal vez seja in te res san te dar mos a se guir um bre ve re la to
da ocor rên cia, se gun do Sout hey, para mos trar a es pé cie de acon te ci men -
tos que se de sen ro la vam por es sas ban das, há du zen tos e cin qüen ta anos 
pas sa dos.

Esse tal Ca ven dish, ten do dis si pa do os ha ve res de seu pai,
pen sou em re cons ti tuí-los atra vés da pi ra ta ria, e, du ran te uma vi a gem
que an te ri or men te fi ze ra ao re dor do mun do, co me teu tais bra va tas que
com elas che gou a tis nar os bri os da na ção in gle sa. Os re sul ta dos de
suas pi lha gens in du zi ram-no, po rém, a uma se gun da ex pe di ção. To da via
es ban jou tão ra pi da men te os pro ven tos da pri me i ra sor ti da, que par tiu
sem pro vi sões su fi ci en tes para a se gun da. Por isso, man dou dois de seus 
na vi os à fren te, para ata car e saquear a ci da de de San tos e lá fa zer pro vi -
sões. O povo foi sur pre en di do na igre ja ou vin do mis sa; ape nas um
homem ten tou re sis tir e esse mes mo foi mor to; os ou tros fo ram de ti dos 
no tem plo pelo res to do dia. Enquan to o vi ce-almirante e seus ho mens
se con ten ta vam com apre en der to das as re ser vas so bre as qua is con se -
gui ram lan çar mão, o povo não só apro ve i tou a oca sião para es ca par,
como ain da para re ti rar tudo quan to pu des se car re gar. Qu an do Ca ven -
dish che gou, oito ou dez dias mais tar de, en con trou a ci da de va zia e
aban do na da. Mu i tos ín di os fo ram ter com ele e ofe re cer sua ali an ça caso 
es ti ves se dis pos to a ba ter os por tu gue ses e fi car com o país para si. Tais
pla nos, po rém, não con vi nham a um pi ra ta e os sel va gens não qui se ram
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se ex por à vin gan ça de seus pri me i ros opres so res, ten tan do au xi li ar in di -
ví du os dos qua is não po de ri am es pe rar pro te ção.

A es qua dra aí per ma ne ceu di ver sas se ma nas sem nada con seguir,
e, fi nal men te, par tiu em con di ções mu i to pi o res que quan do che gou. Os 
pi ra tas in cen di a ram São Vi cen te e pros se gui ram para o Estreito de
Maga lhães. Não con se gui ram, po rém, atra ves sá-lo e fo ram di per sa dos
pe las con di ções at mos fé ri cas des fa vo rá ve is. Ca ven dish vol tou só, para a
cos ta bra si le i ra e de sem bar cou vin te e cin co de seus ho mens a cer ca de
três lé guas de San tos, com ins tru ções para apa nha rem al gu ma pro vi são
o mais ra pi da men te pos sí vel a fim de ali vi ar seus ca ma ra das do en tes e
es fa i ma dos. Des sa ex pe di ção, que foi or ga ni za da com os me lho res
homens de bor do, nem um só vol tou. Os ín di os re u ni ram-se e os
atacaram no mo men to em que se dis pu nham a vol tar para os na vi os.
Estra ça lha ram a to dos eles, com ex ce ção de dois que le va ram a San tos,
como pri sione i ros, en tran do na ci da de em tri un fo, com as ca be ças dos aba -
tidos. Logo de po is Ro e buck, um de seus in for tu na dos compa nhe i ros,
veio reunir-se a Ca ven dish. Os dois na vi os per cor re ram en tão a cos ta bra -
si leira, de pre dan do e des tru in do ca sas e plan ta ções, até, que, fi nal men te,
um pri si o ne i ro por tu guês com pro me teu-se a ori en tar os na vi os atra vés
da bar ra do Espí ri to San to, lu gar que os pi ra tas mu i to de se ja vam as sal -
tar, na es pe ran ça de lá en con trar tudo em abun dân cia. Essa ten ta ti va,
foi, po rém, ain da mais fu nes ta que a pri me i ra. Per de ram seus me lho res
homens e nada con quis ta ram. Aba ti do por es ses bem me re ci dos
reve ses, Ca ven dish de i xou a cos ta do Bra sil e mor reu em vi a gem de
regres so.

Con quan to São Vi cen te ti ves se sido re cons tru í da de po is da
destru i ção de Ca ven dish, per deu, em fa vor de San tos, sua pri ma zia
co mercial, e, para S. Pa u lo, as suas prer ro ga ti vas po lí ti cas.

Pró xi mo à pra ia en con tra mos uma fon te de água pura, sal ti -
tan do so bre uns res tos de al ve na ria e cer ca da por nu me ro sas la va de i ras
que ba ti am rou pa so bre as pe dras. Fo mos to mar água en quan to o Sr. B.
es bo ça va a pa i sa gem. De vol ta a San tos, ti ve mos opor tu ni da de de co li gir 
algumas plan tas cu ri o sas que en con tra mos pelo ca mi nho. Assim termi nou
uma das mais in te res san tes ex cur sões que fi ze mos du ran te a nos sa
perma nên cia na pro vín cia de São Pa u lo.
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Em San tos vi si ta mos uma gran de re fi na ção de açú car, o úni co 
es ta be le cimen to des sa es pé cie que vi mos no Bra sil. Da gran de quan tidade 
de açú car pro du zi da no país, a ma i or par te é con su mi da ou ex por ta da
no mesmo es ta do em que sai do en ge nho. Mu i to dele, en tre tan to, é
alvejado, con quan to sem pre em for ma de pó. Re gres sa mos ao Rio de
Jane i ro por um va por zi nho pre to e raso, cha ma do Pa que te do Nor te, a
bor do do  qual en con tra mos di ver sos co nhe ci dos cuja com pa nhia e
con ver sa, em “idi o ma na ci o nal” tor nou du pla men te in te res san te a nos sa 
vi a gem de re gres so. O tem po es ta va mag ní fi co e pu de mos ver em ple no 
dia to dos os por tos da es ca la. Cru za mos o tró pi co de Ca pri cór nio sem o 
saber e, qua ren ta e oito ho ras de po is de nos sa par ti da, lan çá va mos âncora
ao lar go de Vil le gag non, à es pe ra da vi si ta cos tu me i ra dos fun ci o ná ri os
por tuá ri os.

Aí deu-se, à luz do dia, uma cena mag ní fi ca, para quem gos ta
de ob ser var a na tu re za hu ma na. Entre os nu me ro sos pas sa ge i ros que se
agru pa vam no tom ba di lho, gran de par te ti nha vi a ja do sem pas sa por te.
O fun ci o ná rio vi si tan te in sis tia em re ce ber o pre ci o so do cu men to ou
impe dir  que de sem bar cas sem os que não o pos su ís sem. Entre tan to,
não era tão fá cil fa zer tais exi gên ci as com re la ção a uma mul ti dão in teira,
como o se ria se se tra tas se de um úni co fal to so, a bor do de um na vio
estran ge i ro. Eram bra si le i ros qua se to dos os que não ti nham pas sa por te, 
e, por tan to, es ta vam em con di ções de ob je tar, com al gum di re i to,
con tra a ve xa tó ria exi gên cia de li cen ça es pe ci al para se des lo ca rem de 
um porto para ou tro den tro dos li mi tes de seu pró prio país. Tor naram-se
em pouco tempo tão an si o sos para de sem bar car quan to os bar que i ros
que co me ça ram a se re u nir em tor no do va por, para trans por tá-los.
Reconhecendo a inu ti li da de de in sis tir numa exi gên cia evi den te men te
im pra ti cá vel o fun ci o ná rio apar tou os trans gres so res e in ti mi dou-os a
re gis trar ime di a ta men te seus no mes na Che fa tu ra de Po lí cia, ame a çan do 
de prisão aos que não o fi zes sem den tro de três dias. Ten do pos to a salvo a 
sua respon sa bi li da de, da me lhor ma ne i ra que pôde, deu per mis são aos
passa ge i ros para de sem bar ca rem.
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Ca pí tu lo XX

AÇÃO MISSIONÁRIA EM SÃO PAULO – CONDIÇÕES
PRIMITIVAS E ATUAIS DA PROVÍNCIA – A HOSPITALIDADE
DE UM PADRE – ESTÍMULOS – O POVO – PROPOSTA À
ASSEMBLÉIA PROVINCIAL – RESPOSTA – RESULTADOS.

J
á dois sé cu los são pas sa dos so bre o des co bri men to e as pri me i ras

pro vi dên ci as para co lo ni za ção da Pro vín cia, sem que se te nha no tí cia de 
que al gum mis si o ná rio pro tes tan te al gum dia a vi si tas se em pro pa gan da
evan gé li ca. Co lo ni za da com o pro pó si to os ten si vo de con quis tar para a 
re li gião o ele men to na ti vo e sub se qüen te men te po vo a da de pa dres e
mon ges, não se sabe de al guém que ja ma is ti ves se nela apor ta do tra zen -
do, em ver ná cu lo, a pa la vra da vida, com o in ten to ex pres so de pô-la ao
al can ce do povo.

Tor na-se ne ces sá rio lem brar o le i tor que por todo o con ti nen -
te a que pre sen te men te nos re fe ri mos, são des co nhe ci das as con fe rên ci -
as pú bli cas e ou tras for mas de re u niões para fins ins tru ti vos. O povo
con gre ga-se fre qüen te men te nas igre jas, nas fes tas re li gi o sas e no te a tro,
mas, em ne nhum des ses lu ga res ouve ele dis ser ta ções so bre prin cí pi os
de mo ral ou so bre a ver da de. No pri me i ro caso, os ser mões ra ra men te
con têm al gu ma cou sa mais que o elo gio das vir tu des de de ter mi na do
santo, com exor ta ções para que seu exem plo seja to ma do como pa ra digma. 
De fato, são aí des co nhe ci das to das as for mas pe las qua is se tem aces so
ao es pí ri to do pú bli co, nos pa í ses pro tes tan tes. Por tan to, o es tran ge i ro e



es pe ci al men te o su pos to he re ge, que qui ser tra ba lhar pela pro pa ga ção
da ver da de i ra re li gião, tem que aguar dar opor tu ni da des pro vi den ci a is ao
in vés de ela bo rar seus pla nos an te ci pa da men te. Em tais cir cuns tân ci as o 
mis si o ná rio apren de uma li ção de gran de pro ve i to pró prio, qual seja a
de se va ler de to das as oca siões, por me no res que se jam, de pra ti car o
bem em nome do Mes tre. As no ções român ti cas que al guns ain da
alimen tam com re la ção ao tra ba lho mis si o ná rio, por cer to se des va ne ce -
rão ao con ta to frio da re a li da de. Con tu do, o ver da de i ro es pí ri to cris tão
não se deve em bo tar nem per der a con fi an ça em Deus.

A ines pe ra da ami za de e o au xí lio de nos so ve lho hos pe de i ro
em São Ber nar do, não eram cir cuns tân ci as a se rem me nos pre za das. Não 
me nos va li o sa foi a quan ti da de de car tas de apre sen ta ção que em São
Pa u lo nos de ram, di ri gi das às pes so as de ma i or des ta que nas lo ca li da des
que pre ten día mos vi si tar no in te ri or. Numa des sas lo ca li da des, a pes soa
a quem fo mos apre sen ta dos e que nos pro por ci o nou hos pe da gem, era
um sa cer do te ca tó li co ro ma no; e, é com viva sa tis fa ção que de i xa mos
aqui re gis tra do que a hos pi ta li da de re ce bi da sob seu teto foi a me lhor
que po de ria de se jar um es tran ge i ro em ter ra es tra nha.

Qu an do che ga mos à ci da de onde ele mo ra va, o pa dre ha via se 
au sen ta do uma se ma na an tes, mas, era es pe ra do a qual quer mo men to.
Seu so bri nho, o moço que to ma va con ta da casa, in sis tiu, po rém, para
que fi cás se mos, e in di cou ao nos so guia o pas to para nos sos ani ma is.
Num país onde se vi a ja qua se que ex clu si va men te a ca va lo, cons ti tui ato
de po li dez con vi dar o vi a jan te, logo que che ga, a des can sar numa cama ou 
num sofá. Ace i ta mos essa gen ti le za que o foi logo se gui da de um ba nho
mor no e um ex ce len te, mas so li tá rio, jan tar. Antes de ter mi nar nos sa re -
fe i ção, avis ta mos pela ja ne la um gru po de ca va le i ros que che ga va, en tre
os qua is o pa dre que es pe rá va mos. De po is de ler a car ta que lhe trazía -
mos, en trou na sala e cum pri men tou-nos cor di al men te. Ti nha che ga do em
com pa nhia do ex-regente Fe i jó, com quem ti vé ra mos uma en tre vis ta em
São Pa u lo e por cujo in ter mé dio ha via sido in for ma do de que nos in te -
ressáva mos em co nhe cer o es ta do re li gi o so do país. Mos tran do-nos sua
biblio te ca, por si nal que bem nu me ro sa, des ta cou, como seu li vro pre di le to
a Bí blia fran ce sa de Cal met, em vin te e seis vo lu mes.

Não pos su ía, po rém, nem a Bí blia nem o Novo Tes ta men to
em por tu guês. Infor ma mos-lhe de que pro je ta vam pu bli car no Rio de
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Jane i ro uma edi ção ano ta da e co men ta da, sob o pa tro cí nio e com a sanção
da ar qui di o ce se. Isso se ria fe i to com a idéia de con tra por a cir cu la ção
das edi ções fe i tas pe las so ci e da des bí bli cas, en tre tan to, o pro je to ja ma is
fora le va do a ter mo. O pa dre nada sa bia a res pe i to. Ti nha co nhe ci men to 
de que para o Rio de Ja ne i ro, como para ou tras par tes do mun do, ha vi am 
re me ti do exem pla res da Bí blia, em ver ná cu lo, que po de ri am ser ob ti dos
grá tis ou me di an te in sig ni fi can te re tri bu i ção. Jul gue o le i tor a agra dá vel
sur pre sa que para nós cons ti tu iu ou vir mos de seus lá bi os que al guns
des ses li vros sa gra dos já ha vi am apa re ci do nas cir cun vi zi nhan ças, tre -
zen tas mi lhas dis tan tes de nos so de pó si to, no Rio de Ja ne i ro. Sua pri meira 
ob ser va ção foi no sen ti do de que não sa bia qual o be ne fí cio que po de ria 
ad vir des sa le i tu ra, em vis ta dos maus exem plos dos bis pos e sacer do tes. 
Infor ma mos-lhe fran ca men te que éra mos en car re ga dos dessa dis tri bu i ção
de Bí bli as e ten ta mos ex pli car os mo ti vos de nos so em pre en di men to,
ra zões es sas que ele pa re ceu com pre en der.

Dis se-nos que o ca to li cis mo es ta va qua se aban do na do no
Bra sil, como no res to do mun do. Asse gu ra mos-lhe de que ha vía mos
tido abun dan tes pro vas de sua exis tên cia e in fluên cia, mas, ele pa re cia
con si de rá-las ape nas ex te ri o ri da des va zi as. A essa al tu ra, nos sa con ver sa
foi in ter rom pi da. Re i ni ci an do-a à no i te, ob ser va mos-lhe que, sa ben do
que éra mos mi nis tros re li gi o sos, fá cil lhe se ria ima gi nar que te ría mos
mais pra zer em con versar so bre re li gião que so bre qual quer ou tro
assun to.

Dis se mos-lhe en tão que não com pre en día mos o que que ria
di zer, afir man do que o ca to li cis mo es ta va qua se aban do na do. Expli -
cou-nos que era nulo o es pí ri to de re li gião, tan to no cle ro como no
povo. Sen do ape nas um diá co no, ti nha li ber da de de crí ti ca. Era ca lo ro so 
par ti dá rio da abo li ção das leis que im põem o ce li ba to ao sa cer do te, de
vez que, na re a li da de, a si tu a ção de muitos padres era pior do que se
fossem ca sa dos, com gran de es cân da lo para a re li gião; que tal era a ig no -
rân cia de cer tos clé ri cos que po de ri am sen tar-se aos pés de mu i tos de
seus pa ro qui a nos e de les re ce ber ins tru ção re li gi o sa; que o es pí ri to de
in fi de li da de es ta va se ge ne ra li zan do cé le re ul ti ma men te e des tru in do
aque le res pe i to ex ter no pela re li gião e o te mor a Deus que cos tu ma vam
pas sar de ge ra ção em ge ra ção. Eram co muns os li vros pro fa nos, prin ci -
pal men te As Ru í nas de Vol ney. Per gun ta mos-lhe se esse es ta do de cousas
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estava me lho ran do ou pi o ran do, ao que ele pron ta men te res pon deu
“pioran do, pi o ran do con ti nu a men te!”

– “Qu a is as me di das to ma das para me lho rá-lo?” – “Ne nhuma!
Esta mos à es pe ra da Pro vi dên cia.” Dis se mos-lhe que inú me ras pes so as
pi e do sas de bom gra do au xi li a ri am o cle ro se ti ves sem a cer te za de que
lhes se ria per mi ti do tra ba lhar na vi nha do Se nhor. Afir mou-nos en tão
que tais pes so as se ri am bem re ce bi das se es ti ves sem de pos se da ver da -
de; que ren do, pro va vel men te di zer, se fos sem ca tó li cas ro ma nas.

Per gun ta mos-lhe que no tí cia da ría mos ao mun do re li gi o so
com res pe i to ao Bra sil. – “Diga que es ta mos em tre vas, atra sa dos, qua se 
aban do na dos.” – “Mas que de se jam a luz?” – aven tu ra mo-nos. – “Que
nada de se ja mos. Que es pe ra mos em Deus, o pai das lu zes”, res pondeu-nos 
o sa cer do te.

Inda ga mos que ha ve ria de me lhor que a pa la vra de Deus, para 
se con tra por aos li vros pro fa nos e des mo ra li za dos a que ain da há pou co 
se re fe ri ra. “Nada”, dis se ele. Ao que en tão in sis ti mos: “Qu an to be ne fí -
cio não po de ria fa zer o re ve ren do, tan to à pá tria como às al mas imor ta is 
se se de vo tas se à mis são de ver da de i ro evan ge lis ta?” O pa dre con cor dou 
e ma ni fes tou a es pe ran ça de um dia po der as sim pro ce der.

Pou co an tes ha vía mos pos to em suas mãos dois ou três
exem pla res do Novo Tes ta men to, para se rem en ca mi nha dos a pes so as
que pu des sem ti rar pro ve i to de sua le i tu ra, dá di va que re ce beu com a
ma i or sa tis fa ção. Dis se mos-lhe en tão que, quan do es ti ves se dis pos to a
se de di car à dis tri bu i ção de Bí bli as, po de ría mos for ne cer-lhe o nú me ro
de exem pla res de que pre ci sas se. Asse gu rou-nos que a qual quer tem po
sen tir-se-ia fe liz em se en car re gar des sa ta re fa, e que logo que re ce bes se
os li vros, fa ria sua dis tri bu i ção pe las ad ja cên ci as e nos es cre ve ria dan do
con ta de como se ha via de sem pe nha do da mis são. Fi ze mos en tão uma
com bi na ção que, com o tem po, tor nou-se al ta men te efi ci en te e in te res -
san te. Qu an do lhe mos tra mos al guns fo lhe tos em por tu guês pe diu-nos
que man dás se mos al guns de les com as Bí bli as. Ten do-lhe per gun ta do
como o ex-gerente e ou tros pa dres ve ri am a dis tri bu i ção das Escri tu ras
en tre o povo, res pon deu-nos que fi ca ri am sa tis fe i tos e que a no bre za da
mis são di fi cil men te da ria lu gar para dú vi das. “Então”, acres cen ta mos
“quan do es ti ver mos ocu pa dos no de sem pe nho des sa ta re fa, te re mos a
gra ta cer te za de que es tá va mos fa zen do aqui lo que a me lhor par te do
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cle ro bra si le i ro apro va.” – “Per fe i ta men te”, re dar güiu ele, “o se nhor
está fa zen do aqui lo que com pe ti ria a nós fa zer.”

Ja ma is pas sa mos no i te mais fe liz do que a que se se guiu, con -
quan to o sono nem de leve nos to cas se as pál pe bras. Está va mos em pol -
ga dos pela evi dên cia da bon da de e pro vi dên cia de Deus, que nos di ri gi ra 
os pas sos jus ta men te para a pes soa que em me lho res con di ções es ta va,
tan to pela po si ção como pela dis po si ção, para nos au xi li ar no de sem pe -
nho de nos sa ele va da mis são. Res sal ta de im por tân cia a pas sa gem aci ma
pelo fato de não ter mos en con tra do o vi gá rio da Vila, a quem tra zía mos 
óti ma car ta de apre sen ta ção que de i xa mos em sua casa. Para usar da
expres são de cer to ca va lhe i ro iden ti fi ca do ao meio, o vi gá rio es condeu-se
como se te mes se as con se qüên ci as de uma en tre vis ta, e, não dis pen sando a 
um es tra nho as aten ções cos tu me i ras, ma goou pro fun da men te o ami go
que nos ha via apre sen ta do. O pa dre, de cuja bon da de tivemos pro va,
tinha in ter rom pi do sua car re i ra ecle siás ti ca alguns anos an tes para se
dedi car à ad vo ca cia, con quan to ain da con ser vas se seu tí tu lo e es ta do,
como sa cer do te. Como se vê pelo aci ma, di fi cil men te se en con tra um
gê ne ro de ati vi da de no Bra sil, quer na vida ci vil quer na po lí ti ca, em que
se não en con trem pa dres fre qüen te men te. De pois da se gun da no i te,
tive mos que de i xá-lo para pros se guir vi a gem.

Di ver sas opor tu ni da des se nos de pa ra ram de ofe re cer fo lhe -
tos a pes so as às qua is éra mos apre sen ta dos. Cer ta vez, ten do to ma do
um copo de le i te pelo qual nada qui se ram re ce ber em pa ga men to, ofe re -
ce mos uma pu bli ca ção ao dono da casa. Per gun tou-nos para que ser via.
Dis se mos-lhe que era para ler e ex pli ca mos o seu con te ú do. Res pon -
deu-nos en tão que era anal fa be to. Pe di mos-lhe que fi zes se a gen ti le za de 
guar dá-lo e acon se lha mo-lo a que pro vi den ci as se para que seus fi lhos e
as pes so as que o ro de a vam apren des sem a ler. Agra de ceu-nos e mos trou 
aos ami gos o “fo lhe ti lho” como se fora uma cu ri o si da de.

Em ou tra vila onde nos de mo ra mos, cer to ra paz edu ca do na
Ale ma nha cos tu ma va nos pro cu rar fre qüen te men te em nos so quar to,
ten do-se tor na do bas tan te agra dá vel pela sua con ver sa fran ca e in te li -
gen te. Acha va que sua vila era uma das mais re li gi o sas do país, pois que
dis pu nha de gran de nú me ro de tem plos e sa cer do tes, em pro por ção aos 
ha bi tan tes. Numa das igre jas, prin cipal men te, os pa dres eram mu i to
rigoro sos, e, na opi nião de nos so in for man te, qua se fa ná ti cos. Apre sen tavam-se
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sempre ves ti dos com seus há bi tos, eram mu i to cor re tos em suas ma neiras,
exi giam que os seus pa ro qui a nos co mun gas sem fre qüen te men te, e,
princi pal men te, abor re ci am o te a tro. Esta úl ti ma cir cuns tân cia era bem
fora do co mum, pois, além de o cle ro fre qüen tar ha bi tu al men te tais
diver ti men tos, na mes ma lo ca li da de ha via um te a tro con tí guo à igre ja.

Abor dan do, com este jo vem, a ques tão da cir cu la ção de Bí bli as, 
ele pron ta men te re co nhe ceu a im por tân cia da em pre sa e ma ni fes tou o
de se jo de que fos se con ti nu a da, acres cen tan do que logo que os bra si le i -
ros com pre en des sem os ob je ti vos dos adep tos da Bí blia, só po de ri am
apre ciá-los e sen ti rem-se gra tos. Pron ti fi cou-se a con ver sar com seus
ami gos e ver o que po de ri am fa zer no sen ti do de se en car re ga rem da
dis tri bu i ção de Bí bli as. De mos-lhe dois exem pla res do Novo Tes ta men -
to, para mos trar aos com pa nhe i ros. Na ma nhã se guin te, dis se-nos que
ten do mos tra do os li vros a um gru po de mo ços, na no i te an te ri or, foi
ge ral o in te res se ma ni fes ta do, sen do que al guns de les se mos tra ram an si -
o sos em re ce ber logo um exem plar. Re i te rou-nos, por tan to, sua afir ma -
ti va de que os li vros sa gra dos se ri am re ce bi dos com ge ral agra do e pe -
diu-nos que man dás se mos para o seu en de re ço cer to nú me ro de exem -
pla res. Dis se ram-nos que tam bém nes se lu gar, mu i tos den tre os mo ços
demons tra vam pou quís si mo res pe i to pela re li gião, de vi do à in fluên cia
de obra pro fa nas e ou tras ca u sas di ver sas. A des cul pa de qua se to das as
fal tas era sem pre a mes ma. “Eu sou um mau ca tó li co.” O povo em ge ral 
ace i ta os dog mas da Igre ja, mas, ra ra men te cum pre seus man da men tos,
sal vo quan do a isso obri ga dos, prin ci pal men te pe los pais, ou em ar ti go
de mor te. A obri ga ção de abs ti nên cia de car ne, nas quar tas e sextas-feiras
bem como du ran te a Qu a res ma, ha via sido abo lida nos úl ti mos seis
anos pelo bis po di o ce sa no, e a Assem bléia pro vin ci al já ha via pe di do a
con ti nu a ção des se fa vor. A de ci são do bis po ain da não era co nhe ci da,
mas mu i ta gen te já ti nha ex ter na do o pro pó si to de pa u tar sua vida como 
bem en ten des se, fos se qual fos se a de ci são da au to ri da de ecle siá ti ca.

Pou co an tes de nos sa che ga da a esse lu gar, um jo vem per tencen te 
a respe i tá vel fa mí lia, ten do per di do toda a sua for tu na num car re ga mento
de es cra vos im por ta dos da Áfri ca, pu se ra ter mo à exis tên cia. Di zia-se
ser esse o pri me i ro caso de su i cí dio de que se ti nha no tí cia pela re don -
de za e, por isso, ca u sou sen sa ção em to das as ca ma das so ci a is. De ve mos 
fri sar que o su i cí dio é mu i to raro no Bra sil, e, sem dú vi da, a ati tu de da
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Igre ja, ne gan do su pul ta men to cris tão às ví ti mas de si pró pri as deve ter
exer ci do sa lu tar in fluên cia no sen ti do de tor nar esse cri me objeto de
hor ror e de tes ta ção ge ra is. Prou ve ra a Deus que con se guis se a Igre ja
idên ti ca in fluên cia re la ti va men te a outros pe ca dos igual men te funes tos
e mais in si di o sos. A sim ples re pul sa à de gra da ção mo ral era na tu ral que
exis tis se nes sa co mu ni da de; en tre tan to, o as sas si no qua se sem pre en -
con tra va quem lhe aco i tas se ou fa ci li tas se a fuga.

Em uma ter ce i ra vila, fo mos hos pe da dos por um hos pi ta le i ro
ne go ci an te, de idéi as li be ra is. Este tam bém se ofe re ceu para co o pe rar
co nos co na dis tri bu i ção dos li vros sa gra dos, não-somente em sua lo ca -
lidade mais ain da em ou tras re giões.

Ten do fe i to um per cur so de cer ca de du zen tas mi lhas em
circuns tân ci as bas tan te fa vo rá ve is, che ga mos no va men te a São Pa u lo.
Não tí nha mos po di do nos de mo rar em cada lo ca li da de tan to quan to o
de se ja ría mos, para cor res pon der aos in sis ten tes con vi tes que re ce be mos. 
Eram, po rém, im pe ri o sos os mo ti vos que nos im pe di am de fru ir esse
pra zer. Nos so es pí ri to se ha via ocu pa do lon ga men te com a si tu a ção do
país, con den sa da nas in for ma ções re ce bi das de vá ri as fon tes. Alme já vamos, 
por tan to, des co brir a ma ne i ra de me lho rá-la; tal vez se con se guis sem
dila tar os li mi tes da di vul ga ção oral da ver da de. A cha ma da es pe ran ça
acen deu-se em nos so es pí ri to e pu se mo-nos a ali men tá-la com ansio sa
ex pec ta ti va.

A dis tri bu i ção de umas duas dú zi as de Tes tamen tos pe las
diver sas es co las da ci da de su ge riu-nos a idéia de sua in tro du ção como
livro de le i tu ra nas es co las de toda a pro vín cia. O pla no pa re cia ain da
mais in te res san te de vi do ao fato, ge ral men te cons ta ta do, de ha ver grande
falta de li vros es co la res. O Ca te cis mo de Mont pel li er se ria mais apro priado
para esse fim que qual quer ou tro li vro, mas, era de pou ca efi ciên cia na
fi xa ção de prin cí pi os religi o sos com base su fi ci en te para re sis tir aos
proces sos in si di o sos da in fi de li da de.

Esti mu la dos pela boa aco lhi da dis pen sa da por to dos aque les a 
quem ofe re ce mos exem pla res dos li vros sa gra dos e, ain da, pela opi nião
das pes so as às qua is ha vía mos apre sen ta do a idéia, re sol ve mos, en fim,
pro por ofi ci al men te ao Go ver no pro vin ci al, o for ne ci men to gra tui to de
Bí bli as em quan ti da de cor res pon den te às ne ces si da des de suas es co las.
Tínha mos, fe liz men te, na pes soa do Se cre tá rio e ao mes mo tem po decano
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do cor po do cen te da Uni ver si da de, ami go ca paz de nos ori entar na
execu ção des sa em pre sa. Expu se mos-lhe nos sa idéia in te i ra. Dis se-nos
ele que a ma ne i ra de con se guir o que de se já va mos era por meio de uma
or dem da Assem bléia pro vin ci al (se as sim o en ten des se o le gis la ti vo)
man dan do que os pro fes so res re ce bes sem os li vros e os em pre gas sem
em seus es ta be le ci men tos de en si no.

Pela ma nhã se guin te vi si ta mos vá ri os mem bros emi nen tes da
Assem bléia Le gis la ti va a fim de pro por-lhes nos sa idéia. Avis ta mo-nos
com par la men ta res de am bos os par ti dos: dois sa cer do tes, um mé di co e
um len te da Aca de mia de Di re i to. Fa la mos ain da com o bis po ele i to do
Rio de Ja ne i ro, que era o con se lhe i ro pri va do do ve lho bis po de São
Paulo, tam bém per ten cen te à Assem bléia, e, fi nal men te, com os Andradas.
To dos es ses se nho res aco lhe ram a pro pos ta da ma ne i ra mais res pe i to sa
e ma ni fes ta ram a opi nião de que só po de ria ser bem re ce bi da pela
Assem bléia. O bis po, que era o pre si den te de uma das Co mis sões às
qua is o pro je to se ria na tu ral men te en ca mi nha do, as se gu rou-nos de que
não pou pa ria es for ços no sen tido de con se guir a apro va ção de tão
louvá vel idéia. Ele e os ou tros sa cer do tes a que nos re fe ri mos ha vi am
ad qui ri do, no de pó si to do Rio, exem pla res da Bí blia para uso pes so al e
elo gi a vam en tu si as ti ca men te a edi ção que dis tri bu ía mos.

Nos sa vi si ta aos Andra das foi par ti cu lar men te in te res san te.
Esses ve ne ran dos se nho res de ca be los bran cos, e já can sa dos de tra ba -
lhar pela pá tria, re ce be ram-nos com amá ve is ex pres sões so bre os Estados
Uni dos e nos as se gu ra ram ain da de sua re ci pro ci da de de sen ti men tos
para com os cris tãos, mes mo fora da Igre ja de Roma. Co nhe ci am e
elogi a vam os es for ços das so ci e da des bí bli cas e apro va vam ca lo ro sa -
men te a le i tu ra ge ne ra li za da das Escri tu ras, es pe ci al men te do Novo Tes -
ta men to. Acha ram que a ofer ta que pre ten día mos fa zer não só era ex -
cep ci o nal como ge ne ro sa e nos as se gu ra ram de que a ela não ne ga ri am
o seu apo io. De fato, quan do nos des pe di mos, Mar tim Fran cis co, o
presi den te da Assem bléia, dis se sen tir-se fe liz em pen sar que sua pro -
vín cia se ria a prime i ra a dar o exem plo de in tro du zir a pa la vra de Deus
nas es co las pú bli cas. Nes sa oca sião en tre ga mos ao Sr. Antô nio Car los al -
guns exem pla res do Novo Tes ta men to, para dar idéia da tra du ção, os qua is,
na qua li da de de pre si den te da Co mis são de Instru ção Pú bli ca, apresentou à
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casa du ran te a ses são da que le mes mo dia, jun ta men te com o do cu men to 
se guin te:

PROPOSTA APRESENTADA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DA IMPERIAL PROVÍNCIA DE SÃO PAULO

“Con si de ran do que, ten do vi si ta do a Pro vín cia, na qua li da -
de de es tran ge i ro, foi gran de a sa tis fa ção que ex pe ri men ta mos, 
não só em ob ser var as van ta gens na tu ra is do cli ma, do solo e
dos pro du tos com que a Pro vi dên cia mag nâ ni ma tão no ta vel -
men te a dis tin guiu, mas, ain da com a ge ne ro sa hos pi ta li da de e
agra dá vel con ta to com vá ri os de seus ci da dãos;

“que, in da gan do so bre a ins tru ção fo mos fran ca men te in -
for ma dos da fal ta de li vros es co la res, es pe ci al men te no in te ri or;

“que, man ten do re la ções com a Ame ri can Bi ble So ci ety, 
de Nova York, cuja fi na li da de pre cí pua é a di vul ga ção da
pa la vra de Deus, sem nota ou co men tá rio, por to das as par -
tes do mun do e que o Novo Tes ta men to de Nos so Se nhor
e Sal va dor Je sus Cris to cons ti tui es plên di da peça clás si ca,
tan to em as sun tos his tó ri cos como re li gi o sos e mo ra is, além 
de en cer rar em toda a sua pu re za as ver da des sa gra das do
Cris ti a nis mo, cujo co nhe ci men to é de va lor ines ti má vel
para to das as pes so as, quer como in di ví du os, quer como
par tes in te gran tes da so ci e da de; e 

“que ten do a mais ili mi ta da con fi an ça na fi lan tro pia da
dita So ci e da de e na sua dis po si ção em co o pe rar para o bem
do Bra sil, como de to das as ou tras na ções, es pe ci al men te
em vis ta das re la ções amis to sas exis ten tes en tre es tes dois
gran des pa í ses; 

“Pro po mos ga ran tir, em nome da Ame ri can Bi ble Society, 
o for ne ci men to gratuito de exem pla res do Novo Tes ta mento, 
tra du zi do para o por tu guês pelo Pa dre Antô nio Pe re i ra de
Fi gue i re do, em quan ti da de su fi ci en te para for ne cer doze
exem pla res a cada uma das es co las pri má ri as da Pro vín cia,
me di an te a con di ção úni ca de que tais vo lu mes se jam de sem -
ba ra ça dos, quando en tre gues à Alfân de ga do Rio de Ja ne i ro,
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dis tri bu í dos, con ser va dos e usa dos pe las di ver sas es co las, como
li vros de le i tu ra ge ral e ins tru ção para os alu nos das mes mas.

“For mu lan do os mais sin ce ros vo tos pela pros pe ri da de
mo ral e cí vi ca da im pe ri al pro vín cia de São Pa u lo, hu mil de
e res pe i to sa men te sub me te mos a pro pos ta aci ma de li ne a da.

                    D. P. Kid der.
“São Pa u lo, 15 de fe ve re i ro de 1839.”

No mes mo dia re ce bía mos um re ca do, di zen do que a Assem -
bléia ha via aco lhi do a nos sa pro pos ta com par ti cu lar sa tis fa ção, ten do-a
en ca mi nha do para a Co mis são de Ne gó ci os Ecle siás ti cos e Instru ção
Pú bli ca. Mais tar de re ce be mos a se guin te co mu ni ca ção:

Ilmº Sr. Kid der. – Te nho o pra zer de in for mar-vos de
que a Assem bléia Le gis la ti va re ce beu com par ti cu lar agra do
o seu ofe re ci men to de exem pla res do Novo Tes ta men to,
tra du zi do pelo Pa dre Antô nio Pe re i ra de Fi gue i re do e que a 
le gis la tu ra sub me te rá o as sun to a de li be ra ção, co mu ni cando-vos 
o re sul ta do.

“Deus vos guar de!

    “Mi guel Eu frá sio de Aze ve do Mar ques, Sec. 37

“Pa lá cio da Assem bléia Pro vin ci al,

    “São Pa u lo, 20 de fe ve re i ro de 1839.”

Entre ou tras re la ções que fi ze mos em São Pa u lo, con ta mos a
de um ilus tre pa dre tam bém pro fes sor da Aca de mia de Di re i to. Sua con -
ver sa era fran ca e in te res san te e suas idéi as li be ra is como as de pou cos.
Fez-nos elo qüen te re la tó rio da in fe liz si tu a ção da frou xi dão e des le i xo em 
que se en con tra vam mu i tos sa cer do tes. Apro vou a ta re fa a que se pro pu -
se ram as so ci e da des Bí bli cas e, pra ze ro sa men te, con sen tiu em promover,
den tro do âmbito de sua in fluên cia, a di vul ga ção da Bí blia e ou tras
publi ca ções, fri san do a uti li da de de tais obras. Des pe din do-nos des ses
ca valhe i ros le va mos im pres são as saz li son je i ra de suas in ten ções, esperan do
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ar den te men te que ele ve nha a ser um dia de gran de uti li da de para a re -
ge ne ra ção de sua igre ja e sal va ção de seus com pa tri o tas.

Assim foi que con se gui mos es ta be le cer li ga ções com pes so as
as mais res pe i tá ve is e in flu en tes, nas prin ci pa is lo ca li da des do in te ri or,
por onde pas sa mos, para a dis tri bu i ção da pa la vra de Deus en tre os seus 
ir mãos. To dos os exem pla res da Bí blia que trou xe mos fo ram dis tri bu í -
dos, e era pro vá vel que não es ti ves se lon ge o dia em que se pu des se di -
zer que uma Assem bléia Ca tó li ca Ro ma na ti nha apro va do in te i ra men te
o uso das Sa gra das Escri tu ras nas es co las pú bli cas de todo o ter ri tó rio
sob sua ju ris di ção. Fo mos in for ma dos pela me lhor fon te pos sí vel de que 
as di ver sas Co mis sões da Assem bléia es ta vam pre pa ran do um pa re cer
con jun to re co men dan do a ace i ta ção da ofer ta, por meio de uma or dem
ao Te sou ro para o pa ga men to dos di tos al fan de gá ri os e das des pe sas de
dis tri bu i ção.

Re sul ta dos tão mag ní fi cos de corren tes de tão cur ta vi si ta
esta vam de tal modo além das nos sas mais ou sa das ex pec ta ti vas que, ao
par tir mos, não pudemos re fre ar nos sos sen ti men tos de sa tis fa ção e
grati dão pelo que os nos sos olhos ti nham con tem pla do e os nos sos
ouvi dos ti nham ou vi do.

Ao fi na li zar mos este ca pí tu lo, tor na-se ne ces sá rio acres cen tar
que, de vi do às in jun ções e in tri gas co muns à ma i o ria das or ga ni za ções po lí -
ti cas, a de ci são da Assem bléia, re la ti va men te à nos sa pro pos ta, foi pro -
crastinada mais do que es pe ra vam os par ti dá ri os da idéia e que a última
informação que ti ve mos so bre a questão foi numa con ver sa com o presi -
den te da Assem bléia. Avis ta mo-nos com esse ca va lhe i ro quan do foi ao Rio
re nun ci ar à sua ca de i ra de de pu tado. Dis se-nos en tão que eram tais as
animo si da des exis ten tes en tre os dois par ti dos de que se com pu nha a
Assem bléia que mu i to pou co ti nham con se gui do pro du zir du ran te a ses são. 
A mi no ria, como par ti do, e al guns mem bros da ma i o ria, eram fa vo rá ve is ao 
pro je to, mas, nes sas cir cuns tân ci as, não de se ja vam to mar ne nhu ma re so lu -
ção apres sa da. Nes se ín te rim, um sa cer do te an gli ca no re si den te no Rio de
Jane i ro in si nu ou ao ve lho bis po que tal vez a tra du ção não fos se exatamen te
o que se afir ma va; pro va vel men te ha via so fri do al te ra ções.

Pro pu se mos en tão o exa me da mes ma; to da via, quer fos se
por in ca pa ci da de, quer por de li be ra da ne gli gên cia, ja ma is foi ele ten ta do. 
E as sim, a des con fi an ça do ve lho di o ce sa no con tri bu iu para a de lon ga.
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O Pre si den te ma ni fes tou a es pe ran ça de que de po is da re or ga ni za ção da 
Assem bléia o pro je to fos se apro va do. Sou be mos mais tar de, pela im -
pren sa, que a Co mis são à qual o pro je to fora en ca mi nha do, ou pro va -
vel men te seu pre si den te, em fla gran te con tra di ção com o que nos ha via
pro me ti do an tes e ce den do aos re ce i os in fun da dos do bis po, en tre ga ra à 
Se cre ta ria da Assem bléia um pa re cer des fa vo rá vel à pro pos ta.

Pro va vel men te, nun ca mais foi ela ob je to de de li be ra ção.
Tam bém, para o bom nome da Pro vín cia, ja ma is foi aber ta men te
re je i tada.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apên di ce

A

Já se acha va no pre lo o pre sen te tra ba lho quan do ti ve mos a aten ção vol tada
para o ar ti go es tam pa do na MCul loch’s Uni ver sal Ga zet te er so bre o Bra sil.

Ja ma is foi tão fir me a nos sa con vic ção quan to à ne ces si da de de um
livro novo so bre esse país, como ao ler mos o ar ti go men ci o na do. Em ór gão de tão
recente ori gem, de tão ele va das pre ten sões, e de tão me re ci da re pu ta ção so bre vá ri os
assun tos, não se ria de ma is esperar uma vi são exa ta, por su cin ta que fos se, com
respe i to a um dos ma i o res im pé ri os do mun do.

Fo mos ao mes mo tem po to ma dos de sur pre sa e abor re ci men to ao per ce ber
que o ar ti go es ta va cri va do de er ros. Di fi cil men te se con ce be como foi pos sí vel con den sar
em tão pe que no es pa ço, ta ma nha có pia de ine xa ti dões. Ten tar a enu me ra ção de tais 
desli zes, seria per da de tem po. De i xá-los pas sar sem pro tes to, prin ci pal men te os
mais clamo ro sos, se ria um ato de in jus ti ça para com aque les que de se jam ser cor re ta men te 
in for ma dos. Cin gir-nos-emos, por tan to, a re fu tar ape nas al guns dos mais alar man tes:

1 – O ar ti go cita três pro vín cias que ja ma is exis ti ram no im pé rio: Rio
Negro, Mi nas No vas e Fer nan do.

2 – Duas das atu a is pro vín ci as não cons tam da Lis ta: San ta Ca ta ri na e
Rio Gran de do Sul.

3 – To das as ci da des prin ci pa is es tão lo ca li za das na cos ta. Seus por tos
con tam-se en tre os me lho res do mun do e co mu ni cam-se com o in te ri or por meio de
nu me ro sos rios de gran de por te, mu i tos dos qua is são na ve gá ve is por lon ga ex ten são
de seu cur so in te ri or.

Os por tos do Rio de Ja ne i ro e da Ba hia bem me re cem a clas si fi ca ção acima.
Entre tan to, os gran des rios na ve gá ve is que os li gam ao in te ri or ain da não fo ram des co -
ber tos. É fato sa bi do e ge ral men te la men ta do que, ape sar do nú me ro e das pro por ções 
dos cur sos d’água que cor tam as re giões se ten tri o na is e oci den ta is do Impé rio, lan çando
fi nal men te suas águas no Ama zo nas e no Pra ta, ne nhum de les, a não ser o pe núl ti mo
men ci o na do, de sem bo ca no Atlân ti co, em pon to al gum da cos ta, de ma ne i ra que seja
na ve gá vel em tre cho con si de rá vel de seu cur so, do li to ral para o in te ri or.

Ali men ta-se a es pe ran ça de que o Rio Doce pos sa vir a ser ada pta do à
nave ga ção a va por. Pri me i ra mente, po rém, ter-se-á que des pen der mu i to di nhe i ro.
Toda via, ne nhu ma ci da de ou por to no tá vel exis te ain da em sua foz.



4 – Pró xi mo ao li to ral, o solo apre sen ta as “mais lu xu ri an tes cul tu ras”. As
cir cun vi zi nhan ças do Rio de Ja ne i ro de sen vol vem-se, em gran de par te, em “ex ten sas
pla nu ras”.

Como fa cil men te per ce be rão as pes so as que co nhe cem o li to ral bra si le i ro e as 
pro xi mi da des de sua ca pi tal, tais afir ma ti vas en cer ram as im pres sões mais er rô ne as pos sí -
ve is. Ne nhu ma re gião bra si le i ra os ten tou ain da as “lu xu ri an tes cul tu ras”, e, pro va vel men te, 
três quin tos da cos ta ain da es tão no mes mo es ta do em que sa í ram da mão do Cri a dor. Se
o ar ti cu lis ta quer di zer que o li to ral tem sido mais cul ti va do que o in te ri or, en tão es ta rá ele
mais pró xi mo da ver da de, con quan to ain da se pos sa du vi dar que qual quer por ção do li to -
ral te nha sido mais cul ti va da que cer tas zo nas de Mi nas Ge ra is. Re fe rir-se a “ex ten sas pla -
nu ras” nas cir cun vi zi nhan ças do Rio de Ja ne i ro, cons ti tui erro ain da mais cras so, como se
po de rá ve ri fi car de qual quer des cri ção exa ta ou pa i sa gem fiel da re gião.

5 – Sob o tí tu lo de RELIGIÃO, afir ma o ar ti cu lis ta que a prin ci pal se i ta do
Rio de Ja ne i ro é a dos se bas ti a nis tas. Só se fará jus ti ça as si na lan do a fal si da de des sa in for -
ma ção. Exis tem no Rio, como em ou tras par tes do im pé rio, in di ví du os fi li a dos a essa se i ta; 
não são, po rém, nu me ro sos e ja ma is o fo ram du ran te o sé cu lo atu al.

6 – Re la ti va men te à POPULAÇÃO, as se ve ra o ar ti cu lis ta, ba se a do na
au to ri da de de BALBI,1 que exis tem tre zen tos mil ín di os con ver ti dos. Ne nhum bra -
si le i ro de cul tu ra tal vez pu des se ava li ar o nú me ro de tais cri a tu ras aci ma de dez mil, 
as sim mes mo com bas tan te fol ga. Ain da de acor do com a mes ma au to ri da de, lê-se
no ar ti go a afir ma ti va de que “os ín di os in de pen den tes, co lo ni za do res eu ro pe us”
etc. (que mis tu ra sin gu lar!) so mam cen to e cin qüen ta mil al mas, en quan to que há
ra zões para se acre di tar que só a pro vín cia do Pará con te nha igual ci fra de ín di os
sel va gens.

Há doze ou quin ze anos pas sa dos es ta ri am mais ou me nos exa tas as opi -
niões do Sr. M’Culloch com res pe i to à li te ra tu ra, edu ca ção, etc., se de las ex clu ir mos a
afir ma ti va ab sur da e ma li ci o sa de que em to das as ca sas do Bra sil se en con tra o li vro
de no mi na do A Arte de Fur tar!

Bal bi, Adri en – Essai sta tis ti que sur le ro ya u me de Por tu gal et d’Algarve com pa ré
aux au tres états de l’Europe... Pa ris, Rey et Gra vi er, 1822, 2 vols.

Va rié tées po li ti que-statistique sur la mo nar chie por tu ga i se. Pa ris, 1822. (R. B. de M.)

O de fe i to bá si co do ar ti go que exa mi na mos con sis te em ter sido ela bo ra do de 
acor do com li vros que já não mais es tão em voga ou que nun ca me re ce ram cré di to. A pre -
sun ção ge ral é a de que, quan do al guém se dis põe a es cre ver so bre de ter mi na do as sun to,
re cor re sem pre às me lho res fon tes dis po ní ve is. Tam bém di fi cil men te se pode des cul par

que se en car re gue al guém, sem ter co nhe ci men to pes so al do gran de im pé rio bra si le i ro, da
ela bo ra ção de ar ti go des ti na do à pu bli ci da de como o tra ba lho a que nos re fe ri mos.
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B

SUMÁRIO CRONOLÓGICO DOS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DA
HISTÓRIA DO BRASIL2

1500 – Des co bri men to do Con ti nen te Sul-Americano.
    A 26 de ja ne i ro, Vi cen te Yá nez Pin zón, com pa nhe i ro de Co lom bo e o pri meiro

es pa nhol a cru zar o Equa dor, apor tou ao Cabo San to Agos ti nho e daí se guiu
para o Nor te, be i ran do a Cos ta até a de sem bo ca du ra do Ori no co.

 ” – A 25 de abril, Pe dro Álva res Ca bral, co man dan te da se gun da ar ma da por tu -
gue sa que do brou o Cabo da Boa Espe ran ça, des co briu a par te da cos ta bra si -
le i ra atu al men te de no mi na da Espí ri to San to.

 ” – A 3 de maio desembarcou em Porto Seguro.

1516 – Cris tó vão Jac ques, co man dan te de uma ar ma da por tu gue sa, des co briu a Baía
de To dos os San tos.

1530 – Foi, o Bra sil inex plo ra do, di vi di do em Ca pi ta ni as pelo rei de Por tu gal.
1531 – A 1º de ja ne i ro en tra Mar tim Afon so de Sou sa na baía de Ni te rói e, na su po si -

ção de que tra tas se da de sem bo ca du ra de um rio, deu-lhe o nome de Rio de
Ja ne i ro. Mar tim foi o pri me i ro do na tá rio a che gar ao Bra sil. A 22 de ja ne i ro
des co briu o por to de São Vi cen te fun dan do aí o pri me i ro nú cleo eu ro peu.

1534 – As ou tras Ca pi ta ni as fo ram ocu pa das pe los res pec ti vos do na tá ri os, a sa ber:
    San to Ama ro, por Pe dro Lo pes de Sou sa, ir mão de Mar tim Afon so; Pa ra í ba,

por Pe dro de Góis; Espí ri to San to, por Vas co Fer nan des Cou ti nho; Ilhéus,
por Jor ge de Fi gue i re do Cor re ia; Por to Se gu ro, por Pe dro de Cam pos Tou ri nho.

1535 – Per nam bu co, por Du ar te Co e lho Pe re i ra; Ma ra nhão, por João de Bar ros.
1548 – Nu me ro sos ju de us, per se gui dos pela Inqui si ção em Por tu gal, fo ram ba ni dos

para o Bra sil.
1549 – Tomé de Sou sa, o pri me i ro go ver na dor-geral, fun dou a ci da de de São Sal va dor

(Ba hia). Acom pa nha ram-no seis je su í tas e tre zen tos co lo nos. Com a mes ma
ex pe di ção fo ram en vi a dos qua tro cen tos de gre da dos.

1552 – No me a ção do pri me i ro bis po da Ba hia.
1555 – Vil le gag non toma a Baía do Rio de Ja ne i ro e nela es ta be le ce uma co lô nia de

pro tes tan tes fran ce ses, ten do cons tru í do o for te que ain da con ser va o seu
nome, numa ilho ta, den tro da Baía.

1560 – Mem de Sá ata ca os fran ce ses e, de sa lo jan do-os da ilha, fá-los pro cu rar abri go 
em ter ra fir me.
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1567 – Os fran ce ses são fi nal men te ex pul sos pe los por tu gue ses e ín di os, de po is de
um cer co de qua se dois anos.

 ” – Fundação da Cidade de São Sebastião.
1569 – Os fran ce ses vol tam com qua tro na vi os de guer ra, mas são re cha ça dos.
1570 – De se ten ta je su í tas que acom pa nha ram Vas con ce los, o novo ca pi tão-general,

em sua vi a gem ini ci al, so men te um che gou ao seu des ti no, ten do so ço bra do
par te da fro ta e ca í do em mãos do pi ra ta fran cês Jac ques So ria um dos bar cos 
com trin ta e nove je su í tas a bor do.

1572 – Foi o go ver no da co lô nia do Bra sil di vi di do en tre dois ca pi tães-generais, re si dentes
em São Sal va dor e no Rio de Jane i ro, res pec ti va men te. O pri me i ro fi cou en car -
regado das ca pi ta ni as do Nor te e o úl ti mo das do Sul, até rio da Pra ta.

1576 – No va men te re u ni do o go ver no da co lô nia sob a ju ris di ção do ca pi tão-general
re si den te na Ba hia.

1580 – O Bra sil, bem como Por tu gal, caem sob o do mí nio es pa nhol.
1590 – Esta be le ci men to de uma po vo a ção em Ser gi pe.
1591 – Tho mas Ca ven dish, aven tu re i ro in glês, sa que ia e in cen de ia a vila de S. Vi cen te.

1593 – Ja mes Lan cas ter, co man dan do uma ex pe di ção de pi lha gem, toma e sa que ia
Per nam bu co.

1594 – Os fran ce ses es ta be le cem uma co lô nia no Ma ra nhão.
1599 – Fun da ção de Na tal, ca pi tal do Rio Gran de do Nor te.
1609 – Ini ci a da por Di o go de Me ne ses uma po vo a ção no Ce a rá.
1615 – Expul sos os fran ce ses do Ma ra nhão, este re ver te ao do mí nio por tu guês e

torna-se o cen tro de im por tan tes mo vi men tos no Nor te.

1615 – Fun da da por Fran cis co Cal de i ra a ci da de de Be lém (Pará).
1624 – Os ho lan de ses in va dem a Ba hia.
1630 – Segunda in va são dos ho lan de ses, na qual to mam pos se de toda a cos ta bra si leira

com pre en di da en tre o rio São Fran cis co e o Ma ra nhão; Per nam bu co tor na-se
a sede de seu go ver no.

1637 – Expe di ção de Pe dro Te i xe i ra, do Pará a Qu i to, pelo rio Ama zo nas.
1639 – Os je su í tas são ex pul sos da ca pi ta nia de São Pa u lo por ato es pon tâ neo dos

ma gis tra dos e do povo.

1640 – Por tu gal e suas co lô ni as li ber tam-se do jugo es pa nhol. O tí tu lo de vi ce-rei é pela
pri me i ra vez con fe ri do ao Mar quês de Mon tal vão, go ver na dor-geral do Bra sil.

1646 – Os ho lan de ses são ba ti dos na ba ta lha de Gu a ra ra pes, pró xi mo a Per nam bu co.
1651 – Pri me i ra po vo a ção es ta be le ci da em San ta Ca ta ri na.
1653 – Os je su í tas têm per mis são para re gres sar a São Pa u lo por es ti pu la ção ex pressa,

as si na da em São Vi cen te. O rei já duas ve zes ti nha em vão dado or dem idên ti ca.
1654 – Expul são fi nal dos ho lan de ses de Per nam bu co.
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1661 – Por meio de ne go ci a ções, os ba ta vos de sis tem de qual quer pre ten são so bre o

Bra sil.
1674 – Co lo ni za ção de Ala go as.
1676 – A di o ce se da Ba hia é ele va da a ar ce bis pa do.
1680 – Fun da ção da Co lô nia de Sa cra men to, na de sem bo ca du ra do Pra ta, para ser vir

de bar re i ra con tra a apro xi ma ção dos es pa nhóis.
1692 – Uma co lô nia de aço ri a nos es ta be le ce-se em San ta Ca ta ri na.

1693 – Iní cio da mi ne ra ção re gu lar do ouro.
1697 – Cri a ção de nú cle os em Mi nas Ge ra is.
 ”  – Destruição da famosa República dos Palmares.
1710 – Assal to ao Rio de Ja ne i ro por Du Clerc.
1711 – Cap tu ra da ci da de por Du guay Trou in e res ga te do Rio de Ja ne i ro por seus ha -

bi tan tes.

1713 – Fi xa ção dos li mi tes se ten tri o na is do Bra sil pelo tra ta do de Utrecht.
1718 – Iní cio da co lo ni za ção do Pi a uí.
1719 – Iní cio da co lo ni za ção do Mato Gros so.
1728 – Iní cio da co lo ni za ção de Go iás.
1729 – Des co bri men to de ja zi das di a man tí fe ras em Cer ro Frio.
1737 – Iní cio da co lo ni za ção do Rio Gran de do Sul.

1750 – Tra ta do com a Espa nha pelo qual foi re co nhe ci da a Pon ta de
Castilhos-Grandes como o li mi te me ri di o nal do Bra sil.

1753 – Gu er ra con tra as Mis sões je su í ti cas do Uru guai.
1758/60 – Com ple ta ex pul são dos je su í tas do Bra sil.
1762 – Per da da Nova Co lô nia do Sa cra men to e da vila do Rio Gran de.
1763 – Trans fe rên cia da Ca pi tal do Bra sil, da Ba hia para o Rio de Ja ne i ro.

1764 – Res ta u ra ção da Nova Co lô nia.
1766 – Re to ma da do Rio Gran de aos es pa nhóis.
1777 – A Ilha de San ta Ca ta ri na é to ma da pe los es pa nhóis, mas res ti tu í da pelo tratado de 

S. Ilde fon so.
1789 – Cons pi ra ção che fi a da por Ti ra den tes, em Mi nas Ge ra is.
1801 – Gu er ra en tre as re du ções es pa nho las e por tu gue ses.

 ” – Tratado de Paz e de Limites.
1808 – Che ga da da Fa mí lia Real Por tu gue sa.
 ” – Publicação da Carta Régia.
 ” – Estabelecimento, no Rio de Ja neiro,  do primeiro prelo do Brasil.
1811 – Esta be le ci men to, na Ba hia, do se gun do pre lo.
    (Nota) es ses dois pre los fo ram os úni cos exis ten tes no Bra sil até 1821.
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1815 – Ele va ção do Bra sil à ca te go ria de re i no.

1817 – Re vol ta em Per nam bu co.
1818 – Acla ma ção e co ro a ção de D. João VI.
1821 – Pro cla ma da e ado ta da no Rio de Ja ne i ro a cons ti tu i ção das Cor tes de Por tu gal.
 ” – A 24 de abril D. João VI volta a Por tu gal, deixando seu filho D. Pedro como

regente do Brasil.
1822 – A 7 de se tem bro, pro cla ma ção da Inde pen dên cia.

 ” – A 12 de outubro, aclamação de D. Pedro para imperador.
 ” – A 1º de dezembro, coroação de D. Pedro I.
 ” – Instalação da Assembléia convocada para elaborar a Constituição.
1823 – Mon te vi déu ane xa da ao Bra sil sob o tí tu lo de pro vín cia Cis pla ti na.
    Nova cons ti tu i ção ofe re ci da aos bra si le i ros pelo Impe ra dor.

1824 – Ju ra men to da cons ti tu i ção por todo o Impé rio.
 ” – Revolta em Pernambuco. Estabelecimento e extinção da Confederação do

Equador.
1825 – Re co nhe ci men to da Inde pen dên cia do Bra sil por Por tu gal, a 29 de agos to.
 ” – Perdida a batalha de Sarandi, no Sul, a 13 de outubro.
 ” – A 2 de dezembro nasce o príncipe im pe rial D. Pedro II.
1826 – Por mor te do rei D. João VI, o Impe ra dor do Bra sil, her de i ro pre sun ti vo da

co roa de Por tu gal, ab di ca esta úl ti ma em fa vor de sua fi lha mais ve lha, D. Ma ria II.
 ” – Desmembramento definitivo de Montevidéu e constituição da República

Cisplatina.
1831 – Abdi ca ção de D. Pe dro I e acla ma ção de D. Pe dro II.
1832 – Gu er ra das Pa ne las para res ta u ra ção do pri me i ro Impe ra dor.
1834 – Re for ma da Cons ti tu i ção, cri an do as as sem bléi as pro vin ci a is.

1835 – A 7 de ja ne i ro es ta la a re vo lu ção no Pará.
 ” – A 20 de setembro estala a revolução no Rio Grande do Sul.
 ” – Eleição de Diogo Antônio Feijó, para Regente do Império.
1836 – D. Ja nuá ria re co nhe ci da prin ce sa im pe ri al e her de i ra do tro no.
1837 –  A 19 de se tem bro Fe i jó re nun cia a Re gên cia.
 ” – Pedro de Araújo Lima, nomeado provisoriamente.

 ” – A 7 de novembro, revolta na cidade da Bahia.
1838 – Res ta u ra ção da Ba hia, a 15 de mar ço.
 ” – Morte de José Bonifácio de Andrada.
 ” – Lima eleito para a Regência.
1839 – Re vol ta no Ma ra nhão. Sa que de Ca xi as.
 ” – Primeira viagem a va por ao longo da costa setentrional.
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1840 – Abo li ção da re gên cia e ascen são de D. Pe dro II ao ple no exer cí cio de suas
impe ri a is prer ro ga ti vas.

1841 – Co ro a ção do Impe ra dor a 18 de ju lho.
 ”  –  Organização do Conselho de Estado a 21 de novembro.
 ”  –  Reforma do Código Crim i nal do Império.
1842 – Dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, por de cre to im pe ri al.
 ”  –  Rebelião em São Paulo, Minas Gerais e outras províncias.

1843 –  Casamentos im pe ri a is.
1844 –  Expira, a 11 de no vem bro, o tra ta do as si na do em 1827 en tre o Bra sil e a Ingla ter ra.
 ”  –  Convocação da Assembléia-Geral para reunir-se a 1º de ja neiro de 1845.

C

A ci da de do Rio de Ja ne i ro é ecle si as ti ca men te di vi di da em oito fre gue si as
ou pa ró qui as a sa ber:

1 – San tís si mo Sa cra men to. 5 – San ta Rita.
2 – São José. 6 – São João Ba tis ta.
3  – N. Se nho ra da Can de lá ria. 7 – N. Se nho ra da Gló ria.
4  – San ta Ana. 8 – São Fran cis co Xa vi er.

RELAÇÃO DAS IGREJAS

Ca pe la Impe ri al. Igre ja de São Jor ge.

Igre ja do San tís si mo Sa cra men to. Igre ja de San ta Ifi gên cia.

Igre ja de Nos sa Sra. da Lam pa do sa. Igre ja de São Gon ça lo Gar cia.

Igre ja de São Do min gos. Igre ja de Nos sa Sra. da Lapa dos 

Ca pe li nha da Con ce i ção. Mer ca do res.

Igre ja do Bom Je sus do Cal vá rio. Igre ja do Hos pí cio.

Igre ja de N. Se nho ra do Ro sá rio. Igre ja de San ta Rita.

Igre ja de São Fran cis co de Pa u lo. Ca pe la do Bis po.

Igre ja de N. Se nho ra das Mer cês. Igre ja de São Jo a quim.

Igre ja de N. Se nho ra do Par to. Igre ja de Nos sa Sra. do Li vra men to.

Igre ja de São Fran cis co da Pe ni tên cia. Igre ja de Ma dre de Deus.

Igre ja de São José. Igre ja de Nos sa Se nho ra da Sa ú de.

Igre ja de Nos sa S. da Mi se ri cór dia. Igre ja de S. Fran cis co da Pra i nha.

Igre ja de São Se bas tião. Igre ja de San ta Ana.
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Igre ja de San to Iná cio de Lo i o la. Igre ja de São Di o go.

Igre ja de San ta Lu zia. Igre ja de Sto. Antô nio dos Po bres.

Igre ja do Se mi ná rio de S. José. Igre ja de São Fran cis co  de Xa vi er.

Ca pe li nha do Me ni no Deus. Igre ja de São Cris tó vão.

Igre ja da Can de lá ria. Igre ja do Esp. Sto de Ma ta-Porcos. 

Igre ja N. Sra. Mãe dos Ho mens. Igre ja N. Sra. da Co pac a ba na.

Igre ja de São Pe dro. Igre ja Nos sa Se nho ra da Gló ria.

Igre ja Nos sa Se nho ra do Car mo. Igre ja Nos sa Se nho ra da Lapa do 

Igre ja San ta Cruz dos Mi li ta res. Des ter ro.

  CONVENTOS COM UMA OU MAIS CAPELAS

São Ben to. San to Antô nio.

San ta Te re sa. Nos sa Se nho ra da Aju da.

 Nota além des ses edi fí ci os pú bli cos há vá ri as ca pe las e al ta res par ti -
cu la res onde se ce le bra mis sa de vez em quan do. O le i tor in glês, per cor ren do a
lis ta aci ma, de ve rá ter sem pre em men te que Nos sa Se nho ra se re fe re sem pre à
Vir gem Ma ria, e por aí se verá a va ri e da de de no mes que, na mes ma ci da de, lhe
dão. Os no mes dos san tos e das igre jas não lhe ofe re ce rão di fi cul da de. As tra du -
ções que da mos en tre pa rên te ses, vi sam ex pli car os ter mos mais di fí ce is à fren te
dos qua is se acham.

D

Extra tos e es pé ci mes de car tas re ce bi das com res pe i to à dis tri bu i ção de
Bí bli as no Bra sil:

RIO DE JANEIRO

Re ve ren do Se nhor,

Sou uma po bre vi ú va sem re cur sos para com prar li vros para os meus
seis fi lhos; pe ço-lhe por tan to, o fa vor de me en vi ar al guns, pelo que Deus lhe há de 
pa gar.

Sou sua cri a da etc.
Maria do R–––o

––––––––––
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Re ve ren do Se nhor,

Sa ben do que em al guns ca sos V. R. tem dado o Novo Tes ta men to, ve nho, 
na qua li da de de che fe de fa mí lia, pe dir-lhe o fa vor de, se pos sí vel, en vi ar-me um exem -
plar, pelo que des de já lhe agra de ço mu i tís si mo.

Qu e i ra Deus con ser var sua vida por mu i tos anos. Res pe i to sa men te, sou
seu ser vo hu mil de,

Rua do Hos pí cio

                                             J. F. d’C...
––––––––––

Re ve ren do Se nhor,

Tendo vis to o Novo Tes ta men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to dis tri buído
por V. R. para di fun dir pelo mun do ci vi li za do a fé con ti da nos Evan ge lhos, e de se jan -
do pos su ir um exem plar como fonte de ins tru ção re li gi o sa, tomo a li ber da de de
pedir-lhe o fa vor de ce der-me um exem plar. Asse gu ro a V. R. que ja ma is ca i rá em
mãos ca pa zes de pro fa nar a dou tri na sa gra da. Sou cris tão e te nho fé em Deus. 

Seu etc.

J. L. d’O–––”.

––––––––––

Re ve ren do Se nhor,

Na ins tru ção da in fân cia, um dos pri me i ros de ve res é  mi nis trar-lhe, des de 
a mais ten ra ida de, a dou tri na de nos sa sa gra da re li gião.

Des se de ver, pro cu ro de so brigar-me com re la ção aos meus alu nos e,
tendo tido co nhe ci men to da obra fi lan tró pi ca em que V. R. está em pe nha do, como
repre sen tan te da Ame ri can Bi ble So ci ety, de Nova York, dis tri bu in do na cor te do Rio
de Ja ne i ro esse li vro ines ti má vel – o Novo Tes ta men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to
– ve nho pe dir-lhe o es pe ci al fa vor de man dar pelo por ta dor, que é um de meus alu nos, 
seis exem pla res para se rem usa dos na es co la.

Deus guar de V. R. etc.

J. P. A.

Co lé gio da
Rua da Mi se ri cór dia.

––––––––––
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Re ve ren do Se nhor,

Sa ú de e fe li ci da de para V. R. e Exmª Fa mí lia. Meu ami go: re ce bi, a 8 do cor -
ren te, car ta de um ami go da Vila de San ta Ana do Pi raí, na qual me pede que ob te nha para 
ele qua ren ta ou cin qüen ta Bí bli as Sa gra das para se rem dis tri bu í das pelo povo que de se ja
lê-la, mas que, no mo men to, não tem me i os de o fa zer por fal ta de exem pla res.

Se o ami go me fi zer esse fa vor, fi car-lhe-ei imen sa men te gra to.

Seu ami go sin ce ro,

P. C. P.

––––––––––

Re ve ren do Se nhor,

O Se cre tá rio da Câ ma ra Mu ni ci pal do Rio de Ja ne i ro tem a hon ra de pe dir 
a V. R. três có pi as do grande li vro in ti tu la do o Novo Tes ta men to de Nos so Se nhor
Jesus Cris to.

Espe ran do me re cer esse fa vor, per ma ne ce, etc.

L. J. de G.

––––––––––

Re ve ren do Se nhor,

Há al gum tem po um ami go meu es cre veu-me pe din do que lhe pro cu ras se
a fim de ver se ob ti nha de V. R. qua ren ta ou cin qüen ta exem pla res da Bí blia Sa gra da.
Esse meu ami go é sa cer do te e re si de em Vila Pa ra na guá onde tem uma es co la pri má ria 
e está an si o so por in fun dir em seus alu nos os ver da de i ros prin cí pi os da re li gião cris tã.
Ten do tido co nhe ci men to da ca ri da de que V. R. pra ti ca dis tri bu in do es ses li vros sa grados,
ele vem, por meu in ter mé dio, pôr-se aos pés de V. R. para re ce ber de vos sas mãos os
exem pla res de que ne ces si ta. Dis se-me que V. R. é um re li gi o so que de se ja fa zer bem a 
to dos os ho mens e es pe ci al men te à ge ra ção que sur ge. Espe ra rei, por tan to, a li be ra li -
da de de V. R. com toda con fi an ça e, na oca sião opor tu na, irei pes so al men te apre sen -
tar-lhe os meus sin ce ros agra de ci men tos.

D. d’A. B.

Rua de S. Cris tó vão

–––
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–––––––

Re ve ren do Se nhor,

J. M. d’C, re si den te à Rua das Man gue i ras nº ... so li ci ta res pe i to sa men te 
dos ca va lhe i ros en car re ga dos da dis tri bu i ção das Escri tu ras, o es pe ci al fa vor de en -
vi ar-lhe dois exem pla res, sen do um para si pró prio e ou tro para um ami go que re si -
de a duas lé guas da ci da de. Há dois dias re ce bi tam bém o pe di do de um ami go de
Uba tu ba, vila da pro vín cia de São Pa u lo, para man dar-lhe de zo i to exem pla res do
Novo Tes ta men to: e não po den do dar-lhe uma res pos ta fa vo rá vel a me nos que V.
R. me ha bi li te a fa zê-lo, es pe ro que, a bem do pú bli co e da ins tru ção da vila, V. R.
me fa cul te as re mes sas dos li vros pe di dos.

De V. R.
Etc.

P. C. P.

––––––––––

Re ve ren do Se nhor,

Ten do sa bi do que V. R. está dis tri bu in do o Novo Tes ta men to, ve nho
pe dir-lhe que me en vie, pelo por ta dor do pre sen te, vin te exem pla res para uso dos
alu nos da Esco la Nor mal da pro vín cia do Rio de Ja ne i ro e cin qüen ta para a Esco la
de Ni te rói.

                      J. C. A.––––––o

––––––––––

Nota: as car tas aba i xo, rece bi das de pro vín ci as dis tan tes, bem como
outros ar ti gos des te apên di ce, se rão me lhor com pre en di dos de po is que o le i tor ti ver
lido o que es cre ve mos so bre es sas pro vín ci as. São in se ri dos aqui ape nas para man ter a
se qüên cia.

SÃO PAULO

Re ce bi sua es ti ma da car ta acompa nhan do a Bí blia que V. R. me fez o
espe ci al fa vor de re me ter, e pela qual mu i to lhe agra de ço.

De se jo-lhe sa ú de e to das as fe li ci da des, per ma ne cen do-me com es ti ma e
con si de ra ção, etc., etc., etc.

                     F. M. B –––––
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––––––––––

Ten do re ce bi do os exem pla res das Escri tu ras que V. R. me en vi ou, cum -
pre-me in for mar-lhe que os dis tri buí da ma ne i ra que me lhor me pa re ceu, dan do-os
quer a pes so as que se mos tra vam de se jo sas de ser ali men ta das  com o pão de Deus ou
aos que, nas tre vas da ig no rân cia, ti ve ram até aqui ape nas li ge i ros co nhe ci men tos das
ver da des e pro mes sas do Cris ti a nis mo.

Sa ben do que V. R. está an si o so para di vul gar cada vez mais o co nhe ci -
men to de Cris to, V. R. não fará pe que no ser vi ço man dan do-me pelo me nos cem
exem pla res do Novo Tes ta men to e o mais pos sí vel do Ve lho. Só não dis tri buí mais
por que não os ti nha. Tive pe di dos das ci da des vi zi nhas.

                    M. A. R. d’C. C.

––––––––––

Re ce bi on tem a ca i xa que V. R. me re me teu, con ten do Bí bli as e Tes ta -
men tos em Por tu guês. Dis tri buí-los-ei en tre pes so as que pos sam ti rar pro ve i to de sua
leitu ra e que, con si de ran do-os como a pa la vra de Deus, de les fa rão uso, não para
dispu tas e con ten das, mas para es cla re ci men to da fé e ori en ta ção da vida.

As pu bli ca ções que vi e ram jun to são mu i to boas para ins pi rar sé ri as me di ta -
ções so bre a vida fu tu ra. Essas da rei aos pro fes so res para que dêem às cri an ças a ler.

É na in fân cia, quan do o co ra ção ain da está li vre de in fluên ci as no ci vas,
que es sas ver da des lan çam ra í zes mais ra pi da men te e ja ma is po de rão ser to tal men te
arran ca das. Além dis so as cri an ças são fa vo ra vel men te dis pos tas à re li gião e po dem ser 
fa cil men te ins tru í das nas co i sas de Deus.

Que Ele, para cuja gló ria V. R. tra ba lha, lhe dê afi nal a re com pen sa do
bom ser vo.

De se jan do-lhe mu i ta sa ú de e fe li ci da de, sou, com toda es ti ma, etc.
                      V. P. d’M

––––––––––

CEARÁ

O re ce bi men to de sua car ta de ... ca u sou-me gran de pra zer e in for mou-me 
de sua fe liz che ga da à ca pi tal e de sua con tí nua lem bran ça da qui.

Não lhe pos so di zer se os li vros re li gi o sos que V. R. se pro põe en vi ar en -
con tra rão ou não com pra do res. Dis tri bu í dos gra tu i ta men te, to dos te rão pra zer em re -
ce bê-los; por di nhe i ro, po rém, não sei como será. Con tu do, te rei pra zer em me en car -
re gar da ex pe riên cia. Não so men te isso, mas, ain da, qual quer ou tra co i sa em que lhe
pos sa ser vir, te rei pra zer em fa zer, des de que sou com par ti cu lar es ti ma e res pe i to, etc., 
etc.
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––––––––––

PERNAMBUCO

De se jan do pres tar em Per nam bu co todo o ser vi ço que pu der à be ne mé ri ta

ins ti tu i ção da Ame ri can Bi ble So ci ety, apro ve i to-me des ta opor tu ni da de para in da gar de 
V. R. a quem de ve rei en de re çar mi nha cor res pon dên cia bem como para pe dir-lhe que
apre sen te àque la So ci e da de os meus agra de ci men tos e a mi nha fra ter nal con si de ra ção.

                    J. S. d’A. ––––––

––––––––––

Mu i tos abor re ci men tos e de sas sos se go de es pí ri to, além das per se gui ções
que so fri pe los sa gra dos Evan ge lhos para cuja di vul ga ção tra ba lhei com mu i ta sin ce ri -
da de e pra zer, im pe di ram-me da sa tis fa ção de es cre ver-lhe.

Pos so in for mar-lhe que, no solo das pro vín ci as do Nor te do Bra sil, di mi -

nu í ram con si de ra vel men te as ur zes e os es pi nhos que im pe di am a ger mi na ção da boa
se men te do Evan ge lho. O Se nhor da vi nha po de rá co lher aqui (tal vez à cus ta de mu i to 
tra ba lho e so fri men to de seus ser vos) sa fra abun dan te e ma du ra.

No que res pe i ta a mim, es ti ve tra ba lhan do de acor do com as mi nhas pos -
si bi li da des e en fren tan do as con tra di ções e per se gui ções. Estas, de for ma al gu ma me

dis su a di ram do cum pri men to de meu de ver pe ran te Deus e o pró xi mo.

Re ce bi por in ter mé dio do se nhor o Di plo ma de mem bro per pé tuo da
Ame ri can Bi ble So ci ety, que mu i to me li son je ou.

Seu ami go fiel e sin ce ro

                       A. J. de S.

––––––––––

Nota:  as car tas aci ma dão idéia do es ti lo e do es pí ri to das co mu ni ca ções 
que nós e o Sr. Spa ul ding re ce be mos so bre o as sun to. Des ne ces sá rio será di zer que
po de ría mos mul ti pli car as trans cri ções e tor ná-las mais in te res san tes fa zen do-as
acompanhar de ano ta ções re la ti va men te às pes so as que no-las en vi a ram. Sem
comen tá rio, po rém, elas fa lam por si sós e do cu men tam as con si de ra ções fe i tas em
di fe ren tes pon tos des te tra ba lho.
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E

RELAÇÃO DAS DEVOÇÕES, DE ACORDO COM A CRENDICE
POPULAR, NO BRASIL

(A lis ta que se se gue foi cu i da do sa men te tra du zi da de do cu men to
de au to ria de um pa dre bra si le i ro em 1839)

S. Gon ça lo d’Amarante, pa tro no do ca sa men to, es pe ci al men te para as mo ças;

    daí ser ele ho me na ge a do com fes ti vi da des e dan ças.
Sto. Ama ro, pro te tor das ví ti mas de fra tu ras e mu ti la ções.
Os cin co fran cis ca nos, már ti res em Mar ro cos, pro te to res con tra fe bres, ca la fri os e
ple u riz.
S. Se bas tião, pro te tor con tra as pes ti lên ci as e os con tá gi os.
S. Brás, pro te tor con tra as afec ções da gar gan ta.
Sta. Apo lô nia, pro te to ra con tra a dor de den tes.

S. Lá za ro, pro te tor con tra a ele fan tía se e as mo lés ti as con ta gi o sas.
Sta. Mar ga ri da de Cor to na, pro te to ra das par tu ri en tes.
Sto. Agos ti nho, pa dro e i ro da boa me mó ria e da vo ca ção para es tu dos.
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, pa dro e i ra dos es tudos aca dê mi cos e pro fis si o na is e
    também das mo ças que de se jam bons ma ri dos.
San ta Lu zia, pro te to ra con tra as do res e mo lés ti as dos olhos.
San to Antô nio, ad vo ga do das ca u sas per di das e de vá ri os ou tros as sun tos.

São Je rô ni mo, pro te tor con tra os tro vões e ra i os.
San ta Bár ba ra, pro te to ra con tra tro vões, ra i os e tem pes ta des.
São Si mão Esti li ta, pro te tor con tra as mes mas ca la mi da des.
São José, pa dro e i ro dos bem ca sa dos e dos ma ri dos fiéis.
São Be ne di to, pro te tor con tra mor de du ras de co bras e rép te is ve ne no sos.
São Cor né lio, ad vo ga do dos ma ri dos que de se jam que suas mu lhe res vi vam em
    vir tude.

São Lou ren ço, pro te tor con tra as tem pes ta des e os re de mo i nhos.
São Tude, pro te tor con tra as tos ses re bel des.
São Bar to lo meu, pro te tor con tra a lou cu ra e a pos ses são de mo nía ca.
São Mi guel, ad vo ga do dos que lhe são de vo tos, es pe ci al men te em to das as
    segundas-feiras.
San to To más de Aqui no, pa dro e i ro da boa me mó ria, etc.
S. Her me ne gil do, pro te tor con tra as tem pes ta des.
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S. Ma cá rio, ad vo ga do dos que de se jam que suas mu lhe res se jam vir tu o sas e fiéis.

São Fran cis co de Pa u lo, pa tro no da ca ri da de e da boa von ta de para com os vi zi nhos.
S. Pe dro Gon çal ves, pa tro no dos ma ri nhe i ros.
São João Ne po mu ce no, pa tro no dos con fes so res e dos que não tra em os se gre dos do
    con fes si o ná rio.
São João, pa tro no dos clé ri gos bem edu ca dos.
Sto. Ono fre, ad vo ga do que au xi lia as mu lhe res a co nhe cer o ca rá ter de seus ama dos.

São Mi guel dos San tos, pro te tor con tra o cân cer e os tu mo res.
São Li bó rio, pro te tor con tra cál cu los.
S. Sér vu lo, pro te tor con tra pa ra li sia.

À lis ta aci ma, tor na-se ape nas ne ces sá rio adi ci o nar a ob ser va ção de Von
Mariti us re la ti va men te a ou tro San to: “San to To más afas ta to das as ver mi no ses pe ri gosas

dos que para ele oram”. A idéia de um pa tro no, pro te tor ou ad vo ga do é ter um san to
que ali vie e au xi lie quem a  ele re cor rer para o fim men ci o na do.

F

CONVENTOS

Du ran te o de cur so des te tra ba lho por di ver sas ve zes nos re fe ri mos à
adap ta ção de edi fí ci os mo nás ti cos para fins se cu la res.

No qua dro aba i xo da mos em for ma re su mi da os ca sos de tais apro pri a -
ções mos tran do as sim a for ma e a ex ten são em que o go ver no bra si le i ro achou con ve -
ni en te va ler-se de tais edi fí ci os.

O ter mo “con ven to”, já é bem co nhe ci do do le i tor. Hos pí cio sig ni fi ca um 
peque no con ven to, ge ral men te a re si dên cia de fra des mis si o ná ri os. Os Je su í tas
denomi na vam Co lé gio aos seus con ven tos.

USO ATUAL DOS PRÉDIOS CONSTRUÍDOS PELOS JESUÍTAS QUE
 FORAM EXPULSOS DO BRASIL EM 1758

Edi fí cio Lo ca li za ção Usa do para

1 – Co lé gio dos Je su í tas – San tos –  Hos pi tal Mi li tar e Pa lá cio pre si den ci al

2 – Co lé gio dos Je su í tas – São Pa u lo –  Pa lá cio do Go ver no

3 – Co lé gio dos Jesuítas – Rio de Ja ne i ro –  Aca de mia de Me di ci na, Hos pi tal Mi li tar

4 – Co lé gio dos Jesuítas – Rio de Ja ne i ro –  Hos pi tal dos Lá za ros

5 – Co lé gio dos Jusuítas – Vi tó ria, Esp. San to – Pa lá cio do Go ver no

6 – Hos pí cio dos Je su í tas – Be ne ven to – Câ ma ra Mu ni ci pal e pre si dên cia
paroqui al 

7 – Hos pí cio dos Ju su í tas – Alme i da –  Casa Pa ro qui al
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Edi fí cio Lo ca li za ção Usa do para

 8 – Co lé gio dos Je su í tas – Ilhéus – Câ ma ra Mu ni ci pal

 9 – Co lé gio dos Jesuítas – Baía – Hos pi tal Mi li tar, Bi bli o te ca  Pú bli ca

10 – Co lé gio dos Je su í tas – Per nam bu co – Palá cio do Go ver no, Correio, etc.

11 – Co lé gio dos Je su í tas – Olin da – Se mi ná rio

12 – Co lé gio dos Jesutas – Pa ra í ba – Pa lá cio do Go ver no

13 – Hos pi tal dos Je su í tas – Vila Vi ço sa, Ce a rá – Casa pa ro qui al

14 – Hos pi tal dos Je su í tas – Ma ra nhão – Hos pi tal Mi li tar

15 – Co lé gio dos Je su í tas – Ma ra nhão – Pa lá cio do Go ver no, Câ ma ra Mu ni ci pal.

16 – Co lé gio dos Jesuítas – Pará – Se mi ná rio, Mi se ri cór dia, etc.

Nota: além desses edi fí ci os, to das as ou tas pro pri e da des dos Je su í tas, inclu si ve vas tas
ex ten sões de ter ras, fo ram con fis ca das.

APROPRIAÇÃO DE EDIFÍCIOS PERTENCENTES A ORDENS MONÁSTICAS,
MUITAS DAS QUAIS AINDA EXISTEM NO BRASIL

(É de se pre su mir que esta ta be la fos se con si de ra vel men te au men ta da
se ti vés se mos po di do co li gir to dos os ca sos.)

Ci da de Edi fí ci os Usa do para:

São Pa u lo – Con ven to dos Fran cis ca nos – Aca de mia de Di re i to

Rio de Ja ne i ro – Con ven to dos Car me litas des cal ços – Ane xa do ao Pa lá cio Impe ri al

Bahia – Con ven to dos Car me litas des cal ços – Se mi ná rio

Bahia – Hos pí cio dos Agos ti ni a nos – Li ceu

Bahia – Hos pí cio dos Esmo le res da Ter ra San ta – Hos pi tal par ti cu lar

Bahia – Hos pí cio dos Fra des de S. Fi lipe Néri – Orfa na to

Per nam bu co – Hos pí cio dos Ca pu chi nhos – Asi lo de ex pos tos

Pernambuco – Hos pí cio dos Esmo le res da Ter ra San ta – Qu ar tel

Pernambuco – Con ven to dos Car me li tas – Hos pi tal pú bli co

Pernambuco – Con ven to dos Fra des de S. Fi lipe Néri – Alfân de ga

Olin da – Con ven to dos Be ne di tinos – Aca de mia de Di re i to

Olin da – Con ven to dos Car me litas des cal ços – Se mi ná rio de Órfãos

Pa ra í ba – Con ven to dos Car me li tas des cal ços – Qu ar tel

Pa ra í ba – Con ven to dos Fran ciscanos – Li ceu e Qu ar tel
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Ci dade Edi fí ci os Usa do para:

Ma ra nhão – Con ven to Sto. Antô nio – Se mi ná rio

Ma ra nhão – Con ven to dos Car me li tas – Li ceu

Ma ra nhão – Hos pí cio dos Car me li tas – La za re to

Pará – Con ven to dos Mer ce ná rios – Hos pi tal Mi li tar e Alfân de ga

Pará – Con ven to São Bo a ven tura – Arse nal de Ma ri nha

Pará – Conv ento São José  – Hos pi tal

Pará – Con ven to dos Car me litas – Pa lá cio da Assem bléia  e  Bi -
bli o te ca mi li tar

Pará – Capu chi nhos – Qu ar tel

Gu ru pá – Hos pí cio dos Ca pu chi nhos – Se mi ná rio

  Se aos vin te e três edi fí ci os mo nás ti cos aci ma enu me ra dos adi ci o nar -
mos os de zes se is cons tru í dos pe los je su í tas, te re mos trin ta e nove, ci fra que com
toda pro ba bi li da de ex ce de a dos con ven tos de am bos os se xos atu al men te exis tentes
em todo o Impé rio.

Os fa tos aci ma dis pen sam co men tá ri os. É de fran co de clí nio a ten dên cia do
con ven to no Bra sil, e tal vez ja ma is con si ga se ele var aci ma de seu es ta do atu al, sem fa lar
na hi pó te se de re con quis tar o fa us to e a ri que za dos pri me i ros tem pos.

G

CLIMA

 É no ta vel men te bran do e re gu lar o cli ma do Bra sil. Na par te se ten tri o -
nal do Impé rio há duas es ta ções uni for mes du ran te o ano: a da seca e a das águas.
A das chu vas co me ça mais ou me nos a pri me i ro de ja ne i ro e a da seca, por vol ta de 
pri me i ro de ju lho. Às ve zes, po rém, dá-se uma des co lo ca ção de apro xi ma da men te
um mês, para mais ou para me nos. No Rio de Ja ne i ro é que se não pode afir mar
que haja uma es ta ção chu vo sa re gu lar. Se ria di fí cil di zer qual o mês do ano em que
cho ve mais.

Qu an do cho ve, em ge ral, ven ta pou co. No tem po seco, as ma nhãs e as
tardes são sem pre fres cas e o ca lor de du ran te o dia é qua se que in va ri a vel men te
minora do por uma for te bri sa ma ri nha.

Os alí si os de su do es te var rem toda a costa. De mar ço a se tem bro, quan do 
im pe ra a cha ma da monção do sul, a di re ção do mi na nte do ven to é de nor des te para
leste-sudoeste. De se tem bro a mar ço, du ran te a vi gên cia da mon ção do nor te, os
ventos so pram de nor des te para nor te-leste-leste.



H

RELAÇÃO DOS NOMES CIENTÍFICOS E VULGARES DAS MAIS  NOTÁVEIS
PLANTAS INDÍGENAS DO BRASIL, ACOMPANHADA DE OBSERVAÇÕES

 SOBRE SUAS PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS  E 
 SUAS APLICAÇÕES COMUNS.

(Con dens ada do tra ba lho do Sr. Lou iz Ri e del, bo tâ ni co, Rio de Ja ne i ro)

RAÍZES

Nome Ci en tí fi co Au tor Fa mília  Nome vul gar Obser va ções
Aris to lo chia rin gens  Swartz Aris to lo chi ae Mil-homens Antí do to con tra mor de du ra de 

co bra, na u se o so, amar go 
”   cim bi fe ra Mar ti us Jar ri nha
Inse ni ma crou ra Go mes dito dito
Pi per um be la tum Lin. Pi pe ra ce ae Ca a pe ba aromá ti co-sudorífico
 ” re ti cu la tum Lin. Pe ri pa ri ba idem
Ci sam pe los pa re i ra Lin. Me mis perm. Par re i ra-brava an ti fe bril
 ”   ova li fo lia Dec. Bu tua idem
 ”  ebrac te a ta St. Hi la i re   ”
Chi o coc ca ra ce mo sa Lin. Ru bi a ce ae Ca ni na na Pur ga ti vo – usa do para hi -

dro pi sia
   ”          an gui fu ga Mart idem
  ”          den si fo lia Mart. Ra iz-preta idem
Si ma ba Fe ru gi ne St. Hi la i re Si mu ra be ae Co lum bo Po de ro so an ti fe bril usa do

na di ar réia
  ”           Co lum bo Ri e del Ca lun ga idem
  ”              hu mi lis idem
Dors te nia bra si li en sis La mmark Urti ce ae Caa-apia Aro má ti co, ads trin gen te
  ”               ari fo lia Lam. idem
  ”              opif era Mart. idem
Ipo mea oper cu la ta Mart. Con volv. Ba ta ta-de-purga Equi va le à ja la pa
Cep ha e lis ipe ca cu a nha Ri chard Ru bi a ce ae Ipe ca cu a nha Emé ti co. O nú me ro de plan -

tas afins é mu i to gran de
Io ni di um       ”        Ven te nat Po a ia idem
Psci cho tria eme ti ca Lin. idem
Fer ra ria pur gans Mart. Iri de ae Ru i bar bo-do-

cam po
ca tár ti co

  ”           cat har ti ca Mart. ca tár ti co
Smi lax of fi ci na lis Hum boldt Smi la ce ae Sal sa pa ri lha Expor ta da das pro vín ci as do 

Nor te.
Smi lax syphi li ti ca Kunth idem
Smi lax gla u ca Mart. idem
Big no nia Quy ra Re i del Big no na ce ae Ci pó-guíra Drás ti co
Pe te ve ria ali a cea Lin. Che no po di ae Gu i né Anti pa ra lí ti co
Ade nor ho pi um elipt. Pohl Eup hor bi a ce ae Raiz de Teiú Antí do to con tra vene no de

co bras
Oco tea cymba rum Kunth La u ri nea Sas sa frás idem
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MADEIRAS E CASCAS

Nome Ci en tí fi co Au tor Fa mí lia Nome vul gar Obser va ções
Ca e sal pi nia bra si li en sis Swartz Le gu mi no sae Pau-brasil Pre ci o sa ma de i ra de tin tu ra ria
Brous so ne tia tinc tor ja Kunth Arto carp. Ta i ju va idem
Me la noxy lon bra u na Schott Le gum. Bra ú na Ma de i ra de gran de porte
Aca cia ju re ma Mart Le gum. Angi co bar ba ti mão Cas ca gros sa e ads trin gen te
Per sea car yoph yla cea Mart. La u rin. Cra vo-do-maranhão Pa re ce-se com o cra vo
Calyptrant hes aro ma ti ca St. Hi la i re Myrtac. Cra vo-da-terra Aromático
Crypto ca ria pre ti o sa Mart. La u rin. Cas ca-preciosa Aro ma pe cu li ar,  che io e for te
Drimys gra na ten sis Lin. Mag nol. Cas ca para tudo Re mé dio para cólica
Ge of fra ea ver mi fu ga Mart. Le gum. Ange lim Verm ífu go
Se bi pi ra ma jor Mart. Le gum. Se bi pi ra Cas ca ads trin gen te, ma de i ra amar ga

e ole o sa: usa da con tra có li cas
Si ma ru ba ver si co lor St. Hi la i re Si ma ru ba Pa ra í ba Po de ro so an ti fe bril
Esen bec kia fe bri fu ga Mart. Ru ta ce ae La ran je i ra-do-

mato
Mu i to pa re ci das com a

Chin cho na
Tri co rea fe bri fu ga St. Hi la i re Ru ta ce ae Três-folhas-bracas

Hor tia bra si li en sis St. Hi la i re Ru ta ce ae Qu i na

Cin cho na ber ge ni a na Mart. Ru bi a cea Qu i na Exis tem nu me ro sas ou tras
es pé ci es, ne nhu ma, porém, 
igual à do Peru

Cin cho na lam ber ti a na Mart.

Cin cho na ma cro ne mia Mart.

Va le sia Ruiz e Pavão Nov. Sp. Apocynee Pau-pereira  Alta men te me di ci nal
Big no mia Chrysantha Jacquin Bignom Ipê Catártico

FOLHAS E ERVAS

Nome Ci en tí fi co Au tor Fa mí lia Nome vul gar Obser va ções
Cas si ne Gon ga nha Mart. Rhamn Mate Chá co mum

Erythrox lon coca La mark Erythrox Padu Mas ca da como ta ba co

Lan ta na pse u do-thea St. Hi la i re Ver ben Chá pe de si na Su do rí fi co aro má ti co

Cas sia cat har ti ca Mar ti us Le gu min Sena

Eu pa to ri um aya pa na Ven te nat Eu pat. Aza pa na Re mé dio con tra o có ler mor bo

Ja ca ran dá bra si li a na Per so on Big non Ca a ro ba Pau-rosa. As fo lhas de mu i tas
es pé cies são ca tár ti cas

Te tra ce ra oblon ga ta De cac Dil len Ci pó-de-corijo

Pa li cu rea di u re ti ca Mart. Ru bi ac. Dou ra di nha Anti-sifilítico

Ca lo pis ma per fo li a tum Mart. Gen ti an. Cen táu rea Anti fe bril

Pa u li nia pin na ta Lin Sa pind. Tim bó Nar có ti co

Big no nia chi ca Humb. Big non Ca ra ju ru For te co lo ran te
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FRUTOS, GOMAS, RESINAS, BÁLSAMOS E ÓLEOS

Nome ci en tí fi co Au tor Fa mí lia Nome vul gar Obser va ções

Pa u li nia sor bi lis Mart. Sa pin dae Gu a ra ná Arti go de co mér cio

Xylo pa gran di flo ra St. Hi la i re Ano na ce ae Pi men ta-da-
ter ra

Pa re ce-se com a pi men ta

Cat har to car pus ra sil. Lam. Le gum. Ca na fís tu la

Ana car di um oc ci den ta le Lin. Te re bin Caju Pro duz fru to va li o so, óleo e 
goma

Anda Go me sii St. Hi la i re Eup horb. Anda çu Drás ti co po de ro so

Fe u i lea tri lo ba ta Spren gel Cu cur bit. Ja po tá Óleo va li o so

Xylo car pus ca ra pa Schre ber Me li ae Andiro ba Óleo va li o so

Bert hol le tia ex cel sa Humb. Lecy thid Tu ca ri ou Cas ta nha-do 
-ma ra nhão

Cas ta nha, óleo, etc.

Myris ti ca Bi cu i ba Schott Myrist. Bi cu í ba Óleo  aro má ti co

Oco tea pu chury ma jor Mart. La u rin. Pi chu rim Óleo vo lá til  se me lhan te ao
da noz-moscada

Dip te rix odo ra ta Wild. Le gum. Cu ma ri Pro duz uma fava

Sip ho nia Rich Eup horb. Se rin gue i ra Se rin gue i ra-da-índia 

Arto car pus in ter gri fo lia Lin. Arto carp. Jaca Óleo  in fla má vel. To dos es tes 
pro du zem se cre ção le i to -
sa, gros sa, pa re ci da com a
goma elás ti ca.

Sa pi um ili ci fo li um Wild. Eup horb. Ca xim

Cal lop ho ra uti lis Mart. Mart. Apocyn.

Han cor nia spe ci o sa Go mez Man ga ba

Vis mia bac ci fe ra Mart. Hype ri ci ne ae Ca a o pia Produz uma goma cor de
laran ja, usa da como la cre 
e como pur ga ti vo.

Vis mia par vi flo ra Mart. Hype ri ci ne ae La cre

Co pa i fe ra of fi ci na lis Lin. Le gum. Copa í ba Nada menos de dez es pé ci es 
des tas plan tas bal sâ mi cas 
são co nhe ci das no Bra sil

Co pa i fe ra Lans gdor fi io Des font. Le gum. Copa í ba

Co pa i fe ra Co ri a cea Mart. Le gum. Copa í ba

Styrax fer ru gi ne um Mart. Styra cin Esto ra que Bál sa mo 

Hyme na cea cour ba ril Lin. Le gum. Ja to bá Re si na go mo sa

Hyme na cea stil bo car pa Hay ne Le gum. Ja to bá Re si na go mo sa

Amyris am bro si a ca Lin. Amyrid Alme ce ge i ra Re si na
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PALMEIRAS

Ilus tre bo tâ ni co dis se que “as pal me i ras cons ti tu em o gê ne ro mais in te -
res san te do mun do ve ge tal, quer con si de re mos o as pec to ma jes to so de seus tron -
cos es gui os, co ro a dos por vas ta fo lha gem, quer a mag ni fi cên cia que em pres ta à pa i -
sa gem da re gião onde pro li fe ra, quer o seu va lor imen so para a hu ma ni da de, pro -
por ci o nan do-lhe ali men to, ves tuá rio e nu me ro sos ou tros ob je tos de im por tân cia
eco nô mi ca, ou fi nal men te o de sen vol vi men to pro di gi o so dos ór gãos pe los qua is se 
pro pa ga a es pé cie”3.

O Bra sil pode ser cog no mi na do o im pé rio das pal me i ras. Qu a se cem va ri e da -
des já são co nhe ci das e des cri tas como ori gi ná ri as do país, en quan to que to das as ou tras
es pé ci es co nhe ci das dos bo tâ ni cos pelo res to do mun do não ex ce de de du zen tas.

De sen vol vem-se em to das as al ti tu des, des de o vale pro fun do até a mon ta nha 
al ta ne i ra. Vi vem em qual quer lu gar, des de as pra i as are no sas até os mais ín ti mos re ces sos
das flo res tas. Não pou cas va ri e da des ale gram o de ser to es té ril e nu com sua vi va ci da de e
be le za, va ri an do o diâ me tro de seu ca u le, des de meia po le ga da até 3 e mes mo 5 pés [de
1,25 cm até 91 cm e 1,52 m]. Para o fim que te mos em mira, bas ta rá re gis trar os no mes
cien tí fi cos e vul ga res de al gu mas das es pé ci es mais im por tan tes:

Co cos ole ra ces Mart. Gu a ri ro ba

Co cos fle xu o sa Mart. Co co-de-quaresma

Co cos botr yop ho ra Mart. Pa ti o ba

Bac tris ma ra já Mart. Tu cum

Bac tris se to sa Mart. Tu cum-bravo

Atta lea fu mi fe ra Mart. Pi a ça ba

Oe no car pus dis ti chus Mart. Ba ca ba

Eu ter pe ole ra cea Mart. Pal mi to

Eu ter pe edu lis Mart. Açaí

Di plot he mi um li to ra le Mart. Guiri

Astro ca ri um ayri Mart. Airi

Acro co mia se le ro car pa Mart. Ma ca ú ba

Cory phe ra ce ri fe ra Linn. Car na ú ba

Ma u ri tia vi ni fe ra Bu ri ti

Ma ni ca ria sa ci fe ra Mart. Ovu o çu
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I

POPULAÇÃO

Não nos foi pos sí vel ob ter es ta tís ti cas fiéis com res pe i to à po pu la ção do Brasil,
pelo sim ples mo ti vo de que ja ma is se pro ce deu a re cen se a men to al gum, dig no de fé.
Os re la tó ri os pro vin ci a is e mi nis te ri a is fa zem to dos os anos re fe rên cia ao assunto, mas,
rara men te, con têm algo de novo ou de im por tân cia, a não ser con jec tu ras ou al gu ma vaga
re fe rên cia ao nú me ro de mor tos e ba ti za dos em cer tas pa ró qui as. Con tu do, para que o
leitor pos sa ter uma idéia da po pu la ção do país, da mos a se guir as mais re cen tes es ti ma tivas
que con se gui mos ob ter nos nu me ro sos do cu men tos con sul ta dos.

Alguns au to res toma ram a li ber da de de pu bli car es ti ma ti vas por me no ri za das,
como a que se se gue, adi ci o nan do-lhes, ar bi tra ri a men te, de um a dois mi lhões de es cra vos que
su põe te rem sido omi ti dos. Foi por isso que anos atrás a po pu la ção era dada como sen do para 
re cor rer a con jec tu ras des sa ordem, pois sa be mos ser há bi to no Brasil com pu tar a po pu la ção
es cra va en glo ba da men te com a bran ca, a me nos que haja dis tin ção es pe ci al das duas clas ses.

Não di remos que o Bra sil não pos sui mais de cin co mi lhões de ha bi tantes;
gosta ría mos, po rém, de exa mi nar os re sul ta dos de um re cen se a men to ofi ci al ou pelo menos
esti ma ti vas ela bo ra das por fun ci o ná ri os com pe ten tes que nos in di cas sem onde se poderia
en con trar tan ta gen te, an tes de afir mar que exis te. Se não ti vés se mos ne nhum outro mo tivo
para ca u te la com res pe i to a este as sun to, os cla mo ro sos er ros de ou tros nos ser vi riam de avi so. 
Há cer ca de 40 anos o Sr. Jonh Mawe afir mou que a ci da de de São Pa u lo con ti nha “cer ca de 
quin ze mil al mas, tal vez per to de vin te mil”. Sem dú vi da essa ci da de tem pro gre di do
des de então, mas, quan do a vi si ta mos em 1839, era a se guin te a es ti ma ti va ofi ci al:

Ci da de de São Pa u lo pro pri a men te dita .................................................... 5,668
Su búr bio de San ta Ifi gê nia........................................................................... 3,064
Su búr bio do Bom Je sus do Brás................................................................. 659

–––––
  9,391

Pro vín ci as Livres Escra vos      To tal

Rio Gran de do Sul ..........  –– –– 160,000

San ta Ca ta ri na∗  ............. 53,707 12,511 66,228

São Pa u lo.......................... –– –– 326,902

Rio de Ja ne i ro∗ ...............  196,926 239,557 436,483

Ci da de do R. Ja ne i ro......... –– –– 180,000

Mi nas Ge ra is .................... –– –– 760,000

Go iás ................................. –– –– 97,592

Mato Gros so ................... –– –– 40,000
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Pro vín ci as Li vres Escra vos       To tal

Espí ri to San to.................. –– –– 46,000

Ba hia  ............................... –– –– 650,000

Ser gi pe ............................. –– –– 120,000

Ala go as ............................ –– –– 120,000

Per nam bu co .................... –– ––  320,000

Para í ba .............................. –– –– 100,000

Rio Gran de do Nor te........ –– –– 40,000

Ce a rá   .............................. –– –– 180,000

Pi a uí   ............................... –– –– 60,000

Ma ra nhão∗  .....................  105,119 111,905 217,024

Pará∗ ................................. –– –– 250,000

–– –– –––––––––

4,170,229

∗ Da dos ofi ci a is. 

J

COMÉRCIO

I I – EXPORTAÇÕES DO RIO DE JANEIRO

Pro ce dên cia 1830/40
Mil-réis

1842/43
Mil-réis

Grã-Bretanha.................................. 15,092,553 13,697,638

Esta dos Uni dos.............................. 1,799,686 4,028,471

Fran ça.............................................. 4,314,362 3,985,972

Por tu gal ........................................... 2,652,598 1,912,077

Uru guai ............................................ 1,577,217 1,552,640

Rep. Argen ti na ............................... 1,577,217 932,092



Pro ce dên cia 1830/40
Mil-réis

1842/43
Mil-réis

Ci da des han seá ti cas. ...................... 1,596,316 1,430,875

Espa nha........................................... 765,413 618,249

Por tos bra si le i ros ........................... 680,115 1,062,205

Ou tras pro ce dên ci as ...................... 982,437 2,045,460

–––––––– ––––––––

29,450,697$3 1,265,679$

Nota: o rei4 cor res pon dia, ori gi nal men te, ao “mil”5 do sis te ma mo netário
nor te-americano. A mo e da de pra ta de no mi na da mil-réis é qua se equi va len te a um
dólar. Ten do de sa pa re ci do do Bra sil as mo e das de ouro e de pra ta, o va lor do
dinhe i ro pa pel emi ti do pelo Ban co do Bra sil flu tua de acor do com a taxa cam bi al.
O atu al va lor do mil-réis é de cin qüen ta cen ta vos.

II – EXPORTAÇÕES DO RIO DE JANEIRO

Des ti no 1841/42 1842/43
Grã-Bretanha ..................... 3,910,194 3,920,629
Esta dos Uni dos ................. 6,044,9606 6,005,131
Fran ça ................................. 1,430,040 1,118,036
Por tu gal .............................. 1,194,174 1,205,100

Uru guai ............................... 1,011,035 655,242
Rep. Argen ti na................... 453,893 704,206
Bél gi ca ............................... 789,527 928,471
Ci da des han seá ti cas .......... 3,404,660 3,360,956
Por tos aus tría cos .............. 1,770,146 2,050.075
Di na mar ca .........................  567,621 544,290
Su é cia .................................. 797,502 469,097
Gê no va ............................... 444,909 389,963

Ho lan da .............................. 188,055 34,923
Incer tos............................... 1,707,530 834,190
............................................. –––––––– –––––––
............................................. 23,614,246$ 22,220,309$
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   III – ARTIGOS EXPORTADOS DO RIO DE JANEIRO DURANTE O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1841/2

Arti go Va lor em mil-réis Arti go Va lor em mil-réis

Café .............................. 18,002,288 Espé ci mes de His tó ria Natural .. 7,883

Açú car ..........................  878,857 Cou ro para sola ..................... 71,473

Ouro em pó ................  832,971 Fe i jão ...................................... 6,535

Cou ros se cos............... 824,283 Mel ..........................................  6,250

Cou ros sal ga dos ......... 92,069 Este i ras ................................... 6,116

Mo e das......................... 660,316 Algo dão ..................................  5,978

Ta ba co ......................... 360,016 Ros cas..................................... 4,232

Aguar dan te.................. 220,682 Ca cau ...................................... 3,970

Arroz ........................... 141,509 Rapé........................................ 3,485

Ma de i ras pre ci o sas ..... 129,307 Carne-seca.............................. 3,192

Fa ri nha de man di o ca . 85,429 Amen do im ............................. 1,709

Com po tas ................... 77,197 Ba ta tas .................................... 1,626

Ta pi o ca ....................... 42,220 Ara ru ta....................................  1,625

Chi fres ........................ 26,044 Lã ........................................... 1,306

Pás sa ros e ani ma is ..... 23,050 Qu e i jo ..................................... 1,137

Tou ci nho .....................  17,111 Sa bão....................................... 788

Bis co i tos ..................... 16,641 Cola ......................................... 550

Ipecacuacanha ............ 13,355 Pe dras pre ci o sas .................... 459

Mi lho ........................... 13,212 Cas cos .................................... 320

Goma ........................... 12,919 Pól vo ra .................................. 260

Charutos ...................... 12,630 Cho co la te ............................... 125

Le nha ........................... 10,373 Chá.......................................... 103

Ta man cos .................... 9,383 Anil ........................................ 19

Cera .............................. 7,728 Di ver sos ................................. 48,119

–––––––

23.614,2468
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NAVIOS QUE TRANSPORTARAM A EXPORTAÇÃO ACIMA

 Nº To ne la gem Nº   To ne la gem

Nor te-americanos .... 113 38,289 Bra si le i ros .............. 49 9,051

Bri tâ ni cos .................. 114 38,353 Na po li ta nos ...........  6 2,322

Argen ti nos.................   3 341 No ru gue ses............   2 578

Aus tría cos.................. 14 5,756 Olden bur guen ses..   1 247

Bel gas ......................... 7 2,321 Uru gua i os .............. 10 1,441

Bre men ses ................. 12  3,282 Por tu gue ses ...........  37 10,721

Chi le nos..................... 1 397 Prussianos.............. 4 1,272

Di na mar que ses ......... 52 16,941 Rus sos. ................... 1 526

Ho lan de ses................ 2 477 Sar de nhos .............. 35 6,480

Fran ce ses. .................. 20 7,084 Espa nhóis .............. 17 4,394

Hamburgueses.......... 26 9,285 Su e cos .................... 42 15,655

Lubec ......................... 1 360 ––– ––––––

569 169,575

        IV – PRODUTOS EXPORTADOS DO RIO DE JANEIRO

Café6 Açúcar Couros Arroz Tapioca

Scs. de 160 Ibs. Ca i xas Uni da des Sa cos Bar ris

1841 1,013,915 10,465 152,543 18,788 3,082

1842 1,199,731 15,460 198,082 116,191 3,893

1843 1,189,523 9,433 345,070 12,187 4,685

No tas: Para com ple tar a lis ta dos ar ti gos de ex por ta ção fal tam ain da di ver sos.
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V – SACAS DE CAFÉ DE 160 LBS. EXPORTADAS DO RIO DE JANEIRO

1841 1842 1843

Antu ér pia ........................................................ 34,316 78,793 50,224

Bremen ............................................................ 32,746 12,342 26,890

Cabo da B. Esperança................................... 8,108 18,637 12,134

Ca nal inglês..................................................... 62,779 193,920 80,318

Dinamarca ...................................................... 47,640 32,021 36,773

França.............................................................. 56,318 27,203 20,797

Hamburgo....................................................... 197,560 183,586 184,523

Holanda........................................................... 4,755 9,141 382

Por tos do Mediterrâneo................................ 24,595 76,934 102,850

Portugal........................................................... 12,964 43,643 14,044

Espanha........................................................... ––––– ––––– 5,126

Su é cia............................................................... 26,514 31,324 21,461

Trieste.............................................................. 62,202 111,607 73,501

Esta dos Uni dos.............................................. 431,222 351,522 548,011

Veneza............................................................. 10,158 2,550 9,050

Ou tros pa í ses.................................................. 1,988 5,008 3,439

1,013,915 1,179,731 1,189,523

VI – CAIXAS DE AÇÚCAR EXPORTADAS DO RIO DE JANEIRO

1841 1842 1843

Cabo da Boa Esperança............................... 413 448 101

Ca nal ............................................................... 1,317 1,904 821

Ci da des han seá ti cas....................................... 655 97 101

Holanda .......................................................... ––– –––– 363

Por tos do Mediterrâneo............................... 1,183 1,669 408

Portual............................................................. 2,384 2,637 1,497

Rio da Prata.................................................... 1,968 4,994 3,117
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1841 1842 1843

Suécia .............................................................. 171 619 90

Trieste ............................................................. 1,886 2,302 2,203

Valparaíso ....................................................... ––– 179 –––

Veneza ............................................................ 428 319 –––

Ou tros países ................................................. 60 471 292

10,465 15,460 9,433

VII –  COUROS EXPORTADOS DO RIO DE JANEIRO

1841 1842 1843

Antuérpia........................................................ 900 5,075 17,220

Canal inglês .................................................... 3,652 25,290 25,384

Dinamarca ...................................................... 1,101 4,054 6,1499

França ............................................................. 29426 23,985 24,109

Ci da des hanseáticas....................................... 9,767 11,817 32,034

Holanda .......................................................... ––– –––   800

Por tos do Mediterrâneo............................... 22,311 37,823 97,502

Portugal........................................................... 64,759 55,511 92,049

Espanha.......................................................... 5,224 ––– 7,515

Suécia .............................................................. 4,534 14,761 8,800

Trieste ............................................................. 10,666 16,684 17,514

Esta dos Unidos ............................................. 199 3,282 15,925

Ou tros países ................................................. ––– –––   69

152,548 198,082 345,070
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VIII – COMÉRCIO ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS

O co mér cio en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos con sis te prin ci pal men te no
inter câm bio de pro du tos úte is, cujo con su mo está cons tan te men te au men tan do.
Essa cir cuns tân cia au to ri za-nos a es pe ra que o co mér cio en tre os dois pa í ses con tinue a
ex pan dir no fu tu ro, como se tem dado até hoje, em pro por ção ao in te res se mú tuo
de suas po pu la ções.

Ver-se-á nos qua dros que se se guem que as com pras nor te-americans no
Bra sil au men ta ram, em 21 anos, de $605,126 para $5,948,814 por ano. Du ran te o mesmo
pe río do, as ex por ta ções dos Esta dos Uni dos com des ti no ao Bra sil ele va ram-se de
$1,381,760, para $2,601,502.

Os prin ci pa is ar ti gos ad qui ri dos pe los Esta dos Uni dos, no Bra sil, são:
café, açú car e cou ros. Os que prin ci pal men te ex por ta para o Bra sil são: fa ri nha e
manu fa tu ras de al go dão. Mu i tos ou tros pro du tos são cons tan te men te in ter cam bi a dos
se gun do a con ve niên cia mú tua, po rém, não em gran des quan ti da des.

O Bra sil já se tor nou um dos ma i o res pro du to res de café do mun do. For ne ce 
aos Esta dos Uni dos com mais de me ta de de suas im por ta ções anu a is do ar ti go. Qu a se
todo o co mér cio en tre as duas na ções é fe i to por na vi os nor te-ame ri ca nos. O to tal da
tone la gem em pre ga da em 1841/42 no trans por te de ar ti gos ex por ta dos para o Bra sil  foi
de 38,778. A mes ma ci fra, re la ti va men te a im por ta ção, foi de 37,058. Além dis so, inú meros
na vi os nor te-americanos são uti li za dos no co mér cio bra si le i ro com ou tras na ções.

O tra ta do as si na do en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos em 1828 ex pi rou
em 1840. Foi de gra nde con ve niên cia para am bas as par tes e, con quan to não te nha
sido for mal men te re no va do, seu es pí ri to pre va le ce ain da.

QUADRO COMPARATIVO  DO VALOR DO COMÉRCIO ENTRE 
OS ESTADOS UNIDOS E O BRASIL

Ano Impor ta ção Expor ta ção Ano Impor ta ção Expor ta ção
1821 $605,126 $1,381,760 1832 $3,890,845 $2,054,794
1822 $1,486,567 $1,463,929 1833 $5,089,693 $3,272,101
1823 1,214,810 1,341,390 1834 4,729,969 2,059,351
1824 2,074,119 2,301,904 1835 5,74,466 2,608,656
1825 2,166,707 2,393,754 1836 7,210,190 3,094,936
1826 2,156,678 2,300,349 1837 4,990,893 1,743,209
1827 2,060,971 1,863,806 1838 3,191,238 2,657,194
1828 3,097,752 1,988,705 1839 5,292,955 2,637,485
1829 2,535,467 1,929,927 1840 4,927,296 2,506,574
1830 2,491,460 1,843,238 1841 6,302,653 3,517,273
1831 2,375,829 2,076,095 1842 5,948,814 2,601,502
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K

FINANÇAS DO IMPÉRIO

A DÍVIDA FUNDADA DO BRASIL EM JUNHO DE 1843

£ Mil-réis

Externa............................................... 6,187,050 35,141,666

Interna ................................................ 7,775,427 43,196,820

––––––––––– ––––––––––

       To tal.......................... 13,962,477 78,338,486

B. ORÇAMENTO DA DESPESA DO GOVERNO BRASILEIRO DURANTE O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1845/46

Mil-réis réis

Mi nis té rio do Impé rio............................................ 2,736,117

Mi nis té rio da Jus ti ça .............................................. 1,592,371 346

Mi nis té rio dos Estran ge i ros .................................  519,132 000

Mi nis té rio da Ma ri nha............................................ 3,037,212 415

Mi nis té rio da Gu er ra ............................................. 8,395,786 330

Mi nis té rio da Fa zen da............................................ 11,614,303 452

–––––––––– ––––

          Total ............................ 27,891,922$ 543

  C. DESPESA PARCELADA DO MINISTÉRIO DO IMPÉRIO

Esti pên dio de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor ...................................................... 800:000

Esti pên dio de sua Ma jes ta de a Impe ra triz ........................................................ 96:000 

Esti pên dio das prin ce sas .................................................................................... 30:000

Esti pên dio da Du que sa de Bra gan ça, vi ú va de D. Pe dro I ............................ 50:000

Pro fes so res etc., para a Fa mí lia Impe ri al........................................................... 8:400

302  Da ni el P. Kidder



Con se lho de Esta do ............................................................................................. 28:000

Pre si den tes das Pro vín ci as ................................................................................. 92:500

Se na do .................................................................................................................... 215:300

Câ ma ra dos De pu ta dos ...................................................................................... 279:729

Cor re i os e Na ve ga ção a va por ............................................................................ 622:000

Se cre ta ria de Esta do ............................................................................................ 34:400

Ga bi ne te Impe ri al ................................................................................................  1:900

Uni ver si da de de Di re i to ...................................................................................... 75:480

Esco las de Me di ci na .............................................................................................  85:035

Aca de mia de Be las-Artes .................................................................................... 10:896

Mu seu .................................................................................................................... 5:000

Jun ta Co mer ci al ..................................................................................................... 15:047

Arqui vos Pú bli cos................................................................................................. 6:220

Cor re i os ................................................................................................................. 12:000

Co lo ni za ção ........................................................................................................... 10:000

Ca na is, Estra das e Pon tes.................................................................................... 40:000

Inves ti ga ções Ci en tí fi cas ..................................................................................... 6:000

Ca te que se dos ín di os ............................................................................................ 16:000

Des pe sas even tu a is .............................................................................................. 25:000

Mu ni ci pa li da de do Rio de Ja ne i ro – Esco las pri má ri as................................... 34:506 

Bi bli o te ca Pú bli ca ................................................................................................ 8:614

Jar dim Bo tâ ni co .................................................................................................... 10:422

Pas se io Pú bli co ..................................................................................................... 3:426

Va ci na ..................................................................................................................... 3:220

Insti tu to His tó ri co ................................................................................................ 2:000

Aca de mia Impe ri al de Me di ci na ........................................................................ 1:600

Obras Pú bli cas ..................................................................................................... 106:622
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    D. ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 1845/6

Di re i tos de impor ta ção ................................................................................. 10,466:500

Des pa chos ma rí ti mos ................................................................................... 733:000

Di re i tos so bre as ex por ta ções ...................................................................... 2,992:000

Inte ri or ............................................................................................................ 2,334:600

Re cur sos extra or di ná ri os ............................................................................... 663:900

Ta xas mu ni ci pa is............................................................................................. 768:000

Impos tos espe ci a is para o ser vi ço de ju ros so bre a dí vi da pú bli ca ......... 2,602:000

20,500:000

E. RECEITA

RECEITA DAS PROVÍNCIAS – 1841/2

Di re i tos de Impor ta ção 
Alfân de ga

Dito Expor ta ção 
Con su la do

Rio de Ja ne i ro........................ 7,437:256$ 1,837:764$

Ba hia ...................................... 1,621:773 455:530

Per nam bu co .......................... 1,582:671 397,140

Ma ra nhão ............................... 598,142 163,631

Pará ........................................ 250,136 90,427

Rio Gran de do Sul ............... 300,551 267,154

São Pa u lo ............................... 75,715 62,270

Pa ra í ba ................................... 17,441 38,955

Ce a rá ...................................... 69,565 18,733

San ta Ca ta ri na ....................... 38,969 17,697

Ala go as .................................. 28,682 36,065

Ser gi pe ................................... 11,072 35,953

Rio Gran de do Nor te ......... 1,457 58

Espí ri to San to ....................... 4,410 1,310

Pi a uí ....................................... 2,187 453

12,037:840$ 3,422:687$
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L

DIPLOMACIA

O Go ver no bra si le i ro man tém Mi nis tros Re si den tes ou Extra or di ná ri os em
cada um dos se guin tes pa í ses:
Áus tria Nápo les
Bél gi ca Por tu gal
Fran ça Roma e Tos ca na
Ingla ter ra Bu e nos Ai res

Espa nha Esta dos Uni dos

Nos se guin tes pa í ses, é re pre sen ta do por Char gé d’Affaires:

Rús sia

Tu rim Su é cia Bo lí via Uru guai Pa ra guai

e No ru e ga Chi le Peru Ve ne zu e la

Par ma Di na mar ca Ci da des Han seá ti cas

Os go ver nos aci ma men ci o na dos são re pre sen ta dos no Rio de Ja ne i ro por
diplo ma tas de igual ca te go ria.

M

EXÉRCITO 

O Exér ci to per ma nen te do Bra sil mon ta a 24,244 ofi ci a is e sol da dos, dis cri mi nados
da se guin te ma ne i ra:

Tro pas de li nha................................................................................................. 17,095

Vo lun tá ri os e re cru tas. .................................................................................... 1,769

Gu ar da Na ci o nal em ser vi ço.......................................................................... 5,380

Em 1844, as tro pas de li nha es ta vam dis tri bu í das pe las pro vín ci as, da se guin te
ma ne i ra:

Rio de Ja ne i ro .................... 2,453 Per nam bu co........................... 731

Ba hia ...................................  620 Pa ra í ba. ................................... 124

Ser gi pe ................................  118 Rio Gran de do Nor te........... 86
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Ala go as ...............................  81 Ce a rá. ...................................... 381

Mato Gros so......................  879 Pi a uí ........................................ 302

Go iás................................... 234 Ma ra nhão ............................... 843

Rio Gran de do Sul............ 7,758 Pará ......................................... 1,128

San ta Ca ta ri na. ...................  131 Mi nas Ge ra is.......................... 625

São Pa u lo............................  601 ................................................. ––––––

.............................................    Total .......................... 17,095

N

MARINHA

FORÇA NAVAL BRASILEIRA EM 1844

Navi os em Ser vi ço Nº Ho mens Boca de fogo Na ati va Con de na dos

Na vio de li nha ...........................

Fra ga tas ...................................... 1 163 34 2 2

Cor ve tas ..................................... 5 808 102 1 1

Bri gues........................................ 4 273 44

Bri gues e es cu nas ...................... 7 376 76 2

Pa ta chos ..................................... 4 177 26

Escu nas ...................................... 9 277 32 1

Iates............................................. 10 249 11

Cúter ........................................... 1 23 1

Ca nho ne i ras ............................... 13 142 12

Va po res ...................................... 6 214 12 2

Trans por tes................................ 7 128

67 2,830 350 7 5
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OFICIAIS DE MARINHA, 1844

Almi ran te ...................................................................................................................... 1

Vi ce-Almirante............................................................................................................. 2

Co man dan te-de-esquadra .......................................................................................... 4

Co man dan te-de-divisão.............................................................................................. 8

Ca pi tães-tenentes......................................................................................................... 16

Ca pi tães......................................................................................................................... 30

Co man dan tes ............................................................................................................... 60

Primeiros-tenentes ...................................................................................................... 160

Segundos-te nen tes....................................................................................................... 240

Estu dan tes da Esco la de Ma ri nha............................................................................. 67

O

PODER JUDICIÁRIO

O De par ta men to da Jus ti ça Ci vil é ad mi nis tra do pe los se guin tes fun ci o ná ri os:

1 – Ju í zes de paz ele i tos pelo povo

2 – Ju í zes mu ni ci pa is

3 – Ju í zes e ór fãos No me a dos pela Co roa  

4 – Ju í zes de di re i to

5 – Ju í zes do tri bu nal

 P

FAMÍLIA IMPERIAL

A Co roa do Bra sil é he re di tá ria em li nha de su ces são di re ta

Impe ra dor – D. Pe dro II, d’Alcântara, nas ci do a 2 de de zem bro de 1825.
Impe ra dor – D. Pe dro II, d’Alcântara, acla ma do a 7 de abril de 1831.
Impe ra dor – D. Pe dro II, d’Alcântara, de cla ra do ma i or a 23 de ju lho de 1840.
Impe ra dor – D. Pe dro II, d’Alcântara, co ro a do a 18 de ju lho de 1841.
Impe ra triz – D. Te re sa Cris ti na, irmã do Rei das Duas Si cí li as.
Irmãs do Impe ra dor – D. Ja nuá ria, her de i ra pre sun ti va, nas ci da em 1822,

ca sa da com o Prín ci pe D. Luís, Con de d’Áquila, 1843.
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D. Fran cis ca, nas ci da em 1824. Ca sa da com o Prín ci pe Jo in vi le, 1843.

D. Ma ria da Gló ria, Ra i nha, nas ci da no Rio de Ja ne i ro em 1819. Ca sa da
com o Prín ci pe D. Fer nan do Au gus to Sa xe-Coburgo Got ha.

Ex-Imperatriz do Bra sil, a Arqui du que sa de Bra gan ça, D. Amé lia Au gus ta,
viúva de D. Pe dro I, nas ci da em 1812.

A Fi lha de D. Amé lia, meia-irmã do Impe ra dor do Bra sil, D. Ma ria Amé lia,
nas ci da em 1831.

       Q

CASAMENTO DO PRÍNCIPE DE JOINVILE COM SUA ALTEZA
 IMPERIAL D.  FRANCISCA

Em vis ta da exi güi da de de es pa ço, no tex to, para a in ser ção dos por menores
que se se guem, da mo-los em apên di ce para uso dos in te res sa dos.

A 19 de abril o Ba rão Lang sdorff, Emba i xa dor do Rei de Fran ça, foi
oficialmen te re ce bi do pelo Impe ra dor a fim de pe dir a mão da Prin ce sa Fran cis ca
Caro li na para o Prín ci pe Jo in vil le.

O Ba rão as sim se ex pres sou:
“Ma jes ta de. – Apre sen to-me em nome do Rei, meu au gus to so be ra no, a

fim de pe dir a mão de Sua Alte za Impe ri al, a Prin ce sa Dona Fran cis ca, irmã de Sua
Ma jes ta de, para o Príncipe de Jo in vil le.

“Nada po de ria ser mais gra to ao co ra ção do rei que essa união ca paz de
es tre i tar ain da mais os la ços de fa mí lia que já pren dem as duas di nas ti as e os de ami za -
de que unem as res pec ti vas na ções. Ouso es pe rar que se jam idên ti cos os sen ti men tos
de Vos sa Ma jes ta de. Ten do-me sido per mi ti do pe ne trar no san tuá rio da fa mí lia onde
os mo nar cas põem de lado as pom pas que ora cer cam Vos sa Ma jes ta de, lá en con trei,
au gus to Se nhor, es sas vir tu des e ter nu ras que tam bém a Fran ça ad mi ra na au gus ta casa 
que a go ver na. Se pa ran do-se de um ir mão cujo amor com tan ta so li ci tu de ve lou sua
mo ci da de e de uma ido la tra da irmã cu jas vir tu des lhe as se gu ram a afe i ção e o res pe i to
ge ra is, a Prin ce sa Fran cis ca to ma rá o seu lu gar no seio duma fa mí lia real tão uni da e
de vo ta da a cada um de seus membros. Sua fe li ci da de ape nas mu da rá de am bi en te e,
rece be rá, en tre gue aos cu i da dos de um es po so que já gra nje ou uni ver sal re no me, as
garan ti as de per ma nên cia a que as pe re gri nas vir tu des de Sua Alte za Impe ri al fa zem jus.”

O Impe ra dor res pon deu como se gue:
“Con sin to de todo o co ra ção nes sa ali an ça que tan to me apraz e com a

qual os bra si le i ros tão cor di al men te se re ju bi lam.
“Mi nha irmã, a quem V. Exª ago ra se di ri gi rá, cer ta men te há de con fir mar

esta minha res pos ta, pois es ta mos cer tos de que ela, no afe to da Fa mí lia Real de França,
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en con tra rá su a ve le ni ti vo para as sa u da des que cer ta men te sen ti rá, de i xan do o país que 
lhe deu o ber ço.”

A se guir o ba rão di ri giu-se à Prin ce sa, nos se guin tes ter mos:
“Se nho ra – A fe li ci da de de meu amo, o Prín ci pe de Jo in vil le, não se ria

comple ta sem a gen til con fir ma ção de V. A. à res pos ta que o Impe ra dor, vos so au gusto
ir mão, aca ba de me dar. Mais afor tu na do que a ma i o ria dos prín ci pes, foi-lhe dado
obser var pes so al men te as al tas qua li da des que dis tin guem Vos sa Alte za Impe ri al.
Vosso co ra ção, Se nho ra, agra de cer-lhe-á por ter que ri do que as sim fos se.

“Se nho ra, não en tra re is como es tra nha no seio da nova fa mí lia que im pa -
ci en te men te vos es pe ra. Lá en con tra rá Vos sa Alte za as ter nu ras de uma mãe que já vos
ama como fi lha e que vos mos tra rá em to can tes exem plos que su pe ri o ri da de e que ful gores
po dem as vir tu des in di vi du a is em pres tar, mes mo às pes so as da mais ele va da po si ção.”

A Prin ce sa res pon deu como se gue:
“Se nhor Mi nis tro. – Sin to-me fe liz em con fir mar a res pos ta de meu au -

gus to ir mão. Estou cer ta de que o afe to da fa mí lia real de Fran ça ame ni za rá as sa u da -
des que hei de sen tir de i xan do mi nha pá tria e meus que ri dos ir mãos.”

Ter mi na da a ce ri mô nia o ba rão di ri giu-se para bor do da fra ga ta Bel le Pou le, 
onde co mu ni cou ao Prín ci pe de Jo in vil le as res pos tas tan to do Impe ra dor como da
Prin ce sa. To dos os na vi os fran ce ses sur tos no por to has te a ram a ban de i ra bra si le i ra e
de ram uma sal va de vin te e um ti ros e foi res pon di da pe las ba te ri as e pelo bri gue de
guer ra bra si le i ro 3 de Maio.

Os por me no res que se se guem cons tam do re la tó rio ofi ci al do ato trans -
cri to no li vro de fa mí lia da Casa Real de Fran ça.

CONTRATO DE CASAMENTO

No pri me i ro dia de maio do ano de 1843, se gun da-feira, ao me io-dia, na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, Impé rio do Bra sil, eu, Emi le, Ba rão de Lang sdorff, en vi a do
ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio do rei jun to à Sua Ma jes ta de, o Impe ra dor
do Bra sil, co men da dor da real or dem da Le gião de Hon ra, de sem pe nhan do as fun ções 
de fun ci o ná rio do Esta do, apre sen tan do-me em obe diên cia às or dens re ce bi das de Sua 
Alte za Real, o Prín ci pe Jo in vil le, de par te do Rei, acom pa nha do por Jo sep he Le on ce
de St. Ge or ge, se cre tá rio de le ga ção do Rei e por The o do re Ta u nay, Chan ce ler, ca va leiro
da real or dem Le gião de Hon ra, numa das de pen dên ci as do im pe ri al Pa lá cio de São
Cris tó vão, para esse fim de sig na da por sua Ma jes ta de, o Impe ra dor do Bra sil:

Aí pro ce de mos à la vra tu ra do contra to de ca sa men to en tre o ex cel so e
pode ro so prín ci pe Fran ço is-Ferdinandi-Philippe-Louis-Marie d’Orleans, Prín ci pe de
Jo in vil le, nas ci do em Ne u illy, a 14 de agos to de 1818, fi lho do ex cel so, po de ro so e mui 
ex ce len te Prín ci pe Lou is Phi lip pe, pri me i ro des se nome, Rei de Fran ça, e da ex cel sa,
po de ro sa e mui ex ce len te Prin ce sa Ma ria Amé lia, ra i nha de Fran ça, de um lado.
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E a ex cel sa e mui po de ro sa Prin ce sa Fran cis ca-Carolina-Joana-Carlota-
Le o pol di na-Romana-Xavier de Paula-Micaela-Gabriela-Rafaela Gon za ga, Prin ce sa do
Bra sil, nas ci da no Rio de Ja ne i ro a 2 de agos to de 1824, fi lha de ex cel so, po de ro so e
mui ex ce len te Prín ci pe Dom Pe dro d’Alcântara, de Bra gan ça e Bour bon, pri me i ro
Impe ra dor do Bra sil, fa le ci do a 24 de se tem bro de 1834, e da fa le ci da, ex cel sa, po de ro -
sa e mui ex ce len te prin ce sa Ca ro li na-Josefa-Leopoldina, Arqui du que sa d’Áustria,
Impe ra triz do Bra sil, mor ta a 11 de de zem bro de 1826, de ou tro lado;

E para esse efe i to, na pre sen ça do ex cel so, mui po de ro so e mui ex ce len te
Prín ci pe Dom Pe dro se gun do, Impe ra dor do Bra sil, ir mão e tu tor da Prin ce sa no i va;
na pre sen ça tam bém, da ex cel sa, e mui po de ro sa Prin ce sa Dona Ja nuá ria, Prin ce sa
Impe ri al, her de i ra pre sun ti va da co roa e irmã da Prin ce sa no i va.

Tam bém na pre sen ça das tes te mu nhas de sig na das por Sua Ma jes ta de e
Impe ra dor do Bra sil e sua Alte za Real, o Prín ci pe de Jo in vil le, a sa ber: por sua Alte za
Real o Prín ci pe de Jo in vil le, no i vo, Lou is-Jean-Pierre No nay, ca pi tão de ma ri nha, ca va -
le i ro da Real Ordem da Le gião de Hon ra, co man dan te do na vio Vil le de Mar se il le e Phi -
lippe-Victor Tou chad, te nen te de ma ri nha, ca va le i ro da real Ordem da Le gião de Honra,
aju dan te (of fi ci er d’ordonnance) de Sua Alte za Real, o prín ci pe de Jo in vil le; e para Sua
Alte za Impe ri al, a Prin ce sa no i va, José da Cos ta Car va lho, Vis con de de Mon te Ale gre,
Se na dor do Impé rio, Pre si den te do Se na do, Con se lhe i ro de Esta do, ofi ci al da Impe ri al 
Ordem do Cru ze i ro do Sul, e Pe dro d’Araújo Lima, Vis con de d’Olinda, gran de do
Impé rio, se na dor do Impé rio, Con se lhe i ro de Esta do, ofi ci al da Impe ri al or dem do
Cru ze i ro do Sul, co men da dor da Ordem de Cris to:

Pro pu se mos às al tas par tes con tra tan tes a se guin te per gun ta:

Excel so e mui po de ro so Prín ci pe Fran ço is-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie
d’Orleans, Prín ci pe  de Jo in vil le, de cla ra Vos sa Alte za re ce ber em ma tri mô nio a ex cel sa e 
mui po de ro sa Prin ce sa Francisca-Carolina-Joana-Carlota-Leopoldina-Romana-Xa vier de 
Paula-Micaela-Gabriela-Rafaela Gon za ga, Prin ce sa do Bra sil aqui pre sen te? E, a esta per -
gun ta, Sua Alte za Real res pon deu: “De cla ro.”

Excelsa e mui poderosa Princesa Francisca-Carolina-Joana-Carlota-Leopoldina
Ro ma na-Xavier de Paula-Micaela-Gabriela-Rafaela Gonzaga, Princesa do Brasil, declara
Vossa Alteza receber em matrimônio o alto e mui poderoso Príncipe François-
Ferdinand-Philippe-Louis-Ma rie d’Orleans, príncipe de Joinville, aqui presente? E, a esta
pergunta Sua Alteza Im pe rial respondeu: “Declaro.”

Ao que pros se gui mos?
Por or dem do rei e em nome da lei, de cla ra mos que o ex cel so e mui po deroso

Prín ci pe Fran ço is-Ferdinand-Phbilippe-Louis-Marie d’Orleans, prín ci pe de Joinville, e a
excel sa e mui po de ro sa Prin ce sa Fran cis ca-Carolina-Joana-Carlota-Leopoldina-Romana
Xa vi er de Paula-Micaela-Gabriela-Rafaela Gon za ga, Prin ce sa do Bra sil, es tão uni dos em
ma tri mô nio.
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De tudo o que la vra mos o pre sen te que de ve rá ser trans mi ti do ao Chan celer
da Fran ça, Pre si den te da Câ ma ra dos Pares, e trans cri to nos re gis tros de Esta do da
Casa Real; e co nos co, de po is de sua le i tu ra as si na ram o pre sen te.

D. Pe dro II Fran ço is d’Orleans
P. D. Ja nuá ria Fran ço is d’Orleans

L. No nay, V. Tou chard, Vis con de de Mon te Ale gre, Vis con de d’Olinda, Ba rão E.
de Lang sdorff, L. de St. Ge or ge, T. Ta u nay.

R

SUCESSÃO DOS MINISTÉRIOS DESDE A ABDICAÇÃO DE
D. PEDRO I

I – SOB A REGÊNCIA PROVISÓRIA
7 de abril de 1831

Impé rio – Vis con de de Go i a na
Gu er ra – José Ma nu el de Mo ra is
Ma ri nha – Manuel de Cam pos
Jus ti ça – José Ma nu el d’Almeida
Estran ge i ros – Ma nu el José de Sou sa Fran ça
Fa zen da – Fran cis co Car ne i ro de Cam pos

II – SOB A REGÊNCIA PERMANENTE
17 de ju nho de 1831

Impé rio – Ni co lau Pe re i ra de Cam pos Ver gue i ro
Fa zen da – Martim Fran cis co de Andra da

Ou tros Mi nis té ri os, como aci ma.

16 de ju lho de 1831

Impé rio – José Li nho de Cou ti nho
Jus ti ça – Di o go Antô nio Fe i jó
Fa zen da – Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los
Gu er ra – Ma nu el de Fon se ca Lima
Ma ri nha – José Ma nu el d’Almeida
Estran ge i ros – Fran cis co Car ne i ro de Cam pos
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3 de agos to de 1832

Jus ti ça e Estran ge i ros – (Inte ri no) Pe dro de Ara ú jo Lima
Fa zen da e Impé rio – (Inte ri no) Fran cis co de Pa u la Ca val can ti Albu quer que
Gu er ra e Ma ri nha – (Inte ri no) Ben to Bar ro so Pe re i ra

13 de se tem bro de 1832

Impé rio – N. P. de C. Ver gue i ro
Estran ge i ros – Ben to da Sil va Lis boa
Jus ti ça – Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão
Gu er ra e Ma ri nha – (Inte ri no) Ante ro José Fer re i ra de Bri to
Fa zen da – Cân di do José d’Araújo Vi a na

Ju nho de 1833

Impé rio – Au re li a no de Sou sa Oli ve i ra Cou ti nho

1835

Impé rio – Ma nu el Alves Bran co

1836

Impé rio – Lim po de Abreu

3 de no vem bro de 1836

Impé rio – Gus ta vo Adol fo d’Aguiar Pan to ja

1837

Impé rio – Fran cis co Gê d’Acaiaba de Mon te zu ma

19 de se tem bro de 1837

Jus ti ça – Ber nar do Pe re i ra de Vasconcelos
Fa zen da – Mi guel Cal mon du Pin e Alme i da
Estran ge i ros – Antô nio Pe re gri no Ma ci el Mon te i ro
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19 de abril de 1839

Jus ti ça – Fr. de Pa u lo d’Almeida Albu quer que
Estran ge i ros – Cân di do Ba tis ta d’Oliveira
Ma ri nha –  Ja cin to Ro que de Sena Pe re i ra

1840

Estran ge i ros –  C. M. Lo pes da Gama

III – SOB O IMPÉRIO DE D. PEDRO II
24 de ju lho de 1840

Impé rio – Antô nio Car los Ri be i ro d’Andrada Ma cha do e Sil va
Fa zen da – Mar tim Fran cis co Ri be i ro d’Andrada
Estran ge i ros – Au re li a no de Sou sa Oli ve i ra Cou ti nho
Jus ti ça – Antô nio Pa u li no Lim po d’Abreu
Ma ri nha – Antô nio Fr. Pa u la Ho lan da Ca val can ti Gu er ra
Guerra – Fran cis co de Pa u la Ca val can ti d’Albuquerque

23 de mar ço de 1841

Impé rio – Cân di do José d’Araújo Vi a na
Fa zen da – Mi guel Cal mon du Pin e Alme i da
Ma ri nha – Mar quês de Pa ra na guá
Jus ti ça – Pa u li no José So a res de Sou sa
Gu er ra – José Cle men te Pe re i ra
Estran ge i ros – Au re li a no de Sou sa Oli ve i ra Cou ti nho

20 de ja ne i ro de 1843

Impé rio – José Antô nio da Sil va Maia
Fa zen da – Jo a quim Fran cis co Vi a na
Ma ri nha – Jo a quim José Ro dri gues Tor res
Estran ge i ros – Pa u li no José So a res de Sou sa
Gu er ra – Sal va dor José Ma ci el
Jus ti ça – Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão
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1844

Impé rio –  José Car los Pe re i ra d’Almeida Tor res
Jus ti ça – Ma nu el Antô nio Gal vão
Estran ge i ros – Ernes to Fer re i ra Fran ça
Ma ri nha – Antô nio Fran cis co Ho lan da Ca val can ti
Gu er ra – Je rô ni mo Fran cis co Co e lho
Fa zen da – Ma nu el Alves Bran co

S

CONSELHO DE ESTADO

MEMBROS DO VELHO CONSELHO DE ESTADO

Mar quês de Pa ra na guá Mar quês de Ba e pen di
Mar quês de Ma ri cá Con de de Va len ça
Con de de La jes Vis con de de São Le o pol do

MEMBROS DO NOVO CONSELHO DE ESTADO, NOMEADOS DEPOIS DA
COROAÇÃO DE D. PEDRO II

Mem bros or di ná ri os

Vis con de de Olin da
Vis con de de Abran tes
Se na dor Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão
Se na dor Ber nar do Pe re i ra de Vasconcelos
Se na dor Ma nu el Alves Bran co
Se na dor Ca e ta no Ma ria Lo pes da Gama
Se na dor José Antô nio da Sil va Maia
Ge ne ral Fran cis co Cor de i ro da Sil va Tor res

Mem bros ex tra or di ná ri os

Ge ne ral José Jo a quim de Lima e Sil va
Se na dor José Car los Pe re i ra d’Almeida Tor res
Bis po de Ane mú ria
Vis con de de Mon te Ale gre
José Ce sá rio de Mi ran da Ri be i ro
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T

NOBILIARQUIA

Exis tem no Bra sil 88 tí tu los no bi liár qui cos, a sa ber:

Vin te mar que ses Sete con des
Vin te e nove vis con des Trin ta e dois ba rões

Os tí tu los no bi liár qui cos não são he re di tá ri os. Às ve zes o Impe ra dor con -
ce de ao fi lho o tí tu lo do pai, quan do os ser vi ços pres ta dos ao país são con si de ra dos
su fi ci en tes para me re cer tal fa vor.

OS SEGUINTES TÍTULOS FORAM CONCEDIDOS DEPOIS DA COROAÇÃO 
DE D. PEDRO I:

Con de de Igua çu Pe dro Cal de i ra Brant
Con de de Pa ra puí Ben to Antô nio Vaía
Vis con de de Olin da Pe dro de Ara ú jo Lima
Vis con de de Abran tes Mi guel Cal mon du Pin e Alme i da
Vis con de de Mon te Ale gre José da Cos ta Car va lho
Vis con de de Pa ra na í ba Ma nu el de Sou sa Mar tins
Vis con de de Rio Com pri do José de Oli ve i ra Bar bo sa
Vis con de de São Sal va dor José Ale xan dre Car ne i ro Leão
Ba rão de Anto ni na João da Sil va Ma cha do
Ba rão da Bo a vis ta Fran cis co do Rego Bar ros
Ba rão do Bon fim José Fran cis co de Mes qui ta
Ba rão da Ca ja í ba Ale xan dre Go mes de Argo la Fer rão
Ba rão de Ca xi as Luís Alves de Lima
Ba rão dos Fiais Luís Pa u lo de Ara ú jo Bas tos
Ba rão de Ita ma ra cá Tomás Antô nio Ma ci el Mon te i ro
Ba rão de Ja gua rí Do min gos de Cas tro Anti que i ra
Ba rão de Pas sé Antô nio da Ro cha Pita Argo lo
Ba rão de Pi raí José Gon çal ves de Mo ra is
Ba rão do Pon tal Ma nu el Iná cio de Melo e Sou sa
Ba rão de Sa ba rá Ma nu el Antô nio Pa che co
Ba rão de São Ga bri el João de Deus Maia Bar re to
Ba rão de San ta Lu zia Ma nu el Ri be i ro Vi a na
Ba rão de Suaçuna Fran cis co de Pa u la Ca val can ti

d’Albuquerque
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Este apêndice foi iniciado com breves comentários sobre os erros
contidos no artigo de M’Culloch concernente ao Brasil e, é com sincero pesar que nos 
vemos forçados a encerrá-lo afirmando estar igualmente eivado de clamorosos erros o
primeiro vol ume do novo e custoso trabalho Nar ra tive of the United States Ex ploring
Ex pe di tion (Narrativa da Expedição Exploradora Norte-Americana).

Sem nos dar ao tra ba lho de ci tar por me no ri za da men te os des li zes em
ques tão, ci ta re mos ape nas al guns dos prin ci pa is:

1 – O ar ti go a que ora nos re fe ri mos co me ça as sim “São Sal va dor, mais
co nhe ci do como Rio de Ja ne i ro”. Obser va ção: S. Sal va dor é o an ti go nome da Ba hia, e 
a ci da de está a oi to cen tas mi lhas de dis tân cia do Rio de Ja ne i ro!

2 – Con ti nua o ar ti cu lis ta con si de ran do a po pu la ção ne gra da ca pi tal do
país como cons ti tu in do o pon to de ma i or in te res se! Por isso ocu pa-se lar ga men te dos
afri ca nos que viu no Rio de Ja ne i ro e às cu ri o sas mar cas de suas fa ces, de i xan do de
lado o go ver no, as ins ti tu i ções e os gran des ho mens do país ou fa zen do-lhes ape nas
alu sões va gas, no de cur so de con si de ra ções as mais de sa i ro sas. Será fá cil ima gi nar
como se sen ti rá o go ver no bra si le i ro sa ben do que no tí ci as des se jaez são dis tri bu í das
no es tran ge i ro às ex pen sas dos Esta dos Uni dos.

3 – Na ta be la onde dá a po pu la ção do Bra sil, nada me nos de seis pro vín ci as 
apa re cem com nome er ra do.
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