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PREFACIO 

Esta obra visa um fim util, porque é patriotico; dif
fundir entre os jovens brazileiros o amor de seu paiz, pelo 
conhecimento da sua historia. 

Ha muito que o auctor deste livro affagava a ideia de 
uma publicação desta natureza. O livro de Ed. de Amicis, 
Coraçiio, foi que lhe despertou o pensamento, hoje conver
tido em realidade. 

Claro está que vasando o seu nos moldes daquella 
obra immortal, o auctor não alimenta a estulta pretenção 
de lhe egualar os meritos. 

O livro, de Ed. de Amkis é producto do genio e esses 
não pulullam, por ahi, como os cogumellos. 

Esse livro, com toda a razão popularissimo na Italia e, 
mesmo aqui no Brazil, gosando de fortes sympathias, falla 
tanto ao coração, como á intelligencia; mas, para nos bra
zileil'os, tem o defeito de se occupar de scenas e de homens 
de outro paiz. 

Escrevendo um livro eminentemente brazileiro, o auctor 
tem a pretenção de vir preencher uma lacuna, que existia 
entre os livros destinados ao ensino, em sua terra. 

Entretecendo-se o assumpto dos capitulos de scenas, 
factos e homens do Brazil, concorrerá, de certo, para disper
tal' o patriotismo, nos corações infantis, que se formam para 
a patria e para a sociedade. 

Assim, mesmo antes de frequentarem um cmso de his
toria, beberão elles, aqui os conhecimentos indispensaveis ao 
futuro cidadão de um paiz livre. 



IV PREFACIO 

Além da descrip"Ção pbysica do Brazil, virão em segui
da os selvagens, os primeiros exploradores, etc., assim co
mo os exemplos de virtude civica, concretisados nos mais 
populares nomes da nossa historia. 

Serão aproveitados e devidamente apreciados os princi
paes episodios da historia patria, assim como a Conjuração 
Mineira, a I ndependencia, a guerra do Paraguay, e a cam
panha abolicionista; de modo a incutir no animo da infan
cia o sentimento de amor pelo torrão, em q ue nasceram; 
ministrando-lhe, ao mesmo tempo, variados exemplos de 
virtude ci vica. 

Acredita o auctor que o seu plano merecerá a approva
ção dos dedicados preceptor~s da mocidade braziJeira, e a 
elles confia a applicação do seu methodo, certo de que 
o ampliarão muito, tornando-o pratico e, por isso, pro
veitoso. 

~Feci quod polui .. 

o AUCTOH. 



o conselheiro Noronha estava aposentado, e residia em 
um arrabalde da capital de S. Paulo. 

Percorrêra todos os graus da magistratura, desde Promo
tor publico; e se aposentára no cargo de presidente do Supre
mo Tribunal de Justiça. 

Não só a eminente posição que ocuppára na sociedade, 
como tambem os seus profundos conhecimentos em quasi to
das as provincias do saber humano, o tornavam querido e res
peitado, nos circulos, embóra restrictos, de suas relações so

ciaes. 
Viuvo, já havia bons vinte annos, tinha uma filha a 

quem adorava até a loucura. 
Esta casára-se com um dos clinicos mais notaveis da 

capital paulista, e residia em companhia do pae, a quem não 
deixava, por coisa alguma deste mundo. 

O medico, aliás homem de grande senso pratico, concor
dava absolutamente com o que desejava a mulher e nem se 
lembrava de abandonar a casa do sogro, com quem estava 
em grande harmonia de vistas. 

Do seu feliz consorcio com a idolatrada filha do conse
lheiro Noronha, nascera-lhe um filho, Oscar, que ia Ja nos 
seus doze annos de edade, e frequentava o curso primario de 
um dos collegios da capital. 

O avô, só muito tarde, se resolveu a separar-se do neto 
e, por isso naquella edade, elle ainda se não matriculára na 
aula de historia do Brazil. 

Aos sabbados, com a invariabilidade de um chronometro, 
Oscar vinha para a casa paterna, sempre que o castigo de al-
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guma falta commettida durante a semana, lhe não oppunha em
bargos á sahida. 

O avô o esperava ancioso, e gastava horas a interrogaI-o 
a respeito das suas lições no collegio, examinava-lhe os ca
dernos, encontrando sempre uma ,:orrecção a fazer, ou um 
conselho a dar. 

Aos domingos á tarde, depois de jantar, iam para o jar-
dim a dar seu passeio hygienico, como dizia o conselheiro; e 
por lá ficavam até o cahir da noite e só se recolhiam, quan
do a digestão do farto jantar domingueiro tocava já quasi ao 
seu termo. 

Quando as tardes eram garoentas, o que succedia amiu
dadas vezes, no clima variabilissimo da Paulicéa; ou quando 
o sudoéste soprava inclemente, vergando as arvores do par
que; o conselheiro conduzia o neto para uma galeria envidra· 
çada, que havia na frente do predio e alli davam o seu inde~ 
fectivel passeio hygienico, lardeado da bôa prosa do velho. 

U ma tarde, em que o sudoéste soprava mais rijo, fazendo 
retinir os vidros da galeria, o neto disse ao conselheiro: Vovô, 
porque o senhor me não dá umas lições de historia do Bra
zil ? 

No collegio, os meninos que andam na aula de historia, 
discutem sempre, no recreio, a respeito do que se passa na 
aula; e eu fico com inveja delles e zangado, ao mesmo tempo, 
por não saber ainda nada dessa materia. 

Egualmente, ha uns quadros nas paredes da sala da mi-
nha aula, que representam factos da nossa historia patria e 
que eu nunca pude entender. 

Entre esses, ha um que representa um almirante, atiran-
do-se ao mar, envolto no pavilhão de suapatria. 

Disseram-me que era um almirante hollandez. 
Pois, que vieram fazer ao Brazil 05 hollandezes? 
Esse almirante, que é que tinha com a nossa terra? 
- Tens razão, Oscar. Tu já tens edade sufficiente para 

comprehender o que eu te explicar. Além disso, vejo que co
meças a ser investigador e essa é a primeira qualidade de quem 
se quer dedicar a estudos historicos. 

Por emquanto, exijo apenas a tua attenção; presta-me a 
maior que puderes. 
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No sabbado seguinte, quando vieres para a casa, abrire
mos o nosso curso. 

Não hade ser um curso muito regular, muito methodico, 
com um programma formulado, como para exames. 

Narrar-te-ei o essencial, o que mais precisas de saber, 
aqloloÍllo que é vergonha ignorar, quando um rapaz teve a feli
cidade de nascer, em uma terra tão previlegiada como a 
nossa. 

Será mais Uma palestra, 
gras enfadonhas do que por 
pedagogia moderna . ... 

do que um curso, com as re
ahi chamam emphaticamente a 

Eu tenho cá o meu methodo, e entendo que o melhor 
compendio de pedagogia, é o criterio do mestre. 

Tenha elle bom senso, saiba conbecer a capacidade dos 
seus alumnos e dispensará compendios e outras frandulagens 
que nos vem do estrangeiro e que, quasi sempre, não são 
adaptaveis aos nossos costumes nem, até quem sabe, ao nos
so gráu de civilisação ! ... 

Paradoxos, rabugices de velho, hão de por ahi bradar a 
cada canto; mas eu que bem me importo com isso; já agora 
estou muito velho para me metter em pedagogias e outros 
grecismos, mais ou menOs espectaculosos ... 

Aproveitarei, entretanto, a semana para espanar o pó 
ao meu Porto Seguro e ao meu Ferdinand Denis, em compa
nhia de quem faremos a nossa viagem, pelo Brazil. 

Já houve um escriptor que, como virás a saber mais 
tarde, fez uma Viagem á roda de seu quarto,· nos faremos 

a nossa-ao longo de uma galeria. 
Tu sabes que a memoria dos velhos vai enfraquecendo, e 

que eu preciso de a refrescar, nas fontes dos nossos bons his
toriadores. 

Tiveste uma feliz inspiração e não imaginas o prazer 
que me proporcionaste <.:om isso. 

Vou remoçar alguns an11os, ao recordar acontecimentos, 
em muitos dos quaes, tomei parte activa. 

Volta para o collegio e... como esta semana custará 
passar ... 





CAPITULO I 

Oescobriment,o do nl'a~il 

A terra em que tivemos a felicidade de nascer meu fi
lho, é a mais privilegiada do mundo. 

Não te pareça isso uma exageração de velho, nem uma aber
ração de chau'vinz:"11lO , como costumam qualificar aos que 
demonstram um amor incondiccional, tntransigente, para com a 
terra em que tiveram o berço. 

Attende, porém, para n que eu te vou dizer e verás que 
o teu avô, posto que já visinho da decrepitude, ainda rende 
homenagem á verdade, e só a elIa ! 

Com o fim de assegurar, na India, os destinos da feito
ria que lá fundiu'a Vasco da Gama em 1498, o rei de Portu
gal, D. Manoel, fez partir de Lisbôa, no dia 9 de Março de 
1:">00, uma esquadra de treze embarcações. 

Algumas dessas embarcações eram armadas por nego
ciantes partrculares, mas todas sujeitas a capitania mór de 
Pedro Alvares Cabral, pertencente a uma familia illustre, po
rém não afamado por feitos anteriores. 

N as instrucções escriptas que recebeu, recommendavam
lhe que, na altura de Guiué, se affastasse quanto podesse da 
Africa, para fugir ás calmarias que ahi reinam. 

Em obediencia a essas instrucções, que tinham sido i'e
digidas por insinuações de Vasco da Gama, Pedro Alvares 
Cabral, affastando-se da Africa e, arrastado pelas correntes 
maritimas, que não eram conhecidas nessa época, a 22 de 
Abril, avistou uma. terra desconhecida. 

Nesse dia, a esquadra constava só de doze embarcações, 
por que dias antes se havia desgarrado uma. 
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o que a gente da armada viu então foi um alto monte, a 
que deram o nome de Paschoal, em attenção á festa que se 
celebrava a bordo. 

Esse monte está na serra d0s Aymorés, nome que toma 
8 serra do mar, no actual Estado da Rahia. 

O nome desse monte até hoje se conserva, sendo eIle U!TIa 
das melhores balisas, para o conhecimento dessa parte do nos
so extenso JittoraJ. 

No dia seguinte, a esquadra approximou-se da costa. 
O capitão mór mandou um eSCfllér a terra e este, remando 

para uma praia. em que havia gente, tentou communicar com 
eJla. 

Os interpretes das linguas africanas e asiaticas, que iam 
na pequena embarcação, não conseguiram se fazer entender 
da gente que encontraram. Por tanto, a!> unicas relações em 
que entraram, se reduziram a alguns presentes e trocas de 
pequenos objectos, que fizeram entre si. 

Isto se passava a 2J de Abril, cujo anniversario, em vir
tude da correcção gregoriana em I:l/-Q, se deve celebrar dez 
dias depois, isto é a 3 de Maio, como cffectivamente entre nós 
está em uso. 

Cabral, entendendo q ue lhe cumpria tomar informações 
mais exactas da terra que tinha a vista, e da qual se poderia 
aproveitar para fazer nova aguada. e, talvez, refrescar os navios 
com algumas provisões, resolveu explorai-a, na manhã se
guinte; começando por procurar uma enseada, em que a ar
mada podesse ancorar, com segurança. 

A desejada enseada foi, com effeito, encontrada, dez le
guas mais ao norte e tão abrigada era esta que então lhe foi 
dado o nome de P01'to Seguro, que ainda hoje conserva. 

Oito dias se conservaram nessa terra os portuguezes, con
forme nos diz Pedro Vaz de Caminha, na carta que dirigiu 
ao rei D. Manoel. 

-Quem era esse Pedro Vaz de Caminha, vovô? 

- Era o chronista desse descobrimento, meu filho; isto é 
o homem que vai encarregado de escrever a historia dessa 
expedição. Não só as expedições maritimas, mas tambem as 
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guerras e os proprios reis tinham os seus chronistas} encart'e
gados de lhes exaltar os feitos. 

-Mas; então esses chronistas haviam de só elogiar os 
reis; porque do contrario, os desagradariam. 

-Era isso mais ou menos o que acontecia, meu filho; 
e é o que ainda hoje acontece. Essa é a razão pela qual a 
historia de um personagem ilIustre, ou de uma commoção so
cial, só deve ser escripta, quando a geração interessada se 
tenha já extinguido, para deixar ao escriptor toda a liberdade 
de apreciação; e mesmo para que possa pesar os factos, des
pido de qualquer paixão partidaria. 

Mas, voltemos ao nosso ingenuo Caminha. 
Conta-nos esse escriptor que de terra levaram para bordo 

dois selvagens} que apanharam em uma canôa. Diz que o ca
pitão, quando elles chegaram, estava sentado em uma cadeira 
com um tapete aos pés e bem vestido, com um colJar de ouro, 

muito grande, ao pescoço. 
Sancho de Toar, Simão de Miranda, Nicoláu Coelho e 

Ayres Corrêa e outros, alli estavam sentados no chão, em 
cima desse tapete. 

Em nada se mo<;traram admirados do que viram; recu
sara:m quasi tudo que lhes offerecernm; e quando lhes veiu o 
som no, estenderam-se de costas sobre o tapete e dormiram, a 
somno solto; mandando o capitão lhes deitar travesseiros, por 
baixo das cabeças, e um manto por cima do corpo, visto que 
estavam em completa nudez. 

No dia 2ó de Abril desse anno, que era domingo da Pas
choela, foram todos da armada assistir á missa, que foi cele
brada em uma pequena ilha, que se acha á entrada do dicto 
Porto Seguro. A' essa solemnidade assistiram muitos sel
vagens, cheios de espanto pelo que viram. 

No dia 1.0 de Maio seguinte, e por occasião da solemni
dade de outra missa, effectuou-se a ceremonia da tomada de 
posse da nova região para a Corôa de Portugal, erguendo-se 
num mOrro visinho uma grande cruz de madeira, com a di
visa do venturoso rei D. Manoel. 



-8-

Pelas .informações que, pareciam dar os naturaes, julgaram 
ser a terra uma ilha, e nessa hypothese, Cabral denominou-a 
-Ilha da vera-Cruz, commemorando por esse nome a festa 
que a Egreja ia celebrar. 

Cabral, de accordo com os outros capitães, despachou para 
POItugal uma caravella, sob o commando de Gaspar de Le
mos, para levar a feliz noticia. 

Para que não pozessem em duvida a veracidade desse 
port.entoso descobrimento, levou elle diversas producções do 
paiz; algumas aráras vivas, varios vestuarios, armas e utensi
lios dos habitantes da terra. 

Ordenou tambem o capitão que em terra ficassem dois 
criminosos, condemnados a degredo, para que fossem apren
dendo a nova lingua, de que não havia interprete; e no dia 2 
de Maio fez-se de véla para o Oriente, com os onze navios 
que lhe restavam, alguns dos quaes naufragaram, antes de do
brarem o Cabo da Boa Esperança. 

Eis como foi descoberta a nosssa terra. 
Dizem alguns escriptores que antes de Cabral, outros na· 

vegantes aportaram ao Brazil; mas a gloria do seu descobri
mento cabe-lhe inteira, porque elle participou ao seu rei o feliz 
successo, e este communicou immediatamente o facto aos mo
narchas da Europa, ficando assim reconhecida a posse que 
sobre a nova terra adquiriu o rei de Portugal. 



CAPITULO II 

o Ih'a~il: desel'ipç:l0 gel'al 

Donde vem a palavra Brazil, vovô? 

- Esse nome, meu filho, é de certa madeira de tintura
ria, de côr vermelha, a que os indigenas chamavam -ibira
pitanga, ou ráu vermelho, classificado pelos botanicos no 
genero caesalpinia e que foi logo objecto de um grande com
mercio. 

-Realmente O Brazil será o maiur paiz do mundo, como 
dizem os meninos do collegio, vov\) ? 

- G'm dos maiores; o maior, não. 
A nossa patria, meu filho, abrange a decima quinta parte 

das terras do globo terrestre. Estende·se desde as cabeceiras 
mais septentrionaes do Amazonas, até quasi as margens do 
Prata, alargando muito mais para as bandas do norte, á se
melhança do continente sul-americano, a que pertence e do 
qual constitue quasi metade. 

Por toda a extensão que abrangem esses dois rios, se er
guem serranias que dão origem a deliciosos valles, por onde 
correm outros tantos caudalosos rios. 

Metade mais ou menos do territorio, mais a noroéste, é 
retalhado em todos os sentidos pelas aguas do Amazonas e 
dos seus volumosos tributarios. Tal é a furia com que essas 
agtaas se arrojam no mar que, a certa distancia da costa, as 
suas aguas deixam de ser salgadas. 

São abundantes as minas de ferro, algumas de grande 
riqueza, donde provém serem as terras avermelhadas de oxy
dos ferruginosos, em certos logares até mesclados com oxydos 
de ouro, metal que se encontra em muitas partes. 
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Por toda a extensão do Brazil continental não, se encon
tra um só volcão, nem têm apparecido formações volcanicas e 
dahi procede o ver-se quasi todo este paiz livre de terremo
tos, que tanto affligem os povos da costa do Pacifico, assim 
como a Republica Argentina, nas provincias visinhas da cor
dilheira dos Andes. Ainda no anno de 189+, a provincia de 
Rioja muito soffreu, por esse motivo. 

Em todo o Brazil, não ha memoria de se terem sentido 
abalos de terra, de certa intensidade. Têm havído ligeiras 
oscillações do sólo, sem outra consequencia além do susto; 
isso mesmo nas regiões austro-occidentaes (Matto Grosso) e 
alguns ligeiros abalos nas costas de nordéste (Pernambuco). 

N uma extensão tão vasta e com tão differentes elevações 
sobre o nivel do mar, como tem o Brazil, está claro que os 
climas devem ser muito variados. 

Póde-se em geral dizer que desde as margens do Ama
zonas, seguindo pela costa até o sul, nas margens dos rios 
de todo o littoml, o clima é quente e humido e appropriado 
ás plantas que demandam maior gráu de calor e humidade. 

Mattos cerrados, onde ainda não entrou o machado do 
lavrador, cobrem essa immensa extensão, refrescada dia ria -
mente pela viração marinha e pelo vento terral e tambem pe
las chuvas amiudadas, occasionadas pelos nevoeiros e nuvens 
levantadas pelos raios do sol. 

Em nossa costa, mais ou menos uma terça parte dos 
dias do anno são serenes; a outra, nublados; e a terceira, chu
vosos; destes, que oecorrem no ternpo de maior ca]õr, mais 
de metade são de trovoadas. 

Como paiz do hemispherio austral, as estações do anno 
andam desencontradas com as da Europa, e verdadeiramente 
só ha duas estações: a secca e a chuvosa. A estação secca, 
chamada ín'verno, é a mais fresca: começa no sul em Maio 
e dura até Novembro, ou Dezembro. Para o Norte, começa 
mais tarde: no Maranhão, Pará e ilha de Fernando de Noro
nha, principia em Julho Oll Agosto. Os 'nezes mais quentes, 
são os médios da estação chuvosa; e os mais frescos, os mé
dios da estação secca. 
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Nos planaltos do sertão e nas campinas do sul, o clima 
é temperadissimo. 

O céo do Brazil é de belleza proverbial. 
O hemispherío austral, todos o sabem, é mais brilhante 

que o do Norte, pelo menos nas latitudes elevadas, donde se 
não póde vêr a conste Ilação do Cruzeiro, de todas as constel
lações a que mais chama a attençã.), mesmo dos que menos 
propensos se mostram a admirar as maravilhas da creação. 

A vegetação é successiva: poucas arvores perdem as fo
lhas; algumas se carregam de flôres, ainda quando os seus 
ramos vergam ao peso dos fructos do anno anterior; e des
tes, uns vão crescendo, qlJando outros estão já quasi sazona· 
dos ou perfeitamente maduros. 

No littoral, as plantas têm bastante analogia com as da 
costa da Africa, fronteira. 

O q ue torna mais original fi vegetação do Brazil, é a 
abundancia dos cipós, que cáem verticalmente dos ramos das 
arvores, ou as unem. umas ás outras, e se enroscam por ellas. 

N o clima do Brazil, dão muito bem as plantas exoticas á 
Europa e que, por sua utilidade, se fizeram conhecidas no com
mercio, f1. começar pelo pá'l-brazil e as madeiras de constru
cção e marcenaria, assim como o jacarandd, o vinhatico e o 
piquiá de madeira wnarella os cedrQs e maçarandubas ver
melhas, e outras não menos estimadas. 

São egualmente indigenas as plantas do algodão, da cana· 
fistula, da salsaparilha, da baunilha, do uruczí, das castanhas 
e cravo chamados do Maranhão, daE sapucaias, da gomma 
elastica, do cacáo, do tabaco, e bem assim as do cará, da 
mandioca, e do aYPi. 

Há fructas saborosas, taes como o ananáz. rei das fru
ctas, o cajtí, fructa duas vezes, o dulcissimo saputy, justa
mente denominado pera dos tropicos. os bellos maracujás, as 
cor::.das mangabas, as anonas de varias especies, conhecidas 
com os nomes de araticuns, álas, fructas de conde. 

Tambemaqui prosperou muito a cultura de diversos ve
getaes, introduzidos pelos porlugueze~. assim como a canna 
de assucar, o gengibre, o anil, a canella e o cravo; e, quanto 
mais temperado e humido o clima, o café da Arabia e o chá 
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da China. No Brazil, as mangas trazidas da lndia são mais 
saborosas que as do Oriente, e a laranja importada da Europa 
tornou-se muito superior. 

Para os lados do sul, no interior e nos taboleiros eleva
dos, já quasi se não produzem ac; plantas tropicaes; são, po
rém, abundantes as fructas: as agridoces pitangas, os deli
ciosos cambucds, as refrigerantes ubáias, os aromaticos ara
çds e guabirolJas, as saborosas, as inegualaveis jalJoticahas, 
que, quando maduras, negrejam nos ramos, e até no tronco 
das arvores. Egualmente, as g,Jlábas e as grunlz:"wllIls se 
dão muito bem, tanto nos climas quenks, como nos tempe
rados. 

Nos climas temperados, crescem os pinheiros araucarios, 
ou curis; e se encontram campos virgens, do mesmo modo 
que ha mattas-virgens. N"elles se encontra muita ipecacua
nha e se cultiva a vinha, o trigo e todas as fructas dos pai
zes da Europa central. Nos logares mais altos, crescem os 
sapés e outras gramineas. 

Posto que sejam tantas as serras, cujos cumes parecem 
topetar com as nuvens, nenhuma ha, entretanto, que se revista 
de neves perpetuas. 

Si as plantas do Brazil tem alguma paridade com as do 
continente da Africa fronteiro, não acontece o mesmo com os 
animaes: todos são especiaes americanos, sem relação, em 
geral, com os de zona torrida nos outros continentes, excepto 
na circumstancia de serem, como alli, mais perfeitos do que os 
das zonas temperadas e frias, e em maior numero, os trepado
res. 

O animal mais corpulento que possue o Brazil, é o tapir, 
a que vulgarmente chamam anta, em razão da dureza do 
couro. 

Entre os animaes pequenos, ha os tamanduás, os tatús, 
as preguiças e os gambás e jaguaticácas. 

O tamanduá é o celebre papa-formigas, do qual se conta 
que, atacado pelo tigre, o mata com um ahraço, cravando-lhe 
as unhas no costado. As jaguaticúcas têm a propriedade de 
expellir de si, quando perseguidas, certo cheiro mau, tão repu
gnante que afugenta os homel;s e os animaes. 
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Em alguns pontos do Amazonas, são abundantes as tar
tarugas de varias especies,de cujos óvos machucados se 
obtem grande abundancia da chamada manteiga de tartaruga. 

As aves são em numero quasi infinito. De umas seis 
mil especies que povõam o nosso planeta, o continente 
sul-americano fornece uma terça parte. Muitas são nota
veis pela belleza das súas pennas, e outras pela suavidade 
do seu canto. Taes sào as grandes aráras e canindés, os 
bicudos, tucanos e tucanuçús de papo amarello; os verme
lhos gU((1'ás, as roseas colhereiras, os falladores papagaios, 
os verdes periquitos e os guainumbis ou chupa-flôres, que 
pelo seu pequeno tamanho e vôo rapido parecem zumbido
res besouros. As brancas arapollgas fazem repercutir nos 
bosques vibrantes sons, que imitam os martellos dos ferrei-
ros, a malhar nas bigornas; os tangarás e bemtevis justi
ficam no canto os nomes que, onomatopaicamente, recebe
ram. O mesmo se dá com a acauan, perseguidora das 
cobras. 

Por seu canto melodioso, distinguem-se nos Estados do 
Norte, os curiós. tão estimados como os rouxinóes; seguin
do-se-Ihes os ca.boclinhos, os bicudos, as patatibas, os gru
nhatás de coqueiro, os 'vivios, e finalmente os canarios, se
melhantes aos pintasilgos da Europa. Os sabiás de varias es-
pecies, communs a todo o Brazil, fazem ouvir ao longe sons 
harmoniosos, e os Yapás ou cllechéos, cOllcliches e quell
quêns imitam, com mais ou menos exito, os cantos de al
gumas outras aves. 

As garças e outras aves aquaticas cobrem, em muitos 
logares, as margens menos povoadas dos rios piscosos, como 
não ha exem pIo em outras partes da terra. 

Pelo tamanh0 torna!11-Se notaveis os agigantados tu-
YUYlís, os jaburús e as corredoras emas, que são as ave
struzes deste continente. Estas se distinguem delo instincto 
com que, nos incendios dos campos, procuram resguardar 
os ninhos, borrifando agua em toda a herva que os cerca. 
Para isso, correm ao ribeiro proximo, lá molham as pen-
nas e voltam para se sacudir em volta dos ovos. Os ja
burús tornam-se notaveis pelas suas tendencias socialis-

z 
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tas, na distribuição por egual do peixe que apanham, nas 
montarias que junctas emprehendem. 

Entre os peixes, recommendam-se o saboroso beiju
pirá e a garoupa, e nos grandes rios, os enormes piraru-
ctís, além de muitos outros peixes da agua doce e salgada, 
semelhantes aos de ou tros conti nen teso 

Em S. Paulo, no piscoso Tieté. contam-se o dourado, 
a piracalljuba, a piaba, () piabusslÍ, o milndy o, corim
balá, o cascúdo, tambem chamado guacal'y, os lambarys, 
e as microscopicas peqlliras, tão apreciadas no delicioso 
cuscúz ... 

Para ser mais original, offerece o paiz varios contrastes. 
Apar de plantas de muita yirtude medicinal, como a copa
hyba, a ipecacuanha, o m{{tre, e o guaraná, produz tam-
bem venenos violentissimos. Ao perseguir o caçador a inof
fensiva anta, a amphibia paca, a meiga culía, o corredor 
veado campeiro ou do mé:tto, estú em ri5co de encontrar 
um faminto jaguár, ou medonha canguçú, que poderiam os 
chamar a hyena do Brazil. 

Ao apontar á agil serie}//(l que a.vulta no campo, ou 
ao gordo macúco que rastolha no matto, ou ao astutojacLÍ, 
escondido na ramagem da ipéuba, yóde elle \'er-se surpre
hendido pelo picada peçonhenta do insidioso reptil; e achan
do-se a beira de um rio, niío está livre de o est,d' esprei-
tando algum trahidor jacaré, ou medonha SUClfrttt. 

lHas, is"o nos não deve amedrontar, porque a indus
tria de homem tudo submette e tudo vence! 

Tambem já houve tempo em que em algumas terras, 
hoje cultivadas ou povoadas de cidades na Europa, o feroz 
urso se fazia temer ... 

E o lobo devorador surprehende ainda e ataca a ove-
lha descuidada pelo rafeiro do pastor; e ii peçonhenta \"ibora, 
e os lacráus e as tarántulas, e as nojentas osgas e salaman-
dras, ainda se não extirparam dos mais beBos jardins das 
peninsulas, banhad,ls pelas aguéls do l\lediterraneo. 

Para em tudo o paiz ser de contmstes no estado sel\'a
gem, achava- se elle, com toda a rig ueza do seu solo, e a 
magnificencia das suas scenas naturaes, e a bondade dos 
seus portos, tão appropriados ao commercio, possuidos pe
las gentes que vamos logo conhecer. 



CAPITULO III 
Os Illdios do U.'uzil 

Vais tu, agora, conhecer, meu filho, que homens habi
tavam o immenso paiz, que é, hoje, a nossa cara paU·ia. 

-Donde viéram, vovô, os Indios do Brazil? 
Essa é uma questão ainda não resolvida !'ela sciencia, 

meu filho. Varias su pposições se têm feito a respeito, sem 
que nenhuma dellas satisfaça completamente. 

Pensam uns que fossem elles um povo asiatico, que se 
tivesse transportado, para America, pelo isthmo de Bhe
ring, á simelhança dos 3ycksos do Egypto. 

-Mas, vovô, Bhering não é o estreito que separa a 
Asia da America? 

Effectivamente, assim é, hoje, meu filho; mas pudtria 
muito bem ter sido, com,) pensam, um isthmo, nes,;a épo
ca; e por effeito de um phenumeno geologico se ti\ e 0.;:, e par
tido, separand,) a America da Asia, e dando logar a forma
ção do que tu vês alli, no territu de Alaska, cum u nome 
de estreito de Bhering. 

Dizem outros que elles sàu 'Jriginarios mesmo da 
America, e que o homem primitivu teria sido americano. 

A existencia de sambaquis ou montes de caSCas de ostras, 
nas costas do Blazil e, especialmente, desde o ~jo Grande 
do Sul até S. Paulo, deixam perceber que, ha muitos mi
lhares de annos, talvez, a America era habitada. 

A archeologia americana, porém, meu filho, a sciencia 
da antiguidade da nossa terra, !'or assim dizer, ainda é uma 
coisa por faz'er; e devemos nos contentar com as hypothe
ses, mais ou menos fundadas que ha, a respeito. 

E, pouco importa mesmo saber, pouco adianta para o 
conhecimento da raça que vamos estudar O saber qual a 
sua origem. 

O que no:; importa é estudar (, gráu de civilisação em 
que a vieram encontrar os no,.,sos antepassados, os portu· 
guezes, por occasião do descobrimento do Brazil. 
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Geralmente, os indigenas do Brazil não tinham habita
ções fixas. As aldeias se construíam de modo a durarem 
apenas uns quatro annos. No fim desse tempo, os esteios 
estavam podres, a palha da coberta já os não resguardava 
da chuva e a caça das visinhanças estava espantada; e se 
a tribu, ou cabilda era agricultora, as terras em grande 
distancia estavam todas cultivadas e cançadas, e por essa 
razão, era obrigada a mudar de residencia. Os logares das 
aldeias abandonadas ficavam se chamando tapéras, taba
oéra «aldeia q ue foi». 

Talvez não chegassem a um milhão os lndios que, en-
tão, habitavam o Brazil. 

Procediam de uma origem commum e fallavam diale
ctos da mesma lingua. 

A raça geral, a mais antiga, a dos invasores era a dos 
Tupis (os da primitiva geração.) Alguns Tapis se denomi
navam Guaran)'s. ou guerreiros; e outros Caribs, ou Cary's, 
nome com que invadiam as Antilhas, e.se encontrava no 
de Caryyós. 

Os senhores da capitania de S. Vicente chamavam-se 
a si, uns Guaimtás; outros, que não q um'iam esquecer a 
sua pl'Ocedencia dos Tamoyos (a·vós) , chamavam-se Temi
minós (netos) e outros se chamariam Tupinambás. 

Os colonos portuguezes davam-lhes os nomes de Ca
boclos, ou de Bugres. 

Os lndios que habitavam a costa, desde o Rio Grande 
do Norte até o Parahyba, chamavam-se Pitiguares; Cai
tés, os immediatos até o rio S. Francisco; TlIpmambás e 
Tupimiquins, os que seguiam ao sul, inv~didos depois pe
los sanguinarios Aímorés. Logo depois, vinham os GUài
tacás, que habitavam Campos, os Tamoyos nl}s immedia
ções do Rio de Janeiro, até Angra dos Reis; os Guianazics 
ou Temiminós, até Cananéa; e os Cm'~j'ós, mais para o sul. 
Celebrisaram-se, mais tarde, os CayaPds em Goyaz, os 
l\'luras, Manhés, e Mandrucús, no Amazonas, e os Guaycu-
rús, ou lndios camlleiros, no alto Paraguay. 

Taes eram, em resumo, os habitantes do Brazil, no 
tempo do seu descobrimento. 



CAPITULO IV 
I.ingua, usos, al'lnas e industl'ia dos Tupis 

Passemos, agora, meu filho, a conhecer algumas par
ticularidades, a respeito desses infelizes habitantes das sel
vas. 

Os sectarios de uma philosophia condemnavel têm ar

riscado a proposição, mais condemnavel ainda, de que os 
selvagens nada lucravam, ,com o facto de entrarem para a 
vida civ:ilisada. 

Affirmavam taes homens que os encargos que impõe 
a civilisação, não compensam as suas vantagens. 

Na vida selvagem, é certo, elles não gosam de certos 
confortos; mastambem a sua liberdade não tem restricções: 
a lei e a moral são coisas para elles completamente desco
nhecidas, pelo menos no sentido rigoroso que ligamos a 
essas expressões. 

Nada é, entretanto, mais falso. 
Quero que desde já fiques prevenido contra semelhan

tes erros, que se podem arraigar em teu espirito, e te con
duzir á adopção de uma doutrina subversiva. 

Nada é comparavel aos beneficios produzidos pela ci
vilisação christã. O homem selvagem, si vivia sem as re
stricções, impostas pela moral e pelas leis, tambem estava 
exposto a todos os males, resultantes do desenfreamento das 
paixões más: o roubo, o assassinato, as rixas pessoaes 
eram, entre elles, coisas frequentissimas. 

Não fanarei dos vicios e das enfermidades resultantes, 
e que, por si sós, contribuiram para que se não desenvol
vesse a população, com o vigor que era de esperar de um 
paiz guasi virgem, e tão abundantemente dotado pela Pro

videncia divina. 
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A vida dos selvagens, no Brazil, era a de verdadeiros 
animaes, ainda assim dos não domesticados, porque esses 
ainda desfructam vantagens, que os selvagens des·:onheciam 
completamente. 

Foi, portanto, inestimavel serviço, prestado á civilisa-
ção, a catechése emprehendida e levada a cabo pelos mis
sionarios, que vieram da Europa, no decorrer dos primeiros 
seculos, depois do descobrimento do Brazil. 

Si os esforços empregados por esses heroes da fé, en
tre os quaes destaca-se o vulto imponente do P.c Anchieta, 
não déram os resultados previstos e calculados por ell e's , a 
causas diversas se ,deve attribuir o insuccesso, e entre essas 
figura, em primeira linha, a am bição de~enfreada dos colo
nos que, muitas vezes, inutilisa\'a os melhores esforços dos 
portadores do Entngelho. 

~o correr destas palestras, meu filho, terei occasiã(l de 
me referir a esse ponto e, então, conhecerás, em suas mi
nudencias, essas causas e seus pernicio,"ios effeit9s. 

Voltemos ao assumpto que 110S occupa; e tmctemos dos 
nossos selvagens, ele antes da catechése. 

A lingua dos selvagens brazileiros era o tupi, que ainda 
hoje se falla no Paraguay e em Corrientes. 

Lingua inculta, com elifticul,!ade reduzida a escripta; 
comparadn com a nossa, m uilos SOI1S lhe faltavam. 

Em arithmetica, nflO pareciam estar mais adiantados do 
que em linguistica: a sua l1umeração flllldamcl1tal não pas
sava de cinco. Alguns concedem que chegassem a trinta, 
e dahi por diante designavam as quantidades pelo collecti
vo túba, que significa muito. 

Tambem usavam de palm'l'as compostas, como se póde 
vêr pelos seguintes exemplos: t{/yrí-Çlí, quer dizer comedor 
o roedor de tayás; iby-clIY (areal), terra em pó; cr.l-pi, 
herva tenra, donde veiu capim e ((I' pi-udra, comedor de 
capim. 

Fóra a lingua e certo progresso material na industria, 
nenhum caracter essencial, nem cnrporen, distinguin os 
Tupis das raças limitrophes. 
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Eis aqui o seu aspecto physico: estatura ordinaria, 
reforçados e bem feitos; ar tristonho, olhos pequenos, ge
ralmente pretos, encuvados e erguidos no angulo exterior, 
como na raça mOllgolica; sobrancelha,.; estreitas e muito 
arq ueadas; orelhas grandes, cabelIo liso e negro, com o a 
barba que arrancavam por costume, e bem assim os cabel

los do corpo, pestanas e sobrancelhas, ficando'limpinhos 
dentes alvos e bem implantados, muito duradouros. 

De côr, eram mais ou menos baços, em consequencia, 
talvez, do clima que habitavam. Eram, em geral, pachorren· 
tos e, de paciencia oriental, para fazerem o que intentavam. 
Quando ensinados, déram bons musicos e mostraram adian
tamento em todos os estudos. 

Quasi todos pintavam o corpo em fôrma,; cllprichosas, 
com tinta escura, tirada do genipa~'o, e em certos logare!:', 
como na face e nos pés, com um fino vermelho, que extm

hiam do urucú. Furavam os beiços, principalmente o in
ferior, pondo no buraco um grande bOfóque, pelo que pe
los Europeos foram chamados Botocúdos. 

Geralmente tosquiavam e aparavam o cabello, muito 
regularmente, por uma linha que passava por cima dlls ore
lhas. Conheceram o uso de lustral-o, untando-o com azeite. 
Os seus principaes ornatos eram, fios de contas brancas, 
feitas de busios, ou de dentes de inimigos, ou de animaes 
ferozes. 

Os ornatos vistoS'Os consistiam em pennas, principal
mente vermelhas e amarellas, grudadas com aicica ou al
mécega. 

As plumas na cabeça eram postas para cima, tendo 
antes o cuidado de levantarem o cabello. 

As mulheres tambem se pi!1tavam e usavam de contas 
no pescoço; e as moças apertavam as pernas, abaixo dos 
joelhos, com umas ligas vermelhas de algodão, que chama
vam tapacurá. 

Andavam quasi nús. Alguns, de climas mais frios, se 
cobriam com pelles de animaes; e outros, para se tornarem 
temíveis, usavam, como carapuça e mascara, de focinhos de 
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onças e outros animaes «com dentes; e com tudo:., como diz 
Pero Lopes. 

Em occasiões solem nes, os chefes usavam de cocares 
de pennas, que lhe cobriam o craneo até as orelhas; nos 
pés, certas fructas seccas que tiniam como guizos. 

Na cintura tinham uma tanga de pennas de ema. Alguns 
se cobriam tambem de uma especie de mantos de pennas, 
que denominavam açoyaba. 

As armas consistiam em uma pesada clava ou maça, 
de quatro faces, com ornatos, e mais delgada e arredondada 
no cabo, a que chamavam tangapemas. 

Seguia-se um grande arco, que chamavam zíirapara, 
tal que, assente 110 chão e firmado no pé esquerdo, com a 
ponta entre o dedo grande e o immediato, ficasse o meio 
delle correspondente ao peito, com as competentes fréchas 
grandes e pequenas, ao lado direito. 

Na mão esquerda, ia o maracá, formado dê uma cuia 
cheia de pedrinhas, enfiada em um cabo de páu e coroada 
de pennas de guarás. 

Quando a moviam ou chocalhavam, fazia um ruido, co
mo o da matraca das nossas egrejas. 

Os arcos eram feitos de uma especie de páu duro; 
elastic0 e forte. Eram geralmente forrados de StpÓ embé, 
e facetados do lado interior, por onde lhe punham um cor
del tecido de tucum ou pita, e seguro nas pontas em uns 
chanfros. As frechas sempre admiravelmente aca.badas, eram 
umas de ubá ou canna brava, outras de tabocas, e outras 
de upé ou canniços. 

Estas, de ordinarÍo só destinadas a matar passaros, 
eram as de maior alcance e tinham nas. pontas ossos agu
çados ou dentes de animaes e na outra ponta, duas gran
des pennas contrapostas, para se tornarem mais certeiras, 
fendendo os ares com um mcvimento gyratorio, como o 
das balas dos canhões raiados. 

As fréchas de guerra eram de ubá, ger!llmente da altu
ra de uma pessoa, sendo os ultimos dois palmos, do extre
mo, de páu ferro, com a ponta hel'vada. 
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Tambem usavam de lanças de páu ferro, chamadas 
ctlrabis, egualmente hervadas, muito finas, e da altura de 
um homem. 

No alto Amazonas, faziam uso da esgm'avatana, tubo 
ÔCO, com bocal e mira, forrado todo de sipó embê,. com o 
qual, por meio do sopro, disparavam finas settas ou puas 
hervadas, com cabeças envoltas em algodão! 

Usavam tambem de escudos pequenos, circulares ou 
ovaes, feitos de couros de anta, ou da pelle do peixe-boi, 
entretecidos de taq uára. 

Para cortar lanha, empregavam uns machados de pedra. 
No Amazonas, faziam da casca da tartaruga os macha

dos e outros utensilios. 
O trabalho se repartia segu ndo os sexos. Os homens 

preparavam as armas, iam ii guerra, €onstruiam as tabas 
ou povoações e tractavam da caça, da pesca e da roça. 

As mulheres se occupavam das sementeiras e planta
ções, fabricavam a farinha e preparavam as bebidas; car
regavam, nas mudanças, os fardos e as crianças, e cuida
vam das aves e animaes cevados em casa para regalo, os 
quaes nunca matavam para comer, dando-lhes o nome de 
seus mimbába. 

Para conservar o pescado não usavam de sal, moquea
vam, como faziam com a carne; e, depois, o reduziam a pó, 
e preparavam uma certa massa e farinha, que se conselvava 
por muito tempo. 

Para agarrar os animaes, principalmente os tigres, usa
vam de armadilhas ou mondéos, onde, ao virem elles en
trar, lhes desandava em cima um grande tronco de arvore. 
Tam bem faziam fojos, e usavam para os passaros de espar
relas de varias especies. 

Serviço proprio dos homens, éra ainda o buscar mel 
selvagem, trazer lenha, e até o ir lavar as redes nos rios. 

As mulheres empregavam-se no serviço da plantação 
do aipim e da mandioca, na sementeira do milho e do 
mandubi. 

Da mandioca fabricavam a farinha, pelo processo gros-
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seiro, que depois adoptaram os colonos, ralando-a sobre 
uma taboa ou superficie com pedrinhas agudas embutidas; 
e expremendo-a com o tepe tim , que era um sacco de jun
co, muito elastico, e que, por meio de um peso no extremo, 
apertando o mesmo sacco, se fazia enxugar a polpa da man
dioca ralada, que depois se torrava em fornos ao fogo. 

Os utensilios domesticos eram: pattguá, ou canastra, 
algumas talhas ou iguaçabas para os vinhos e para a agua, 
têstos para cozer a mandioca, panellas de barro (cuml1), 
uma cuyambuca de guardar falinha, e algumas cujas sin
gelas. Estas serviam de copos para beber, e ás vezes, de 
pratos. 

As redes (kyçaba) , as cordas (111usslIrâna), feihs de 
algodão e outras de varias embiras. 

As mulheres mais velhas eram destinadas a olleiras. 
Misturavam ao barro cinza de certas cortiças, e depois fa
ziam-n-o em torcidas, e assim o iam unindo e ach,atando; 
depois coziam -n-o em uma cova, a fogo brando por cima, 
e a final o pintavam e envernisavam, por dentro, com resi
nas, que por algum tempo equivaliam ao vidrado. As ve
lhas preparavam tambem os vinhos, as farinhas, os venenos, 
operação em que morriam algumas. 

No fabrico dos vinhos, faziam-se ajudar das mais mo
ças, que trituravam os fructos com os proprios dentes, con
conendo a saliva para facilitar a fermentação. 

A canôa, geralmente, era feita de um tronco, carco
mendo-o ou cavando-o por dentro, com auxilio do fogo. 

Havia canôas enormes, remadas até por cincoenta e 
sessenta homens. 

Algumas eram feitas de uma só cortiça de arvore, com 
pontaletes no meio, e apertadas com sipó, para ficar con
nexa, e lhes chamavam ubás. Tal foi o modelo que de
pois tiveram os colonos, para fazerem as pelotas de couros 
de boi, usadas na passagem dos rios, especialmente no Rio 
Grande do Sul. 



CAPITULO V 

P.'imeir'as explorações: o Caramurú e .João 

Ramalho 

Hoje vou, meu filho, entreter-te com as primeiras ex
plorações da costa do Brazil, logo depois do seu desco
brimento. 

Para que possas tirar proveito do que te vou dizer, é 
preciso que me prestes toda a attenção. 

-Pois não, vovô; ha muito que eu tinha vontade de 
ouvir fallar nessas coisas e tambem num tal Caramurt! e 
num João Ramalho, de quem <;e occupam sempre, no recreio 
do collégio, os meninos que estão estudando a historia do 
Brazil. 

-Bem, apraz-me a boa vontade que mostras em co
nhecer as origens da tua terra e, por tanto, esforçar- me-ei 
para que tenhas uma idéa mais ou menos nitida, do modo 
pelo qual se passaram esses factos. 

Escuta-me, pois. Em meiados de Maio do anno pe 
1501, partiu de Portugal uma frota de tres caravellas, que 
se destinou a reconhecer a qualidade, valor e extensão da 
nova terra descoberta. Essa fróta encontrou-se com Cabral, 
no porto de Bezenégue, hoje Goréa, j u ncto de Cabo Verde. 

A fróta, depois de ter aportado á Africa, veiu a avis
taI' terra, a 16 de Agosto, na-latitude proximamente de cinco 
gráus, juncto do cabo que em virtl1de da festa do calenda
rio nesse dia, recebeu o nome de S. Roque, com que ainda 
hoje é designado. 

A esquadrilha seguiu para o sul; e o seu chefe, com 
° calendario na mão, foi succes:::;ivamente baptizando as dif 
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ferentes paragens da costa, designando á posteridade o dia 
em que a ellas aportava, do modo seguinte: 

A 28 de Agosto, no Cabo S. Agostinho. 
« 29 de Setem bro no rio de S. Miguel. 
« 30 « « « « « S. jeronymo. 
« «« Outubro « « « S. Francisco. 
« 21« « ««« das Virgens. 
« 1.0 « Novembro na bahia de Todos os Santos. 
o: 13 o: Dezembro no rio de Santa Luzia. 
o: 21 c o: o: cabo de S. Thom~ 
« 25 o: « na bahia do Salvadol'. 
" 1.°" Janeiro de 1502 no Rio de janeiro. 
«6« « «Angra dos Reis. 
« 20 « « «ilha de S. Miguel. 
« 22 « « « porto de S. Vicente. 

A maior parte destes nomes ainda hoje supsistem ; e 
alguns foram, com o andar do tempo, substituidos por ou
tros. 

Do porto de S. Vicente, passou a esquadrilha ao de 
Cananéa, no qual deixou degradado um bacharel portuguez, 
que ainda ahi vivia, trinta annos depois. 

De Cananéa, seguiu a flotilha para o sul, até o cabo 
de Santa Maria. 

Esta expedição estava de volta á Lisbôa, em Setembro 
de 1502, com duas caravellas de menos. 

As informações, dadas por esses exploradores, foram pou
co favoraveis a uma tão grande extensão de terra; e o pro
prio Vespucio que nella viéra, em carta que escreveu para 
Florença, não duvidou assegurar que nessa terra não ha
via metaes, nem mercadoria de aproveitar-se, a não ser 
canafistu la e madeira de tinturaria. 

A' vista de taes informações, o rei de Portugal limi
tou-se a abandonar a terra, á mercê dos especuladores par
ticulares. 

Um desses deve ter sido Fernão de Noronha, o qual, 
provavelmente pelo S. João de 1503, descobriu a ilha a que 
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deu o nome desse sancto, e hoje é conhecida pelo proprio 
do descobridor, que tambem foi o primeiro donatario della. 

Em meiados de 1503, veiu outra fróta, sob o comman
do de Gonçalo Coelho, marinheiro experimentado, o qual 
trouxe comsigo a Americo Vespucci, na qualidade de com
mandante de um dos navios. 

Entraram em differentes portos, e tendo feito um bom 
carregamento de páu brazil, resolveram regressar a Portugal, 
deixando estabelecida em Cabo Frio uma pequena feitoria, 
guarnecida de vinte e quatro homens; tendo Vespucci. an
tes de partir, effectuado uma excursão pela terra dentro, 
na distancia de umas quarentas leguas. 

Toda a costa, desde o cabo de S. Roque para o sul, 
começou a ser visitada por um grande nu mero de navios 
de especuladores, vindo em busca do novo paú brazil, que 
se vendia wm grande vantagem. Os que se dedicavam a 
esse trafico, começavam a ser chamados brazlleiros, do mes
mo modo que se dizem baleeiros os que vão á pesca das 
baleias; e que se chamavam negreiros aos que se occupavam 
no trafico dos Africanos negros; e que algum dia se disse
ram plmeuteiros os que andavam traficando em pimenta. 
Tal foi a origem de se haver adoptado este nome em por
tuguez, e de não nos chamarmos Brazilellses ou Bl'azi
lienses, como, inquestionavelmente mais em regra, nos ap
pellidam outras nações. 

:"vlais ou m~nos, pelo anno de 1510, provavelmente, 
tendo naufragado de algum dos muitos navios de especu
ladores que, nos primeiros tempos, frequentavam a costa do 
Brazil, veiu ter á terra um portuguez, de nome Diogo Al
vares Corrêa. 

Dizem outros que uma embarcação, que navegava rara 
a I ndia" vindo a encalhar na praia, onde corre o Rio Ver
melho, se fez alli em pedaços e os seus despojos se torna
ram o ludibrio das aguas. 

Os selvagens salvaram alguns naufragos e diversas mer
cadorias; mas os pobres homens escaparam aos monstros 
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marinhos, para vir cahir nas mãos dos indigenas, que os de
voraram! 

Escapou a essa triste sorte Diogo Alvares Corrêa, na
tural de Vianna do Castello e membro de uma das princi
paes familias dessa cidade. 

Foi elle um dos primeiros que vieram ter á praia, en
contrando a fortuna, onde os outros acharam a desgraça. 

Procurou logo tornar·se agradavel aos selvagens, ensi
nando-lhes o modo pelo qual se poderiam aproveitar dos 
despojüs do navio e ajudando-os em tal serviço, com tal 
actividade, que resolveram empregai-o em outros trabalhos. 

Felizmente para Diogo Alvares, era elle dotado de lima 

habilidade que os proprios barbaros podiam avaliar. 
O navio encalhado estava carregado de munições de 

guarra, que transportava para as Indias, e de entre os des
pojos, salvaram-se muitos barris de polvora, bailas e algu
mas espingardas. 

Diogo Alvares, para vér a impressão que poderia pro
duzir nos selvagens, serviu-se de uma dessas espingardas 

para atirar a alguns passaros, e teve a felicidade de matar 
muitos. 

O fogo, o estampido dos tiros, a quéda subita dos pas
saros, tudo isso infundIU tal espanto aos selvagens, que 
uns fugiram e outros ficaram aterrados, suppondo Diogo 
Alvares um ente superior á humanidade! 

Dahi em diante elle foi tractado com grande respeito, 
porque os selvagens não podiam se recordar, sem terror, das 
scenas maravilhosas que tinham prese!1ciado. 

Havendo por esse tempo uma guerra com uma tribu 
visinha, o chefe re:-olveu-se a marchar contra ella e levou 
em sua companhia Diogo Alvares, que nunca abandonava as 
suas armas. 

Na occasião de se encontrarem as forças inimigas, e no 
momento em que o chefe inimigo dirigia a palavra aos seus 
guerreiros, Diogo Alvares deu-lhe um tiro de espingarda e 

° matou. 
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Os seus com mandados, como é bem de vêr, tomaram
se de tal espanto, que desataram a fugir, cada um para seu 
lado. 

Não tiveram outro remedio, si não sujeitar-se ao antigo 
chefe, contra ° qual, aliás, se tinham rebellado e que, por 
esse motivo, os quizera castigar. 

Este facto augmentou !11uito o respeito que já tinham 
a Diogo Alvares e o chefe principal offereceu-lhe a sua fi
lha em casamento. 

Os selvagens, depois dos tiros que Diogo Alvares déra, 
pllzeram-Ihe o nome de Carrmlurtí-AsslÍ, que e'm lingua 
tupí quer dizer- dragão sahido do mar; pretendendo ou
tros que e~te nome signifique homem de jogo. 

Diogo Alvares viveu algum tempo nessa estranha união, 
mas um dia, vendo approximar-se um navio, fez-lhe signaes 
que, sendo comprehendidos, destacaram uma lancha que o 
veiu receber. 

Ao vêr ParaguasslÍ, sua mulher, que elle assim a aban
dOllava, lançou-se ás ondas, em busca do esposo ingrato. 

Foram am bos re-.:olhidos ao navio, que era francez, e os 
levou para a França. 

Não é bem liquida esta viagem, nem o pretenso baptts
mo de Paragu:"ssú, o que teria recebido o nome de Catharina, 
em honra a Catharina de Medieis, que fôra sua madrinha. 

O que, porém, parece averiguado, é que Di0go Alvares 
permaneceu no Brazil, tendo prestado bons serviços á colo
nisação da terra, auxiliando poderosamenre a Pereira Cou
tinho' um dos donatarios; e a Thomé de Souza, quando 
fundou a cidade da Bahia. 

Dizem que morreu em edade muito avançada, deixando 
numerosa descendencia. 

Estou, agora, curioso, vovô, por saber a historia do 

outro portuguez, que tambem viveu entre os bugres; e, aqui, 
em o nosso actual Estado de S. Paulo. 

-Bem sei, tu queres que eu te conte a historia de João 
Ramalho, que foi o portblguez a quem te queres referir. 
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Espera um pouco; vae á minha estante e traze-me um 
livro, de dorso verde, intitulado - Descnpçãohist01'ica do 
Brasil, de Ferdinand Dénis, um francez que viveu em nos
sa terra, por muitos annos; e que era um grande amigo 
nosso. 

Falleceu, ha poucos annos, em Pariz; e nós devemos 
ser gratos á sua memoria. 

-Já sei, vovô; um livro que tem varios desenhos, re
presentando bugres e outras coisas do Brazil ? •• 

-Ah! Pois já andaste a mexer-me nos livros, por causa 
das taes figuras? 

1"las, não te a~sustes, não te reprehendo, por isso; gos
to de que te procures informar de tudo, que diz respeito ao 
teu paiz. 

Ainda mesmo que me tivesses riscado algumas estam
pas, eu te não castigaria, em attenção a ser um assumpto 
de nossa patria, o que procuras conhecer. 

Agora não te vás aproveitar desse facto, para me estra
gares outros livros ... 

Tu sabes que eu tenho grande zelo de minha estante, 
e que não admitto que ninguem lhe toque. 

Bem, vae depressa e traze-me o livro de que te fallei ! 
-Aqui o tem, vovô. 
-Assim; anda cá. Quero te mostrar algumas boas gra-

vuras, antes de te contar a historia de João Ramalho. 
-Ora, vovô; as gravuras eu já as tenho visto, tantas 

vezes; agora, quero ouvir a historia. 
-Curioso! Pois bem; vá lá ! Mas, já sabes: todo ou

vidos ! ... 
João Ramalho veiu ter ás costas de S. Paulo, quasi 

nas mesmas circumstancias em que Diogo Alvares foi parar 
á Bahia, alli pelo anno de 1512. 

Esse portuguez egualmente casou-se com uma selvagem, 
da nação dos Guayanazes. 

Elle tomou a resolução de se estabelecer nas ferteis 
planicies de Piratininga, a nossa actual cidade de S. Paulo. 
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o seu sogro era o velho indio Tebyriçá, que mais tar
de, ao converter-se ao christianismo, se chamou Martim 
Affonso 1.'ibyriçá. 

Como é bem de vêr, João Ramalho am:iliou muito a 
Martim Affonso de Souza, quando este veiu ao Brazil, al
guns annos mais tarde, e foi um dos fundadores da nossa 
beBa capital. 

Nas chronicas dos jesuitas daquelles tempos, se encon-
tram informações mais amplas a respeito de João Ramalho. 

Quando fôres homem, has de consúltar essas obras, 
para te poderes instruir do que se deu, em relação a esse 
nosso illustre antepassado. 

Por em quanto, basta o que te digo aqui. 
Entretanto, sempre te direi que, á chegada de Martim 

Affonso de Souza, em 1532, João Ramalho habitava a al
gumas leguas da Borda do Campo, e proximo de uma ri
beira, cujas margens não deixavam de recordar as coimbrãs 
do placido Mondego. 

Era esta a aldeia em que principall1lente vivêra com 
sua familia, já numerosa, como se pó de imaginar, sabendo 
que vinte annos passára livremente entre aquella gente, á 
lei da natureza. 

Tanto a aldeia, como a ribeira chamavam- se Pirati
llillga ou Peixe-secco; nome que em outros logares do Bra
zil se se pronunciava Pirasi1tu1tga, e significava a mesma 
coisa. 

A origem do nome explica a causa da fu ndação da al-
deia, nesse ponto: provinha das frequentes pira'-cemas ou 
invasões de peixes, pelas margens principalmente do cha
mado 5 agnairú , isto é, de certos enxurras mUlto rapidos, a 
que era e ainda é sujeita, por vezes, a dicta ribeira. 

Por esse motivo, o peixe ficava em secco pelas margens, 
dando aos seus moradores grande fartura. 

Foi a aldeia de Piratininga, que Marfim Affonso de Sou-
za escolheu para fundar a colonia ou villa sertaneja, cujo 
governo militar confiou a João Ramalho, com o pomposo 
titulo de guarda-mór do campo. 

Esta é a origem européa da actual cidade de S, Paulo, 
a formosa capital do ;-,osso opulento Estado. 

3 





CAPITULO VI 

Ma.·tim Affonso d(~ ~ou",a ; c;tpitnnia de S. 
Vicente. 

Agora que tu já sabes a historia de João Rama:lho e as 
origens da nossa encantadora Paulicéa, vou. te dizer alguma 
coisa a respeito de Martim Affonso e da capitania de S. Vi
cente, que depois foi provincia, e é, hoje, Estado de S. Paulo. 

-Diga mesmo, vovô; que vontade tenho eu de aprender 
essas coisas! ... 

Vovô ha de vêr que eu nem pisco, quando me contar 
essa historia ... 

-Pois, bem; senta-te aqui, no sofá, e eu vou para a mi
nha preguiçosa ... 

Tu sabes que o meu rheumatismo, aggravado pela con
stante humidade de que está carregada a atmosphera da nossa 
capital, não me permitte estar em pé, por muito tempo, nem 
me sentar em cadeira rasa. 

-Assim, vovô; fica muito bem. 
Quer que lhe vá buscar o chale-manta? 
-Não; traze-me antes o galheteiro; tornarei algumas got-

tas de cogllac, a ver si passa este maldicto pigarro! ... 
- Está melhor, vovô ? 
-Ah! Agora, creio que passou! 
Bem. Vamos lá; attende·me. 
-~ão perderei uma palavra! ... 
Em 1532, Martim Affonso de Souza, de volta da s4a ex

ploração ao Rio da Prata, entrou no porto de S. Vicente. 
Ahi encontrou bom abrigo para as náus, aguas excellen

tes e abundancia de arvoredo, encantador principalmente, para 
quem acabara de viver nos areientos planos do Chuy, em cuja 
foz havia naufragado a nau em que ia embarcado. 
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Ahi foi que lhe appareceu o colono portuguez João Ra
malho, que alli contava jú vinte annos de resideocia e que 
naturalmentz, avisado pelos Indios, se mostrou para dar in
formações a respeito daquella terra, e para dizer que toda ella 
pelo interior era de campos e clima semelhantes aos amenos 
de Coimbra, onde nascera. 

Tudo isto devia concorrer para predispôr o espirita do 
capitão-mór em favor desta paragem, para fundar nella, comu 
de facto fundou, a primeira colonia européa regular, no Bra
zil. 

o porto de S. Vicente é formado em um canal, que pas
sa entre duas ilhas de pequena extensão, proximas da terra 
firme. 

Mais para dentro, fica a q ue se chama S. Vicente. 
Um poucu para o norte, se prolunga a visi nha ilha de 

Santo-Amaro, que nesse rumo, vai terminar na barra do canal 
da Bertioga, corrupção de Buriquioca, que quer dizer cc,vil de 
bogios; o que prova que ahi devia haver muitos desses ani
maes, porque os Tupis eram muito exactos nas denominações· 
que dávam aos logares, e exprimiam sempre os requisitos d') 
ponto a que se referiam. 

Assim, á citada ilha de Santo Amaro chamavam elles de 
Guaimhé, planta desse nome, que ahi crescia como verdadeira 
praga. 

A' ilha de S. Vicente, chamavam .l/arpiou, corrupção tal
vez de Jlforubi-/lhltnl, isto é Campo dos trabalhadores. O 
nome de S. Vicente lhe proveiu da povoação nella construida 
e o recebeu, por ser o que já tinha o porto. 

Martim Affonso não quiz limitar-se a fundar uma só villa. 
A' vista das informações que lhe deu João Ramalho, re

solveu reforçar esta, contra qualquer tentativa do inimigo ma
ritimo, com outra povoação sertaneja, que ao mesmo tempo 
sen:isse de guarda avançada, para as futuras cunquistas da 
civilisação. 

As duas villas irmãs ficariam assim no caso de presta
rem-se apoio uma á outra, conforme lhes viesse da terra ou 
do mar o inimigo; ao passo que a maritima receberia, ao 
mesmo tempo, soccorros das náus do reino. 
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De S. Vi.cente para o interior, a umas tres leguas, se le
vanta o continente, apresentando para o mar um paredão, em 
fúrma de serra, ás vezes elevada á uma grande altura. 

Do alto da serra, correm varios riachos, dos quaes um 
se despenha com tal [uria, que de longe se vê branquejar a 
espuma de seus ferventes cachões. Os lndios lhe chamam ItLÍ
tinga, ou cachoeira branca. 

As aguas desses riachos, misturando-se com as do mar, 
recortam todas as planicies debaixo de tal modo, que visto do 
alto, ao longe, parecem mais marinhas de sal do que braços 
de mar ou de rios.- A' serra denominavam os lndios, como 
ainda hoje, Paraná-piacaba, o que significa «de onde se vê o 
ma!'». 

Desde aquelles cimos elevadissimos, as aguas baixam com 
o terreno, para o interior. 

A zona visinha do mar, o paredão de serra para o lado 
delle, reforçado por muitos espigões, ainda nas primeiras leguas 
para o interior, são vestidos de vegetação vigorosa de matta 
virgem, que alcança até a borda do Campo. 

Dahi em diante, a terra não é de matto, e apenas, de 
quando em quando, povoada de reboleiras e de pequenas bos
cagens, aliSumas de pinheiros curis ou araucarios, de que os 
lndios muito gostavam, pelo alimento que lhes forneciam os 
seus grandes pinhões. 

Neste meio tempo, Martim Affonso recebe de Portugal, 
uma carta do rei, que o chamava ao reino. 

Esta carta traz a data de 28 de Setemhro de 15:\2. 
O recebimento desta carta devia apressar a partida do 

capitão-mór, para a Europa. 

Vê-se della que o rei queria ouvir a opinião de Martim 
Affonso, antes de attender ao pedido das pessoas que deseja
vam doações de terras nas costas da Brazil, com a obrigação 
de colonisal-as. 

Assim o comprehendeu Martim Affonso e deixando por 
seu logo r-tenente, com os poderes que podia delegar, a Gon
çalo Monteiro, na colonia de S. Vicente, partiu para Portugal, 
onde chegou antes do meiado do al1no de 1533. 
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Por occasião da partilha das terras, a Martim Affonso de 
Snuz:\ couberam as que correm desde a barra de S. Vicente 
até doze leguas ao sul da ilha de Cananéa, isto é, até uma das 
barras de Paranaguú; e para o lado opposto, as que vão desde 
o rio J uq uiriq ueré até treze leguas ao n<lrte du Cabo-Frio, que 
depois se fixou pela barm de Macahé; ficando, por conseguinte, 
suas as magnificas terras de Angra dos I<eis; as da bahia do 
Rio de Janeiro e do Cabo-Frio. 

Eram, em duas porções, nada menoS de cem leguas, con
tadas sobre a costa. 

Na capitania de l\lartim A ffonso , que do nome da povoa
ção capital se chamou de S. Vicente, prosperavam as duas 
villas fundadas. 

O vigario Gonçalo Monteiro governava na marinha, e o 
sertanejo João Ramalho capitaneava no campo e influia em 
Piratininga. 

l\'1nrlim Aff0nso não voltou mais ao Brazil. 
Pouco se sabe da administracção do vigario Gonçalo Mon

teiro, por se haverem extraviado os livros do tombo da villa 
de S. Vicente. 

Entretanto, por outras indicações se poude saber que a 
nascente colonia maritima, logo nos primeiros annos, foi pouco 
afortunada e soffreu até uma invasão de outros colonos, esta
belecidos em Iguape. 

Pelo anno de l:i:l7, mais ou menos, a villa de S. Vi
cente som-eu uma invasão das aguas do mar, que lhe arrui
naram algumas casas. 

Além destes revezes, sofft-eu ainda outro que quasi a ar-
ruinou de todo: as roçadas ou derrubadas dos mattos, que 
antes \'estiam o sólo e o firmavam. permittiram que as enxur
radas carregassem comsigo muita terra, até chegar a entulhar 
o ancoradouro visinho, phenomeno que se deu em muitos ou
tros de nossos rios e bahias e suas barras, á medida que as 
vertentes contiguas se cultivavam. 

Esta circumstancia deu t·)da a superioridade ao porto de 
Santos sobre o de S. Vicente, e bem de pressa a soube apro
veitar um dos colonos mais prestantes_ que em seus primeiros 
tempos teve esta terra,-Braz Cubas. 



Esse homem activo e emprehendedor, que veiu a ser na 
capitania de S. ,'icente não s6 procurador de l\lartim Alfonso, 
com quem est.ivera na Asia e de quem era amigo, como tambem 
provedor da fazenda real e alcaide mór; conheceu que, havendo-se 
entulhado o porto de S. Vicente, esta villa não pndcria deixar 
de passar, pouco a pouco, para o outro lado da ilha, onde o 
ancoradouro era mais fundo. 

Nesse Ioga r, adquiriu terras e se estabeleceu, construindo 
ahi o primeiro monj(,lo que se conheceu no Brazil e foi pelos 
InJios denominado lÚz.!2.HtÍ-glfos.C:;lÍ (pilão grande!, nome que 
primitivamente teve o local. onde depois se funduu a villa cha
mada de Todos os Santos, hoje cidade de .s/lU tos, villa, que, 
por influencia do mesmo Cubas, desde logo teve hospital e casa 
de misericordia. Da parochia passou a ser vigario Gunçalo 
Monteiro, que antes o ft\ra de S. Vicente. 

A idé,t do monjólo f,',ra sem dU\'ida trazida da Asia por 
Cubas, e ainda hoje é conhecido na China; sendo o na ilha 
Formosa, com o nome de C/l/Ii to i, que equivale a «pilão 
d·agua». 

A capitania de S. ,'icente foi tambem a que primeiro 
apresentou um engenho de aSSllcar moenle e corrente, ha\'endo 
para esse o dunatario feito sociedade com alguns estrangeiros, 
entendidos nesse ramo de mechanica agricola, como os Venis
tes, Erasmos e Adornos, sem d'lvida no Br:lzil mestres e pro
pagadores de tal industria, que primeiro permittiu que o paíz 
se podesse reger e pagar seus fUllccionarius, sem sobrecarre

gar o thesouro da metropole. 
Muitos operarios, para esse trabalho, vieram das ilhas de 

S, Thomé e da l\ladeira. 
A capitania de S, "icente contava, al)S dezeseis fllmos de 

fundada, seis engenhos, mais de seiscentos colunos e muita 
escravaria africana. 

A villa de Piratininga, dentro de dez annos mais, transfe
rida para melhor lucal, conseguia do donatariu um foral pro
prio, COlP a data de :~) de Abril de 15;)8. 

Os moradores se espalhavam, não só pelas duas villas 
mencionada~, mas tambem para as pré.ias meridionaes e al-
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deias de Itanhaen e Peruibe, onde egualmente se lhes conce
diam sesmarias. 

Taes foram as origens, meu filho, do nosso pujante Es
tado de S. Paulo, destinado a um futuro glorioso, si os nossos 
governantes se revestirem da necessaria tenacidade, para ex
tinguir as epidemias que nos ameaçam e podem nos fazer re
trogradar á uma época, anterior ao periodo colonial, em que 
aliás, a historia não faz menção de moles tias infecto-contagio
sas! 

Este deve ser o maior empenho do poder publico, afim 
de que não venhamos a perder o resultado dos ingentes es· 
forços das gerações que nos precederam. 



CAPITU LO V II 

Intr'oducção de escra\'os af.·icanos. 
Os Palma.'cs 

Meu filho, hoje te vou entreter a respeito de um assum
pto, muito interessante da nossa historia: a escravidão. 

Tu ti veste a fe licidade de assistir ás festas, com q ue o 
Brazil inteiro celebrou ju bilosamente a abolição da institui
ção maldita! 

Conheces, tambem, os representantes dessa raça espesi
nhada, durante seculos, e que finalmente entraram para 
a communhão dos homens livres. 

- Tinha mesmo grande desejo de saber, como é que 
houve escravos, no Brazil. 

- Escuta- me e ficarús sabendo como se deu o triste 
facto. 

Os escravos africanos foram trazidos ao Brazil, desde a 
sua primitiva colonisação; e naturalmente muitos vieram, 
com seus senhores, a bordo dos primeiros navios que a
qui aportaram, com prehendendo os dli armada de Cabral. 

Porém, a verdadeira i ntrod lIcção dos escravos de Gui né, 
e depois de q uasi toda a Africa, isto é, do trafico em pon
to maior, provém de se haver promulgado como illegal a 
escravatura india. 

Em segundo logar, provém de se haver já nas Antilhas 
conhecido, por experiencia, que os Africanos eram mais for
tes e resistiam mais ao tnj.balho aturado do sol, do que os 
[ndios. 

Os engenhos de assucar precisavam de arduo trabalho 
e de muitos braços; mas talvez tivesse havido meios de se 
não dar tamanho desenvolvimento á introducção de Africa 
nos, ainda que para isso fosse necessario abandonar a cul
tura da canna. 
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Parece que, logo 110 principio, no Brazil, onde a na
tureza é tão fecunda, que permitte conseguir tah'ez resul
tados eguaes aos dos outros paizes, com metade do traba
lho, ninguem se lembrou de que bastava que os colonos ou 
os Indios trabalhassem nas lavouras, desde as cinco até as 
oito ou nove horas da manhã, e desde as quatro ou cinco, 
até as seis e meia da tarde; descançando, durante as sete 
horas, mais calmosas do dia. 

E isto, apezar de que segundo hoje sabemos, era esta 
entre os proprios Indios a pratica geral, antes da chegada 
dos Europeus. 

A importação de pretos) para o Brazil, fez-se de todas 
as nações, não só da costa da Africa que decorre desde o 
Cabo- Verde para o sul, e ainda além do Cabo da Boa Es
perança, nos territorios de Ivloçambique, como tambem as 
outras dos sertões, que com ellas estavam em guerra, e ás 

quaes faziam muitos prisioneiros, sem us matarem. 
Os mais conhecidos no Brazil, eram os que vieram de 

Guiné, em cujo numero se comprehendiam Berberes, J11.lo
fos, Felupos, r-.landingas; e do Congo, de l\loçambique e 
da costa de Mina, de onde eram o maior numero dos que 
entravam na Bahia, que ficava fronteira e com mui facil 11a
vegacão, motivo pelo qual, nesta cidade, os escravos pouco 
aprendiam o portuguez, entendendo-se uns com os outros 
em nagô. 

Estes pretos distinguiam-se pela facilidade com que 
supportavam o trabalho no littoral do Brazil, facilid8de pro
veniente de sua força physica, da semelhança dos climas, 
e não menos de seu genio alegre, talvez o maior dom com 
que a Providencia os dotou, para supportar a sorte, que os 
esperava; pois que, com o seu canto monotono, mas sem
pre afinado e melodioso, disfarçavam as suas penas. 

Com os colonos africanos captivos, tam bem nos vie
ram da Africa algumas plantas, como, os qttz"ngo11lbós ou 
quiabos e maxixes, o feijão pre'to, o capim de Angola, o 
coqueiro dendê. cujo azeite entra como indispensavel con
dimento no saboroso 'vatapd, o guandú e e a mataguda ; 
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assim como algumas comidas e qUttutes, conhecidos por 
nomes africanos, principalmente, na Bahia. 

- Agora, vovó, tenha a bondade de me contar a his
toria dos negros fugidos, que moravam nos Palmares, segun
do ouvi dizer hontem, no recreio do collegio.-- Bem meu fi
lho, esse é um complemento indispensavel a este capitulo das 
nossas palestras, e vou narrar essa historia em, poucas pala
vras: 

Durante a guerra hollandeza, muitos negros escravos, 
aproveitando-se da confusão que reinava nas fazendas e da 
ausencia dos seus senhores, occupados no serviço da guer
ra, fugiram dos estabelecimentos, em que trabalhavam e 
se foram esconder, nos mattos. 

Ora, era natmal que elles tivessem necessidades, que 
lá não podiam, satisfazer e, por isso procuravam, nas es
tradas, provê r-se do que precisavam, assaltando os viandantes. 

Largos annos permaneceram elles, nas brenhas, orga
nizando-se mais de uma expedição, para os bater. 

A conquista e sujeiçào dos Palmares foi, pois, ohra de 
largos annos e de muitos trabalhos e fadigas. 

A principio, elles se estabeleceram no sertão do actual 
Estado de Alagôas, nas enCOStas da serra da Barriga, e 
no tempo de guerra dos hollandezes, o seu numero subia 
a mais de onze mil, em mocambos e quilombos indepen
dentes. 

Esses mocambos chegaram a constituir um ou mais 
estados. 

Houve quem affirmasse, talvez por influencia do mara-
vilhoso, que elles se achavam organizados em republica, 
constituida com leis especiaes e subordinados a um chefe 
que denominavam Zumbi. 

O fóco da rebellião era nos logares da actual villa da 
Atalaia e de Jacuhipe. 

O districto dos sublevados, se estendia, porém, ao ter-
mo da actual villa de Anadia, que deve a sua origem aos 
Paulistas pacificadores dos mesmos Palmares, aos quaes o 
rei de Portugual mandou dar terras, isentas de dizimos, 
por cinco annos. 
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o paulista Domingos Jorge Velho, muito conhecedor 
das artes e ainda das guerras do matto no Brazil, em con
sequencia das campanhas que flzera nos sertões em ban
deiras contra os Indios, apresentou-se em 1687 ao gover
nador de Pernam buco, com li m projecto para terminar essa 
conquista, ficando as ventagens della para elle e seus so
cios. 

As condições foram reduzidas a 16 artigos, e foram as
signados pelo governador Sou to 111 ayor e pelo procurador e 
fiadores de Domingos Jorge. 

Nelles se fixavam as munições e mantimentos concedidos 
pelo governo, na villa das Alagoas, ou no rio de S. Francisco, 
portos mais visinhos dos Palmares. 

As terras que se fossem submettendo ficariam de sesma
rif! em favor dos conquistadores, a quem tambem pertenceria 
a propriedade dos pretos que se fossem aprisionando, com a 
condição de serem levados para fóra da capitania de Pernam
buco, os que contassem mais de sete annos, sendo perdoada a 
morte a todos que não fossem primeiros cabeças. 

Pelo artigo 15 foi assentado que Domingos Jorge poderia 
mandar prender a qualquer morador, que soccorresse aos sub
levados, e pelo 9.°, garantidos em favor do chefe e seus offi
ciaes, ao concluir a guerra, quatro habitos das tres ordens 
militares. 

Travou-se uma encarniçada campanha, na qual os Pau
listas operaram prodigios de valor; porém que em nada 
honram a sua memoria, seja dicto em homenagem á verdade, 
e aos principios liberaes da actualidade. 

Em 1695, déram-se os mais sanguinolentos ataques; po
rém só em 1697 os Palmares se poderalÍl julgar de todo con
quistados. 

-Que fizeram dos negros aprisionados, vovô? 
-Foram repartidos em lotes e destribuidos pelo governo, 

pelos chefes da expedição e pelos soldados que della fizeram 
parte. 

-Mas, isso é deshonroso, para a. memoria desses nos
sos antepassados ... 
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-A' luz dos principias que regem, hoje, a nossa socie
dade, sem duvida que é ; entretanto, naquella épocca era per
feitamente natural. 

Não devemos, porém, deixar de estigmatisar esse proce
dhlento, .:onsiderando a difterença que existe entre os dois 
Paulistas de 1697 e de 1~88; entre Domingos Jorge e o Dr. 
Antonio Bento! 

O primeiro tornou-se notavel escravisando; o segundo, 
libertando! 

Entre a submissão dos Palmares e a fuga em massa de 
Capivary, não ha hesitação possivel! 

A memoria de Domingos Jorge, ainda, hoje, faz subir o 
rubor ás faces dos nossos concidadãos; em quant? que o no
me do Dr. Antonio Bento é abençoado pela infeliz raça, hoje 
liberta; e é objecto de ligitimo orgalho, para os Paulistas da 
actualidade! 

Que seja, para sempre sepultado no esquecimento a omi
nosa data de 16lJ7, em quanto que o 13 de Maio de 1888 
brilhará, nas paginas de nossa historia, .:omo uma refulgente 
corôa do grande abolicionista! 

A elle, pois, os nossos applausos; bem como á sancta me
moria do inolvidavel Luiz Gama! 

Estes honram a humanidade! ... 





CAPlTULO Vlll 

Os Indios do Brazil e os .Jesuitas 

Hoje, meu filho vou tractar dos lndios do Brazil e dos 
Jesuitas. 

l\1uito controvertida é a questão dos serviços, prestados ao 
Brazil pelos Jesuitas. 

Dizem uns que elles foram verdadeiros apostolos do chris
tianismo e que se sacrificaram, pelo bem das a!mas; affir
mam outros que só o seu interesse material procuravam, jun
ctamente com o engrandecimento de sua ordem. 

De certo que não discutirei comtigo este ponto, visto que 
nem a tua edade, nem o teu gráu de instrucção te permittem 
atacar tal assumpto. 

Nem tão pouco entrarei na espinhosa thecria de ser ou 
não preferível a vida selvagem, á sujeição theologica ... 

São theses philosophicas de transcendental importancia, e 
que não posso rliscutir com uma creança, como tu. 

Por emquanto, basta que vejas nos filhos de Loyolla cora
gem enegualavel, que só pode dar uma convicção arraigada, 
ou uma ambição insaciavel! ... 

Seja, porém, corno t\)r, o certo é que os Jesuitas repre
sentaram um papel importantissimo, na constituição da nossa 
nacionalidade ... 

Procuramos, é certo, os vestigios de seus trabalhos, na 
ordem moral e os não encontramos. 

Não vemos em que os seus sacrificios tivessem sido uteis 
á civilisação, como inculcavam ... 

~iIlguel11 \'iu as colonias de indios ou de seus descenden
tes, que tivessem prosperado, em parte alguma ... 

Dirão que isso foi devido á ambição dos colonos portu
guezes que procuravam contrariar, em tudo á acção dos pa
dres!. .. 
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Talvez; mas o que é verdade, é que si não tivessem os 
portuguezes recorrido nos primeiros tempos aos trabalhadores 
africanos, como actualmente á colonisação européa, onde teria 
ido a lavoura do Braiil?! ... 

O lndio é naturalmente indolente e insubmisso; jamais a 
civilisação poderia delle tirar proveito ... 

E, depois, com ideias preconcebidas .. 
Com a preoccuppação unica de. " pescar almas . .. 
Mas o que se não pode negar, é que elles trabalhavam 

valentemente! 
Percorreram os sertões do Brazil, em todos os sentidos ; 

aldearam indios; fundaram escolas, e hospitaes , ensinaram as 
crianças e instruiram os adultos! 

Travaram luctas tremendas com os colonos, a favor da 
liberdade dos Indios, diziam elles; com, o fim de os attra
hir para as suas propriedades, affirmavam os colonos! ... 

Muito controvertida é a questão, conforme já te disse; 
mas é innegavel que da parte dos jesuítas houve muito talento, 
muita iIIustração e. principalmente, um trabalho indefesso e que, 
com taes factores, é impossivel não alcançar influencia em 
qualquer parte do mundo, qualquer que seja a empreza, em 
que alguem se lembre de embarcar! 

Em outros capitulos, nas palestras seguintes, dar-te-ei a 
conhecer alguns dos vultos mais nota veis desses trabalhadores 
infatigaveis j e na sua contemplação poderás aprender o muito 
que se esforçaram no desenvolvimento da obra que tinham 
em mente. 

Os edificios que ainda hoje existem, como o Palacio do 
governo de S. Paulo e a tradiccional egreja do Collegio, hoje 
demolida attestam a grandeza dus seus notaveis emprehendi
mentos! 



CAPITULO IX 

o Padl'e Antonio Vieit'a 

Este foi um dos jesuitas mais notaveis que estiveram, 
no Brazil. 

Si bem que nascido em Portugal, viveu a maior parte 
do tempo no Brazil, tendo aqui fallecido, e o seu nome se 
acha de tal maneira ligado á nossa historia, que bem pode
mos considerai-o nosso compatriota. 

Elle proprio dizia; que «pelo segundo nascimento de
via ao Brazil as obrigações de patria». 

Foi um verdadeiro genio, mas sem tino pratico. 
Tinha grande propensão para a politica e, em nossos 

dias, teria sido um excellente deputado. 
Como litterato, foi muito notavel. 
«O genio de Vieira, diz um seu eminente critico, 

bem que raro e s~blime, não foi completo. A entendimento 
estupendo, á memoria felicissima, não se juntou poderosa 
fantasia e imaginação rica e suave, que tudo pinta, tudo 
anima, tudo torna interessante, ou com viva propriedade de 
côres, ou pelo grave movimento e vida das imagens, ou 
por mimosa brandura de affectos etc». 

Foi, não obstante, considerado prégador de primeira 
ordem, mesmo antes de appal'ecerem, no mundo, modelos 
de eloquencia sagrada, como Bossuet, Bourdaloue e outros. 

Existem publicados os seus Sermões e as suas Cartas 
selectas. 

Este grande escriptor é um óos nossos mais reputados 
classicos e a sua auctoridade é incontestav<ll, em factos de 
linguagem. 

«O seu estylo corrente e vivo, é, ás vezes, magestoso». 
Com o fim de obter certas providencias, em favor da 

4 
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colonia portugueza na America, o P. e Vieira partiu para a 
Europa, tendo aportado em duas ilhas dos Açores. 

Quando se poude avistar com o Rei, conseguiu logo 
delle a nomeação de uma junta das Missões, a qual era 
concedida toda a supremacia sobre os indios, com exclusão 
de outra qualquer ordem ou poder; e o p.e Vieira foi logo 
declarado seu chefe ou superior, com poderes quasi illimi
tados. 

Essa lei tem a data de 9 de Abril de 1654. 
Quasi pela mesma épocca, era nomeado capitão general 

do Maranhão, André Vidal, que muito auxiliou o p.e Viei
ra, na execução dos seus projectos. 

Viajou muito pelo interior do Brazil, onde gosava de 
grande prestigio entre os Indios. conseguindo, facilmente, 
aldeal-os, em propriedades que ficavam pertencendo á Com
panhia dos Jesuitas, o que fazia que os fazendeiros, p, 
naquelle tempo, dissessem que o movei dos seus actos era 
mais a ambição terrena, do que interesse da salvação de 
almas! 

Essas accusações chegaram a um ponto, que degenera
ram em tumulto, chegando o povo ·a invadir o collegio de 
Sancto Alexandre, no Pará, e a prender o P. e Vieira e os 
seus companheiros, remettendo-os todos para o Maranhão, 
donde, em patacho, foram enviados para Lisbôa, sem que o 
governador o contrariasse. 

Chegado a Portugal, o P." Vieira rebateu todas as ac
cusações de seus perseguidores, em defesa, que constava 
de 25 artigos. 

Felizmente, porém, para os inimigos dos jesuitas, em 

meiados de 1662, começou o governo do joven rei Affonso 
VI, subindo com elle, o partido pouco affecto ao P. c Vieira; 
sendo este degradado para o Porto e Coimbra; e derois, 
preso e perseguido pela Inquisição. 

O P. e Vieira só poude regressar, para o Brazil, velho 
e abatido, em 1681. 



CAPITULO X 

o .-ad.'e José de Anchieta 

Entre os Jesuitas que vieram evangelisar os selvagens 
brazileiros, merece este menção especial. 

Os seus trabalhos extraordinarios o fizeram denominar 
o - Apostolo do Novo Mundo -e o nosso inspirado poeta 
Fagundes Varella traçou os versos immortaes do - Evan
gelho nas Selvas-cujo heróe, é o p.e Anchieta. 

-Com certeza, meu filho, os teus collegas do collegio 
ainda te não fallaram neste nome, porque costuma elle, 
apenas ser citado, de passagem, nos compendios de histo
ria do Brazil. 

-E' certo, vovô, nunca me fallaram delle, mas já estou 
curioso por saber quem foi esse Jesuita, que figura em um 
livro de velsos, de um poeta que vovô chama de inspirado. 
Sou todo ouvidos. 

O p.e José de Anchieta nasceu na ilha de Tenerife, 
uma das Canarias, no anno de 1533. Seus paes eram no
bres e ricos e, reconhecendo a sua inclinação para os estu
dos, o eaviaram para a Universidade de Coimbra. 

Ainda não contava dezesete annos, quando entrou para 
o collegio dos J eSüitas, então estabelecidos na mesma ci
dade de Coimbra e tomou logo a roupeta de irmão da Or
dem. 

Achando-se doente e precisando de mudar de clima, 
veiu para a Bahia, com os primeiros Jesuitas que acompa
nharam o segundo governador geral do Brazil, D. Duarte 
da Costa; e aqui chegou a 13 de Julho de 1553. 

Na cidade do Salvador, occupou-se, a principio, do 
magisterio, sendo o primeiro professor de Jingua latina que 
houve no Brazil. Aprendeu 1"apidamente a lingua tupy, 
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reduzindo-a a methodo, em uma arte que se imprimiu, bem 
como um soffrivel vocabulario. Essas obras serviram muito 
para a catechése. 

Pouco tempo se demorou na Bahia, e veiu ter com o 
p.e Manoel da Nobrega, qUt:: se achava já, em S. Vicente, 
aqui chegando 11 ~+ de Dezembro do mesmo anno. 

Chegando a Piratininga (hoje a nossa cidade de São 
Paulo) foi logo encarrt::gado do magistel'io que, como vimos, 
principiara já a exercer na Bahia. 

Como aqui, em a nossa chara Paulicéa, ainda não exis
tia a livraria Garraux, nem a da Casa Eclectica, nem as do 
Alves e a do Laemert; o p.e Anchieta se via obrigado a es
creVt::r, em cadernos, as lições, para os seus discipulos. 

Tambem, segundo se depl'ehende de uma carta, por 
elle escripta, daqui, a Ignacio de Loyola, fundador da Or
dem a que pertencia, o Palacio em que residem, actual
mente, os presidentes de nosso Estado, nem por sombra 
estava construido. 

A sua pobre escola funccionava em miseravel cabana, 
em que não cabiam todos os alumnos, ficando a maior 
parte delles, expostos ao sol e á ch uva, á garõa côrtante da 
nossa capital, especialmente, em tempo de inverno. 

E não C0nsta que elle jamais se queixasse e nem pe
disse augmento de ordenado! ... 

Si a geração actual estudasse um pouco, si se não li
mitasse a superficialidades, mais ou menos douradas, o 
exemplo deste homem austéro deveria servir de lábaro ás 
associações escolares. 

O seu retrato deveria occupar o lagar de honrn, em to
das as escolas e a sua biograDh ia deveria tam bem ser sa· 
bida, de cór, por mestres e di~cipulos! 

O patrono dos professores paulistas não havia de ser 
outro, si as preoccupações de certas doutrinas philosophic<ls 
não tivessem suffocado a voz das nossas tradicções p:ltrias, 
impondo-nos a lOdos estrangeirices, cada uma a mais ridi
cu la e insensata! 

O nome do primeiro mestre da mocidade paulista, do 
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primeiro que l'egeu uma aula, debaixo de uma pobre caba
na de paredes de barro, e coberta de palha, de saPé, não 
t.:;ndo mais de quatorze passos de comprimento, sobre dez 
de largura; andaria em todas ás boccas e formaria o assum
pto da palestras escolares, e das dissertações do fim do 
annol 

Por muito menos, na antiga Roma, se cunhavam me
dalhas, se levantavam estatuas e se gra\'avam inscripções 
inmorredoums 1 

Hoje, nem uma pobre gravura representa, aos olhos 
dos alumnos paulistas. a imagem desse proto-educador das 
gerações que nos precederam! 

Qualquer individuo, que lhe não chegasse aos calcanha
res, nem pelos conhecimentos, quanto mais pelas virtudes; 
têm a sua pl'osapia, pendente das paredes das escolas e 
das academias, usurpando o direito incontestavel desse 
grande vulto de nossa historia! 

Seria para desejar que o nosso pintor Almeida Junior, 
que tão empenhado se tem mostrado em reproduzir assum
ptos paulistas, não desdenhasse este, que mais renome, si é 
passivei, daria ao seu inspirado pincel. 

O p,e José de Anchieta, leccionando aos seus discipu
los, na pobre cabana de palha ... 

Que nos responde o grande pintor paulista? 1 

Não se limita\'a porém, somente ao exercicio do seu 
magisterio; era assiduo na explicação do cathecismo, em
pregando na doutrinação dos selvagens a influencia mm'avi
lhosa da musica. 

Pam isso, compoz diversos romances, appropriados a 
convencei-os das verdades evangelicas, e diversas canções 
sagradas, que os jovens indio::; cantavam, á noite, percor
rendo a povoação. 

Quando a poderosa nação dos i!1dios Tamoyos amea
çava de destruição os estabelecimentos portuguezes de Sã~ 

Vicente e do Rio de Janeiro, os dois Padres Nobrega e An· 
chieta foram, sosinhos, ao acampamento selvagem, conse
guindo delles a paz com os Portuguezes. 
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Em seguida, teve de acompanhar Mem de Sá ao Rio 
de Janeiro, quando este de lá foi expulsar os Francezes, que 
se tinham estabelecido na Guanabara, tocando-lhe não pe
quena parte, na conq uista e posterior fundação da cidade 
do Rio de Janeiro, em companhia do capitão-mór Estacio 
de Sá. 

Em 1565, teve de ir para a Bahia, receber ordem de 
Presbytero, das mãos do bispo, D. Pedro Leitão, visto que 
até essa época, era, simplesmente, o irmão José de An
chieta. 

Dahi em diante, elle ficou encarregado, em companhia 
do r. e Nobrega, da administração do colIegio da nova ci
dade e das mais casas de S. Vicente, Santos, Piratininga e 
Espirito Sancto; obra em que se desenvolveu a vastidão de 
sua capacidade, e que posteriormente lhe attrahiu a nomea
ção de provincial da companhia, no Brazil, logar que des
empenhou, por espaço de sete annos. 

Chegando a uma edade avançada e sentindo-se desam
parado pelas forças, renunciou o cargo de provincial, no 
anno de 1585, dedicando-se inteiramente á pratica dvs exer
cicios espirituaes entre os seus neophitos, até o dia 9 de 
Julho de 1497, em que entregou a alma ao Creador, entre 
as mais edificantes provas de um verdadeiro catholico, de 
um verdadeiro sancto ! 

Os seus despojos mortaes foram conduzidos da aldeia 
de indios da capitania do Espirito Sancto, onde falIeceu, 
para a actual cidade da Victoria, acompanhando-o todos os 
indios daquella reducção, em fervoroso pranto, numa dis
tancia de quatorze leguas. 

O seu corpo foi enterrado, dois dias depois, em per
feito estado de çonservação, não apresentando os mais li
geiros indicios de decomposição cadaverica ! 

Dahi, foram trasladados os seus ossos, para o magnifi
co templo do collegio, na Bahia, onde jaz, juncto ao altar
mór. 

O veneravel José de Anchieta viveu 64 annos, tendo 
48 de membro da companhia de Jesus, dos quaes 44, no 
Brazil. 
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Era homem de estatura baixa, representando, ainda na 
puberdade, o aspecto de um velho, por haver deslocado uma 
das vertebras, em seus actos de devoção; summamente ma
gro, por effeito das suas continuadas macerações, jejuns e 
vigilias; côres morenas e queimadas do sol e do frio. 

Possuia variados conhecimentos, de harmonia com a 
épocha em que viveu; e havendo observado a efficacia de 
muitos vegetaes, em certas molestias, foi isto de extraordi
nario interesse, para o curativo dos doentes, das povoações 
em que se achav,!, e nas quaes exercitava os deveres de 
missionario, de medico e cirurgião. 

A morte deste homem extraordinario, é daquellas que 
se póde classificar, como de uma verdadeira perda, para a 
hamanidade ! 

Aqui, em S. Paulo, a sua memoria deve ser venerada, 
principalmente, pela classe dos mestres, a quem legou o 
exemplo da tenacidade, no cumpimento do dever! 





CAPITULO Xl 

o Padl'e Manoel da Nobl'ega 

Este nome está intimamente ligado as primeiras pagi
nas da historia do Brazil. e impossivel é omittil-o em um 
capitulo desta obra. 

O p.e Manoel da Nobrega, nasceu em Portugal, a 28 
de Outubro de 1518, e era filho de um desembargador da 
re.1ação de Lisboa. 

Fez os seus preparatorios (humanidades, como se cha
mavam, nesse tempo) na Universidade de Salamanca, e 
frequentou, até receber o gráu de bacharel em direito ca
nonico, a Universidade de Coim bra. 

Aos 25 annos de edade, entrou para a companhia de 
Jesus, professando no collegio de Coimbra. 

No dia 1.0 de Fevereiro de 1549, embarcou, no porto 
de Lisbôa, na qualidade de missionario, em companhia de 
outros Jesuitas, que vinham para o Brazil. 

A 28 de Março do mesmo anno, chegava a Bahia, on
de começou a evangelisar os selvagens, servindo, ao mesmo 
tempo, de parocho da freguezia, já então existente. 

Com a vinda de Duarte da Costa, como governador 
do Brazil, o P. e Nobrega recebeu a nomeação do provin

cial de S~la Ordem, no Brazil. 
As honras que recebeu, de modo nenhum alteraram a 

sua modestia, sendo os seus primeiros cuidados a fundação 
de um collegio, nos campos de Piratininga, a nossa actual 
Paulicéa, para onde fômm transferidos algu ns indios da al
deia de Maniçoba; e para cá enviou, em Janeiro de 1554, 
diversos padres e irmãos, sob a direcção do p.e Manoel de 
Paiva. 

Este collegio foi o primeiro regular que o Bl'azil teve. 
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o edificio em que funccionava, é o mesmo que actual
mente serve de Palacio da presidencia. 

Alli, onde, hoje, tu vês aquelle torreão, se erguia a 
torre da egreja, chamada do-Collegio, e que foi a primeira 
de S. Paulo. 

No dia 25 de Janeiro de 1554, disseram ahi a primeira 
Missa. 

Essa é a data que recorda a conversão do Apostolo das 
Gentes, e, por isso de-S. Paulo-se ficou chamando a po
voação, que os Jesuítas fundaram. 

A egreja do Collegio não era um primor de architectma, 
bem se deixe vê r, mas era um repositorio das nossas mais 
antigas tradições. 

No meu tempo de estudante, quando lá ia ouvir Missa, 
aos Domingos, s!lmpre me concentrava, para evocar um pas
sado tão remoto. 

Então me perpassavam pela imaginação os vultos ve
nerandos dos padres Nobrega, Anchieta e Paiva, amigos e 
mestres dos selvagens. 

Nas pedras toscas daquellas sepulturas eu lia os nomes 
de Affonso Sardinha e outros corajosos bandeirantes, que 
primeiro devassaram os nossos sertões. 

Alli, tudo fallava ao nosso patriotismo, e tudo nos re
cordava a passada grandeza de um3. geração, que se vai 
olvidando de suas tradições ... 

A torre da egreja do Collegio apresentava um aspecto 
singular, por que sua cupola era coberta de telhas. 

O frontispicio da egreja era modesto, e sem gosto ar
tistico. 

Felizmente, ainda se encontran photographias desse 
nosso- unico monumento historico! 

Alli tu podes contemplar, ainda que na imaginação, a 
pagina, hoje, arrancada, dos primitivos tempos coloniaes! 

Os dest"oços do velho tem po de N obregra e Anchieta, 
jazem para alli, em confusão, nos corredores da egreja de 
S. Pedro, e nas dependencias do Palacio episcopal! 

Quando possuiremos uma sociedade de archeologia, que 
recolha e estude essas preciosas reliquias? ! ... 
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Por esse tempo, a saúde do p.e Nobrega se achava já 
alterada em razão das suas incessantes fadigas, e foi ~ub
stituido, no cargo de provincial, pelo padre Luiz de Gram. 

Quando o governador geral do Brazil, Mem de Sá, veiu 
ao Rio de Janeiro, commandando a expedição, que dalli 
expulsou os Francezes; o Padre Nobrega o acompanhou, 
retirando-se, em razão dos seus soffrimentos physicos, cada 
vez mais aggmvados e tambem porque l\lem de Sá preci
sava delle, para lhe mandar soccorros de S. Vicente. 

Victorioso Mem de Sá, veiu a Santos, onde o p.e No
brega tinha tudo preparado para o receber; assim é que a 
esquadra se forneceu de mantimentos que lhe faltavam; os 
doentes tiveram o neccessario tractamento, tudo isso, a es
forços do caridoso e previdente ministro da religião. 

Chegando, logo depois, de Portugal, um sobrinho do 
Governador geral do Brazil, Estacio de Sá, com uma expe
dição que devia povoar o Rio de Janeiro, no intuito de 
prohibir que para lá voltassem os Francezes; soube que os 
Tamoyos daquellas paragens, e que havia pouco tinham 
sido pacificados por intervenção de Nobrega e Anchieta, se 
lJaviam insurgido, de novo, instigados, sem duvida, pelos 
fugitivos da primeira derrota, que se haviam accolhido as 
costas, de parceria com os selvagens. 

Ainda o P. e N obrega auxiliou muito a Estacio de Sá, 
nesta segunda expedição contra os Francezes e Tamoyos, 
alliados fieis e intransigentes. 

Fundou-se, logo depois, um collegio, no Rio de Ja
neiro, continuando o P. e Nobrega nos seus exercicios apos
tolicos, posto que já muito enfermo; coadjuvando com os 
seus conselhos o governador da nova cidade, Salvador Cor
rêa de Sá. 

Mas, era chegado já o tempo, em que devia receber 
das mãos do Eterno o premio dos seus trabalhos apostoli
cos, nas terras virgens do Novo Mundo! 

O P.e Manoel da Nobrega, entre as mais evidentes 
provas de fervor religioso que o dominava, falleceu no col
legio do Rio de Janeiro, no dia 18 de Outubro de 1570, 
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exactamente, quando completava 53 annos de edade e 28 
de collegio. 

Nos, os paulistas, devemos ser gratos á sua memoria, 
pelos grandes serviços q ue prestou á nossa nascente patria 
e pelos exemplos de austera virtude que legou á posteri
dade. 

Já Plutarcho, entre os gregos, não desdenhava incutir 
no espirito da mocidade a necessidade de imitar os exem
plos de coragem e de amor da patria, apresentando a sua 
consideração a vida dos homens illustres ! 

Pratiquemos, tambem nós, o culto dos nossos heroes, 
em qualquer estado, que nol-os apresentem! 



CAPITULO XII 
S .• -aulo de I-h'alillinga: primeir'os habitantes 

l\Ieu filho, hoje quero te entreter com um assumpto, 
que de\'e captivar a tua attenção: vou te contar a historia 
dos primeiros habitantes da tua terra natal! 

Não é que me animem sentimentos nativistas, desses 
que tudo negam ao estrangeiro; isso não! 

Sei que (I Rrazil é um paiz de immigração, porque é 
um paiz novo. 

Todos nós, americanos, precisamos da seiva que nos en-
via a velha Eu ropa. 

:\1 ai entendidos são esses furores nati\'Ístas que, ás ve
zes, dão até para assaltar a propriedade alheia, não respei
tando mesmo o sanctuario da familia! 

Faço distincçilo entre patriotismo e nativismo; o pri
meiro ele\'a, o segundo rebaixa. 

Espero, meu filho, que te não mettas com esses arru
aceiros que, o menos que fazem, é collocar em serios emba
raços o governo de seu paiz. 

Patriota, sempre; nativista, nunca! 
Como era differente da actual S. Paulo, a humilde al

deia de Piratinil~ga! 

Não havia esse espantoso movimento que tu, hoje, obser
vas nas ruas centraes da cidade. 

Quem seria capaz de prevêr, nesses tempos remotos, 
que a tllba de Tibiryçá se havia de transformar, em uma 
das mais grandiosas capitaes da America do Sul?! 

Quem pensava, si quer, nas suas Faculdades, I~OS seus, 
gymnasios, nas suas bibliothecas, na sua industria e no 
seu cOl1lmelcio? 1 

Onde as companhias lyricas, onde as exposlçoes de 
pietura, onde as festas artisticas de todo o genero?! 
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Mas, essa pobre aldeia, pela pujança da sua natureza, 
e pelo genio aventureiro dos seus habitantes, já fazia, então, 
prevêr, que seria o berço dos Yankes sul-americanos! 

Eu te vou esboçar, a largos traços, o que era, nessa 
época, S. Paulo de Piratininga, e quem eram os seus pri
meiros habitantes. 

Essa aldeia era a terra mais povoada da capi tania de 
S. Vicente; e continha mais colonos que Santos e S. Vi
cente. 

Já seus habitantes se mostravam, naquelle tampo, ami
gos de andar a cavallo e de fazer escaramuças e correr os 
seus ginetes. 

Estava alli, em germen, a vida sportiva da actualidade. 
Os actuaes paulistas, amigos de corridas de cavallo e 

grandes creadores de animaes de raça, não fazem mais do 
que seguir o exemplo de seus antepassados. 

Assim o fizessem em outros pontos ... 
Os paulistas, do meio daquelle sertão e cabo do mun

do, na phrase ingenua de um escriptor, vestiam-se ainda á 
moda antiga, de burel e pellotes pardos e azues, de petri
nas compridas; e iam aos domingos, a egreja, com roupões 
ou bernéos de cacheira, sem capa, continúa o mesmo au
ctor. 

Não tihnam parocho na villa, e seis ou sete padres da 
Companhia eram os seus unicos ecclesiasticos. 

Havia muito gado e muitas vinhas, de cuja uva se fa
zia certo vinho, que se bebia, antes de ferver de todo. 

Já vés, pois. meu filho, que o eminente sabio Dr. Luiz 
Pereira Barreto, andou bem, promovendo aqui a cultma da 
vinha; por que os primitivos paulistas já tinham provado 
que o clima era fa\'oravel á essa preciosa planta. 

Abundavam, egualmente, entre as plantas da Europa, O 

marmeleiro, de que se fazia muita marmelada. 

O trigo, a cevada produziam bem. 

Entretanto, hoje, toda a nossa farinha de trigo e tmpor
tada da Europa, da America do Norte, ou do Rio da Prata. 

Ainda em principios deste seculo, havia no interior do 
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Estado, em um municipio banhado pelo rio Tieté, gente que co
mia pão, fabricado com o trigo cultivado, na Capitania! 

A mania da monacultura nos conduziu á perfeição de 
importar generos alimenticios e até. .. limão da Sicilia!! ! !. .• 

Mas, o fabrico desse vinho cessou, talvez, pelas prohibições, 
que depois se fizeram, em beneficio do commercio de Portu
gal. 

Os primeiros habitantes de S. Paulo, além dos indigenas 
domesticados, foram João ~amalho, genro :1e Tibiryçá e al
guns poucos portuguezes de Martim Affonso de Souza. 

Naquella pequena eminencia, onde hoje se vê o convento 
de S. Bento, erguia-se a chacara de Martim Affonso Tibiryçá, 
donde veiu chamar-se primitivamente de- .Martil1l A.Do1tso, a 
rua de S. Bento. 

Esse nome delÍa ser conservado, si não fosse a mania 
das modernas municipalidades, de andarem constantemente a 
trocar os nomes das ruas. 

Como vês, não podia ser muito adiantado o seu estado 
de civilisação, mas os missionarios jesuitas, todos os dias, 
trabalhavam para melhorar esse estado. 

Logo que tiveram um collegio, nelie recolheram os filhos 
dos selvagens e começaram a lhes dar educação. 

Imagina, meu filho, como devia ser interessante aquella 
turba de rapazinhos, côr de cobre, attentos ás lições do bran
co, do padre europeu! ... 

Eram esses os primeiros habitantes desta, hoje, cosmo
polita capital; onde, como em uma nova Babel, se fallam to
das as linguas! 

Este é tambem o segredo do seu espantoso desenvolvi
mento, podes fi..,8.r certo. 





CAPITULO XIII 

Cidade de S. Paulo: origens 

o assumpto de que me vou, hoje, ocuppar, é dos mais 
interessantes, meu filho. 

Formará o objecto da presente palestra, uma noticia das 
origens da cidade de S. Paulo. 

Ao tractar deste ponto da nossa historia, eu não posso 
deixar de erguer um protesto contra a desastrada demolição da 
egreja do collegio ! 

Aquelle era o nosso unico monumento colonial, alli de
viam deixai-o! 

Bem sei que procuram justificar esse acto sacrilego, na 
circumstanc,ia de se achar em minas o templo e constituir 
imminente perigo de desmoronamento. 

Entretanto, fôra muito mais facil promover a sua repara
ção, do que consentir que as sepulturas dos nossos antepas
dos fossem violadas, tão deshumanamente. 

As auctoridades temporaes e espirituaes fizeram o que 
puderam, no sentido de se tornar menos escandaloso o atten
tado; mas, podes crêr, que o conseguiram, só em parte! 

O facto, por si só, puro, descarnado, bradará mais alto, 
do que o sino arrancado do velho templo, e que alli, na torre 
da Sé, toca ao recolher! 

Elle, em sua linguagem inarticulada, parece dizer que o 
cosmopolitismo da actualidade, si não tambem o materia
lismo petulante da época, foram os que levantaram mãos sa
crilegas, contra éI arca sancta das nossas primitivas tradições! 

-Mas, vovô, eu ouvi dizer que o bispo consentiu na demo
lição dessa egreja e que mandou recolher, a outros templos, o 
que restava da egreja do collegio ! 
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-~leu filho, tu ainda has de saber que, muitas vezes, os 
bispos se vêm obrigados a fazer o que, no intimo, os está 
magoando. 

E neste caso, deve ter acontecido assim. 
O bispo desta diocese, na occasião do attentado, era um 

iIlustre pernambucano, que em seu berço natal, tractára de as
sumptos de historia patria, e que muito bem conhecia o valor 
da egreja do collegio. 

Acredito, portanto, e nisto só lhe faço justiça, que o seu 
coração ficou traspassado de dór, quando viu exposto ao olhar 
curioso da multidão, aquelle pulpito, tantas vezes illuminado 
pela palavra inflammada de Anchieta ! 

As lagrimas, com certeza, lhe marejavam os olhos, quan
do contemplou, profanadas quasi, as sepulturas dos velhos ban
deirantes, de Affonso Sardinha e seus destemidos companhei
ros! 

Insisto ~m profligar esse crime, que assombrará o histo
riador do futuro quando, em suas investigações, verificar que 
o povo paulista de hoje, como se degenerasse de seus cora
josos ascendentes, não se oppôz, á mão armada, a um tal de
licto. de lesa-patria ! 

Agora, meu filho, que desaffoguei o meu peito,. vou pro
seguir na lição. 

Desculpa estes enthusiasmos senis, que serão levados a 
á conta de rabujice de velho! 

A cidade de S. Paulo começou, realmente, com a funda
ção do collegio dos jesuitas. 

Tomou o nome do padroeiro do collegio, em que se 
celebrou a primeira missa, no dia 2;) de Janeiro, dia da con
versão do Apostolo das gente!>'. 

Em sua origem, ao seu nome, sempre se accrescentava o 
da planicie em que estava edificada, e se chamava --S. Paulo 
de Piratininga. 

Os indios, com o tino que os carecterisa, haviam já esco
lhido o mesmo local, para o estabelecimento de uma aldeia. 

Collocada quasi debaixo do tropico do Capricornio, o seu 
clima é suave, posto que extremamente variavel. 
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Com a destruição da aldeia de Santo André da Borda do 
Campo, naturalmente augmentou a cidade. 

Os colonos foram obrigados a se mudar para t). Paulo, 
após o incendio de suas propriedades, incendio que foi ateado 
por ordem do governador do Brazil. 

Este foi o meio unico de compellir os moradores de S. 
André, a se mudarem, definitivamente, para S. Paulo. 

Esta foi a origem da cidade de S. Paulo, mais honesta, 
com certeza, que aquelle asylo de ladrões de gado e de ban
didos de toda especit:, e que, no futuro, assombrou o mundo 
com os seus feitos,-Roma, a cidade eterna! 

Espero, meu filho, que a origem honrada da nossa terra, 
bafejada em seu inicio pela religião e pelo trabalho, venha a 
ser ainda maior do que Roma, na conquista pacifica das artes, 
das industrias e da sciencia. 

O que é preciso, é haver juizo e muito patriotismo. 
A primitiva aldeia de Piratinininga é, hoje, uma capital 

grandiosa, que encerra em seu vasto perimetro tudo quanto a 
civilisação inventou, para conforto da vida. 

Os seus edificios não pódem ser mais sumptuosos; o seu 
commercio é activo e a sua industria promettedora! 

Falta, porém, harmonia entre os seus filhos. 
A poJitica, mal comprehendida, aquella que se alimenta de 

odios e de intrigas mesquinhas, tem impedido o seu progresso, 
até certo ponto. 

Eu te concito, meu filho, a não seres politico odiento. 
Nunca te envolvas nas malhas dessa rede, que a muitos 

tem perdido. 
Patriota, sim; deves ser, porque é um crime não traba

lhar, pela felicidade da terra, em que nascemos! 
Porém, da politicagem foge, como o diabo da cruz! 





CAPITULO XIV 

GlU ... · .. a hollandeza: n. F~"lip)le (~ama .. ;10 

Hoje vou tractar, meu filho, de uma das phases mais 
interessantes da historia da nossa amada patria, a guerra hol
landeza. 

Preciso de que me prestes a mais religiosa attenção, por 
isso que muito terás que aprender, no exemplo dos herúes, que 
tomaram parte nessa lucta de gigantes! 

Agora é que vais conhecer a patriotas como João Fer
nandes Vieira e indios e negros benemeritos, como de certo 
são D. Felippe Camarão e Henrique Dias! 

Nessa quadra do nosso viver como nação, embóra ainda 
sujeita a Portugal, encontram-se feitos, capazes de serem egua
lados aos que a antiguidade nos apresenta de mais "dmiLtvel ! 

-Sim, vovô; lIa muito que tenho desejos de ouvir a his
toria desse negro patriota, a quem muito deve a nossa terra! 

Pode fallar, vovô; por que não perderei uma só das suas 
palavras! 

-No anno de !(lÜll, findou a trégoa de dez annos, as
signada entre a Hespanha e a Hollanda, e nesse convenio fo· 
ram muito mal contempladas as colonias de Portugal, e, por 
tanto, o Brazil. 

Essa trégoa ft>;'a como o primeiro reconhecimento de inde
pendencia, dado pela Hespanha á l1C}va republica que se con
stituira, primeiro pela perseguição e intnlerancia religiosa do 
duque de Alba, e depois pelo \'aloroso apoio de Guilherme 
d'Orange e sua dynastia. 

Formou-se então uma Companhia do Commercio, para 
explorar o Brazil, e a essa Companhia os Estados Geraes ce
deram o direito exclusivo de commercio durante vinte e quatro 
annos, em quasi toda a Africa e America, de nomear gover-
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nadores e mais empregados, de concluir tractados de alliança e 
de commercio com os indigenas, e até de constituir fortes, tudo 
mediante prévio juramento, prestado ao chefe da Republica. 

Organizada a companhia, e approvados os regulamentos, 
o conselho director da Companhia resolveu atacar o Brazil, e, 
para dar o golpe decisivo e mais seguro, decidiu assaltar a 
cidade capital, -a Bahia, que era tambem a mais conhecida 
dos hollandezes. 

Prepar0!l-se uma armada, da qual foi nomeado almirante 
Jacob Willekens; vice almirante, o bravo e venturoso Pieter 
Piet Heyn; e commandante das tropas e governador das fu
turas conquistas, João Van-Dorth. 

A expedição constava de vinte e tres navios e tres hiates 
armados, com quinhentas boccas de fogo, tripulados de mil e 
seiscentos marinheiros e guarnecidos de mil e setecentos ho
mens de desembar,!ue. 

D. Antonio Felippe Camarão era um lndio que prestou 
os maiores serviços a civilisação. 

Logo depois da sua conversão ao christianismo, dedicou
se de corpo e alma ao serviço de Portugal, tomando parte em 
todos os combates que se travaram contra os hollandezes; as
sociado, as mais das vezes, ao heroico negro Henrique Dias. 

Camarão era de boa indole, comedido e cortez, e no fal
lar muito grave e formal. 

Sabia não só lêr e escrever, como tambem não era es
tranho ao conhecimento do latim, em cujos classicos repousava 
o seu espirito dos rudes trabalhos das campanhas. 

Era muito bom christão e muito differente dos seus ante
passados, pelo que se não póde argumentar entre os homens, 
com superioridades de geração. 

O que nos deve admirar, é a magia da educação que, mi
nistrada, embóra á força, opéra taes transformações, que de um 
barbaro prejudicial, no entender de muitos, a ordem social, 
póde conseguir um cidadiio util a si e á sua patria. 

Não se sabe, com certtza. a naturalidade de Camarão. 
O que parece incontestavel, é que elle fosse de nação pi

tiguar e que tinha a sua parentella, DO Rio Grande do Norte, 
e que esse rio se chamou originariamente Puty (Putigy). 
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Em consequencia de bem fundadas conjecturas, elle teria 
sido baptizado, no anno de 1580, quando ainda luctavam em 
Portugal, pela corôa, o Prior do Crato, D. Antonio e Felippe 
II, e o Brazil esperava o resultado da lucta, para saber a 
quem devia proclamar :-ou antes, que lhe déram o nome de 
Antonio, quando pensavam que seria acclamado o Prior do 
Crato, e lhe accrescentaram o de Felippe, para depois de algum 
modo remediar o engano. 

Por tanto, quando o Camarão falleceu, em 1648, deveria 
ter sessenta e oito annos de edade, e mais os que já teria, 
quando o baptizaram. 

Dizem que ao seu lado combatêra, corajosa!TIente, sua 
mulher, D. Clara Camarão, revivendo assim, entre os Portu
guezes, a fabula das Amazonas, mulheres guerreiras, que com
batiam a cavallo, destroçando os mais valorosos inimigos. 





CAPITULO XV 

GUeI'ra HolIandeza: Henl'ique Dias 

A palestra, hoje, será consagrada, meu filho, a um nobre, 
a um heroico preto que se chamou Henrique Dias. 

Pertencente á raça explorada pelos brancos, nem par isso 
deixou-se elle arrastar pelo odio, tão natural nos opprimidos, e 
associou-se aos portuguezes, cuja causa defendeu, em muitos 
combates. 

Sem que ninguem o convidasse, um dia, apresentou-se 
elle, espontaneamente no acampamento portuguez e offereceu 
os seus serviços, contra os invasores da patria, que tambem 
era a sua. 

Não era, de certo, para desprezar offerecimento tão va
lioso e pnrece que assim o comprehendeu o general em chefe, 
por isso que, dahi a pouco, Henrique Dias estava á frente de 
um corpo de soldados da sua côr, e com elles derrotou. mais 
de uma vez, aos hollandezes, que se orgulhavam de ser bran
cos! 

Tomou parte em quasi todos os combates que se feriram, 
nos arredores do Recife, e mesmo no interior do paiz, prati
cando actos de heroismo que a historia, felizmente. registrou! 

Entre esses avulta o de continuar elle a combater, após 
um ferimento recebido em uma das mãos! 

Atada esta com um lenço, proseguiu o ataque, com a 
mão que lhe ficava livre, recusando-se obstinadamente a 
abandonar .) terreno da acção 1 

- Mas, vovô; um homem assim devia ter recebido 
muitas recompensas do governo, além da estima dos seus 
concidadãos! ... 

- Eftectivamente, assim aconteceu, meu filho, por honra 
daquella épocca, e para eterna confusão da nossa actualidade, 
egoista e ingrata! 
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Henrique Dias foi coberto de honras e alcançou elevado 
posto, na milicia daquel!e tempo; e ainda depois de sua morte, 
o seu nome ficou perpetuado em um batalhão, que se chamou 
dos henriques. 

Ninguem, a não ser homem de côr, podia pertencer a esse 
corpo, que timbrava em pautar o seu procedimento, pelo do 
heróe, de quem tirava o nome! 

Henrique Dias é um exemplo vivo, do quanto podem su
bir os homens de humilde nascimento. 

EUe que era preto e em uma quadra de tamanhos e tão 
arraigados preconceitos, contra os individuos de pelle negra, 
entretanto soube, por sua moderação e por seu merito proprio, 
triumphar de todas essas contrariedades, e collocar-se em uma 
posição, a que não attingem muitos da mais apurada raça 
caucasica! 

o heroico preto é tambem um argumento desfavoravel ao 
Calabar, que deu como causa do seu bandeamento para os 
hollandezes, o preconceito de côres, que reinava, entre os por
tuguezes ! 

A consideração que prestaram a este illustre chefe, é a 
mais cabal defesa que se pôde fazer aos nossos calumniados 
antepassados ! 

Si, realmente, Calabar possuisse as eminentes qualidades 
do nosso heróe, não teria sido desaproveitado por elles, a pon
to de cohonestar a sua fera trahição ! 

O seu caracter era mesmo perverso, e não podia encon
trar, nem siquer uma desculpa, quanto mais uma justificativa, 
para o seu condemnavel procedimento! 

A raça negra, portanto, entre nós tem o dever de venerar 
a memoria de Henrique Dias, como o de um dos seus mais 
notaveis representantes! 

Devem seguir-lhe o exemplo e considerar nelle um typo 
do verdadeiro patriota, o qual sempre colloca a imagem de sua 
patria, acima de quaesquer resentimentos pessoaes! 
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Si em nosSo paiz existisse o culto dos grandes homens, 
ha muito que a sua estatua estari~ erecta, na praça publica; 
quando mais não fosse, como um incentivo a pratica de ac
ções eguaes; principal TIente, em uma terra, como a nossa, 
em que são tão numerosos os individuos da sUa côr I 

Devemos ainda pagar-lhe essa divida! 





CAPITULO XVI 

Gue .... a Hollandeza: Calabal' 

Hoje o dia, para mim, é de tristezas; tenho de tractur de 
um dos sentimentos mais baixos do coração humano: a tra
hição! 

Cobre a face de vergonha, meu filho, ao saberes que um 
brazileiro, que um compatriota nosso, foi capaz de vender a 
sua terra ao extrangeiro invasor ! ... 

-Mas, vovô; como é possivel haver um caracter tão per
verso? .. 

-Meu filho, infelizmente, ha ainda outro peor, Lazaro de 
Mello, um Iscariotes, com todos os symptomas dessa terrivel 
molestia moral! 

Tractemos destes dois casos pathologicos, como faria um 
medico que cauterisasse a garganta de um enfermo, atacado 
de diphtheria! ... 

Domingos Fernandes Calabar era natural de Porto Calvo, 
em Alagoas. 

No mais acceso da guerra hollande7.a, elle bandeou-se, 
para o inimigo. 

Variam as versões, a respeito de facto tão condemnavel. 
Dizem uns que fôra o temor do castigo de grandes cri

mes commettidos, chegando-se a fallar em furtos ... 
Outros, porém, dizem que o despreso que os portugue

zes manifestavam pelos homens de côr, a ponto de o preju
dicarem na sua promoção nos postos militart's, foi que deu 
origem a esse lamentavel acontecimento I 

Calabar fôra um dos primeiros Pernambucanos, que se alis
táram no serviço contra os hollandezes, e fôra até honrosamente 
ferido no primeiro ataque, intentado pelo inimigo, contra o Ar
raial do Bom Jesus, ~m 14 de Março de 1630. 
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A primeira empreza, concebida e dirigida pelo Calabar, 
foi a de um ataque de surpreza, contra a villa de Igaraçú. 

O conhecimento que tinha do local e do facto de que, um 
rio navegavel para canôas, partia daquella villa a desembocar 
não longe da paragem, occupada pelos hollandezes com o seu 
forte de O range, em frente da mesma ilha, levaram o Calabar 
a lembrar as vantagens que os intrusos poderiam alcançar, 
realisando aquella empreza, em que não corriam risco. 

O commandante hollandez acceitou o plano do ataque e 
tudo se preparou, segundo dispôz Calabar, que se offereceu a 
acompanhar el)1 pessoa a expedição. 

Esta se compunha de quinhentos homens, levando uns 
trinta e tantos pretos, para conduzir os feridos. 

Partiram todos no dia 30 de Abril, acompanhando a atre
vida expedição aproprio com mandante hollandez. 

O Calabar os encaminhou por juncto de Olinda, onde fo
ram presentidos pelos vigias. que déram logo aviso ao arraial. 

Como tinha chovido antes, estavam alguns rios muito 
cheios e a custo pudéram ser atravessados a váu. 

Este perigo, augmentado pela escuridão da noite, princi
palmente, desde que a lua se pôz, pelas tres horas da ma
drugada, chegou a ser presentido pelo commandante, por cujo 
espirita passaria mais de uma vez a ideia de que o Calabar 
lhe tivesse armado uma trahição, quando ao dar parte official
mente da empreza escrevia: «em todos estes perigos estava
mos dependentes da fidelidade ou infidelidade de um negro, 
que nos servia de guia, e não deviam os pôr muita confiança 
nessa gente estupida .• 

Com esta ideia, proseguiu no maior silencio que poude, 
sem alarmar os habitantes dos povoados e engenhos, por onde 
pássava. 

E encontrando, já pela madrugada, uns carros, para que 
os carreiros não fossem dar noticia da marcha, nem se in
commodar com o ter de conduzil-os presos, commetteu a bar
baridade de ahi os mandar assassinar, muito a sangue frio; 
barbaridade que se deveria desculpar pelo medo, si o dicto 
commandante se não regosiJasse della, ainda dias depois. 
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Afinal, so na manhã seguinte, 1.0 de Maio, pudéram apre
sentar-se diante de Igara(;ü. 

O com mandante da expedição, Weerdenburgh, deixando 
tres companhias ás ordens do major Rembach, accommetteu 
com o resto da tropa. 

Foram logo mortas varias pessoas de distincção, e presos 
alguns ecclesiasticos. 

A insignificante resistencia que, em meio da surpreza e 
sobres alto, vieram ainda os moradores a apresentar custou 
mesmo assim aos atacantes oito mortos e mais de vinte feri
dos, comprehendendo varios officiaes. 

Weerdenburgh mandou recolher as mulheres na egreja da 
Misericordia, e ordenou que vasassem duzentas pipas de vinho, 
que foram encontradas, para evitar que, com a embriaguez, a 
sua gente não podesse proseguir na marcha; permittiu o sa
que da villa, e, depois de lançar fogo a todas as casas, reco
lheu-se á toda pressa para o forte de ltamaracá, deixando bur
lados os que já do Arraial chegavam afim de atacai-o. 

O resultado desta empreza augmentou muito a força dos 
hollandezes e o credito de Calabar para com elles; o qual con
tinuou a ser o seu fiel guia, a prinCipIO, por todos os arre
dores de Recife, e mais tarde por toda a capitania e ptlas 
visinhas. 

Conservando, por tanto, toda a sua confiança no Cala bar, 
resolveram valer-se delle, para estenderem o seu domínio. 

Assim foi que se dirigiram ao Rio Formoso, cujo ataque 
se realisou na madrugada de 7 de Fevereiro de 1633. 

A defesa foi heroica. Apenas de vinte homens se com
punha a guarnição; mas resistiram a quatro ataques de um 
numero muito superior. 

Mortos, porém, dezenove combatentes; o que restava, Je
ronymo de Alburquerquer, parente do capitão, escapou a nado, 
com tres feridas, flcando o ultimo estendido no forte, com 
duas feridas, e assim cahiu prisioneiro. 

A occupação do Rio Formoso, a ideia de que ella devia 
ser seguida da de outros pontos, e principalmente a noticia 
dos tratos já entabolados com os Indios, para os quaes pode
riam ser ao inimigo de muito auxilio as artes e astucias do 
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Calabar, obrigaram ao governador a capitular cOm a trahição. 
Procurou pois, diz o donatario da capitania, «por todos 

os meios possiveis seduzil-o; assegurando-lhe Ilão s() o per

dãl) do seu delicto, mas ainda mercês, si voltasse ao serviço 
d'el-rei; e esta diligencia repetiu por muitas vezes;» mas nada 
conseguiu. 

Comprehende-se a repugnancia e negativa de Calabar de 
voltar para o serviço de seus patricios, depois de lhes haver 
causado tamanhos males. 

O general sustentaria a palavra dada, de o accolher bem; 
o rei poderia encheI-o de graças e mercês; mas o Calabar não 
ficaria com isso tranquillo e seguro. Em cada familia maltra
tada em 19aruçú e Rio Formoso, devia, por certo, contar alguns 
inimigos, da represalia dos quaes poderia sempre recear-se. 

Não ficaram nisto os serviços, prestados pelo Calabar aos 
hollandezes. 

O inimigo surprehendeu, a 21 de Março de 163~, o pos
to que havia em um engenho, na varzea do Recife, logo além 
da ponte da Magdalena e perto do Arraial. 

Tres dias depois, em quinta feira :-:ancta, guiado pelos 
conselhos de Calabar, emprehendeu um ataque contra o 
proprio Arraial, ás 11 horas do dia, hora em que julgavam 
todos na egreja. 

Avançou pela varzea, passando o Capiberibc, juncto ao 
riacho Parana- mirim, então q uasi secco. 

O ataque foi rechassado, de modo que o inimigo soffnm 
grande perda. 

Ainda nova invasão foi ideada por esse trahidor, des
de o Porto das Pedras até as duas Alagôas. 

Embarcando-se com uns seis centos homens ao man
do de Lichthardt, foram todos aportar na Barra Grande, 
aos 11 de Outubro do mesmo anno e, no dia seguinte, 
passaram ao porto das Pedras, onde só chegaram á meia 
noite. 

Depois de ahi tomarem o assucar que encontraram, 
incendiando os barcos, que lhes não poderiam servir, pas
saram ao Camaragibe, arrebanhando gado e entregando ás 
chammas o que não puderam conduzir comsigo. 
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Depois de varias outras tropelias, regressaram ao Re
cife, a <J de Novembro, trazendo por despojos duzentas e 
cincoenta caixas de assucar e noventa e oito toros de páu 
brazil. 

Entretanto Mathias de Albuquerque recebia algum soc
corro, que muito lhe vinha a servir, nas apertadas circum
stancias, em que se achava. 

l"las estes pequenos reforços que t-.lathias de Albuquer
que recebia, longe de fazer esmorecer o inimigo, parece que 
contribuiam a lhe augmentar os brios. 

Coagidos pelos acontecimentos, os moradores dos cam
pos se recolheram a um engenho de Francisco Coelho, 
onde se dirigia a atacaI-os o Calabar, com alguma força, 
quando lhe armaram uma cilada e teve de retirar-se. 

Receiando emprehender outro ataque, mandou o mes
mo Calabar novos convites ao poderoso chefe Janduy, que 
vivia nos sertões, afim de que viesse á costa, onde encon
traria muito gado e tudo quanto podesse desejar. 

J anduy acudiu com seus lndios e, cahindo no engenh() 
de Francisco Coelho, ahi assassinaram a este, bem como 
a mulher e cinco filhos, e a uns sessenta moradores, que no 
mesmo engenho se haviam reunido. 

Depois de outras façanhas ainda, o degenerado brazi
leiro veiu, a final, a pagar com a vida, todos os seus cri
mes. 

l\Iathias de Albuquerque tinha resolvido occupar Porto 
Calvo, como chave dos districtos do sul, donde julgava po
der receber mantimentos e SOCCOITOS. 

A situação de Porto Calvo é em uma especie de penin
sula, entre dois rios que nas margens se alagam, e cujo 
isthmo facilmente se defende; mas necessitava de forças 
que o defendessem. 

Albuquerque poude apel1as destacar para ahi, ás or
dens do general Bagnuolu, umas companhias do terço ita
liano, que unicamente serviram a chamar para essa passa
gem, patria de Calabar, a attenção deste. 

O almirante Lichthardt, entretanto na Barra-Grande, 
6 
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soube que Bagnuolo occupava Porto Calvo e por sugges
tóes de Calabar, propoz-se a atacai-o naquelle ponto, que 
o mesmo Calabar conhecia muito. 

No dia 13 de Março de 1635, partiram Lichthardt e o 
mesmo Cala bar, levando ás suas ordens duzentos e oitenta 
homens. 

A força que guarnecia a cidade não poude resistir ao 
ataque, e os hollandezes entraram na cidade, fugindo Ba
gnuolo. 

No Arraial, o inimigo apertava o sitio, tendo-se este 
afinal, de render-se, precipitando a da fortaleza de Nazareth. 

Não restava, pois, a Albuquerqlle, senão retirar-se de 
Villa Formosa, do melhor modo que pudesse. 

Foi uma scena pungente essa retirada, como uma emi
gração dos patrios lares, deixando abandonados bens, fa
zendas e parentes. Com effeito, acompanhavam a Mathias 
de Albuquerque muitos dos moradores com suas mulheres 
e filhas, em quasi todas as quaes o valor se lhes redobrava 
no momente do perigo. 

Rompiam a marcha, para descobrirem melhor o cami
nho e os mattos visinhos, sómente lndios armados. Se
guiam-se algumas companhias de tropa regular, e logo os 
moradores, com uns duzentos carros, acompanhados de ou
tros das mesmas companhias. Cobriam a retaguarda, ás 
ordens de Camarão, outros Indios, em numero de oitenta. 

Todos se dirigiram a Porto Calvo, sabenco que esse 
passo se achava fortificado e guarnecido por uns tresentos 
e cincoenta homens, ás ordens do major Alexandre Picard. 

No decimo dia de marcha, chegava toda essa immensa 
caravana ás immediações de Porto Calvo, cujo ataque esta
va decidido; pois por ahi passava o caminho de carros, uni
co que havia para as Alagôas. 

Talvez, nesse logar tivesse ficado sepultado Mathias de 
Albuquerque, com todos os seus, & não ter vindo em f<eu 
auxilio um dos moradores, por nome Sebastião do Souto. 

Souto, ao saber que se approximava a gente de Albu
querque, veiu fallar com este e informal-o do que havia, 
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offerecendo-se para ajudaI-c, e dando-lhe um plano para ata
car o inimigo. 

Ao voltar Souto a Porto Calvo, chegou com reforço de 
duzentos homens o Calabar, e Souto para informar disso a 
Albuquerq ue, expóz-se aos tiros dos piquetes e avançadas, 
ás quaes conseguiu atirar uma carta, contendo o aviso. 

Guiada por Souto, a gente de Picard cahiu nas ciladas 
que armára Albuquerque, o qual mandou logo sitiar e es
calar a egreja velha de Porto Calvo. 

No sexto dia de sitio, o inimigo mandou propôr capi
tulação, que foi acceita. 

O inimigo exigia que na capitulação fosse tambem com
prehendido Calabar; mas, resistindo a isso Albuquerque, 
foram acceitas as condições, entregando-se, a.lém do major 
Picard, vinte e cinco officiaes e inferiores, não contando os 
soldados, em nu mero su perior a tresentos, feridos etc. 

A entrega de Calabar foi, sem duvida, pouco generosa 
da parte de Picard; mas não foi o primeiro caso, nem se
rá o ultimo, de realisar-se o proverbio a respeito do diffe
rente apreço, que se dá á trahição e ao trahidor. 

Se da parte dos Hollandezes teve tal recompe11sa, quan
do já lhes servia mais de carga que de proveito, da parte 
de seus compatriotas tinha cahido debaixo da espada da 
lei. 

Não faltou quem dissesse que o Cala bar não fez mui
to empenho em não ser sacrificado, acreditando ser inter
venção divina o vir a morrer entre catholicos, e com todos 
os sacramentos. 

Submettido a conselho de guerra, este foi de opinião 
que a unica mercê que devia esperar era a de preparar-se 
para bem morrer, assistido pelo padre Frei Manoel do Sal
vador, que assegura, em um livro que escreveu, haver-se 
o mesmo Calabar confessado «com muitas lagrimas e com
puncção, segundo demonstrava" e «com muito e verdadei
ro arrependimento de seus peccados, segundo o que o jui
zo humano póde alcançar». 

Desses peccados, o Todo Poderoso lhe tomaria contas, 
e com sua infinita misericordia poderá tel-os perdoado; fO-
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rém dos males q ue causou á patria, a historia a i nflexivel 
historia, lhe chamará infiel, desertor e trahidor. 

Mathias de Albuquerque deixou no oratorio ao Cala
bar, confiado aos da retaguarda, mandou enterrar os canhões 
encontrados no forte, e começou a marcha para as Alagoas. 

No terceiro dia, aos ~~ de Julho, a justiça tirou o Ca
labar do oratorio, e lhe deu morte de garrote, deixando o 
seu corpo esq uartejado na povoação, que nesse mo m en to 
abandonava aos Hollandezes, que já vinham chegando. 

Apenas foi justiçado o Calabar, o restante das tropas 
seguiu para as Alagôas, ainda pelo caminho da costa. Pou
co depois, entrava o inimigo em Porto Calvo. O seu pri
meiro cuidado foi tributar honras funebres ao Calabar. 

Assim terminou os seus dias o mau brazileiro, que nào 
hesitou em tomar armas contra sua patria ! 

Este é, meu filho, um crime que não tem perdào! 
Sejam como fôrem as luctas politicas, em que se en

volva o individuo, a sua patria nunca pode ser prejudicada! 
Elia acima de tudo! 



CAPITUL o XVII 

':iueri'a Hollandeza: Mauricio de Nassau 

Chegou a vez de te entreter a respeito de um homem, 
q ue representou papel im portantissimo em a nossa historia 
colonial, o grande lVlauricio de Nassau, parente proximo de 
Guilherme de Orange, presidente da Republica dos Estados 
Unidos dos Paizes Baixos. 

No dia:! de Agosto de 1636, João lVIauricio de Nas
sau foi convidado, para chefe do Governo do Brazil ho
llandez. 

Acceito por elle o convite, foi marcado o praso de cin
co annos, para a duração de seu governo, bem como a re
tribuição de dois por cento de todas as prezas. 

Tractou-se logo de redigir um regulamento, para o 
governo da colonia, constante de 99 artigos, que tinha a 
data de 23 de Agosto desse mesmo anno. 

Por esse regulamento, Nassau foi auctorisado a preen
cher os posto:.; militares, quando estivesse em campanha. 

O conde Nassau chegou ao Recife a 23 de Janeiro de 
1637, alojou-se na ilha de Santo Antonio, ou de Antonio 
Vaz; e dez dias depois dahi escrevia que encontrára «o 
paiz dos mais bellos do mundo, e a situação daquella 
praça bast'mte forte e vantajosa» . 

Tomando conta do governo, Nassau não tardou em 
organizar um corpo de tropas, para a frente delle sahir a 
campo. 

Esse corpo de tropas chegou a subir a tl'es mil solda
dos, oitocentos marinheiros armados, e seiscentos lndios e 
pretos. 

Foram varias as expedições militares, em que tomou 
parte, distinguindo-se pela sua habilidade ~ bravura. 
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Mais talvez do que grande guerreiro, Mauricio de Nas
sau foi notavel administrador. 

Na capital, dedicou-se com empenho aos assumptos 
do governo, e a fazer prosperar o estado. Conciliando a se
veridade com a prudencia, consegwiu que todos os magis
trados e empregados cumprissem os seus deveres, premian
do os bons e demittindo os incorrigiveis. 

Reorganizou os hospitaes, attendeu aos orphams, e des
pediu os Indios, para que fossem cultivar a terra. 

Egualmente mandou pôr em leilão os engenhos aban
donados por seu donos, alcançando por esse meio a dupla 
vantagem de serem os mesmos engenhos de novo restaura
dos, e de ficar ao fisco o valor das vendas. 

Aos antigos colonos que se haviam submettido, ou se 
quizessem submetter, assegurou o maior respeito a proprie
dade, tanto nos bens como nos escravos; prohibindo, porém, 
de usarem com elles de castigos barbaros, o que próva que o 
sentimento abolicionista florescia já, nesse coração generoso. 

Empenhado, entretantu, em crear certa unidade no es
tado, ordenou que tudo se decidisse com forme as leis hol
landezas; introduziu os pesos e medidas de Amsterdam, e 
prohibiu ao clero prestar obediencia ao bispo da Bahia, exi
gindo que os moradores concorressem para a despesa do res
pectivo culto. 

Este homem de genio reconstruiu, por assim dizer, o 
Recife, mandando edificar verdadeiros palacios, não só para 
sua residencia, como para as differentes repartições do go
verno; levantou fortificações e lançou soberbas pontes, nos 
rios q ue cortam a Veneza brazilelra. 

Podia-se dizer, sem exaggeração, que em todo o Brazil 
se não viram anteriormente obras tão consideraveis, nem 
tão habilmente executadas. 

Nassau levava o seu enthusiasmo pelo embellezamento 
da cidade, a pessoalmente traçar elle e alinhar as ruas. 

Tambem foi um grande protector da pintura e são de 
seu tempo os primeiros quadros a oleo, que se fizeram so
bre assumptos do Brazil, e talvez da America. 
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Trouxe, comsigo de Hollanda, diversos artistas deste 
genero. 

Alguns desses quadros ornam, hoje, os museus da 
Hollanda, Allemanha e Austria. 

Litterato, não podia deixar de ser um homem tão in
telligente e distinguia muito a j)lante, seu capellão, auctor 
de um poema em latim, a elle dedicado. 

Foi, porém, nas sciencias que se fizeram mais recom
mendaveis os serviços prestados pela influencia de Mau
ricio de Nassau, no Brazil. O seu sabio medico Willem 
Piso angariára para o acompanharem dois jovens allemães: 
um mathematico H. Cralitz, e outro bota nico G. Marc
gravo 

Em logar das nossas cam aras municipaes, com seus 
juizes e vereadores, se installaram, desde 1636, em todas 
as villas, com analogia ao que se dava na provincia de 
Hollanda, cam aras de escabinos. 

O numero destes parece que variava, segundo a impor
tancia das povoações, de tres a nove, e cada uma das duas 
nacionalidades, portugueza ou hollandeza, em separado, tinha 
egual numero, sendo, porém, ordinariamente hollandez o es
culeto que presidia, o que· dava sempre maioria em favor 
das dominadores. 

O esculeto era auctoridade administractiva, ou execu
tiva e promotor publico do logar; sendo ao mesmo tempo, 
o collector de rendas, 

Em 1637 resolveu a companhia reassumir a si, por meio 
de monopolio, todo o commercio do Brazil. 

Empenhou-se Nassau quanto poude, para que o mesmo 
commercio se declarasse livre, afim de que melhor se fomen
tasse o crescimento da população. 

Neste empenho fez-se apoiar em representações dos 
moradores, sendo notavel uma da Oamara de Olinda. 

A questão foi resolvida em 1639, sendo o commercio 
declarado livre, e fica:1do somente a Companhia o mono
polio do pau Brazil e dos escravos e munições. 

Não me quero occupar mais de suas expedições militares 
contra a Bahia e outros pontos, porque não passa de uma 
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serie de victorias, ou de derrotas, em que ha sempre muito 
sangue derramado, coisa repugnante aos corações sensiveis, 
como devem ser os dos meninos. 

Passarei por alto essas peripecia5- e irei encontrar-me, de 
novo, com o grande homem, por occasião de lhe chegar a 
Pernambuco a noticia da rendição do Maranhão. 

Achava-se já, entno, Nassau em vesperas de partida 
para a Europa. 

Depois de despedir-se dos principaes do Recife, convo
cados para isso, seguiu por terra até a Parahyba e ahi se 
embarcou, quasi tres mezes depois, a 22 de Maio de 1644. 

O motivo da retirada Nassau foi a desintelligencia que 
se estabeleceu entr elle e o conselho director da Companhia 
das Indias Occidentaes· 

Aquelles bons burguezes, pacatos e interesseiros, tendo 
os olhos fitos unicamente nos lucros da sua empreza mer
cantil, não podiam conprehender a largueza de vistas do ad
ministrador, que procurava como patriota desenvolver uma 
colonia, abrindo novos mercados para os productos de seu 
paiz, e novas fontes de rendas, por conseguinte, para o The
souro de sua patria. 

Os burguezes não lhe comprehenderam os planos e 
elle, desgostoso, resignou seu cargo, que a sua dignidade 
prohibia-Ihe occupar. 

Fez bem. 



CAPITULO XVlIl 
Gue .... a hollandcza: .João Fel'nalldes Viei .. a. 

Meu filho, tomo para objecto de minha palestra de hoje, 
o nome de um heróe da guerra hollandeza, João Fernan
des Vieira 

-Mas vovô, esse João Fernades Vieira era militar? 
-Nüo, meu filho, era um dos mais ricos fazendeiros de 

Pernambuco, celebre pelas vastas plantações de cannas de 

assucar, que possuia. 
l\las era um patriota e tanto bastou, para que fosse 

um heróe. 
Nesse tempo, como sabes, o Brazil era colonia de Por

tugal, e tanto os nFlscidcs no reino ou em suas ilhas; como 
os naturaes do Brazil, percebiam o seu coração pulsar, ao 
em bate dos mesmos sentimentos. 

Parece que Femandes Vieira era natural da ilha da 
Madeira, de onde, muito moço, veiu para o Brazil, es
tab.;lecendo-se em Pemam buco. 

Habil e trabalhador, em pouco tempo adquiriu grande 
fortuna. 

Ja em 1(142, André Vidal o procurava, como uma das 
influencias mais legitimas da capitania, e procurára attrahil-o 
para a causa dos restauradores do dominio portuguez. 

João Fernandes Vieira era bem visto dos hollandezes, os 
quaes não exerciam sobre elle nenhuma especie de vigilancia; 
e, por conseguinte, foi bem inspirado e escolhido seu nome, 
para ser um dos chefes do movimento. 

Vidal, pois, conseguiu conversar com Fernandes Vieira 
e com outros moradores, a respeito de proxima insurreição. 

Acceitando o convite, Fernandes Vieira se dipôz a revo
lução, mas exigiu que algumas forças avançassem, sob 
qualquer pretexto, da Bahia para Pernambuco. 
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Nomeado «capitão mór e governador da guerra» teve a 
promessa de que logo se reuniriam a elle as tropas de Ca
marão e de He11l'ique Dias. 

Os hollandezes do Recife tiveram aviso desses manejos, 
por intermedib de um judeu, chamado Gaspar Francisco da 
Cunha e de mais dois companheiros ~eus. 

Mas, não tendo provas, para procederem com rigor, 
concentraram forças e mandaram, em Janeiro de 1645, dois 
emissarios á Bahia, afim de ahi sondar o que havia, mas 
com o pretexto de pedir a extradicção de criminosos. 

Em 15 de Maio de mesmo anno, os dois chefes esco
lhidos João Fernandes Vieira e Antonio Cavalcanti, assigna
ram na varzea Capiberibe «em nome da liberdade divina" 
e «para vingar aggravos e tyrannias» os diplomas, os postos 
de capitães dos differentes districtos da capitania, com po
deres, para requisitarem dos habitantes mantimentos e di
nheiro e para publicar bandos, convocando a todos; tanto 
nacionaes como estrangeiros, judeus ou indios, a tomarem 
armas, assignando-lhes perdão pelo passado. 

Oito dias depois, os mencionados chefes assignavam, 
em companhia de mais outros, um com promisso. Em 10-
gar de fazer immediatamente rebentar a revolução, Fernan
des Vieira propôz que ficasse marcado para o dia de S. João, 
24 de Junho; afim dt: terem tempo de se preparar e poder 
rebentar, ao mesmo tempo, em toda a parte. 

Para isso, Fernandes Vieira se propunha a dar, nesse 
dia, que era o do sancto do seu nome, u ma festa na Varzea, 
para a qual convidaria os chefes hollandezes, que alli se
riam presos. 

Como sempre acontece em tão largo praso, o segredo 
foi revelado, sendo causa de se inutilisar o plano. 

Já no dia 25 de Maio, um tal Jorge Homem Pinto, 
contava no Recife, tudo quando ouvira dos planos da revo
lução. 

A maior parte dos conjurados, ao saberem que seus 
planos tinham sido descobertos, começaram a se esconder. 

João Fernandes Vieira, algumas vezes, ainda se apre
sentava, de dia, na Varzea, no engenho S. João, mas sem-
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pre com espias, pelos caminhos, ao longe. e tendo a cautelIa 
de dormir no matto. 

E, para melhor se defender, si chegasse a ser preso, 
preveniu-se com uma carta de Antonio Dias Cardoso, quei
xando-se a eBe Vieira, dos outros moradores, que o ha
viam convidado para uma revolução, sem haverem contado 
para eBa com o mesmo Vieira; motivo pelo qual se retirava 
para a Bahia e pedia as suas ordens. 

Esta carta tambem era um salvo-conducto, para Vieira 
contra seus emulos; pois com eBa poderia comprometter os 
que o accusassem. 

Porém, um dos conjurados, Sebastião Carvalho, ou 
vencido pelo medo do castigo dos hollandezes, ou receioso 
de se metter em novos trabalhos, como os que pouco antes 
passára, deportado por algum tempo na HoBanda, resolveu
se não denunciar o plano, mas a avisar os hollandezes, 
para que se previnissem e evitassem o rompimento. 

Dispertados por taes denuncias, reuniram-se os do Con
selho 'no dia 31 de Maio, e deliberaram enviar por toda a 
parte avisos de alélta; mas fingindo não dar muito credito 
á possibilidade de uma sublevação. 

O almirante Lichardt disse que ene se encarregava de tra
zer João Fernandes Vieira aos do Conselho, indo visitai-o e 
convidando-o a pescar juntos, no tanque de Luiz Braz Bezerra. 

Mas dahi a dias, a 11 de Junho, recebiam-se pelo chefe 
politico das Alagoas, Moucheron, noticias da marcha das tro
pas do Camarão e Henrique Dias, e só então os do Conse
Ihero viram que a revolução era mais séria d@ que pensa
vam. 

Reuniram-se, pois. immediatamente e resolveram mandar 
prender logo o denunciante Sebastião de Carvalho, e tambem 
a Jão Fernandes Vieira, Francisco Berenguer e o outros ho
mens importantes, chamando tambem por meio de salvo-con
ducto e completo perdão a Antonio CavaIcanti e a João Paes 
Cabral, na esperança de que, por amor do que possuiam, se 
viriam apresentar. 

Déram-se muitas buscas, porém so se deixou prender Se
bastião de Carvalho, por que nada julgava dever. 
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No engenho de João Pessôa Bezerra, quando chegaram 
as tropas, achavam-se, não só elle, como Francisco Berenguer, 
Bernardino de Carvalho e João de MaUos Homem. 

Estas buscas foram o signal de alarma, e varios dos con
jurados mutuamente se avisaram, para se reunirem, no dia se
guinte, 13 de Junho, dia de S. Antonio, no engenho de Luiz 
Braz Bezerra. 

Ahi se juntaram Fernandes Vieira, Cavalcanti e mais seis 
conjurados e outras pessôas, incluindo seus criados e muitos 
escravos e passaram todos a se arranchar, em um logar es
condido' da Matta, onde se lhes foram reunir mais alguns 
moradores. 

Dahi, em numero de cento e cincoenta, se dirigiram para 
os mocambos de Camaragibe; e destes, pouco depois, para os 
do Borralho, onde se lhes juntaram Antonio Dias Cardoso e 
seus veteranos, vindos da Bahia. 

De então em diante, o acampamento começou a ter uma 
organização regular, com sentinelIas por todos os lados e as 
competentes guardas. 

Dias Cardoso, já com o posto de sargento - mór, -era 
verdadeiro director da gerra: Fernandes Vieira teve egualmen
te o titulo de «capitão-mór e governador» della, e ás vezes 
« da libetdade di'vina $ ; mas as nomeações, para serem va
lidas, tambem levaram a as~ignatura de Antonio Cavalcanti. 

Entretanto, no Recife, já no dia 14, sabiam que Fernan
des Vieira não fôra encontrado. 

Ao !11esmo tempo, tractaram de organizar, no Recife, uma 
pequena força movei, para marchar contra os revoltosos visi
nhos. 

No dia 18, os hollandezes haviam lançado um bando, 
concedendo amnistia aos sublevados que se apresentassem, den
tro do praso de cinco dias. 

No dia 22, responderam a esse bando Fernandes Vieira, 
CavaIcanti e mais quatro dos seus companheiros, protestando 
contra um praso tão curto e contra as violencias commettidas, 
e declarando que se não apresentavam, para se não exporem 
a novas violencias. 
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o primeiro combate serio que tiveram de travar com os 
hollandt!zes, foi o das Tllbócas. 

Este logar é a pequena serra de Camocim, perto da egre
ja de Santo Antão, actual cidade da Victoria, do centro· da 
qual serra :;e descobrem todos os arredores, até a Varzea do 
Recife, na distancia de mais de seis leguas. 

No principal dos morros desta pequena serra, foi que a 
gente de Pernanbuco se estabeleceu. 

Em virtude de alguns espessos tabocaes (taquáras) que 
naquelles tempos, em que os terrenos por ahi ainda não ha
viam sido roçados, revestiam as flardas dos rr:ontes; esse Ioga r 
fôra chamado das Tabócas. 

Pouco depois de haverem os pernambucanos abandonado 
o engenho das Cóvas, em que se haviam antes estabelecido, 
chegou ahi com as tropas já reunidas o chefe Hous; e de
pois de lhe lançar fogo, seguiu para diante. 

A força que trazia foi calculada em mil e cem homens, 
bisonhos e mal armados. 

As avançadas deram signal da approximação do inimigo, 
no dia 3 de Agosto, á hora e meia da tarde. 

O sargento-mór Antonio Dias Cardoso, que havia com 
precedencia estudado a posição, dispôz immediatamente as; tro
pas em quatro emboscada nos tabocaes, onde se propunha a 
attrahir o inimigo, deixando o resto da força no monte; ao 
lado de João Fernandes Vieira, para acudir depois, onde fosse 
necessario. 

O inimigo lançou-se com a maior confiança ao ataque, 
maginando não ter diante de si mais que paisanos, mal ar
mados e sem conhecimento algum de tactica. 

Ao approximar-se, deu uma descarga cerrada contra os 
ramagens, onde havia divisado gente. 

O inimigo formou na campina, depois de atravessar o 
Tapacurd, ficando muito exposto aus tiros dos que se acha
vam escondidos nos tabocaes. 

Logo atacou a estes, correndo através da campina, mas 
com grande perda, vendo-se obrigado a se retirar. 

Foi então atacado de flanco, na propria campina, pelo va
lente capitão Fagunde:s e capitão Francisco Ramos. 
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Ordenou a algumas companhias que fizessem frente a Fa
gundes, na planicie, e com outras começou a disparar cargas 
cerradas contra o tabocal, donde recebera maior damno. 

Por essa occasião cahiram mortos, do lado dos pernam
bucanos, o capitão João Paes Cabral e o alferes João de Mat
tos. 

Escapando dessa, foram cahir logo em outra emboscada, 
apresentando-lhes resistencia, por mais de uma hora, os capi
tães Antonio Gomes Taborda e Matheus Ricardo. 

Vendo então o inimigo que não era facil vencer de frente 
tamanha resistencia, lançou pelos flancos varios pelotões, para 
envolver os nossos pela retaguarda. 

Os hollandezes, sem attenderem ás perdas que estavam 
soffrendo, chegaram a subir tanto pelo morro acima que o 
governador João Fernandes Vieira se atemorisou e fez promes
sa de levantar alli duas egrejas; uma á Virgem de Nazareth 
e outra á do Desterro, e ao mesmo tempo mandou a pelejar 
a todos os escravos que juncto a si tinha, promettendo-Ihes 
alforria. 

Então desceu alto como um turbilhão de gente, tocan· 
do atabaques e buzinas, fazendo grande alarido e gritando 
victoria, clamor que por ventura intimidaria o inimigo, jul
gando-o fundado. 

A acção passou a se dar corpo a corpo; os hollandezes 
que avançavam se viram obrigados a voltar costas, empur
rados, como que por uma torrente. 

Em tão grande confusão, m.orreram muitos dos inimigos. 
Ao amanhecer, reconheceram os pernambucanos que o 

inimigo, durante a noite, abandonára o campo, sendo então 
completa a sua victoria. 

Em consequencia da demasiada confiança, com que o 
inimigo se lançou na peleja, as suas perdas foram muito con
sideraveis. 

Calcula-se em tresentos e cincoenta homens a perda do 
inimigo. 

A' satisfação obtida pala victoria das Tabócas, seguiu-se 
a da breve chegada e reunião final das forças do commenda-
dor Camarão e do governador Henrique Dias, que levamm 
mais de quatro mezes de marcha, desde o Rio Real. 
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Após a victoria das Tabócas, passado o tempo necessa
rio, para enterrar os mortos, e para o descanço tão necessa
a quem tinha combatido com tamanho ardor; João Fernan
des Vieira havia julgado necessario deixar, no dia 10, a for
te posição do Monte das Tabócas, afim de seguir para o sul, 
e já se achava em marcha, quando chegaram ao mesmo Mon
te das Tabócas, Henrique Dias e o Camarão, com as forças 
que comsigo traziam, os quaes proseguiram, logo e apressan
do a marcha, se vieram encontrar com Fernandes Vieira, em 
Gurjaú. 

Então resolveram que, em logar de proseguirem todos ao 
encontro dos mestres de campo, se destacasse uma parte das 
forças, para o nórte, e dellas foi nomeado capitão-mór Antonio 
Cavalcanti, que talvez acceitasse a commissão. para separar
se de Fernandes Vieira, com quem andava desavindo. 

Os amigos de Fernandes Vieira chegaram a accusar Ca
valcanti de intenções perfi das, como a de haver pretendido 
descartar-se deli e por qualquer meio, sem omittir a da pro
pinação de veneno! 

Mas, o que é fóra de duvida, é que foi Cavalcanti quem 
logo depois de separar-se, perdeu a vida em Iguaraçú; e as 
cru eis accusações que os seus inimigos lhe fizeram, mesmo 
depois de morto, deixam essa morte envolta no véo do mys
teria. 

A maior parte da força, porém, seguiu com Vieira e Car
doso, para a fortaleza de Santo Antonio do Cabo, onde man
dava Gaspar Van der Ley, ahi casado, e que, segundo infor
mára João Gomes de Mello, parente de sua mulher, se uni
ria aos nossos, apenas chegassem. 

Sendo, porém, mandado para outra parte, os nossos en-
contraram a fortaleza desguarnecida e della se apoderaram. 

Dois dias depois de ahi se acharem, receberam a noticia
de haverem desembarcado na Barra Grande os regimentos de 
tropa de linha commandadas por André Vidal e Martim Soa-
res. 

Vidal trazia já para Fernandes Vieira a nomeação de 
mestre de Campo, e uma ordem do governador geral da Ba
hia, para dahi em diante ter, com o mesmo Vieira, parte no 
governo intitulando-se. «Mestre de campo e Go'verlladores 
com poderes de Capitão general. 
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Mas, se até então Vieira nada resolvia, se não pela boca 
de Antonio Dias Cardoso, dahi em ltante, até toma!' o man
do o general Francisco Barreto, foi Vidal o verdadeiro direc
tor da guerra. 

Resolveu, pois, Vidal que Martim Soares, com o seu re
gimento, fosse atacar a fortaleza do Pontal ao passo que el\e, 
com o seu e as tropas de Vieira, iriam a marchas forçadas, 
em busca da gente de Hous, jundo do Recife. 

Esta marcha se effectuou durante todo o dia e noite de 
lh, sendo nesse tempo venci,Ja a distancia até a varzea do 
Recife, apezar do muito lodo e da falta de comm(ldidades que 
as tropas encontraram. 

Durante a noite, Vidal foi avisado de que, a meia legua 
de distancia, na chamada ainda hoje Cllsa l'orte, não longe 
do Recife, se achava alujado o chefe inimigo com as suas 
tropas. 

Passado o Capiberibe, foi encontrado o inimigo, que ra
pidamente atacado, apenas teve tempo de se recolher á dita 
C{(sa-Forte, a qual fui logo assaltada, 

O inimigo ahi se defendeu tenaz mente, por tres horas, 
no fim das quaes se não entregaria, a se não ter visto ame:l
çado pelo incendio, que os nossos estavam preparando. 

Entào se renderam á discrição trescntas e vinte e duas 
praças, incluindo o tenente coronel Bous, us quaes tudos foram 
mandados para a Bahia. 

Após a victoria da Casa - .Fort!', Vieira, com toda a 
gente de Pernambucu, ficuu incom modando o inimigo e l:egu
larisando o cerco do Recife. 

Durante o sitio, Fernandes Vieira soffreu um attentado 
contra sua vida, chegando a ser ferido em um hombro; fac
to attribuido a manejos de seus rivaes. 

O cerco do Recife cunlinuava apertado, dando-se por essa 
occasião, as tristes sc\:!nas, tão nalunl\:!s nessas circunstan
cias. 

H,)uve, na cidade, tn,ca de guverno, e em data de 5 de 
S\:!tembro de lÓ-t(), fez baixar UIll,l procLlmação concedendo a 
amnistia. 
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João Fernandes Vieira respondeu, em nome dos suble
va 1os, fazendo eguaes offertas aos hollandezes que se apre
sentassem. 

No dia 19 de abril de 1648, travou-se uma das maio
res batalhas da guerra hollandeza, no Brazil, tomando nella 
parte saliente João Fernandes Vieira. 

Esta batalha é <:onhecida pelo nome de Guararapes. 
O com mandante hollandez chamava-se Segismundo van 

Schkoppe, e o nosso era o mestre de campo general Fran
cisco Barreto de Menezes. 

O ataque foi dado em tres corpos, sob o commando 
de Camarão, no flanco direito; Henrique Dias, no esquerdo; 
e Fernandes Vieira, no centro. 

Dada a primeira descarga, atacaram todos a arma bran
ca, e conseguindo romper as fileiras inimigas, chegaram a 
lhe tomar a artilharia, munições e a caixa do dinheiro. 

Lançando, porém, o chefe contrario a brigada de reser
va, com os terços de Van EIst e Hous, contra Henrique 
Dias, obrigou-o a se retirar, sem se lhe poder reunir a tempo 
com a reserva; pelo que conseguiu recobrar a sua artilha
ria e tudo quanto os nossos haviam tomado. Isto aconte
ceu, porque os nossos, ao romper as fileiras do inimigo, 
haviam ficado mais desordenados do que elle. 

Os hollandezes avançaram tanto, que se acharam met
tidos nos pantanos, onde alguns nem se podiam conservar 
de pé. 

Esta circumstancia permittiu a Barreto organizar um 
corpo, e confiando-o a André Vidal, mandou, de novo, ata
car o inimigo, que então foi completamente derrotado, per
dendo mais de trinta bandeiras. 

A acção durou, apenas, de tres para quatro horas, por 
se acharem os dois contendores extenuados. 

Os nossos nada tinham comido, havia mais de vinte e 
quatro horas. 

O inimigo perdeu quinhentos e quinze mortos e qui
nhentos e vinte e tres feridos, que ficaram quasi todos no 
campo. 

7 



- 94-

Além do seu general, ferido em um artelho, tivéra fóra 
de combate todos os coroneis e officiaes superiores, excepto 
um, o coronel Van den Branden; subindo a setenta e qua
tro a perda total dos officiaes, alguns dos quaes morreram 
depois, das feridas, no Recife. 

Durante a noite, o inimigo effectuou, em grande silen
cio, a sua retirada para a Barreta, deixando no campo 
muitas munições e armas; e na manhã seguinte, os nossos 
cantavam definitivamente a victoria. 

Esta victoria teve uma extraordinaria importancia, por
que descarregou golpe decisivo, no poderio hollandez, no 
Brazil. 

Após essa derrota, os proprios governadores foram os 
primeiros a aconselhar ao governo da metropole um ar
ranjo com Portugal. 

Sem esta victoria, é quasi certo que esta parte do Bra
zil teria sido tmtregue aos hollandezes, por conselho dos 
estadistas portuguezes, á cuja frente estava O celebre jesuita, 
Padre Antonio Vieira ! 

João Fernandes Vieira, pois, e os seus heroicos com
panheiros' impediram o desmembramento da terra brazi
leira! 

João Fernandes Vieira, pelos importantes serviços pres
tados a causa da sua patria, recebeu do rei de Portugal 
notaveis recompensas. 

Recebeu, como se dizia na epocca, o - fôro grande -
grande nobreza, das mais estima.das; e mais uma commen
da lucrativa na ordem de Christo; e, além disso, foi nomeado 
capitão general da Angola. 

João Fernandes Vieira falleceu, no Engenho Novo da 
Goaina, no dia 3 de Fevereiro de 16tH. 

E assim terminuu, pacificamente, a existencia rodeado 
dos que lhe eram caros, aquelle que uma vida tão agitada 
viveu, no meio dos com bates, em defesa de sua patria! 



CAPITULO XIX 

Manoel Ueckman e Lazal'o de MeIlo 

Antes de atacar o assumpto desta palestra, preciso de 
desinfectantes, meu filho ! 

Tenho de penetrar numa immunda sentina, onde se 
agacha o mais repellente de todos os crimes: a trahição! 

A figura hedionda de Lazaro de Mello destaca-se da 
sombra do quadro de nossa historia, como esses vagalumes 
que cortam as trev.ls, em noites de tempestade. 

Perpetuamente na sombra, deveria ficar essa monstruo
sidade da ordem moral ! .•. 

Entretanto, mesmo para que seja utilisado de algum 
modo, é preciso que venha á luz, ainda que seja a clari
dade phosphorecente dos relam pagos. 

As tempestades, posto que pavorosas, encerram alguma 
coisa de util, purificam a atmosphera, espalhando, em abun
dancia, o ozona ... 

Assim tambem a-trahição, posto que o mais repulsivo 
de todos os vicios, vai-me servir para ex-írahir delle uma 
lição de moral. 

Este é o caso em que podemos affirmar, com o rifão 
popular: ama-se a trahição, e aborrece-se o trahidor ! 

Na historia das luctas do Maranhão, nos tempos colo
niaes, apparece um personagem notavel, Manoel Beckman, 
conhecido vulgarmente pelo-Bequimão. 

O governo da metropole, por alvará de 12 de Fevereiro 
de 1682, creára, para o Estado do Maranhão, uma Compa
nhia privilegiada de commercio, durante vinte annos ! 
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Esta companhia podia ter um deposito dos generos de 
primeira necessidade, designando os preços pelos quaes de
viam seI' vendidos. 

A companhia, por outro lado, tinha a obrigação de 
supprir a falta de braços indigenas, que iam faltando, por 
terem estes sido declarados livres; e introduzir, no Estado, 
quinhentos escravos africanos, por preços razoaveis! 

Os jesuitas pediram o previlegio de ficarem livres do 
encargo, que sobre elles pesaria, com o monopolio da com
panhia de commercio. 

O povo começou immediatamente a soffrer as conse
quencias do dicto monopolio, sendo geral o clamor contra 
elle, e até do pulpito, com geraes applausos, disse um pré
gador que o remedio estava nas proprias mãos do povo. 

O capitão-mór, em vez de dar alguma providencia, en
colhia-se e a ideia de uma revolução, que não podia deixar 
de triumphar, tomava corpo, de dia para dia. 

Reunidos em grande numero os conspiradores, na cerca 
do convento de Sancto Antonio, na vespera de sexta-feira 
de Passos, em que o povo em massa se reunia na cidade, 
24 de Fevereiro de 1684; foi ahi lançado o gl'ito, sendo os 
principaes cabeças da sedição o portuguez Manoel Bequi
mão, senhor de engenho no Meary, e cuja palavra era fas
cinadora para o povo, e seu irmão Thomaz Bequimão, poeta 
satyrico, advogado por inclinação. 

O capitão-mór foi logo preso, o governador deposto e 
declarada extincta a companhia de monopolio. 

Postou-se tambem uma guarda no collegio dos jesui
tas, os quaes, na primeira occasião, se fizeram embarcar, 
em numero de vinte e sete. 

O governo intentou submetter, de novo, o Mamnhão e 
mandou ter com Manoel Bequimão. 

Este não adrr.ittiu condições algumas, conhecendo per
feitamente que uma vez submettido, a reacção voltaria e com 
ella o monopolio e os jesuitas. 

Seu irmão Thomaz foi mandado, como procurador, á 
côrte; porém, tarde. Lá qujz conciliar-se os jesuitas expul
sos, porém nada conseguiu delles. 
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Como tantas vezes sllccede nas revoluções, ao enthu .. 
siasmo seguiu-se a calma; á esta, a frieza, com suas quei. 
xas e descontentamentos, preludios da reacção. 

A tropa foi a primeira a separar-se dos sublevados; e 
o povo, a pretexto de se não metter em trabalhos, succum
biu. 

O que é verdade, é que á chegada do novo governador 
Gomes Freire de Andrada, nomeado pela côrte, para apla
car a sedição, todos se submetteram, sem fórma alguma de 
capitulação ou de amnistia, como pretendeu Manoel Bequi
mão; procurando, ao menos, poupar as vidas. 

Gomes Freire, militar antigo e probo, levado pelo zelo 
de desaffrontar a auctoridade, annulou todos os actos do 
governo provisorio; restituiu os demittidos aos seus postos, 
restabeleceu os jesuitas e declarou em pé a companhia do 
monopolio. 

Tanto bastou para que Bequimão reconhecesse a sorte 
que o esperava e tractasse de se esconder. 

As devassas começaram logo e elle não tardou a ser de
clarado cabeça de motim e sentenciado á morte. 

Foram offerecidas recompensas a quem o entregasse, 
porque andava foragido. 

Não faltou quem se deixasse seduzir pelos -trinta di
nheiros-e um novo Iscariotes se apresentou, na pessôa de 
Lazaro de Me110. 

Este nauseabundo sujeito excede a tudo quanto, na 
historia da perversidade humana, se póde encontrar. 

Leva muita vantagem a Calabar, a Joaquim Silverio dos 
Reis e só póde ser comparado ao disciptllo infame, que ven
deu a Christo ! 

O Calabar vendeu a sua patria, por despeito. 
Não era uma justificativa, mas era uma desculpa. 
Joaquim Silverio entregou a Tira-Dentes, julgando pres-

tar um serviço a sua Soberana. 
Porém, Lazaro de Me110, trahindo ao seu bem feitor, ao 

seu padrinho e tutor, só encontra simile, naquelle que, após 
o seu acto de perversidade, foi arrojar ao templo o preço 
do sangue do justo I 



-98-

Iscariotes, deslumbrado pelas virtudes que não podia 
imitar procura fugir de um espectaculo importuno, cortejando, 
ao mesmo tempo, os poderosos do dia. 

Lazaro de Mello, com a mira nas recompensas, desco
bre o logar em que se homissiára Bequimão, e sem uma 
contracção siquer dos musculos faciaes, estende a mão, para 
receber o preço de sua trahição ! 

Monstros desta estatura, para honra de especie humana, 
apparecem poucos, no quadro da existencia da humanidade! 

Mais do que acontece, com os heroes, a natureza pre
cisa de seculos de repouso, depois de ter produzido taes 
entes teratologicos! 

Manoel Bequimão subiu ao patibulo e Lazaro de Mello 
dirigiu-se aos Phariseus, para receber os trinta dinheiros! 

A historia nos refere que elle arrastou ainda vida mi
seravel, sendo de todos despresado! 

Deu-se mesmo um facto, muito honroso, para a mili
cia daquelle tempo. 

Sendo esse infame delator nomeado official de um corpo, 
destacado no Mal"anhão, na occasião de tomar posse do 
posto, todos os officiaes lhe voltaram o rosto, expulsando-o 
de suas fileiras! 

Elle, afinal, convencido da sua infamia, tomou o parti
do de se libertar do fardo da existencia, mettendo-se entre as 
moendas de um engenho de cannas de assucar e ahi mor
reu esmagado ! 

Como se vê, levou as lampas ao proprio Judas Isca
riotes, porque esse, ao menos, enforcou-se, assim que sentiu 
o remorso dilacerar-lhe o coração! 

Lazaro de Mello, incarnação moral do nome que usava, 
tem a inaudita coragem de sobreviver á sua victima ! 

Na galeria dos miseraveis celebres, occupará sempre 
logar saliente este opprobio do genero humano, o qual terá, 
apenas, o prestimo de servir de lição para os homens gene
rosos e dedicados. 

Na antiguidade, apresentavam nos banquetes, nú, um es
cravo bebado, para affastar a mocidade da embriaguez. 
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No quadro historico da nossa nacionalidade perdurará 
a imagem tetl'ica de Lazaro de Mello, como um exemplo 
edificante, para a posteridade. 

Ao contemplar aquella physionomia, a mocidade ha de 
sentir dentro de si uma natural revolta, e formará o propo
sito de jámais trahir, a quem quer que seja! 

Pode-se perdôar, ao individuo, qualquer vicio, para o qual 
concorre a fragilidade de sua natureza ... 

A trahição, porem, não! 
Elia presuppõe sempre a premeditação e esta constitue 

uma circumstancia aggravante ! 
Maldicta seja, pois, a memoria do trahidor Lazaro de 

Mello! 





CAPITULO XX 
Os paulistas, nos sertões 

Sempre temos alguma coisa que aprender, meu filho, 
na lenda dos nossos maiores. 

Assim é que eu resolvi, hoje, contar-te a historia dos 
nossos antepassados, os velhos paulistas, e as suas proezas, 
nos sertões. 

Actualmente, ao veres essa raça quasi degenerada que 
por ahi anda, mal acreàitarás que são descendentes desses 
destemidos bandeirantes, que devassaram todo o interior do 
Brazil, descobrindo Minas Geraes, Matto Grosso, Rio Gran
de do Sul; e penetrando até no territorio da actual Repu
blica do Paraguay! 

Tu has de vêr como arrastaram elles, ao mercado de 
Piratininga, milhares de indios, os quaes tinham reduzido á 
escravidão 1 

Em um paiz livre, como o nosso, na actualidade, esse 
acto é condemnado; não deixando, por isso, de excitar a 
admiração a sua extraordinaria coragem ! 

Nada encontro, em nossa historia, mais appropriado a 
infuüdir respeito, do que esse arrojo dos nossos antepas
sados ! 

Estudando-lhes os feitos heroicos, a degenerada geração 
actual ha de sentir que o rubor lhe sobe as faces, e ha de 
experimentar uma natural revolta do brio! 

Contemplem, com os olhos da imaginação, esses deste
midos sertanistas, de facão em punho~ abrindo o caminho 
da civilisação, através de montanhas inaccessiveis e de rios 
invadeaveis ! 

Os selvagens e os animaes ferozes os não assustavam, 
porque contra esses, dispunham elles de pulsos robustos e 
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de uma coragem fria, como o aço que lhes pendia da cinta! 
Ao voltarem á Piratininga, traziam ouro e pedras pre

ciosas, balsamos e armas exquisitas ! 
Quanta caça, quanta variedade de passaros; que abun

dancia de madeiras e de plantas preciosas tinham encon
trado ! ... 

AUi, em frente da egreja que a ingratidão da actuali
dade demoliu, communicavam elIes as suas impressões e 
se preparavam, para novas excursões. 

Quantas vezes, Affonso Sardinha, o bandeirante cuja 
sepultura foi, deshumanamente violada, na destruida egreja 
do collegio; quantas vezes não teria c11e, á hora da missa 
conventual, narrado as suas aventuras, na exploração das 
minas de ouro do Jaraguá? ! ... 

Esse monte, avistado de qualquer ponto da nossa ca
pital, continúa tão desconhecido, como o Everest, no Hi
malaya! 

Os pesquizadores da nossa historia sabem que alli se 
exploraram já minas de ouro ... 

Entretanto, em um paiz de papel moeda e de cambio 
a .7 3/4 ninguem se lembra, si quer de vêr si lá ainda exis
tem algumas particulas do louro metal! 

Dizem que, no alto desse monte, existe um lago ... 
Entretanto, para nós, os habitantes de S. Paulo, elle 

fica tão distante como o lago Tt'ticaca, nos Andes; ou o 
Palie, no Himalaya! 

Pena é que os moços de hoje, que tão amigos se vão 
mostrando dos exercicios physicos, como a patinação e a 
velocepedia, se não lembrem de fundar uma associação, si
milhante a dos alpinistas, para a exploração do jaraguã e 
outl"OS pontos da serra da Cantareira. 

A geographia local, pelo menos, lucraria muito com 
isso. 

o motivo principal das bandeiras dos paulistas, era a 
acquisição de braços para a lavoura. 

Chamavam-se bandeiras as expedições que faziam atra-
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vês das mattas esses homens valentes; e dahi o nome de 
bandeirantes, pelo qual ficaram conhecidos. 

Os jesuitas embaraçavam a escravisação dos indios e, 
por esse motivo, mais de uma vez, travou-se renhida lucta 
entre elles e os paulistas. 

Com o fim, pois, de obter trabalhadores para as suas 
lavouras e para a exploração das minas, organizaram-se es
sas baN,deiras e começaram a ir prender indios bravos, muito 
longe, e fóra da jurisdicção dos padres, 

A' luz das modernas ideias de liberdade, a razão es
tava com os jesuitas, posto que Os paulistas os accusassem 
de ambi~iosos, sendo a sua philanthropia um meio de obter 
trabalhadores, para as suas plantações, cujos productos fa
ziam competencia no mercado, com os dos seculares. 

Não é opportuno, apurar aqui esse ponto historico; e, 
por isso, apenas lhe faço esta ligeira referencia. 

Nessa batida que davain aos sertões, perseguiam os in
dios, que se foram refugiar, nas aldeias estabelecidas, a 
margem esquerda do rio Paraná. 

Essas aldeias eram dirigidas pelos jesuitas. 
Lá mesmo os paulistas os foram atacar e aprisionar. 
Em 1628, a côrte ordenou, inutilmente, que se proce-

desse contra os culpados; estes a nada attendiam. 
Reuniam-se em bandeiras de centenares, levando com

sigo dobrado numero de indios amigos. 
Não havia auctoridade que os podesse conter nessa 

tençlencia; e não era facil. empregar a força, porque esta, 
quando houvesse, era precisa para ser empregada na guerra, 
contra os hollandezes. 

O 2.° governador do Paraguay, D. Luiz de Cespedes, 
fez caminho por S. Paulo até a missão de Loreto, sobre o 
rio Paranápanema; e poude verificar o grande numero de 
forças de que dispunham os pau1ista~. 

Cahiram estes sobre as missões da Encarnacion, nas 
cabeceiras do rio Tibagy; de Villa Rica do Espirito Sancto, 
nas do valle do Ivahy, e de outras muitas estabelecidas pe
los jesuitas, nos terrenos que ficam para o sul do Tieté, a 
que chamavam provincia de Vera. 
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Cahiram tambem sobre a Guayrá, cuja Cidade Real, á 
foz do Pequiry, ou Itatim, a final, invadiram, trazendo pri
sioneiros uns quinze mil indios. 

N estas violentas em prezas, os paulistas adquiriram um 
caracter altivo, que os fazia temidos de todos os habitantes 
do Brazil. 

Tinham o corpo habituado a todas as fadigas e esta
vam iniciados em todos os segredos do sertão. 

Afft'ontavam impassiveis os rios trasbordados, as ca
choeiras, a flecha do indio emboscado, o ardor de um sol 
vertical da estação calmosa e a chuvas torrenciaes da esta
ção opposta, a fome, as doenças; tudo quanto persegue a 
pobre humanidade. 

Mais tarde, as bandeiras tam bem se destinavam a des
coberta das minas; conseguindo elies, indirectamente, outra 
inestimavel vantagem, para a geagraphia} - o conhecimento 
do interior do Brazil, que, por assim dizer, elies revelaram 
ao mundo! 

Em todo o logar, em que a terra era vermelha e offe
recia indicios certos, que o chefe da expedição conhecia, 
este mandava examinar o solo. 

Si encontravam algum ouro, as passadas fadigas, se esque-
ciam e sem demora começavam os trabalhos de exploração. 

No caso contrario, seguiam avante. 

Mezes, annos inteiros assim se passavam. 

Afinal, viam-se chegar a S. Paulo alguns miseraveis 
desfigurados, que os proprios parentes não conheciam, res
tos da expedição já quasi esquecida. 

Tal foi mais ou menos a vida que levaram Arzão, An
tonio Dias, Bartholomeu Rocinho, G'l.rcia Ruiz, Leme, Ma
nuel Preto e muitos outros famosos sertanistas. 

Houve bandeirante" como o celebre Manoel Preto, 
que chegou a contar em suas fazendas mil indios, proprios 
para usar do arco. 

Tudo isto succedia, meu filho, na segunda metade do 
seculo 17. 0 
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Os bandeirantes sabiam muito bem fazer uso da es
pada e da espingarda, e pelejar, com astucia, nas florestas, 
com os mais habeis indios. 

Convem que a geração actual se mire neste espelho, 
meu filho, e procure imitar para o bem, o valor indomito 
dos seus antepassados. 

Esses titães que abriram o caminho dos sertões, des
cerrando a cortina que os e occultava a civilisação, merecem 
bem as nossas homenagens! 





CAPITULO XXI 

Amador Bueno, quasi toei 

o assumpto da nossa palestra é, hoje, das mais inte
ressantes, meu filho. 

Quero te entreter com um dos pontos mais curiosos 
da nossa historia, posto que não muito authentico. 

Ha quem negue a importancia, si não a propia exis
tencia do facto. 

Entretanto, neste, como em outros pontos, eu prefiro 
acreditar na tradição, mais imparcial por que não é inte
resseira. 

Os historiadores, quasi sempre injustos, desvirtuam os 
factos, manipulando-os, ao seu capricho. 

A tradição, que é o povo fallando, é mais sincera, 
ainda que menos scientifica. 

-Vovô, aquella rua que communica o largo de Pay
sandú com a dos Tymbiras aqui na capital, tiraria o nome 
desse que foi quasi rei? 

-Assim é, meu filho; e muito me agradaria si nos 
largos e praças; nas ruas e viellas; nos recantos mais escu
sos se podesse lêr um distico que recordasse, que sugge
risse ás imaginações infantis, nomes e factos de nossa his
toria. 

Seria um meio simples e efficaz de ensino publico. 
E nem foi com intuito diverso que a França reuniu, no 

museu de Versailles, os quadros de grandes mestres, em 
que está esboçada, a largos traços, a historia da grande na
ção. 

Já te disse que a ma de S. Bento deveria conservar o 
seu primitivo nome de rua de Martim Affonso, que per-
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petuaria o nome do primeiro donatario da capitania de S. 
Vicente, e o do indio iIlustre, seu afilhado, e sogro do fa
moso João Ramalho. 

-Mas, vovô; si Amador Bueno ficasse rei, São Paulo 
seria um Estado independente e separado do Brazil. 

-Effectivamente, esse era o plano dos que fizeram essa 
tentativa. 

Já vês que a ideia de separação de S. Paulo da União 
Brazileira, não é nova. 

Mas, visto que me falIas nisso, quero aproveitar a oc
casião de te explicar o que seja o separatismo. 

Acho que essa ideia é antipatriotica, tanto quanto anti
pathica. 

O nosso estremecido Estado de S. Paulo nada lucraria, 
ao separar-se do Brazi1. 

Em primeiro logar, nos não poderiamos dispôr dos ne
cessal'ios recursos, pecuniarios e militares, para fazer face 
ao Brazil, caso este se oppozesse, como era do seu dever, a 
similhante loucura. 

Depois, cahiriamos no governo dos corrilhos politicos, 
sem podermos contar com o correctivo do poder federal, 
para acalmar o prurido de deposições, que tanto tem rebai
xado O regimem republicano. 

E, sob o ponto de vista do patriotismo, o separatismo 
é condemnavel, por qualquer face que o considerem. 

Eu sou e quero permanecer sempre brazileiro ! 

Tanto o habitante das margens do Oyapoc, como o 
destemido guasca que vagueia pelas cercanias do arroio 
Chuy, são meus compatriotas! 

Eu bem sei que na quem, para apoiar a sua these, af· 
firma que S. Paulo, desde o tempo coloniaes, tem carregado 
ás costas o Brazil, desde a exploração do interior e a des
coberta das minas, até a defesa do penultimo governo da 
Republica; não fallando já do decisivo concurso que pre
stou, para a submissão dos Palmares e para a expulsão dos 
Francezes da Colonia do Rio de Janeiro. 
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1Ias, accrescentarei eu, por descargo de consciencia, 
cruzou os braços ante a invasão hollandeza e, na guerra 
do Paraguay, só o salvou a bravura indomita do 7.° corpo 
de voluntarios da patria! 

Eu te estou fallando com a sinceridade que devo a um 
meu descendente, a quem preciso de fallar antes de tudo} a 
verdade 1 

Condemno, portanto, o separatismo, como uma ingra-
tidão, sem nome, para com os nossos irmãos brazileiros 1 

Vê como elles se têm sempre sacrificado, por nós, 
em todos os periodos da nossa historia, e com especiali
dade, na guerra do Paraguay. 

Quem percorre as liIeiras do nosso exercito, nas fron
teiras meridionaes, encon tra o brazileiro do norte, defen
dendo aq uelle territorio, como defenderia o corpo de sua 
propria mãe! 

A bordo de nossos vasos de guerra, quantos p;'~llistas 

encontramos? ! ... 

Dirão que nos sumos um povo agricola e naturalmen te 
avesso ao serviço militar; e Li ue a nossa lavoura prospera 
e a nossa industria, em caminho de florescimento, não po
dem distrahir braços, para o exercito! ... 

Porém, esse argumento é falso; todo o Brazil tem la
voura e industrias diversas; e, entretanto, esses nossos com
patriotas nunca hesitaram entre a ambição pessoal e o grito 
da patria aftlicta 1 

Não, meu filho; o separatismo é uma doutrina con
demnavel ! 

Ainda agora, eu vejo com desvanecimento e com os 
olhos rasos de lagrimas, o procedimento nobilíssimo dos 
nossos irmãos do extremo norte, em relação á maior gloria 
da arte nacional, o grande campineiro Carlos Gomes! 

O generoso Estado do Pará conyidou ao nosso maestro, 
para dirigir o seu Conservatorio de musica e, chegando elle 
já condemnado pela molestia que o victimou, nem por isso 
deixaram de lhe dar posse do cargo, cercando-o de todos 
os cui.dados e confortos imaginaveis ! 

8 
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Não sei de outro povo, que fosse capaz de procedimento 
egual ! 

Com certeza, em outro Estado seria exonerado, por in
validez ! 

Uma vez morto o grande brazíleiro, os paraenses cele
braram, em suffragio de sua alma, funeraes principescos! 

Diante de um facto, eloquente como este, creio que o 
separatismo é um cadaver em decomposição! 

Brazileiro, portanto, meu filho, antes de tudo; e, de
pois, paulista! 

Volto, agora, ao meu assumpto, após esta digressão, 
que tu mesmo provocaste. 

Este Amador Bueno da Ribeira era homem influente, 
em S. Paulo. 

Em uma represéntação, em que o recommendavam ao 
rei de Pottugal, D. João I V, era qualificado de «rico e po
deroso, bem entendido, capaz e merecedor de todos os car
gos em qlH~ o rei o quizesse occupar, porque nos de que 
fôra encarregado, déra sempre verdadeira conta e satisfação>. 

Nesse tempo, :lo separação de S. Paulo estava realisada, 
de facto. 

Dizem alguns chronistas que, desde que Castella, em 
1681, se apoderou de Portugal pelo falleci mento do cardeal 
rei D. Henrique, até l.0 de Dezembro de 16-l0, quando se 
libertou, pela elevação ao throno portuguez, do Duque de 
Bragança, D. João IV; a villa de S. Paulo vivia indepen
dente, em consequencia do descuido da metropole e da 
guerra hollandeza, que favorecia esse estado. 

Ao chegar á Bahia a noticia da restauração de Portu
gal, o vice-rei marquez de Montalvão a mandou transmittir 
ás capitanias do sul, sendo o rei proclamado, no Rio de 
Janeiro, no dia 10 de Março de 1641. 

Salvador Corrêa de Sá, mandou, por seu sobrinho Ar
thur de Sá, levar a noticia a S. Vicente e a Santos, e lá 
foi o rei proclamado por Luiz Dias Leme. 

Porém, não aconteceu o mesmo na villa de S. Paulo, 
por que os hespanhóes europeus, que se achavam entrelaça
dos nas Camilias paulistas de consideração, viviam em São 
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Paulo accupando os cargos civis e militares, e não queriam 
decahir da influencia de que gosavam e passar para o do
minio portuguez. 

Por isso, apparecendo algumas manifestações contra a 
acclamação do rei D. João, resolveram separar S. Paulo de 
Portugal, acclamando rei a um paulista, com o intuito de, 
mais tarde, unir S. Paulo aos hespanhóes do Rio da Prata. 

Para realisar esse ~'lano, seduziram o povo, para accla
mar Amador Bueno da Ribeira, paulista cvnceituado, rico, 
com grande familia e descendente de hespanhóes, e que 
tinha occupado muitos cargos administrativos em S. Paulo. 

Diziam até que os principaes promotores do movimento, 
foram dois hespanhóes, genros de Amador BlIeno. 

Como se vê, a separação era um meio de não prejudi
car a Hespanha, e não suggestões de um elevado sentimento 
de independencia. 

O povo, assim enthllsiasmado pelos hespé!nhóes, foi á 
casa de Amador Bueno da Ribeira e o acclamou rei. 

Amador Bueno, surprehendido, recusou a corôa e ° 
throno que lhe offereciam, e conjurou o povo a reconhecer, 
como legitimo soberano, a EI-Rei, D. João IV. 

E, como o povo instasse até com ameaças de o matar, 
elle tomando uma espada, sahiu pela porta do quintal e 
correu para o convento de S. Bento, gritando:- Viva D, João 
IV, nosso rei, pelo qual estou disposto a derramar todo 
o meu sangue! 

E, entrando no convento, fechou a porta; e, á vista do 
motim e da gritaria geral, rapidamente expôz aos religio
o que se passava. 

Pouco depois, appareceu o abbade, com a communi
dade de cruz alçada, acompanhado de alguns homens im
portantes da villa; e exhortando o povo, o accommodou, 
sendo ao mesmo tempo D. João IV proclamado rei legi
timo de Portugal. 

A camara de S. Paulo, em sessão, deliberou mandar a 
Lisbôa uma deputação, composta de Luiz da Costa Cabral 
e Balthazar de Borba Gato, com a narrativa do que acon
teceu. 
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Esta commissão foi muito bem recebida e teve em re
sposta a carta régia de 26 de Setembro de lb43, err. que 
se agradecia aos paulistas e especialmente a Amador Bueno 
da Ribeira, a fidelidade á pessoa de EI-Rei e á monarchia 
portugueza. 

Eis ahi, como S. Paulo escapou de fazer parte da Ar
gentina, apezar de não existir a contiguidade de territorio. 



CAPITU LO XXII 
Bartbolomeu de Gusmão e os balões 

-Vovô, eu tinha curiosidade de saber quem foi que 
inventou os balões? 

Fiquei muito admirado de vêr, na chacara da Floresta, 
aquelle inglez que subia, até se perder no nevoeiro, que 
en\'olvia a serra da Cantareira ! 

Nunca vi homem daquelle sangue frio! ... 
-Pois, fica sabendo, meu filho, que essa invenção per

tence a um compatriota nosso, natural de Santos. 
Os francezes pretenderam reivindicar para si a gloria da, 

descoberta; porém, ella, de aireito nos pertence. 
Attende, e verás. O padre Bartholomeu Lourenço de 

Gusmão, natural da cidade de Santos, em nosso Estado, e 
irmão do celebre politico Alexandre de Gusmão, antes de 
contar vinte e cinco annos de edade, pois que nascêra em 
1685, apresentára-se á côrte de Lisbôa, em 1709, com um 
projecto de navegação aérea. 

Bartholomeu de Gusmão entendeu o problema pelo lado 
mais natural, estudando-o no vôo dos passaros e deduzindo 
deste a sua theoria: e por esse motivo o publico deu ao 
seu balão, o nome de « Passarola,.. 

Posto que elle o chamasse continuamente de barqueta 
ou naveta, alguma coisa havia entretanto nestas barcas com' 
a fórma de passaro. 

Si tem alguma authenticidade uma estampa, que depois 
se publicou, a prôa era á maneira de cabeça de ave; o le
me, da cauda; e dos lados, havia azas; mas estas, unica
mente para servirem ao equilibrio dos flancos. 

Na parte de cima, havia uma vela collocada em sen
tido quasi horizontal, e ajudava, ao enfunar-se, a elevar a 
machina, de cujo centro sahiam uns tubos de folles, que 
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deviam contribuir para o não deixar pannejar, quando não 
houvesse vento. 

Esta vela se alargava, mais ou menos dos lados, por 
meio de cabos e roldanas; afim de se aproveitarem conve
nientemente os ventos, segundo fossem ou não favoraveis. 

A machina devia ser de taboas finas e depois toda cha
peada de folhas tambem finas de ferro, cobrindo-se estas de 
esteiras de palha de centeio, para commodidade dos passa
geiros, cujo numero seria de onze, comprehendendo o mes
mo inventor ou piloto. 

Mas, qual era a força que devia mover todo este vo
lume? Eis o segredo, como o proprio auctor do aereostato 
lhe chama. 

Este segredo estava encerrado em umas espheras de 
metal, dentro da machina. 

Havia nellas magnete, e sobre um tecto de arame muito 
ambar. 

Recordando-nos de q\1e muitas propriedades da electri
cidade e do magnetismo já eram então conhecidas, nenhuma 
duvida poderemos ter em affirmar que as forças com que 
contava o inventor deviam ser electro-magneticas. 

Aqui transcrevo o requerimento com que se apresentou 
na côrte o nosso comprovinciano : 

«Diz o liceneiado Bartholomeu Lourenço que elle tem 
descoberto um instrumento, para andar pelo ar da mesma 
sorte que pela terra e pelo mar, com muito mais brevidade, 
fazendo-se muitas vezes duzentas e mais leguas de caminho 
por dia, nos quaes poderão levar os avisos de mais impor
taneia aos exercitos: no que interessa a V. M. muito mais 
que todos os outros principes, pela maior distancia dos 
seus dominios, evitando-se desta sorte os desgovernos das 
conquistas, que provém em graBde parte de chegar tarde 
as noticias delles; além de que poderá V. M. mandar vir 
todo o preeiso dellas mais brevemente, e mais seguro: po
derão os homens de negocios passar lettras e cabedaes a 
todas as praças; poderão ser soccorridos tanto de gente co
mo de viveres, e munições, a todo o tempo; e tirarem-se 
dallas as pessoas que quizerem, sem que o inimigo o possa 
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impedir. Descobrir-se-hão as regiões mais visinhas aos po
los do mundo, tendo a nação portugueza a gloria deste 
descobrimento, além das infinitas conveniencias que mo
strará o tempo; e porque deste invento se podem seguir 
muitas desordens, commettendo·-se com o seu uso muitos 
crimes, e facilitando-se muitos na confiança de se poderem 
passar a outro reino, o que se evita estando reduzido o 
dito uso a uma só pessoa, a quem se mandem a todo o 
tempo as ordens convenientes, a respeito do dito transporte, 
e prohibindo-se a todos os mais sobre graves penas: é bem 
se remunere ao supplicante invento de tanta importancia.
Pede a V. M. seja servido conceder ao supplicante o privi
legio de que, pondo por obra o dito invento, nenhuma pes
Soa de qualquer qualidade que fôr possa usar delle em 
nenhum tempo neste reino, ou suas conqui~tas, sem licença 
do supplicante, ou seus herdeiros, sob pena de perdimento 
de todos os bens, e os mais que a V. M. parecerem.» 

Não contente de apresentar este requerimento, redigiu 
um manifesto, rebatendo as objecções que elle naturalmente 
suscitava. 

Foi consultado o tribunal chamado Mesa do Desem
bargo do Paço, e á consulta favoravel defiriu el-rei, em 17 
de Abril da 1709, com um despacho concebido nas seguin
tes formaes palavras; 

cComo parece á Mesa; e além das penas accrescento a 
de morte aos transgressores; e para com mais vontade o 
supplicante se applicar ao novo instrumento, obrando os 
effeitos que relata, lhe faço mercê da primeira dignidade 
que vagar em as minhas collegiadas de Barcellos, ou San
tarem, e de Lente de Prima de Mathematica da minha 
Universidade de Coimbra, com seiscentos mil réis de renda, 
que crio de novo em vida do supplicante sómente.» 

Dizem que o rei favoreceu o inventor com as despesas 
da primeira machina de prova, e segundo afftrma um au
ctor contemporaneo, pr:Jmpta esta, chegou a ser experimen
tada diante do soberano e de muitos grandes da côrte, no 
pateo da casa da India, em Lisboa, fazendo o inventor su
bir o pequeno ael'eostato até a altura da sala, que chama-
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vam das Embaixadas, e dando ao subir de encontro á uma 
cimalha, e cahindo, não se tratou de repetir a experiencia, 
e o auctor do invento, -o homem de genio, foi escarnecido 
e quasi dado por louco. 

Desgraçadamente para elle, os raciocinios não basta
vam para convencer os incredulos, que pediam provas pra
ticas e estas exigiam despesas extraordinarias, que elle não 
podia fazer, nem teve quem de novo se arriscasse a fazer. 

Em vida, este nosso illustre comprovinciano, depois de 
annunciar o seu invento, em logar de recompensas, rece
beu ultrages e perseguições, e não encontrou mais descan
ço até fallecer, a 19 de Novembro de 1723, em Toledo, 
na Hespanha, para onde, com outro irmão, fugira de Lis
boa, em 26 de Setem bro do mesmo anno, para escapar das 
garras do Sancto officio. 

Morreu tão pobremente, que o enterro na freguezia de 
S. Roman, foi feito por conta da irmandade dos ecc\esias
ticos de S. Pedro dessa cidade, que pagar,lm para elle cin
co pezos e seis reales. 

De entre as muitas satyras de maus versos, que se fi
zeram' contra o nosso 7. Joador, basta, para gloria do Brazil, 
citar os seguintes maus versos de um soneto, e onde antes 
se trata ao P. Bartholomeu de baü'o idiota . 

.. Com que engenho te atreves, Brazileiro, 
A voares no ar ? Sendo pateiro, 
Desejando ave ser, sem ser gaivota? 
Melhor te fôra na região remota 
Onde nasceste, estar com siso inteiro 

Estas e outras satyras mordentes, apezar de estupidas, 
eram anonymas, segundo o costume. 

O P. Bartholomeu se esforçou por se mostrar superior 
a taes intrigas_ Em 1710 publicou um folheto, que tam
bem foi impresso em latim, sobre varios modos de se esgo
tar, sem gente, as naus com agua aberta 

Abandonando a mechanica, consagrou-se ao pulpito, 
onde alcançou varios triumphos, tanto em Coim bra, onde 
se doutorára em Canones, como pelo estrangeiro, por onde 
viajára depois de 1710. 
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Como acabas, de vêr, meu Alho, pertence a um paulista, 
natural de Santos, a gloria da invenção dos balões, apezar 
de ter querido a França attribuir aos irmãos Montgonfiers 
a prioridade dessa descoberta. 

EUa é nossa, e muito nossa! 





CAPITULO XXIII 

A mineração do ouro e os paulistas 

Vais, hoje, saber, m~u filho, que os nossos gloriosos 
antepassados não se tornaram notaveis, unicamente pelo apri
sionamento dos indios selvagens. 

A' luz das modernas ideias de liberdade, era um crime 
o procedimento dos nossos ascendentes; mas tambem não é 
sob esse aspecto que eu os quero considerar. 

Meu intento, é celebrar tão sómente o valor indomito 
que mostraram, sem procurar, nem de leve, justificar os 
seus actos. 

Nessa épocca, a escravidão era permittida e elles tinham, 
por si, a lei. 

Hoje, os principios da civilisação os condemnam, em 
absoluto. 

Considel'emol.os, pois, unicamente sob a face da bravura 
pessoal. 

Vejamol-os, de facão em punho, rompendo as cel'1'adas 
mattas do interior do Brazíl e luctando com as féras e com 
os rigores das estações. 

Nada entibiava o valor dos arrojados sertanistas, que 
assim chegaram quasi até a cordilheira dos Andes! 

Pois, bem, meu filho; agora eu te vou contar como 
foi que elles, nessas jornadas afanosas, tambem foram os 
descobridores das minas, cujo producto serviu, mais tarde, 
para alimentar o fausto da côrte de D. João V. 

As mais antigas noticias de descobrimentos de minas 
remontam ao primeiro seculo de colonisação e se ligam ao 
respeitavel nome de Braz Cubas, o fundador da primeira 
casa de MisericOl'dia nestas colonias, em Santos. 
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Esse primitivo descobrimento limitou-se, provavelmente, 
as minas do morro de jaraguá, alli na serra da Canta
reira. 

Vieram mais tarde os descobrimentos de algumas ou
tras faisq ueiras, nos sertões de Iguape e Paranaguá. 

Mallogradas as tentativas de se alcançarem as que antes 
de 1584 descobrira, nas cabeceiras do rio S. Francisco, o 
irmão de Gabriel Soares, João Coelho de Souza, seguiu-se, 
durante o reinado dos Philippes de Castella, o empenho 
dos paulistas em formarem bandeiras, para emprehenderem, 
como já te disse, expedições pelo sertão, em busca de in
dios; e provavelmente, quando menos pensassem em minas, 
algumas se lhes apresentariam. 

Porém, não sabendo beneficial-as, não os estimulavam 
ellas a deixar o negocio de lucro certo, em que andavam. 

Com certeza, foi o que succedeu a Pascoal Paes de 
Araujo, Antonio Pires de Campos e a Rartholomeu Bueno, 
o Anhanguéra, em Goyaz. 

Antes de 1674, fôra auctorisado um José Gomes de 
Oliveira a descobrir minas, com faculdade de conceder ha
bitos, tenças e foros da Casa real. 

Ao cabo de muitos trabalhos e de tentativas infructife
ras, enco ntraram-se, afinal, em Itaberaba, as primeiras mi
nas que déram resultados decididamente vantajosos e abri
ram caminho para o descobrimento das outras. 

Esse primeiro descobrimento foi no anno de 1694, em 
que chegou a S. Paulo essa grande nova, trazida por um 
tal Duarte Lopes. 

Paltiram logo com uma bandeira Carlos Pedroso da 
Silveira e Bartholomeu Bueno, e como ao chegar ás pri
meiras catas tiveram o cuidado de mandar á côrte amostras 
do ouro, por intermedio do governo do Rio, obtiveram as 
nomeações dos cargos de guarda-mór e escrivão dessas 
minas. 

Seguiram-se as chamadas de OU1'O branco, na Serra de 
Itatiaya, e depois as de Ouro p1'eto, tão ricas e tão procu
radas que por acudir a ella muita gente, só pudéram tocar 
tres braças quadradas a cada mineiro. 
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Destas ultimas sahiram, com seus sodos, Antonio Dias 
e o P. João de Faria a lavrar os ribeirões que de um e de 
outro tomaram o nome. 

Egualmente sahiu· Bento Rodrigues, cujo ribeirão pro
duziu tanto ouro, que em 1697 se pagou ahi o alqueire de 
milho por sessenta e quatro oitavas de metal! 

Finalmente, João Lopes de Lima, com varios socios, 
descobriram tambem o famoso ribeirão do Carmo, cuja re
partição se veiu a fazer em pre5ença do governador do Rio, 
Arthur de Sá, que para lá se dirigiu por Paraty, Guaratin
guetá etc, por não ter sido ainda aberto o caminho directo 
do Rio de Janeiro. 

Pouco tempo depois, descobriu Thomé Pontes, perto 
do logar em que se fundou a vilIa de S. José das Mortes, 
outros terrenos auriferos, onde levantou arraial; e dahi sa
hiram os descobridores da mina de S. João d'EI-rei, pri
meira em que se encontrou bastante metal em betas e ve
eiros. 

Além destes tres districtos mineiros, chamados do Rio 
das Velhas, lIfinas Gentes de Cataguás, e do /tIO das 
Mortes, descobriram-se as do Caetê, no que teve parte, 
indo da Bahia, o capitão Luiz do Couto, com tres irmãos 
seus. 

Espalhada a noticia do apparecimento de tantas minas, 
por todo o Brazil e pelo Reino, as transmigrações eram 
espantosas. 

Inutilmente o governo tomava providencias para impe
dir essas transmigrações. 

Não ha diques que possam conter essas ondas de gen
tes que vão, com passaporte ou sem elle, para onde seu 
bem estar os chama. 

Das cidades, villas e sertões, iam brancos, pardos, in
dios e pretos. A mistura era de toda a condicção de pes
soas; homens e mulheres; moços e velhos, pobres e ricos; 
seculares, clerig05 e religiosos, de diversos institutos, mui
tos dos quaes não tinham no Brazil c()nvento, nem casa. 

Os proprios estrangeiros, que não conseguiam passapor
tes, embarcavam-se como parte das tripulaçõos dos navios e 
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dos portos fugiam para o sertão, apenas chegavam as sus
piradas praias visinhas do ouro. 

A vertigem mineira se a,possava de todos, e não havia 
perigos ou obstaculos que não vencessem. 

Aquelles de quem essa verdadeira mania se chega a apo
derar, não pensam em outra coisa. Levam, como o caça
dor atrás da caça que lhe foge, dias e dias, e gastam som
mas sem sentir, esperando sempre que em alguma hora fe
liz lhe sahirá a sorte grande nesta loteria. 

Ao passo que nos territorrios das Minas Geraes se la
vrava tanto ouro, descobria-se elle tambem nos sertões da 
Bahia e, en 1719, o encontravam em abundancia em Cuiabá 
o sertanejo Pascoal Moreira Cabral e seus companheiros. 

Esta noticia despertou em Bal tholomeu Bueno a lem
brança de procurar um logar, em que acompanhando na 
edade de doze annos a seu pae, o Atthattguéra, em Goyaz, 
havia elle tambem ahi encontrado amostras de our(). 

Conhecido o facto pelo Governador de S. Paulo, e con
firmado pelas noticias de que um Manuel Correa trouxéra 
tarr, bem ouro dessas bandas, favoreceu elle o dito Bartholo
meu, para que fosse elle em procura desse Ioga r. 

Em meiados de 1722, partiu de S. Paulo a expedição 
de cento e cincoenta e dois homens, com armas de fogo, 
sendo trinta e nove a cavallo; vinte indios de flechas e 
tres sacerdotes, tendo por chefes o dito Batholomeu Bueno 
e seu genro, o capitão João Leite. 

Passaram os rios Jundiahy, Mogy, 
ou das Velhas, Parnahyba, e por fim 
ponte, 

Grande, Guaiby, 
chegaram á Meia 

Ahi se aproveitaram os da expedição de umas roças de 
indios Crixás que como os seus visinhos Parecés e outros 
tinham choupanas de tectos esphericos, á maneira de 
fornos, com uma simples entrada pequena rente ao chão, 
por onde só podiam passar de gatinhas. 

O alferes José Peixoto da Silva Braga, e mais alguns 
socios portuguezes, o paulista Manuel de Oliveira, o joven 
bahiano João da Matta e os doi!"' irmãos José e Francisco 
de Carvalho, com seus escravos, pouco am igos de Bueno 
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e cançados dos sertões, julgando que alh já lhes ficava 
perto o Maranhão, arrojaram-se ao rio, ainda hoje chama
do do Maranhão, e deixando-se rodar com a corrente, fo
ram ter, pelas aguas do Tocantins abaixo, ao Pará, no fim 
de quatro mezes e onze dias. 

Apezar de ter naufragado nesta primeira tentativa, Bue
no repetiu outra, e nella conseguiu descobrir a mina, 
no arraial que denominou de Sancta Anna, onde se fun
dou depois a Vi11a-Bôa, actual cidade de Goyaz. 

Das minas descobertas em Cuiabá, foi primeiro guarda 
mór Pascoal Moreira Falcão, tendo como capitão - mór 
regente Fernando Dias Falcão. 

Em Outubro de l7~2, descobel·tas por Miguel Sutil 
novas lavras, no local que primeiro tomou o nome do de
scobridor e reconhecendo-se que eram muito mais producti
vas, passou logo a ella.;; o guarda-mór e ahi fundou o ar
raial do Bom Jesus, no lagar em depois se inauguron a 
villa, hoje cidade de Cuiabá. 

Nessas minas de Matto Grosso, temiveis a principio 
pelas febres palustres que atacavam os !'ecem-chegados, 
mineiro houve que tirou, em um dia, tres mil oitavas, e em 
muitos successivos, duzentas e tresentas, cada dia! 

As minas de diamantes não occupam logar tão impor
tante, como as do ouro, na historia do Brazil; não só por· 
q ue as primeiras foram causa de muito se estender sua po
pulação e territorio, como porque não introduziam reformas 
na administracção, nem promoveram desordens nos povos. 

O descobrimento dos diamantes, nos ribeiros do Serro 
Frio, remonta apenas ao anno de 1729. 

Eis ahi, meu filho o papel importante que os paulistas 
representaram, na descoberta das minas. 

Pena foi que todo esse metal precioso fosse transpor
tado para Portugal, em vez de ser amoedado o entrar em 
circulação, em nosso paiz. 

Não teriam os, hoje, esse cambio impossível! 





CAPITULO XXIV 

Guerra dos .-aulislas e EUlboabas 

Chegamos agora, meu filho, a um ponto bastante de
licado da nossa historia, e que parece ter alguns pontos de 
contacto, com o que se passa na actualidade. 

A guerra dos paulistas e emboabas, como elles cha
mavam aos estrangeiros, com especialidade os portuguezes, 
parece ter tido por movei a concurrencia, no trabalho da ex
ploração das minas. 

Assim como os nativistas fazem, hoje, guerra de morte 
ao elemento estrangeiro, os nossos compatriotas, em gran
de numero, nas minas de Caeté, tomaram armas contra 
aquelles, que julgavam prejudicar os seus intere':ises. 

O facto não é novo, e encontra desculpa nos disturbios 
que houve, ainda ha pouco, contra os italianos em Aigues 
-mortes, na França e em Zurich, na Suissa; não fallando 
já nos Estados Unidos, com italianos e chins. 

A concurrencia do trabalho estrangeiro sem pre excita 
o odio dos naturaes do paiz, que com razão ou sem ella, 
se julgam no direito de o explorar, sosinhos. 

E dahi foi que se travou a lucta, em que de parte á 
parte obraram prodigios de valor, cujo brilho foi empanado 
pela trahição e pela crueldade da vingança. 

Isto, porém, nos não deve admirar, attendendo ao atra-
so da civilisação, nesses tempos. 

Mesmo, em os nossos .... 
Mas, entremos em materia : 
O paulista Antonio Rodrigues Arzão, tendo descoberto 

minas de ouro, em 1693, no districto do Caeté, em Minas 
Geraes, outros paulistas o auxiliaram e se foram estabele· 

9 
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ce\' em ltabirava, e contractaram entre si que uns não in
vadiriam as jaisqueiras dos outros. 

Correndo por toda a parte a noticia das grandes riquezaS 
das minas descobertas, para lá aftluiram aventureiros em 
multidão, tendo sido appellidados deforastetros, pelos pau
listas. 

Os forasteiros, assim que se viram em numero superior, 
pretenderam guerrear os paulistas, e se constltuiram em dois 
bandos. 

Os paulistas elegeram capitão o seu compatriota Do
mingos da Silva Monteiro; os Emboabas tomaram pO\' 
chefe a Manuel Nunes Vianna, portuguez rico e cheio de 
coragem. 

Os odios entre as duas parcialidades se aciITaram e 
mais se aggravaram pela trahição de um frade, natural de 
Lisboa, de nome FI'. Francisco de Menezes, que tinha 
mandado arrematar no Rio de Janeiro o contracto das carnes 
verdes, e se empenhava em executaI-o em Minas. 

Os paulistas se oppunham á especulação do frade; mas 
e11e, para conseguir o seu intento, admittiu para socio a Ma
nuel Nunes Vianna e outros frades, esquecidos da regra do 
seu instituto. 

Os emboabas occupavam os povoados do Saba1'd-bus
sú, Rio das Velhas e Caetê. 

Os paulistas estavam bem armados e os emboabas ti
nham delles grande medo; mas Fr. Francisco, de 
combinação com os emboabas, ardilosamente persuadiu aos 
paulistas para armazenarem as armas, afim de se evitarem 
conflictos; e de taes augmentos se serviu, que persuadiu 
aos paulistas a se desarmarem. 

Conseguido o seu intento, os emboabas atacaram os 
paulistas desarmados, e mataram a muitos; ficando prisio
neiros os que escaparam do morticínio. 

Chegando essas desordens e morticinio ao conhecimento 
do governador do Rio de Janeiro, D. Femando Martins 
Marcarenhas, partiu para Minas Geraes, em J u1ho de 1708, 
e Manuel Nunes Vianna, sabendo da viagem do governador, 
receiando ser preso e castigado, foi esperal-o em Congonhas, 
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e o jntimou, com ameaças, a voltar para o Rio de Janeiro, 
o que aconteceu ficando o caudilho Manoel Nunes Vianna 
de posse de Minas Geraes, até a chegada do novo gover
nador Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, no an
ilO de 1709. 

No dia 11 de Junho de 1709, tomou posse do gover
no do Rio de Janeiro Antonio de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, na qualidade de governador e capitão general da 
repartição do sul; e no fim do mez de Julho, seguiu para 
Minas Geraes, e se foi hospedar em casa de Sebastião Pe
reira de Aguiar, rico fazendeiro, natural da Bahia, e ini
migo de Manuel Nunes Vianna, por causa de suas injus
tas violencias contra os brazileiros; e por este motivo, esta
va disposto a batel-o. 

Sabendo Manuel Vianna que o governador Antonio de 
Albuquerque era homem valente, e se achava em Caetê, a 
elle se dirigiu em companhia de Bento do Amaral Couti
nho e outros, afim de se lançarem aos pés do governador 
e lhe pedirem perdão, o que effectivamente aconteceu. 

E como o governador Antonio de Albuquerque era mi
litar de provado valor, e politico sagaz, os recebeu muito bem 
e lhes assegurou o perdão do rei, no caso de se emenda
rem para o futuro. 

Satisfeitos com a promessa, Manuel Nunes Vianna e 
seus companheiros voltaram para suas casas e Antonio de 
Albuquerque, depois de ter visitado outros povoados, creou 
villas, organizou cam aras municipaes, nomeou auctoridades, 
e dic;pondo os negocios publicos em bem dos povos, reti
rou-se, procurando o caminho de S. Vicente, com O fim de 
applacar o odio dos paulistas contra os emboabas. 

Partindo de Minas para S. Vicente, Antonio de Albu

querque encontrou-se com uma grande força de paulistas, 
capitaneados por um chefe, chamado Amador Bueno, que 
iam para Minas a bater os forasteiros, que vilmente tinham 
assassinado os seus compatriotas, no Capão da Trahição. 

Dizem que os paulistas foram obrigados a tirar desfor
ra dos emboabas, pelas proprias filhas e mulheres, que, litte
ralmente, lhes déram com a porta na cara, quando eJl~s 
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derrotados e abatidos, como os romanos das Forcas Caudi
rias, voltaram para S. Paulo, indo, no silencio da noite, 
bater á porta de suas casas! 

As mulheres e as filhas, imitando o que he de mais 
admiravel nas matronas romanas, exclamaram: 

Ide vingar a affronta que recebestes; do contrario o 
nosso leito vos é defeso, e perdestes o direito aos nossos 
carinhos! 

Assim estimulados, volveram a Minas e lavaram a 
afft·onta. 

O governador Antonio de Albuquerque procurou di~-

suadil-os, da empreza, porém não foi attendido; e como ape
nas ia acompanhado de quatro officiaes e dez soldados, e 
receiasse algum desacato, deixou-os seguir e se encaminhou 
a Paraty, donde se embarcou para o Rio Janeiro. 

Desembaraçados os paulistas do governador Antonio de 
Albuquerque, apressaram a marcha, e chegando ao Rio das 
Mortes, atacaram os emboabas, fazendo nelles grande ma
tança; e depois de destruirem o que encontraram, se retira
ram para S. Paulo, onde foram recebidos em triumpho! 

O governador Antonio de Albuquerque, depois que che-
gou ao Rio de Janeiro, sabendo do morticinio feito em 
Minas Geraes, pelos paulistas, nos portuguezes europeus; 
mandou o mestre de campo Gregorio de Castro I\ioraes, com 
duas companhias de linha para Minas, no intuito de man
ter o socego; escreveu para S. Paulo, e mandou aos pau
listas o retrato de El-I'ei D. João V, declarando-lhes que o 
suberano por este modo os visitava, e lhes dava o perdão. 

O rei D. João V, approvando tudu qua!1to havia feito 
o seu delegado, exceptuou do perdão a l\lanuel Nunes 
Vianna e a Bento do Amaral Coutinho, natural do Rio de 
Janeiro, chefes, como causadores das desgraças, que se dé
ram em Minas. 

Foram estes presos, indo Bento do Amaral Coutinho 
fallecer, l1a cadeia da Bahia. 

Assim terminou essa pendencia, que obrigou os nossos 
compatriotas a tirar uma desforra tão estrondosa da trahi
ção de Bento do Amaral. 

O ataque do Capão da Trahição deve ficar bem gra-
vado na memoria de todos os paulistas, como o maior acto 
de covardia, que gente civilisada podia commetter! 



CAPITULO XXV 

Conjuração mineira, o TiI'adentes 

Meu filho, tenho, hoje, de te entreter com um assum
pto dos mais momentosos, visto que se tracta das origens 
do governo, que hoje rege a nossa patria. 

Não foi com Tiradentes que appareceram as primeiras 
ideias republicanas, no Brazil; porém elle foi, incontestavel
mente, um dos seus martyres mais gloriosos. 

Aquillo que se convencionou chamar Inconfidencia mi
neira, foi o resultado da aspiração a independencia da pa
tria, sob a fórma republicana. 

A independencia das colonias inglezas da America do 
Norte, e a obra dos encyclopedistas francezes entraram pOI' 
muito, si não foram os verdadeiros inspiradores do movi
mento revolucionario. 

De modo que aquillo que determinou a grande explo
são de 1789, na França, tambem impulsionou o pronun
ciamento dos mineiros. 

Visto que tu, meu filho, nada conheces desse episodio 
importantissimo da nossa historia, eu preciso de 1'0 narrar, 
desde a sua origem. 

Não estou aqui fazendo uma propaganda politica e não 
tenho pretenções a proselytismo; entretanto, não posso oc
cultar a minha sympathia, por essa importante figura da 
nossa historia. 

De todos os conjurados, foi elle o unico que pagou 
com a vida a sua dedicação, por um ideal. 

Basta isto, para eleval-o á classe dos martyres do chri
stianismo, que sellaram com o seu sangue, derramado nos 
circos romanos, a verdade da doutrina que pregavam! 

Para mim, é verdadeira toda a doutrina, que encontra 
sectarios, capazes de dar a vida por ella ! 
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Ataquemos o assumpto : 
Na Universidade de Coimbra, em Portugal, doze estu

dantes brazileiros, desejando tornar livre o Brazil, com bi
naram entre si levar avante esse projecto, logo que as cir
cumstancias o permittissem. 

Tambem na França, os bmzileiros encontraram incen
tivo, no enthusiasmo que lá mostraram, pela revolução norte· 
americana. 

Discutiu-se a questão, em Montpellier, em 1786, 
entre alguns jovens brazileiros que lá estudavam medecina; 
contando-se nesse numero Domingos Vidal Barbosa, natu
ral da freguezia da Conceição,. hoje cidade de Queluz, em 
Minas Geraes; José Marianno Leal, do Rio de Janeiro; e 
José Joaquim da Maia, tambem do Rio de Janeiro, filho de 
um pedreiro, da então rua da Ajuda. 

Este ultimo, im pellido pela am bição e conforme a sua 
propria confissão, aspirando a sahir da esphera em que 
nascêra, resolveu-se a escrever ao celebre Thomaz Jefferson, 
que nessa época era o ministro pl-anipotenciario dos Esta
dos Unidos da America do Norte, em Pariz. 

Nessa carta, elle dizia ao ministro que elle e um outro 
seu compatriota alli tinham chegado do Brazil, com o fim 
de tractarem da independencia des5e Estado americano, e 
desejavam saber até que ponto podel'iam contai' com o au
xilio dos Estados Unidos, para uma em preza tão arrojada. 

O ministro americano lhes respondeu com a reserva que 
lhe impunha o seu cargo, ponderando-lhes que o seu paiz 
entretinha relações com Portugal, e que não convinha inter
rompeI-as. 

U ma vez, porém, que os brazileiros fizessem a sua 
independencia, o seu paiz não teria duvida em reconheceI-a. 

Como se vê, era pouco e não animava uma tentativa 
tão arriscada. 

E para os não desanimar completamente, lhes disse 
que faria, no proximo inverno, uma viagt:m a. Nimes, com 
o fim de visitar as suas antiguidades, e ahi se poderia en
contraI' com José Joaquim da Maia. 

A conferencia realisou-se, no ponto marcado, expondo-
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lhe Maia os recursos do paiz, e as sympathias com qUe 
contava o projecto das diversas camadas sociaes, 

Jefferson ouviu com attenção o seu interlocutor, e lhe 
tornou a dizer que em todo o caso a revolução deveria ser 
feita pelos brazileiros, 

Maia não sahiu muito satisfeito da conferencia, estava 
bem claro, 

Mais tarde, Maia resolveu rêtirar-se para o Brazil, não 
realisando o seu intento, por ter fallecido em Lisbôa; po
rém, Domingos Vidal Barboza voltou á patria e chegou a 
Minas, formado em medicina, pela faculdade de Bordéos, 
no tempo em que essa capitania estava sob as garras do 
governador L uiz da Cunha Menezes, 

Quasi ao mesmo tempo, chegava da Europa, egualmente 
formado, José Alvares Maciel, filho do capitão-mór de Villa 
Rica, o qual, depois de se formal' em philosophia, em Coimbra, 
se dirigira a Inglaterra, e ahi se dedicára ás artes e manu
facturas, na intenção de as introduzir no Brazil. 

Os seus conhecimentos de mineralogia foram para elle 
uma grande recommendação, perante o governador e capitão 
general, visconde de Barbacena, que iniciára o seu governo 
II 11 de Julho de 1788, e que tambem sentia inclinação pOl' 
esse genero de estudos, 

Este regresso do Doutor Maciel, ao Brazil, veiu daI' 
alento a ideia da independencia acalentada já em Minas. 

Nessa épocca, estava muito atrasada a cobrança do im
posto do quinto de ouro, e os conspiradores se aproveita
ram do desgosto, que causará ao povo a cobrança forçada 
desse imposto. por meio de uma derrama geral. 

Além de Maciel e de Vidal Barboza, viéram a figurar 
entre os cumplices os conhecidos poetas Claudio Man uel 
da Costa e Ignacio José de Alvarenga Peixoto; sendo tam
bem accusado o desem bargador Thomaz Antonio Gonzaga, 
auctor do poema pastoril,-Marilia de Dirceu, composto 
em estrophes tão naturaes, quanto apaixonadas, 

Mas, desse quadro da Inconfidencia destaca-se, como 
figura principal, e digna de occupar o primeiro plano, o 
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alferes de cavallaria de linha, Joaquim José da Silva Xa
vie.l, O Tiradentes 1 

Os chronistas da épocca o pintam em dois traços: en
thusiasta e indiscreto. 

Podia ser que fossem esses os principaes caracteristicos 
de sua indole, mas o que lhe não podem recusar é honradez 
pe~soall 

Jamais negou o que, nesses tempos de absolutismo. era 
considerado um crime imperdoavel ! 

O Ttradentes era natural do Pom bal, perto de S. João 
d'EI-rei. 

Assim que se resolveu a trabalhar pela causa da liberdade 
de sua patria, nunca mais descançou, começando por son
dar o seu proprio com mandante, moço de 32 annos, o te
nente coronel Francisco de Paula Freire de Andrada. 

Tam bem se dirigiu a Claudio Manuel da Costa e a 
Ignacio de Alvarenga Peixoto. 

Admiravel é a força de convicção, quanda alguem tra
balha por uma causa sancta. 

Ainda hoje a gente pergunta admirada, como é que 
um homem, relativamente ignorante, poude ter coragem de 
tentar obter proselytos, entre homens formados, officiaes 
superiores e clerigos illustrados? 

Entre os ultimos, contava-se o padre Carlos Corrêa de 
Toledo e Mello, paulista, filho de Taubaté, e vigario de 
S. José do Rio das Mortes_ 

AppHcou-se depois á profissão de dentista, na qual 
chegou a ser considerado, provindo-lhe dahi a alcu nha de 
Tiradentes. pela qual passou á historia. 

Cançado de tal profissão, entregou-se ao commercio 
ambulante e se fez mascate, em Minas Novas. 

Não lhe sorrindo a sorte em tt nova caneira encetada, 
resolveu sentar praça na cavàllaria, chegando ao posto de 
alferes, do qual não passol1. 

Achando-se no Rio de Janeiro, onde o seu genio aven
tureiro o fez tentar fortuna, de diversas maneiras; ahi se 
encontrou com o di', Maciel, na occnsião em que este vol-
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tava da Europa e delle recebeu as primeiras inspirações, 
para se lançar na empreza, da qual tinha de ser a victima 
principal. 

Quanto ao seu physico, diz um historiador de nota: 
«Era bastante alto e m~lÍto espaduado, de figura anti

pathica e feio «e espantado.» 
A empreza começou a ter principio de execução, em 

fins de 1788, ou principio de 1789, em casa do tenente 
coronel Freire de Andrada e ahi se discutiu um plano re
volucionario. 

Assistiram á essa reunião, além do dono da casa, os 
padres Toledo e Rolim, o Dr. Maciel e o poeta Alvarenga. 

Nessa occasião tractaram de, caso se realisasse um le
vante, não esperar pelo rompimento do Rio de Janeiro. 

Fallal'am tambem da necessidade de se contar com o 
auxilio de S. Paulo, para levar a effeito o movimento. 

Devia esse começar pelo povo, fraternisando mais tarde 
a tropa. 

Empregariam os maiores esforços, para que se del'l'a-
masse sangue, o menos possivel, respeitando a pessÕa do 
governador e mandando-o escoltado até a fronteira. 

De todos os conjurados, o Ttradentes era o unico que 
acreditava no bom exito da em preza; os seus companheiros 
mostravam-se descrentes, uns; desanimados, outros. 

O alferes Silva X:wier, á custa de grandes saorificios, 
pedindo até dinheiro emprestado, resolveu seguir para o 
Rio de Janeiro. 

Lá, parece que pelo seu enthusiasmo emprudente, de-
scobriu-se, tendo até de se occultar, porque a justiça já o 
procur~va. 

Um dos mais infames denunciantes do plano revolu-
cionario, foi ~) coronel Joaquim Silverio dos Reis, natural 
de Leiria, em Portugal, com mandante de um regimento da 
auxiliares. 

Este homem era tido geralmente por orgulhoso, de 
mau coração e ge:1io altivo. e contava muitos inimigos, por 
haver abusado das protecções que desfructava e se achava 
alcançado para com o Thesouro publico, em consequencia 
de sommas que desviára, em seu proveito. 
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Com a trahição, pensava talvez saldar e5se debito! 
O visconde de Barbacena achava-se no sitio da Ca

choeira, a tres leguas da capital, na casa de campo dos 
governadores, onde preferira fixar residencia. 

No dia 15 de Março de 1789, ahi se lhe apresentou o 
primeiro denunciante, a f&Zel' as suas perfi das revelações. 

Conhecendo-lhe o caracter, e não deixando de pensar 
que na denuncia podia haver espirito de intriga e de ca
lumnia; determinou, como lhe cumpria, em caso tão arris
cado, proceder com criterio, acautellando-se, como si fôra 
certo, tudo quanto lhe diziam. 

Recommendou, pois, ao denunciante o maior segredo, 
ordenou-lhe que, traiçoeiramente se mettesse com os revol
tosos, para estar em dia com as suas resoluções. 

Em seguida, voltou para a capital e dirigiu uma cit'_ 
cular ás differentes cam aras da capitania, suspendendo a 
cobrança do imposto das cem arrobas de ouro! 

Como se vê, estava quebrada a principal arma dos 
conspiradores, que contavam levar o povo, pelo desgosto 
que lhe causava a ganancia do fisco, 

Alguns delles esmoreceram; porém Alvarenga indicou 
que se devia tentar o golpe, porque, desde que disso se 
tractára, era necessario levar avante, sob pena de serem de
scobertos e serem todos considerados culpados, tão culpados, 
como si o intentassem. 

Dessa maneira, emquanto Barbacena procurava obter 
novas informações e se prevenia com forças mais numero
sas, participando reservadamente aO vice-rei Vasconcellos o 
que lhe fÔra revelado, recommendando·lhe que mandasse 
espionar o alferes Silva Xavier; o governador teve quem 
lhe fosse dizer que a suspensão da cobrança do imposto 
fôra uma medida acertadissima, porque prevenira um le
vante ... 

Assim prevenidos, começaram as prisões, tendo sido o 
Tiradentes encontmdo no sotam de uma casa, á rua dos 
Latoeiros, no dia 10 de Maio de 1789. 

Tam bem foram presos o desem bal'gador Gonzaga, pos
to que sempre affil'masse, com visos de verdade, que nunca 
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tomára parte no conluio; o poeta Arvarenga Peixoto, o vi
gario Vigario Toledo e outros. 

Em fins de 1790, installou-se, no Rio de Janeiro, a 
alçada para julgar os réos. 

Desta alçada fazia parte o desenbargador Diniz, conhe
cido por seu po~ma heroi-comico- O Hyssope, e odes 
pindaricas. 

Claudio Manoel da Costa suicidou-se na prisão, muito 
fraco para Suppoltar as torturas do cal'cere. 

A 13 de Abril de 1792, a alçada proferiu o accordam, 
e na conformidade das leis eram condemnados á morte, en
forcados com infamia o Tiradentes, Alvarenga, Freire de 
Andrada, o Dr. Maciel, Abreu Vieira, Vaz de Toledo, Oli
veira Lopes, Vidal Barboza, os dois Rezendes e Amaral 
Gurgel. 

O Tiradentes seria esquartejado, além do mais. 
Como se vê, a propria sentença de codemnação se en

carregou de destacar o Tiradentes ,da téla da inconfidencia. 
Declarado cabeça da revolta, foi o unico que subiu ao 

patibulo, conservando-se firme e resoluto, até o tremendo 
instante! 

Ouviu impassivel a leitura da sentença, de morte e asloiU
miu toda a responsabilidade do que então se chamava um 
crime! 

Parece que elle previa as glorias do martyrio e que a 
sua cabeça, como a dos martyres christãos estava já envolta, 
na a auréola, com que o sagrou a posteridade! 

N o dia 21 de Abril de 1792, ás 11 horas da manhã, 
na praça da Lampadoza, subiu a forca o proto-martyr da 
nossa independencia! 

Toda a tropa estava em armas e postada pelas ruas , 
com as cartucheiras bem providas. 

O acompanhamento foi apparatoso, e a população cu
riosa se apinhava pelas ruas e praças. 

Marchou sereno para o supplicio, e pediu ao carraSCo 
que abreviasse a execução. 

Sabe-se que moneu, como um christão, com olhos fi
t os no crucifixo ! 
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Curvemos-nos, pois, reverentes ante o patibulo do proto
maltyr da nossa independencia! 

O dia 21 de Abril é a Sexta Feira Sancta deste Christo 
da Republica! 

Como elle, carregou Tiradentes com os peccados do 
povo! 

Todos os seus companheiros tiveram as sentenças com
mutadas em desterro; só o nosso martyr subiu ao cadafalso! 

Veneremos, por tanto, como um reliquia sagrada o ma
deiro em que expirou o evangelisador da Republica! 

Com certeza, Aquelle, em cuja imagem sagrada, elle 
fitou o seu derradeiro olhar de moribundo, lhe reservou no 
céo, a corôa d'l immortalidade ! 



CAPITULO XXVI 

l\Iinas de "m'I'o: O Ipanema. 

Ainda me vou hoje, occupar, meu filho, do nosso caro 
Estado de S. Paulo! 

Ja vos narrei as aventuras dos bandeirantes, á procura 
do ouro e do diamante; agora, tractarei do ferro, esse me
tal tão util ao homem. 

Si o ouro e os brilhantes satisfazem á cobiça e lison
geiam a vaidade, o ferro abre o seio fecundo da terra, ex
trahindo della o alimento; e serve tam bem, para defender 
a integridade nacional! 

A espada vale mais que os braceletes; o arado é mais 
precioso que os collares de brilhantes! 

Os antigos se referiam, com o nome de Biraçoiva, a 
um morro de ferro, proximo de Sorocaba, ao qual dá-se, ho
je o nome de Araçoiaba. 

Nas entranhas desse morro, que os antigos diziam con
ter thesouros encantados, ha escondida grande jazida 
de ferro. 

Sabe-se que desde os principios do seculo 17.° se 
haviam lá effectuado pequenas fundiçoes, por Pel'O Fernan
dez Sardinha, FI'. Pedro de Souza, Martim Garcia Lombda 
e outros, e que em 17b5 um Domingos Ferreira Pereira con
seguiu ahi caldear algum ferro. 

Em 1768, associando-se Antonio Lopes de Azevedo e 
o capitão Jacintho José de Abreu, tentaram fundar uma 
em preza, para aproveitar o ferro, tendo por mestre João de 
Oliva de Figueiredo. 

Mas, depois de feitas algumas despesas, não puderam mais 
atinar com a receita para a fusão, e o governador a pedia á 
côrte, enviando amostras do mineral. 
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Consta, egualmente que, pelos annosde 1770, 2lhi se refi
zéra um forno rustico ou biscainho, que produzia diaria
mente quatro arrobas de ft!ITo. 

Em 1788 se offereceram os capitães, mores de Itú e de 
Sorocaba, Claudio da Cunha Oeiras e Vicente da Costa Taques 
Góes e Aranha, a fazer resuscitar nesse morro uma fabrica de 
feno, pedindo o monopolio e isenção dos impostos, por oito 
allnos. 

Dez annos depois em 1798, foi para lá enviado João Man-
so Pereira, e tendo remettido para Lisbôa um vaso de ferro 
coado e Uma porção de aço obtido do ferro da mina, baixou 
a carta régia de 19 de Agosto 1779, ordenando ao conJe 
de Rezende que o dito Manso «habil chimico e metallur
gico com oitocentos mil réis de ordenado, e oitocentos réis 
de ajuda de custo, passasse ao local para proceder a com
pras e demarcações 

Em virtude de taes ordens, passou em 1&00, ao morro 
de ferro, o capitão general de S. Paulo, em companhia do 
coronel Candido Xavier de Almeida, do chimico João Man
so Pereira. 

Estudaram o sitio e concordaram em abandonar a fa
brica velha, fundando uma nova, junto ao rio Ipanema. 

De tudo déram conta ao governo, e as suas propostas 
foram talvez ori,,;em da nomeação de Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada, em 4- de Abril de 1800, para o cargo de in
spector das mir.as e mattas, e que foi ao Ipanema, em 1803. 

O governador de S. Paulo, em officio de 21 de Março 
de 1802, em que respondia á nomeação deste empregado, 
com os elevados vencimentos de um cunto de réis na totali
dade, accrescenta que Manso não era chimico, mas alehi
mista, e que não atinará mais com os ingredientes para 
fundir. 

Martim Francisco, teve egual infelicidade, e desde então, 
nenhum passo mais deu a industria das minas de ferro no 
Brazil, até a chegada do pril'lcipe regente. 

Então, o conde ele Linhares escreveu para Portugal, re
commendando que viessem dahi tres officiaes, que, afim de 
serem empregados cm lr;,balhos metalurgicos no Brazil, ha-
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viam sido engajados por dez annos, entre os mais distinctos 
discipulos das escolas theoricas e practicas de Freiberg. 

E ao mesmo tempo, deu novas ordens, para que, em o 
norte da Europa, se engajassem tambem mestres praticos, fun
didores e de refino. 

O primeiro dos ditos officiaes que partiu para o Brazil, e 
se apresentou ao conde de Linhares, com uma recommenda
ção de Miguel Pereira Forjaz, de 16 de Setembro de 1809, de 
haver servido com muita distinção no exercito do norte, por 
occasião da restauração do reino; foi o joven Varnhagen, en
tão cheio de enthusiasmo, ambição e esperanças. 

Chegado a Portugal, com vinte annos de edade, em 1802, 
ahi fôra empregado na fabrica da foz do Alge, quando, sobre
vindo a invasão franceza, se reunira ao exercito restaurador e 
tivera occasião, como 1.° tenente de artilharia, de tomar parte 
na acção do Vimeiro; de modo que chegava ao Brazil, depois 
de passar pelo baptismo de fogo. 

O conde de Linhares deu a Varnhagen instrucções minun
ciosas, acerca do que devia fazer. 

Com estas instrucções, Varnhagen foi se embarcar, com o 
seu companheiro Martim Francisco, em Sepetiba, donde em 
uma canôa, como a dos indios, se dirigiu pela costa, até Pa
raty e dahi, pela Villa de Cunha a S. Paulo. 

Seguiu logo para a mina de ferro, em Abril de 1810, em 
companhia não só de dito Martim Francisco, mas tambem 
do capitão general Horta. 

N a mina se demoraram tres semanas. 
Varnhagen formou o plano, que se propunha a executar, 

para a fundação do novo estabelecimento. 
Em Maio do mesmo armo, Varnhagen entregou este pla

no ao ministro da guerra, o conde de Linhares, que lhe in
cumbiu de propôr um regulamento, para a creação e explora
ção da fabric.:a, o que elle satisfez, indicando a conveniencia de 
se levantar o estabelecimento por meio de acções, sendo par
te dellas tomadas pelos capitalistas da propia capitania de S. 
Paulo. 

Nesse meio tempo, foi contractado na Suecia um tal Hed-
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bcrg, o qual veiu ao Brazil com uma colonia completa para 
fundições de ferro. 

O conde de Unhares sentiu grande satisfação com a noticia, 
communicando-a logo ao principe regente. 

Por carta régia de 4 de Dezembro de 1810, foi creado 
um estabelecimento montanistico de extracção de ferro 
das minas de Sorocaba, o qual seria dirigido pelo referido 
Hedberg. 

Este individuo, que nada entendia de fabricação de ferro, 
por seus desacertos e genio exaltado, foi substituido por Var
nhagen na direcção do estabelecimento, com grande prazer do 
governo e dos accionistas da fabrica de ferro. 

O novo direçtor tomou conta do estabelecimento, no dia 
21 de Fevereiro de 1815, e poucos mezes se haviam passado, 
quando a junta directora rendeu a Varnhagen os merecidos 
louvores, por sua incançavel actividade e boa ordem, em que 
tudo se encontrava. 

No dia 21 de Outubro do mesmo anno, se lançou a pri
meira pedra dos alicerces de um dos fornos altos. 

Essa pedra encerrava uma medalha, em que se lia em la
tim uma incripção referente ao objecto. 

Em Outubro de 1817, estavam as obras toJas acabadas 
e Varnhagen, vendo que lhe não mandavam certos artifices 
que pedira, obteve licença para ir ao Rio, em quanto as obras 
feitas se enxugavam de todo. 

Na côrte, foi muito bem recebido e animado pelo rei. 
Voltou, pois, ao Ipanema, resolvido a tentar as expe

riencias, mesmo sem os artifices que não chegavam. 
Por isso, no dia 1.0 de Novembro de 1818, o ferro fun

dido num dos fornos altos, corria liquido e candente pelos re
gos, e se ia coalhar nas fôrmas de tres enormes cruzes, que 
talvez ainda existam na visinhança do estabelecimento. 

A maior das tres cruzes, de mil e tantas libras de peso, 
foi conduzida em procissão e collocada no alto do morro pro
ximo. 

Tendo dado ao estabelecimento a elasticidade que enten
deu, pediu uma licença em 1822, e se retirou para a Europa, 
a visitar seus velhos paes. 
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Pouco depois de 7 de Abril de 1831, foi considerado de 
todo demittido do serviço imperial. 

A fabrica, com a retirada de Varnhagen, foi arrastando 
vida ingloria, até que um ministro da guerra mandou arran
car o machinismo e mudai-o para Matto Grosso, acompanha
do de todo o pessoal, inclusive muitos escravos da nação, 
que nessa épocca os possuia como os particulares. 

Depois de desmontado o estabelecimento, assim permaneceu 
até que um homem habilitadisimo, ao que se dizia, o major Joa
quim de Souza Mursa, assumiu a direcção da fabrica. 

O major Mursa estudára mineralogia na AlIemanha, e 
todo o mundo o julgava na altura do cargo. 

Alli permaneceu elle, por espaço de vinte annos, tendo 
realisado melhoramentos de certa importancia. 

Com a proclamação da Republica, o major Mursa, então 
já coronel, foi escolhido para fazer parte do primeiro governo 
Frovisorío de S. Paulo, sendo depois, eleito deputado a Con
stituinte, pelo nosso Estado. 

Velho e cheio de achaques, pouco tempo depois fallecia 
no Rio de Janeiro, de volta do Rio Grande do Sul, sua terra 
natal. 

Mau fado ou incapacidade das minas, o certo é que nun-
ca mais produziu coisa que se apreciasse! 

Em ferro, importamos de tudo; desde as fechaduras das 
portas de nossas casas, até os trilhos e locomotivas das nos
sas estradas de ferro ! 

Si o Ipanema possuisse as jazidas inexgottaveis de que 
fallava o velho Varnhagen, alli nos poderíamos provêr de 
tudo! 

Ultimamente, porém, provou-se que as minas são pobres 
e que a sua exploração seria prejudicial aos cofres publicos, 
que alli têm fundido sommas incalculaveis, em pura perda! 

Parece que o governo federal tomou a resolução de aban
donar a fabrica, para não gastar mais dinheiro, sem resul
tado. 

Fez bem? 
Só o futuro o poderá dizer. 
Entretanto, se argumentarmos com o passado, sempre des

astroso, podemos dizer que fez bem! 
10 





CAPITULO XXVII 

Monções de CU~'abú 

Ouvi failar, no collegio, vovô, que aqui em S. Paulo, um 
pintor estava fazendo um quadro que representava os monções 

de Cuyabá. 
Que historia de monções é essa? 
- Meu filho, vou te explicar o que isso é, visto que 

representa um dos factos mais cara:.:teristicos da historia do 
Brazil, ou ainda !TIelhor da historia de S. Paulo. 

Effectivamente, o nosso grande pintor Almeida Junior, 
aqueIle ituano tão modesto, quanto talentoso, que te mostrei 
uma vez no antigo theatro S. José, é o auctor desse quadro. 

Quero que fiques sabendo que Almeida Junior é um pin
tor paulista, até a raiz dos cabellos. Antes de se atirar a 
grande empreza de um quadro hic:;torico, de assurnpto genui
namente paulista, empreza., em nada superior, ás suas forças; 
outros quadros, de costumes, tinha já elIe pintado, escolhendo 
para assumpto, os nossos caipiras, em suas variadas moda
lidades. Ora, é o derrubador de malta,' ora são os caipi
ras negaceando,' ora, a amollaçllo interrompida,' ora, o pi
cando fumo . .. 

Em todos estes quadros, o viver paulista é apanhado 
em flagrante; as figuras, estllo fallando, nos quadros do 
pintor ituano. Ao fitar-se a téla, a gente se lembra de ter 
visto os originaes, á porta de uma venda de estrada, ou no 
terreiro de um sitio de S. Paulo. 

Almeida Junior enceta agora o quadro historico; de pro
porções mais vastas, de maior numero de figuras, e, por con
seguinte, de maior movimentação. 

Tenho fé, em que eHe se ha de sahir da empreza, tão 
bem como das outras; e desde já, te prometto meu filho, que 



- 1~4 -

logo que se annuncie a exposição do quadro do pintor nosso 
com provinciano, eu te levarei a vel-o, explicando-te o assum
pto que o inspirou. 

- Porque vovô me não conta, já esse assumpto? 
Vou satisfazer 3. tua justa curiosidade, e depois, poderás, 

por ti mesmo admirar a obra de arte, sem auxilio estranho. 
- Bem, vovô; eu lhe vou prestar uma religiosa atten-

ção. 
- Chamavam-se luOI/çiJes, ás expedições que de S. Pau

lo, st: faziam para Matto Grosso, pelo rio Tietê e outros. E
ram, em realidade, esquadrilhas de canôas que, por conta do 
governo, ou de particulares, para lá se dirigiam, com intuitos 
commerciaes; ou com o fim de transportar pessoal e muni
ções de guerra. 

A primeira destas monções partiu de Araritaguaba, hoje 
cidade de Porto Feliz, no anl10 de 1715, levando, a seu bor

do o conde de Azambuja, D. Antonio Rolim. 
A partida foi, no dia 5 de Agosto do dicto anno, depois 

da Missa, que elle ouviu, com toda a sua comitiva. Acaba
da a Missa, a companhia de dragões salvou com tres descar
gas a Nossa Senhora da Penha, invocação da egreja da fre
guezia. 

Na primeira canôa, ia embarcado o conde, só; na segun
da, dois missionarias; na terceira, os officiaes de sala com o 
secretario; na quarta, o capitão com metade da companhia. 

Havia outras canôas ele carga, em numero de dezeseis, 
pertencentes ao rei e ao conde. Nas canôas dos soldados, iam 
vinte, em cada uma. Por aqui se vê o tamanho respeitavel 
de seu bôjo; porque além dos vinte soldados, ainda havia os 
remeiros e muita carga, como cunhetes de bala e pederneira 
(as espingardas eram então de pedra; isto é não se usavam 
as espoletas) e a roupa precisa para o caminho. 

O viajante precisava tambem de se munir de redes e 
mosquiteiros, sem o que era impossível dormir naquelles sertões, 
em razão do excessivo calôr e das nuvens de mosquitos, que 
se abatem sobre os corpos humanos, para se saciarem em 
seu sangue. A expedição constava de cento e noventa ho
mens, e tinha de durar cinco mezes. 
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Para supprir a falta de mantimentos, levava tres canôas 
pequenas, chamadas de montaria, as quaes iam na frente, 
para pescarem, caçarem, longe do ruído que fórmam a tropa e 
a tripulação. 

Quando chegavam ao rancho, era geralmente, com duas 
horas de sol, as quaes eram aproveitadas, na caça e na pesca. 

Ao desamarrar das canôas, do porto de Araritaguaba, 
(Porto Feliz) os dragões salvaram outra vez a Nossa Senho
ra, com tres descargas e marcharam as canôas, levando todas 
as bandeiras á popa, com as armas reaes. 

Este primeiro rio é o Tieté, muito cheio de cachoeiras, 
com o fundo todo de pedras. 

Nas cachoeiras difficultosas, iam os pilotos adiante, em 
canôas pequenas, para as examinarem. 

Duas leguas a baixo do porto, está a celebre cachoeira, 
denominada Abarémanduaba, que quer dizer lembrruzly'a do 
P{/dre, porque é de tradição que alli escapára, milagrosa· 
mente, da morte o Padre Anchieta. 

Extraordinaria era a abundancia de peixe e de aves aqua
ticas, além da caça em ambas as margens do caudaloso rio, 

Do rio Tieté, passaram os expedicionarios para o Para
ná, do qual o heté é amuente. Depois Je quatro dias de 
viagem por este rio-mar, entraram no rio Pal'do, 5umma
mente trabalhoso para os pilotos e remeiros, porque é preciso 
subir a varas, com muito custo, pela violencia da corrente. 

Só nesse rio, tiveram de passar 54 cachoeiras! 
As margens deste rio são campinas muito largas, com 

capões de matto de distancia em distancia, onde ha muitas 
perdizes. 

Ao sahir do rio Pardo, as canôas são puxadas por ter
ra em carros, e de noite, em razão da violencia do sol. Isto 
é o que se chamava 7.Hlraçtio. A distancia a percorrer é de 
duas leguas, até CamuPllá1'l, que fica exactamente, na serra 
que divide as aguas dos rios que tinham navegado, daquelles 
em que iam entrar. 

A fazenda de Cal1Ulplld11 ficava á margem de um peque-
no rio, do qual tomava o nome. Havia lá sempre milho, fari
nha, feijão, arroz, porcos e vaccas, para abastecer as expedi
ções. 
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AUi, se embarcaram, de novo, navegando 00 pequeno rio 
Camapuan, aguas abaixo, com grandes perigos, visto que o 
rio é muito cheio de paus, e de raizes de arvores das margens. 

Dahi a alguns dias, passavam para o rio Cochim, cuja 
navegação é tambem aguas abaixo. 

Este rio é mais largo e, por tanto, menos perigoso. 
Do Cochim, passaram ainda para o Taqua1"y, bastante 

largo e que dá muitas voltas e ha, em suas margens, muita caça 
de pello, porcos do matto, veados e capivaras. Depois, nave
garam pelo rio Paraguay e, finalmente, pelo Cuyabá. 

No anno de 1826, ainda havia monções para Cuyabá. 
No Tomo XXXVIII, da Revista do Instituto historico e 

geographico do Brazil, publicada no anno de 1875, encontra
se a descripção da partida de uma dessas monções, cu;<> 
resumo, aqui te darei. 

Nessa épocca, residia em Porto Feliz, onde exercia a clini
ca, o notavel brazileiro Fraocisco Alvares Machado de Vas
concellos, o mesmo que mais tarde foi deputado geral e en
viado do governo imperial, para tractar da pacificação do Rio 
Grande do Sul, na revolução de 1837. Esta expedição era 
a do consul da Russia, que, por conta de seu governo, anda
va fazendo explorações e estudos, no centro da America do
Sul. 

Quem escreveu esta narrativa, foi o sr. Hrecules Floren-
ce, cidadão francez, nascido em Monaco, e que ia como de
senhista da commíssão. Este sr. Florence, mais tarde, casou
se com a filha de Francisco Alvares, de cujo consorcio teve 
muitos filhos, que ainda hoje vivem, no município de Cam
pinas e nos circumvisinhos. 

Em segundas nupcias, casou-se com a notavel educado
ra, exma. sra D. Carolina Florence, que dirigiu até pouco tempo 
um collegio de meninas, em Jundiahy. 

Desse segundo consorcio, ainda teve muitos filhos, dos 
quaes alguns residem, hoje, nesta capital, entre os quaes o 
medko oculi::.ta \talyba Florence, o professor de piano ma
estro Paulo Florence e o dr. Henrique Florence, engenheiro, 
auctor de uma notavel descoberta: a applicação do microsco
pio ao exame dos cristaes de rocha. Elle e os seus irmãos 
estudaram na Allemanha. 
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Para conservar, por assim dizer, o sabôr da épocca, vou abrir 
o volume da Revista e te vou lêr as proprias palavras do nar
rador' 

«Acompanhados de Francisco Alvares, sua familia, o ca
pitão-mór e o juiz, dirigimo-nos para o porto, onde se acháva 
o vigario paramentado com as suas vestes .sacerdotaes, afim 
de abençoar a viagem, como é costume, e rodeado de grande 
numero de pessôas que vieram assistir ao nosso embarque. 
O; parentes e os amigos se abraçavam e se despediam uns dos 
outros. Dissemos adeus á mulher e á filha de Francisco Alva
res e com este amigo que quizera vir comnosco até os ulti
mas lagares povoados da margem do rio, tomámos lagar nas 
canôas. Romperam então da cidade salvas de mosquetaria, 
correspondiJas pelos nossos remadores e, ao som desse 
alegre estampido, deixámos as praias, onde tive a felicidade 
de conhecer um amigo, de conviver com gente boa e affavel 
e de passsar vida simples e tranquilla. 

Na primeira canôa, iam o sr. consul e uma moça allemã 
que elle trouxera ultimamente do Rio de Janeiro: na segunda, 
os snrs. Riedel, Taunay, Hasse e Francisco Alvares. 

O snr. Rubzoff e eu occupavamos o batelão, dentro de 
uma barraca tão pequena que não podiam os estar, senão sen
tados ou deitados. Acompanhavam-nos mais dois batelões e 
uma canoinha, além da que mencionei atrás, embarcações que, 
á ultima hora, nos viramos obrigados a comprar, por causa 
da grande bagagem que levavamos. Do mesmo modo fôra 
reforçada a equipagem. Cada can\\a, com excepção das me
nores, tinha arvorada a bandeira da Russia. 

O guia, um ajudante do piloto, um proeiro e sete rema
dores compunham a tripulação da embarcação do consul, a 
qual designarei pelo nome de PerOí.HI, corrupção da palavra 
índia ipéro'va, como chamam á arvore cujo tronco servira pa
ra a construcção. O ajudante do guia, um do piloto, Um 

proeiro e seis remadores formavam a equipagem do segundo 
barco, chamado Cllimbó, modificação do legitimo vocabulo in
digena Chi11lbouva. 

O piloto, um proeiro e quatro remadores iam no batelão. 
O resto da gente, caçadores, criados e escravos do con-
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sul remavam nos batelões e canoinhas, em numero, todos el
les, de 16. 

A ordem da marcha era a seguinte: na frente, a canôa 
do consul, logo após o Cltimbó; em seguida, o batelão onde 
eu estava, depois os barcos menores, formando o todo uma 
monção de sete embarcações. 

Passámos por diante do jardim da casa de Francisco 
Alvares. Na base de um rochedo, haviam estendido um grande 
lençol branco, em que quatro pedaços de panno vermelho figu· 
ravam as canhoneiras de uma fortaleza. No alto, fluctuava 
uma bandeira de paz, destacando-se por entre a fumaça das 
salvas de mosquetaria da cidade, e foguetes do ar, que, unin
do-se aos que partiam de todos os pontos da cidade, eram 
immt:diatamente correspondidos pela nossa tripulação. 

Depois um de quarto de legua de viagem, vimos-nos na ne
cessidade de aprôar. As canôas estavam por demais carrega
das, pelo que mandou Francisco Alvares buscar ainda um ba
telão, que recebeu o excesso do peso. 

A' legua e meia da cidade, já sobre a tarde, fez-se pou
so (acampamento ou alta em terra para passar a noite). Em 
vista da curta distancia, Francisco Alvares propôz-nos voltar 
ao povoado. Acceitámos eu e os snrs. Riedel e Taunay. Con
seguidas, por emprestimo, umas cavalgaduras, eis-nos em ca
minho, mas, como era noite cerrada, perdemo-nos, o que fez 
com que chegassemos á casa, já fóra de horas. Novos abra
ços e a mais viva alegria. Mal pudémos dormir, e pela ma
drugada voltámos ás canôas, quando iam partir. 

No dia 23, não navegamos mais do que uma legua, por 
havermos parado num sitio (casa) chamado Itaguaçava, pro
ximo á cachoeira do mesmo nome. Mandámos a nossa gen
te cortar grandes varas no matto, não só para as manobras 
necessarias e difficeis nas descidas de rios, como tambem para 
puxar as canôas, quando subissem os o Pardo, Paraguay, S. 
Lourenço e Cuyabá. 

Haviamos já então passado por diante dos rochedos ta· 
lhados a prumo, chamados Ita1thaeJl, denominação indigena 
que quer dizer: pedra que falta. 

Como se sabe, foi a nympha Ecl1t> para sempre condem-
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nada a não repetir senão as ultimas syllabas do que ouvisse: 
parece que aqui vém gozar de mais liberdade. Pelo menos 
contam que, na épocca do descobrimento dos portuguezes, po
dia ella repetir 14 sylJabas, mas o tempo, desaggregando as 
rochas que lhe constituiam a voz, a mergulhou em completa 
mudez. Aos nossos gritos, nada respondeu a infeliz. 

Descemos, a 25, o rio e, depois de uma legua de viagem, 
parámos num sitio, onde deviamos receber mantimentos. 

Em quanto jantavamos, tivemos a agradavel surpreza de 
vêr chegar a mulher e a filha de Francisco Alvares, e mais 
o snr. Grêle, suisso de nacionalidade, e pessôa cuja compa
nhia nos fôra sempre grata na cidade de Porto Feliz, a duas 
legua da qual tinha sua morada. Partimos algumas horas de
pois da chegada desse novo contingente, e, para dar logar ás 
senhoras, Riedel, Grêle e eu montámos a cavallo, e por terra 
caminhamos duas leguas, até a cachoeira de Pirapóra. 

Vimos casas, aqui e acolá, e sitios em geral cultivados. 
Chegaram as canôas e abicaram acima da cachoeira afim. de 
transpôl-a no dia seguinte, pois a tarde já ia cahindo. Fomos, 
mais abaixo, ter á vivenda de uma D. Francisca, onde nos 
receberam muito amavelmente. Até agora, a viagem é um 
verdadeiro passeio. A companhia é numerosa e as senhoras 
vêm nos acompanhando. 

Atravessa-se com dia um bello paiz, e á tarde acolhemo
nos as habitações, cujos moradores esperam por nós e nos 
dispensam todos os favores da hospitalidade. Alegria, tambem 
não faltava. 

Na manhã seguinte, chegaram alguns amigos de Ytú, 
que voltavam a nos vêr. Quanto prazer! 

Transpuzemos a cacheira dos Ptlões e, antes do meio 
dia, alcançámos a freguezia da Santissitna Trindade, as
sente á margem esquerda. Veiu-nos receher o com mandante, 
que nos fez as honras da sua casa. Depois desta povoação, 
não se encontram mais moradores.» 

E assim continúa a viagem, quasi com as mesmas pe
ripecias, que a que já foi narrada. 

Estas viagens fluviaes a Cuyabá continuaram, até pelos 
annos de lS36, mais ou menos, em que terminaram, ou 
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por que aS febres intermittentes dizimassem as tripulações; 
ou por que se abriram communicações, mais faceis e mais 
rapidas, pelo Rio Prata. 

Estas communicações se tornaram mais frequentes, de
pois que os paquetes a vapor sulcaram as aguas do Paraná 
e do Paraguay, matando definitivamente as monções histo
ricas. 

Nota: 

Depois de redigido este capitulo, realisou-se a exposi
ção do quadro de Almeida Junior. 

Em um barracão, armado ao lado direito do viaducto, 
no angulo formado pelao ruas do Paredão e Barão de [ta
petininga, foi essa obra artistica admirada, de Dezembro de 
1897 a Maio de 1898. 

O auctor deste livro escreveu, no Commercio do São 
Paulo, um artigo, em que fazia uma ligeira apreciação do 
notavel quadro. 

Como então, lamenta elle que a grande téla, de assum
pto genuinamente paulista, ainda niio figure no Museu do 
Ypiranga. 



CAPITULO XXVIII 
Indel}endeu(>ja do Ih'azil: O l'piJ'auga 

Hoje, para mim, é dia de grande gala, meu filho. 
Tenho de me occupal' de um dos episodios mais inte

ressantes da úda de nossa nacionalidade: a independencia 
do Brazil. 

E tendo sido o nosso caro Estado o berço da indepen
dencia, eu me sinto jubiloso ao tractal' desse grandioso facto. 

Tu ja foste yisitar o monumento do Ypiranga, porém, 
ainda não sabes o que recorda aque1le palacio, em cuja 
construcção se dispenderam milhares de contos! 

Pois, bem; foi para perpetuar esse acontecimento histo
rico, que se construiu aquelle grandioso edificio. 

A fonte, de que dimanou, não foi muito pura, porque 
teve suas nascentes no panno verde das roletas! 

Eu queria que aquelle monumento fosse erguido, ú 
custa de uma suhscripção nacional! 

O grito do Ypiranga não aproveitou só aos paulistas, 
e, por isso a nação inteira tinha obrigação de concorrer com 
donativo~, afim de se eternisar, no bronze, a memoria de 
um facto auspicioso, por q ualq uer face que o considere
mos. 

O monumento do Ypimnga, triste é dizeI-o, foi eleva-
do, á custa de 10tel'Í.ls! ! ! 

E a ultima, nem correu! 
Os papalvos que compraram bilhetes, estão, até h~ie, 

no desembolso do dinheiro, que de bôa fé, dispenderam. 
Foi um enormissimo COllto do 7-'ig({l'io, passado ú cre

d ulidade publica! ... 
A principio, ninguem atinava com o fim a que se po

dia destinar aq uella custosa fabrica, para alli atirada na 
collina esteril do Ypiranga ! 
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E~te, ou aquelle curioso, que lá ia a imirar os rendi
lhados do frontão, ou a columnata do interior, muito natu
ralmente interrogava a si mesmo: para que servirá isto? 

Pareceu então um erro a fôrma, pela qual se procurou 
concretisar um acontecimento de nossa historia politica. 

Porque se não tinha antes erigido uma estatua ou uma 
simples columna, um obelisco ou coisa similhante? ! ... 

Mas, um palacio, grandioso, e sem prestimo ... 
Afinal, appareceu alguem com uma certa dose de bom 

senso, que utilisou o ... Masthodonte, mandando lá reco
lher o... casco do Museu Sertorio, doado generosamente 
ao Estado de S. Paulo, pelo benemerito capitalista mineiro, 
o sr. Paula Mayrink. 

Ao menos assim, acharam um destino util para o ca
sarão, que estivera condemnado a ser o abrigo dos morce
gos e dos urutús das circumvisinhanças ! 

Por isso é que, hoje, a mocidade, que alli vai em vi
sita, póde admirar o grandioso quadro de Pedro Americo, 
recordando a scena da independencia. 

O primeiro imperador do Brazil está alli representado, 
no momento de soltar o celebre grito: independencia OH 

morte! 
Na primeira vez que lá formos, á vista da tela, eu te 

hei de explicar, mais desenvolvidamente, o facto. 
Num lampejo de patriotismo, tambem houve quem se 

lembrasse de comprar alguns dos admiraveis quadros do 
pintor nosso comprovinciano, o sr. Almeida Junior, e lá os 
collocasse. 

Como inicio de um futuro Louvre, já não está mau ... 
Faço votos, para que continuem; e desde já conjuro os 

legisladores da minha terra, a comprarem o quadro, que o 
mestre ituano pintou, Monções de CUYàbá, o qual deve fi
gurar alli. 

Esse quadro representa um facto genuinamente paulista, 
porque se passava á beira do Tieté, o nosso patrio rio 1 

Para que o Museu tenha para mim uma importancia 
real, basta-me vêr alli aquella opulenta collecção de armas 
e IItensilios indigenas. 
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Para que o palacio tive"se tido um fim proveitoso, 
basta que abrigue, em seu bojo, o quadro de Pedro Ame
rico, as télas de Almeida J uior, e as armas dos nossos seI, 
vagens! 

Absolvo, em parte, a roleta, da peça que pregou ao 
nosso l'atriotismo I 

Porém, entremos eh' materia, que não é já sem tem

po' " 
Após as ve!1eidades de independencia, manifestadas na 

capitania de j'vlinas Geraes, no fim do seculo passado, nunca 
mais se apagou esse desejo do coração dos brazileiros. 

O despotismo portuguez, procurava, por todos os meios, 
reprimir a expansão da colonia, supprimindo até as fabricas, 
que aqui se haviam estabelecido! 

Tendo os portuguezes do reino conseguido a volta de 
D. João VI para a Europa, e proclamado o regimen con
stitucional, as Côrtes de Lisbôa adoptaram, contra o Brazil, 
uma politica diametralmente opposta áquella, que sempre 
o rei havia seguido. 

D. João VI impulsionára muito o progresso do Bra
zil, pela creação de muitas instituições, que ainda existem, 
como o banco do Brazil, a typographia nacional e outras. 

As Côrtes, na execução de uma politica suffocante, vo
taram a suppressão das escolas e tribunaes superiores, orde
naram a dissolução do governo central do Rio, a revocação 
do principe D. Pedro e procuraram quebr1ir a unidade bra
zileira, ligando directamente cada provincia á metropole, 
apezar da opposição dos deputados de varias provincias, 
principalmente dos de S. Paulo, Rio, Bahia e Pernambuco; 
tendo á sua frente Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Ma
chado e Silva e Vilella Barboza, mais tarde tarde marquez 
de Paranaguú, e Luiz Coutinho. 

A desunião das provincias fôra obtida, em parte, pela 
installação das juntas provinciaes. 

A auctoridade do regente em breve se circumscreveu 
ao Rio de Janeiro, e ás provincias centraes e meridionaes. 

Os decretos das Côrtes acabaram por produzir um mo
vimento quasi geral em favor da autonomia brazileira, que 
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a principio julgavam poder conciliar com a união dos dois 
reinos, por meio da creação de um Parlamento, com séde 
no Brazil. 

A 9 de Janeiro de 1822, D. Pedro respondeu á uma 
representação do povo do Rio de Janeiro e de S. Paulo, 
declarando que ficaria no Brazil, obrigou as tropas portu
guezas, que se quereriam oppôr a essa solução, a se embarcar 
para Portugal, e formou um llOVO ministerio, com José Bo
nifacio de Andrada e Silva, que, alguns mezes mais tarde, 
chamou para juncto de si a seu irmão Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada. 

Acceitou, em seguida, o titulo de - Defensor perpetuo 
do Brazil - e, a conselho de Ledo, então chefe do partido 
liberal no Rio, de Cunha Barboza e de José Clemente Pe
reira, convocou para o Rio uma Assembleia Constituinte. 

Nesse tempo, o principe regente estava de viagem, aqui 
em o nosso Estado! 

Um correio expedido do Rio, por José Bonifacio, o 
alcançou na collina do Ypiranga, entregando· lhe cartas que 
annunciavam discussões tempestu0sas nas Côrtes de Lisbôa, 
e varias decisões tomadas por essa Assem bleia, especial
mente a que ordenava proces~o contra os membros do ga
binete do Rio de Janeiro. 

Era tempo! 

O principe não hesitou mais; e alli mesmo, no local 
em que se ergue, hoje, o monumento, soltou elle o grito 
de-Indepettdencia ou morte, que se propagou peio Brazil 
todo, com a rapidez da electricidade! 

Estava, pois, fundada uma nova nacionalidade, no seio 
fecundissimo do Novo Mundo! 

Nesse dia, mais um astro fulgurante brilhou no Céo 
da nossa patria ! 

O memoravel dia-7 de Setembro de lH22, ficou sen
do para os brazileiros o primeiro dia de festa nacional, 
excedido, unicamente, pelo dia-13 de :\Iaio de 1888, data 
da libertação dos escravos! 

A 7 de Setembro, um povo declarava a sua indepen-
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dencia, mas conservava em seu seio uma raça opprimida ! 
O branco se libertava, para escravisat" o negro! 
Por isso é que eu te digo, meu filho, que o 13 de Maio 

é maior do que o 7 de Setembro! 
Só em 1888, o Brazil foi verdadeiramente livre! 
Aquelles grilhões que o indio symbolico quebrava, nas 

festividades de 7 de Setembro, não passavam de uma-figura 
de rhetorica, para illudir os papálvos ! 

Um povo que tinha escravos, não podia aspirar á liber
dade !. .. 





CAPITULO XXIX 
n. .·cd.'o I: o 7 dc Ab.'iI. 

o reinado do imperador Pedro I foi muito agitado, 
Era natural que, sendo elle o fundador do Imperio, ti

vesse de luctar contra difficuldades de seu primeiro estabe
lecimento, além do despeito dos portuguezes do reino, que 
viam escapar -lhe a preza. 

:\1as o seu pulso era rijo; e de tudo triumphou, como 
has de ver. 

Pena foi q ue a sua ed Llcação politica niío fosse das mais 
perfeitas, e que o seu caracter voluntario"O o lançasse no 
plano inclinado do despotismo, o que deu causa á sua ab
dicação forçada, como todos sabem. 

Proclamada a independencia do Brazil, convinha elimi
naI o elemento portuguez que não adherisse. 

Assim foi que as tropas portuguezas tinham sido obri
gadas a abandonar Pernambuco, desde 1821, quasi um anno 
antes da proclamação offieiaI da independencia. 

Na Bahia, o general l\ladeira, tendo ás suas ordens um 
grande exercito e L:ma numerosa esquadra, resistiu por mui
tos mezes ao sitio dos brazileiros, dirigidos a principio pelo 
general Labatut, e mais tarde por José Joaquim de Lima 
e Silva. 

Foram repellidos dois ataques dos portuguezes; um 
contra as po-.;ições de Pirajá, a 8 de No\'embro de 1822; 
outro, contra a ilha de Itaparica, a 6 de Janeiro de 1823. 

A miseria era já grande na cidade, quando a esquadra 
brazileira, sob o com mando de lord Cochrane, chegou para 
bloquear o porto. 

A 2 de Julho, l\'1adeira embarcou-se para Lisboa; mas 
uma parte dos transporte!O que conduziam suas tropas, foram 
capturados pela esquadra imperial. 

11 
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Os portuguezes que occupavam as cidades de S. Lui7-
do Maranhão e do Pará, fizeram a sua submissão, a chega
da de alguns navios de lord Cochrane, a 28 de Julho e a 
11 de Agosto de 1823. 

No Rio da Prata, o general portuguez Macedo, sitiado na 
cidade de Montevideo, pelo general Carlos Frederico Lecór, 
que commandava os brazileiros, capitulou a 18 de NO\"em
bro. tendo assistido á derrota de seus navios, em um ataque 
á divisão naval brazileira, que fôra bloquear o porto. 

O ministerio Andrada, que por sua energia prestou 
grandes serviços a causa da independencia, rigorosamente per
seguiu todos os que eram suspeitos á monarchia e a união 
das provincias; supprimiu, de facto, todos os jornaes da 
opposição; processou e desterrou um certo numero de li
beraes, entre os quaes Ledo, eleito deputado á Constituinte, 
Cunha Barboza e José Clemente Pereira. 

Na constituinte, que se reuniu a 3 de Maio de IH2~, 

essa politica de compressão foi censurada por varios de
putados. 

A 2 de Julho, o ministerio sofft'ia um revez na eleição 
da Mesa da Assemblea e dois dias depois, a Relação do 
Rio de Janeiro absolvia os criminosos politicos da capital. 

Tendo o 1m perador manisfestado o desejo de mandar 
suspender os processos politicos en S. Paulo, os Andradas 
apresentaram a sua demissão, sendo organizado o ministerio 
Carneiro de Campos, marquez de Caravellas, a 17 de Julho 
de 1823. 

Mas a discussão do projecto de Constitução arrastava-se 
pesadamente, a opposição crescia de dia em dia e a maio
ria decidiu, contra o votu do ministerio, que todas as leis 
votadas pela assembléa seriam promulgadas, sem a sancção 
do imperador. 

Tendo sido restabelecida a liberdade da imprensa, va
rios jornaes de opposição começaram a excitar o odio da 
população contra os naturaes de Portugal, que tinham adhe
rido a imdependencia. 

Como acabas de vê!', meu filho, eram os antecedentes 
do natiVt:5mo, que se manisfestou em nossos dias. 
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As se~sõcs de Constituinte se tornaram tempestuosas, e 
Pedro I. formando um novo ministerio com Vilella Barboza, 
marquez de Paranaguá, decretou a dissolução da Constitu
inte, a 12 de Novembro de 1823, medida já aconselhada 
por José Banifacio de Andrada e Silva, o qual então oppo
sicionista, por sua vez foi desterrado, em companhia de 
seus irmãos e de alguns de seus partidarios. 

Contam que o palacio, em que funccionava a Consti
tuinte, foi cercado pela artilheria; e que Antonio Carlos, o 
velho, ao passar em frente das peças, voltadas para a en
trada do edificio, re!'peitosflmente se descobrira, dizendo: 
Respeito muito as bocca!> de vossas excellencias. ! 

Em seguida, o imperador Pedro I, preparou com auxi
lio de seu conselho de Estado, em que figuravam homens 
de estatura de Carneiro de Campos, Vilella Barboza, Maciel 
da Costa, Carvalhü e 1\1e110 e outros, um proje to de Con
stitu.ção, que foi submettido á apreciação das municipalidades. 

Entre as cam aras do nosso Estado, que foram ouvidas 
a esse respeito, figura a da cidade de Itú, que teve a hom
briJade necessaria, para propôr algumas emendas, redigi
das, como eu tive occasião de saber, pelo padre Diogo 
Antonio Feijó, mais tarde regente do Imperio. 

A tradição tam bem affirma que não foi estranho ao pro
jecto o eximio orador sagrado FI'. Sampaio, que fez os seus 
primeiros estudos, aqui em S. Paulo, no convento dos Fran
ciscanos, antes de ser convertido o seu claustro, na Faculda
de de direito de S. Paulo. 

As camaras municipaes do paiz, certamente por sugge-
stões do governo, pediram a adopção desse projecto, indepen
te da reunião de uma segunda Constituinte. 

Em virtude de tal pedido, a Constituição foi jl\l'ada 
a 25 de Março de 1824. 

Pouco tempo depois, a 12 Julho, rebentou uma insur
reição republicana e federalista, nas provincias do norte, de 
Pernambuco, do Ceará, exactamente no momento em que 
uma expedição portugueza estava se preparando contra o 
BraÚl. 
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Essa revolta foi promptamente reprimida, nos °mezes 
de Setembro e Outubro, pelo general Francisco de Lima Oe 
Silva e pelos partidarios da ui1ião. 

Em Pernambuco, os unionistas eram dirigidos por Paes 
Barreto, nomead0 marquez do /{ecife. 

Dezeseis revolucionarios, entre os quacs o celebre Frei 
Canéca, foram condemnados e subiram ao patibulo. 

Depois de muitas difficuldades, vencidas pela tenacida
de do novo governo, a independencia do Brazil foi reco
nhecida pelo governo portuguez, pelo tractado de 29 de Ag%
to de 1825, em consequencia da mediação da Inglaterra, e 
graças aos conselhos de Canning. 

Na Banda Oriental, rebentou uma revolução, organiza
da por Lavalleja, em Buenos Aires, no anno de 1825. 

Depois da constitução do imperio, a Banda Oriental foi 
incorporada ao Brazil, com o nome de provincia Cis~,latina. 

Os brazileiros, que lá haviam deixado um fraquissimo 
corpo de tropas, começaram por uma victoria insignificante, 
em Arbolito: mas logo uma grande parte de sua cavallaria 
foi derrotada, em uma surpreza, no Rincão, e no combate de 
Sarandy, ferido imprudentemente por Bento Manuel Ribeiro 
e Bento Gonçalves, contra todo o exercito dos Uruguayos 
revoltados. 

Os brazileiros ficaram, desde então, reduzidos ás pra-
ças de Montevidéo e da Colonia do Sacramento, declaran
do o governo de Buenos Aires esta provincia incorporada ao 
tenitorio da Republica. 

A esquadra brazileira começou as hostilidades, pelo blo
queio das costas de Buenos Aires. 

O almirant~ argentino Brown foi derrotado pelo almi
rante brazileiro Rodrigo Lobo, a 9 de Fevereiro de 1826, 
soffrendo em seguida perdas muito importantes, ao atacar a 
Colonia, defendida pelo general l\lanuel Jorge Rodrigues. 

Nesse mesmo anno de 18:.!6, varias refregas se déram 
no mar. 

Em terra, o general brazileiro marq uez de Barbacena, 
tendo atacado com forças inferiores o exercito do general 
Alvear, foi derrotado na batalha de Ituzaingo, ou do Passo 
do Rosario, em 20 de Fevereiro de 1826. 
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Ainda hoje existem, na cathedral de Montevidéo, as ban
deiras que foram tomadas ao exercito brazileiro, nessa me
moravel batalha. 

Tambem ha lá uma rua de Ituzaingo, como que para 
recordar o que elles consideram um assignalado triumpho! 

Essa passageira victoria foi devida ao accaso, ou melhor, 
á incapacidade do nosso general! 

Bem se vê que um exercito orzental, derrotando o bra
zileiro é ... impossivel! 

Dahi a pouco, o almirante brazileiro Pinto Guedes, ba
rão do Rio da Prata, alcançava .:ontra Brown a victoria de 
Monte Santiago, a 7 de Abril desse anno. 

Essa guerra que, pelos erros do governo e dos generaes. 
se tornára impopular no Brazil, terminou pela convenção de 
27 de Agosto de 1828, assignada por mediação da Inglaterra. 

O Brazil e a Argentina renunciaram á provincia que 
disputavam, e lá crearam a republica Oriental do Uruguay, 
a qual o Brazil teve de defender, mais tarde, contra a ambi
ção do dictador Rosas. 

Por morte de D. João VI, em 1826, o impel'ador 
D. Pedro I se tornára tam bem rei de Portugal. 

Outorgou uma carta con'stitucional a esse reino, depois 
se apressou em abdicar a nova corôa, em favor de sua filha, 
D. Maria II. 

As camaras brazileiras, creadas pela Constituição, reu
niram-se pela primeira vez, em 1826, e durante todo o rei
nado de D. Pedro I, a opposição, composta de liberaes 
monarchistas, partidarios do parlamentarism o inglez, de 
alguns federalistas republicanos. achou-se em maioria na 
Camara dos deputados. 

Faziam-se então no Brazil os primeiros ensaios do 
systema representativo, e si o imperador era moço, inexpe
riente e impetuoso, póde-se tambem dizer que os partidos 
e a imprensa tinham ainda a sua educação politica a fazer. 

O ministerio que estava no poder, desde 1823, o do 
visconde de S. Leopoldo que lhe succedeu em 1827, com_ 
punham-se unicamente de senadores, ou de homens não 
pertencentes ao Parlamento. 
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A 20 de Novembro de 1827. o imperador formou, afinal, 
um ministerio parlamentar, com o deputado Pedro de Araujo 
Lima, que foi marquez de Olinda; mf.S D. Pedro I, tendo 
exonerado o ministro da guerra, em consequercia da revol
ta de alguns regimentos estrangeiros do Rio, revolta que 
foi energicamente suffocada; os deputados, que faziam parte 
do ministerio, déram a sua demissão. 

Dois dos membros mais influentes da Camara, Costa 
Carvalho e Vasconcellos, tendo recusado organizar um novo 
gabinete, essa missão foi confiada ao derutado José Cle
mente Pereira, a 15 de Junho de 1828; e por isso os liberaes 
o abandonaram immediatamente. 

Este ministerio e o de Paranaguá que lhe succedeu, 
em 4 de Dezembro de 1829, encontraram viva opposição na 
Camara _e na imprensa. 

A chegada da esquadra franceza do barão Roussin, en
viada pelo rei Carlos X, para reclamar alguns navios fran
cezes que os brazileiros tinham capturado durante o blo
queio do Prata; e a necessidade em que se achou o governo 
de obedecer á essa intimação, causara'm grande mal Bt:' im
perador e augmentaram consideravelmente a irritação po
pular. 

A revolução de 1830, em França, veiu apaixonar a opi
nião, e a quéda de Carlos X foi festejada, por toda a parte 
no Brazil, no meio do maior regosijo publico. 

Muitos jornaes, recentemente creados, no Rio e nas pro
vincias, começaram a prégar, uns o federalis1110; outros, a 
Republica, 

Nas eleições de 1830. estes dois partidos fizeram triu111-
phar muitos dos 5eus candidatos. 

Em 1831, foram creados no Rio, quarenta e quatro 
jornaes novos. 

Para a população pouco densa da capital, nessa época, 
era muita coisa e só o fermento politico o póde explicar. 

Todos os ministros, todos os senadores que se 1110-
stravam dedicados ao imperador, eram apontados COIl'O par
tidarios do absolutismo. 
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o jornal Aurora Fluminense, fundado em 1827, pOI' 
Evaristo da Veiga, era o mais influente e a melhor redigida 
de todas as folhas da opposição. 

A 19 de Março de 1831, D. Pedro I, cujo maior de
feito éra ter nascido em Portugal, tentou governar com um 
ministerio liberal. 

Mas os odios entre brazileiros e portuguezes eram já 
muito vehementes nessa época, para que a concordia se 
estabelecesse. 

Tendo os portuguezes feito manifestações imperialistas, 
degeneraram ellas em conflictos sangrentos, nas ruas da capital. 

Então, o imperador formou um gabinete composto só 
de senadores, o gabinete Paranaguá. 

Rebentou, então, um movimento popular, apoiado pelo 
b~ndeamento de uma parte das tropas. 

Reclamavam a reintegração do ministerio demittido, 
isto a 6 de Abril de 1831. 

Cançado de tanta opposição, e desejoso de ir á Europa, 
sustentar os direitos de sua filha, contra seu irmão D. Mi
guel, D. Pedro I, que, dias antes havia manifestado a seus 
conselheiros de Estado a resolução de abdicar, não quiz 
ceder aos revoltosos. 

Abdicou, pois, em favOI' de seu filho, a 7 de Abril de 
1831 e partiu para a Europa, onde conseguiu estabelecer o 
governo constitucional e assegurar o throno á sua filha, D. 
Maria II, após uma lucta, na qual tomou parte pessoal
mente. 

D. Pedro I do Brazil e !}edro IV de Portugal, falleceu 
em lB34, com trinta e seis annos de edade. 

Ficava no berço, com cinco annos de edade, aquelle 
que se havia de chamar D. Pedro II; o qual inaugurou um rei
nado tão longo, como cheio de peripecias, que terminaram 
pela proclamação da Republica e consequente banimento dos 
então, unico monarcha da America! 





CAPITULO XXX 
D. Pedro II: seu .'einado. 

Em geral, a historia se abstem de tractar dos aconteci
mentos eontemporaneos, porque não tem bastante isenção de 
animo, para se conservar no terreno da justiça. 

Ora, meu filho, em relação a ti eu estou fazendo de his
toria, ou melhor de historiador! .. 

Ja te disse, e agora t'o repito, que me estou esforçando, 
por me affastar do terreno escorregadio da politica; e mesmo, 
em se tr:.ctando de uma criança, como tu, ella seria comple
tamente descabida. 

Entretanto, por dever de chronista fiel, eu precisarei de to
car nessa mat~ria, como simples narrador; sem deixar transpa
recer as minhas sympathias, aliás conhecidas dos homens do 
meu tempo. 

O reinado do segundo e ultimo imperador do Brazil, foi 
tão longo, quanto agitado. 

Quando seu pae o imperador Pedro I, abdicou a corôa, 
elle tinha apenas cinco annos de edade. 

Essa criança, pois, foi mais a tutellada do povo brazileiro, 
do que do patriarcha da independencia, o venerando José Bo
nifacio, o velho 1 

Referem as chronicas do tempo, que as despedidas da im
peratriz, madrasta do imperador menino, foram tocantes, e 
que ella, suffocada em lagrimas, entregára a criança á gene
rosidade do povo brazileiro. 

Essa expectativa não foi illudida, até... 15 de Novem
brs de 1889! 

Durante a menoridade do imperador, o Brazil foi gover
nado por uma regencia, até o anno de 1840. 

A primeira regencia era de tres membros: Carneiro de 
Campos, Vergueiro e Lima e Silva. 
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Esta regencia foi provisoria, e durou s6, até 17 de Junho 
de 1831. 

Lima e Silva, Costa Carvalho e Braulio Muniz compo
zeram a regencia definitiva, que se prolongou até 12 de 
Outubro de 1835. 

Após a promulgação do Acto Addicional, de 1835 a 1840, 
houve um regente unico. 

Foi esta uma das époccas mais tormentosas do governo 
do Brazil. 

Os partidarios do federalismo e os reaccionarios, partidarios 
do D. Pedro I, revolucionaram as provincias e varias vezes 
tentaram depôr o governo da regencia. 

Mas o deputado padre Diogo Antonio Feijó, nosso iIIustre 
comprovinciano, occupando a pasta da justiça, energicamente 
suffocou as revoltas no Rio de Janeiro. 

A's tropas indisciplinadas, que se haviam aproveitado dos 
maus exemplos de seus commandantes, e as quaes elles não 
podiam mais conter, elle oppôz a guarda nacional, creada por 
lei de 18 de Agosto de 1831; aos chefes federalistas, Evaristo 
da Veiga oppôz a «Socíedade Dejéusora, vasta organização 
que teve uma grande influencia, na marcha dos acontecimentos 
politicos do Brazil. 

Em 183-1-, a Constituição foi reformada, sendo Feijó eleito 
regente do imperio, que elle governou, desde 12 de Outu
bro de 1835. 

Antes da sua eleição, o Ceará fôra pacificado em 1832, em 
consequencia do combate de Missão Velha; e Pernambuco, em 
H~35, graças a intervenção do bispo Perdigão. 

O Regente Feijó, por sua vez, conseguiu restabelecer a or
dem no Pará, por acto de energia do general Andréa, em 1839. 

Mas, no Rio Grande do Sul, a 20 de Setembro de 183:>, 
rebentava a famosa guerra dos farrapos, que durou dez annos. 

Os seus intuitos eram francamente republicanos e separa
tistas. 

O chefe ostensivo dessa revolução, era Bento Gonçalves, o 
terrível gaúcho, que fez frente ao imperio, por um tão largo 
período. 
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Nella egualmentefiguraram o bravo David Canavarro, Net
to e outros muitos. 

Tambem lhe prestou o concurso do seu braço, sempre ao 
serviço de liberdade dos povos, o celebre caudilho italiano 
Garibaldi, o qual, até a sua morte, foi um admirador enthusi
asta dos cossacos do Quarahim ! ... 

Essa revolução só terminou, pela submissão do imperio 
ás condições impostas pelos galtchos riograndenses! 

A morte de D. Pedro I, então simples duque de Bragança, 
em Lisbôa, a 24 de Setembro de 1834, occasionou a transfor
mação dos partidos politicos brazileiros. 

O maior numero dos restauradores se reuniram á opposição 
parlamentar, que se formou em 1836, nas fileiras do partido 
liberal monarchista. 

Essa fusão deu origem ao partido, que desde então to
mou o nome de conservador, e que triumphou nas eleições 
de 1836. 

Feijó demittiu·se, a 19 de setembro de 1837, e confiou a 
regencia ao chefe da opposição, Pedro de Araujo Lima, que 
foi marquez de Olinda. 

De 1836 em diante, a historia politica do Brazil se resume 
na lucta entre os dois grandes partidos constitucionaes, o 
liberal e o conservador. 

Em 1840, por iniciativa de opposição liberal, declara-se a 
maioridade do imperador. 

Em 1842, rebenta a revolução de S. Paulo e Minas, com o 
intuito de se oppôrem ás leis consideradas tyrannicas; e em 
18-l8, rebenta outra, em Pernambuco, promovida ainda pelos 
deputados do partido liberal dessa provincia. 

Foi a ultima revolução, tentada no Brazil, durante O 

imperio. 

A praça de Montevidéo, unica que obedecia ao governo 
da Republca do Uruguay e estava sitiada, desde 1842, por um 
exercito argentino, com mandado pelo general Oribe. 

Em 1851, o marechal Caxias, á frente de vinte mil bra
zileiros, e Urquiza, á frente do exercito de Entre-Rios, invadi
ram o territorio da Republica do Uruguay, emquanto a es-
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quadra brazileira, commandada pelo almirante GrenffeIl, amea
çava Buenos Aires, e protegia a passagem do exercito aIliado. 

Oribe capitulou e GrenfeIl passou as baterias de Tonelero, 
no rio Paraná, marchando contra Buenos Aires o principal 
exercito dos aIliados. 

A batalha de Monte-Caseros, a 3 de Fevereiro de 1852, 
pôz termo á tyrannia de Rusas, o qual durante vinte e tres 
annos opprimíra os povos do Prata ! 

O dictador argentino, expulso do paiz, refugiou-se na In
glaterra, onde ainda viveu largos annos. 

No anno de 1850, por iniciativa do grande ministro Eu
zebio de Queiroz Coutinho Mattoso Camara,. votou-se a lei de 
4 de Setembro, que extinguia o trafico de africanos. 

Este foi o primeiro passo, dado na luminosa estrada que 
conduziu ao seu termo a brilhante jornada de 13 de Maio de 
1888. 

Em 1862, houve a questão ingleza, promovida pela arro
gancia do ministro Christie. 

A perda de alguns navios dessa nacionalidade, nas cos
tas do Rio Grande do Sul; e cujo carregamento, diziam, fôra 
roubado pelos habitantes da costa; e a prisão de alguns offi
ciaes de sua marinha, que tinham procedido inconvenientemente , 
em terra; foram causa de um ultimatum e do aprisiona-
mento de navios brazileiros, dentro da bahia do Rio de Janeiro! 

O governo brazileiro, unanimemente apoiado pela nação, 
sahiu-se galhardamente dessa questão, que foi, afinal, resolvida, 
favoravelmente para nos, pelo rei dos Belgas, Leopoldo I, es
colhido como arbitro. 

Em 1865, rompe a tremenda guerra do Paraguay, que 
formará o assumpto de uma palestra especial. 

Essa campanha só terminou, em 1870. 
Em seguida, começa a propaganda abolicionista,. gloriosa

mente rematada, a 13 de Maio de I tl88. 
Em 15 de Novembro de 1889, fechou-se o reinado do 

brazileiro honrado e patriota, que governou este paiz, por espaço 
de quasi meio secul0 ! 

Não quero entrar na apreciação desse facto, porque per
tence á politica hodierna, e as paixões ainda estão rr.uito ex
altadas, para que possa eIle ser julgado, com a imparcia
lidade que deve ter o historiador. 

Volvamos antes, para a epopéa do Paraguay! 



CAPITULO XXXi 

A pale!:tra de hoje, meu filho, versará sobre a epopéa 
do Paraguay, escripta com a ponta da espada brazileira. 

Bem sei que ha uma certa escóla, que préga doutrina 
opposta á opinião geral, sobre esta campanha. 

Essa escóla, felizmente restricta entre nos, acha que a 
guerra do Paraguay foi uma carnificina de irmãos, promo
vida pela barbaridade brazileira! ... 

A morte de Lopez foi um assassinato, conmettido pelo 
exercito Brazileiro, ás margens do Aquidaban; e toda es
sa lucta gigantesca de cinco annos, não passou de um 
attentado contra a liberdade de um povo americano! ' ! ... 

E para que O povo brazileiro pudesse offerecer uma re
paração ao PO\'O paraguayo ultrajado, pelo exercito e mari
nha brazileira; propuzeram que se entregassem os trophéos 
daquella campanha, figurando no primeiro plano a corren
te que interceptava a passagem do rio Paraguay, em frente 
das formidaveis baterias de Humaytá! 

Pouco faltou, para que não propuzessem a abertura de 
uma subcripção nacional, para indemnisar os paraguayos 
sobreviventes ou os orphams, daq uelles q ue o cannibalismo 
brazileiro exterminou; penitenciando-se o Brazil, em San 
]ttsto, do clime imperdoavel de ter vingado a sua honra ul
trajada e a vida de seus filhos, violentamente arrancada pelo 
despota da Assumpção! 

Attende, e comprehenderás, com a intuição da tua edade, 
q ue o Brazil não podia proceder de outra fórmr •. 

A republica do Paraguay, por antipht'ase, era de origem 
hespanhola e povoada pelos missional'lOs jesuitas, dessa na
cionalidade. 
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Governada pelo systema de compressão usado por 
elles nas suas missões; esse povo não passava de um pu
pillo da Com panhia. 

Passando do estado selvagem, para o de uma theocra
cia ferrenha, era esse um typo social, digno de um estudo, 
que se faz já esperar, por demais. 

Habituados esses gual'anys á uma obediencia passiva, 
hcilmente se deixaram dominar pelos aventureiros que de
lles se quizeram servir, como os famosos Dr. Francia, 
Lopez I e Lopez I I . 

Tractarei do ultimo, pois que foi o que nos declarou 
essa guerra tão injusta, quanto prolongada. 

Havia já muito tempo que Francisco Solano Lopez se 

preparava para fazer a guerra ao Brazil. 

Nesse intuito, mandou vir da Europa abundante mate
rial de guerra, que depositou em differentes pontos do paiz, 
e engenheiros e operarios, para os seus arsenaes. 

Organizou tambem uma esquadra respeitavel e um 
exercito numeroso. 

Ao nos declarar a guerra, as suas forças de terra subi
am a mais de oitenta mil homens! 

Quando se julgou preparado, externou velleidades de es
tabelecer o equilibrio da Prata, para talvez macaquear a Napo

leão III, com a sua estulta pretenção de equilíbrio europeu! 

Dizem que chegou a sonhar com um imperio, no Pra
ta, e com a alliança matrimonial, na unica familia imperial 
da America. 

Dissipadas, ao que parece, as fumaças de seus loucos 
projectos, a féra volveu á furna e aguçou as garras! 

No anno de 1864, o Brazil estava em lucta com a 
Republica Oriental do U ruguay, por causa do mau tracta
mento dos subditos brazileiros, residentes em territorio 
oriental. 

A missão Saraiva, apoiada pela esquadra do almirante 
Tamandaré, não teve outro fim, a não ser obter a repara· 
çãO desses attentados. 
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Nada tendo, puis, u Brazil com ° dictador do Paraguay, 
estranhou muito, quando este inesperadamente nos declarou 
a guerra, 

Querendo um pretexto para romper as hostilidades, 
aproveitou-se do primeiro que encontrou, e protestou contra 
a invasão do terrítorio oriental, pelo nosso exercito, 

Para dar mostras de quem era, e quaes os seus intui
tos na campé1.nha que ia começar, praticou um acto de 
pura pirataria, aprisionando, em plena paz, o paquete brazi
leiro j}farque::o' de Olillda, a cujo bordo ia o presidente da 
da provincia de Matto Grosso, coronel Carlos Carneiro de 
Campos_ 

Em Agosto de J 864, chegou a Assumpção o novo 
ministro brazileiro, Vianna de Lima, barão do Jaurú, e 
conheceu immediatamente a má vontade do dictador. 

Mas o que realmente lhe causou pasmo, foi o facto 
de receber, em 1.0 de Setembro, o protesto de 30 de Agos
to, expedido pelo ministro paraguayo Berges, com o in
admissivel principio de que a segurança e a paz do Paraguay 
ficavam ameaçados, com a entrada do exercito brazileiro, 
no territorio oriental. 

O ministro brazileiro respondeu energicamente, á nota 
paraguaya dc 30 de Agosto. 

Após esta violenta troca de notas, o nosso governo de
via tomar todas as cautelJlIs, com um inimigo astuto e que 
estava só á espera de um pretexto, por mais futil que pare
cesse, para romper as hostilidades. 

Entretanto, com a boa fé que sempre caracterisou a 
nossa politica internacional, fez seguir para Matto Grosso 
o Marque;:; de Olinda, que a 10 de Novembro do mesmo 
anno fundeava, no porto de Assumpção. 

Esse paquete pertencia a uma companhia brazileira de 
navegação e levava, como já te disse, a seu bordo, como 
passageiro, o novo presidente daquella provincia, Carneiro 
de Campos. 

No dia 11 desse mez, o paquete levantou ferro e se
guiu para seu destino, que era a cidade de Cuyabá; mas 
o dictador Lopez mandou perseguil-o pelo vapor de guerra 
Tacuary, pertencente á flotilha paraguaya. 



- 172-

Trinta milhas, rio acima, () paqude foi alcançado, sendo 
aprisionado e conduzido para Assumpçãu, onde chegou na 
madrugada do dia 13 desse mez. 

o. nosso ministro, sem perda de tempo, lavrou ener
gico protesto, contra similhante selvageria, tornando o go
verno de Assumpção responsavel por essa violencia inljua
lificavel, e pediu os seus passaportes. 

o.s passaportes foram entregues ao ministro, com a 
resposta de que não restituiam o paquete; prohibindo, ao 
mesmo tempo, o governo paraguayo aos navios mercantes, 
surtos no porto, de receberem a seu bordo o ministro bra
zileiro. 

Era manifesto o intuito de conservar o nosso ministro, 
em Assumpção, em caracter de refem de guerra! 

Felizmente, achava-se na capital do Paraguay o mi
nistro norte-americano \Vasburn, que logo conferenciou com 
Lopez, convencendo-o da loucura praticada, com a detenção 
de um plenipotenciario. 

Com receio dos Estados Unidos, Lopez consentiu que 
um navio paraguayo transportasse a legação brazileira a 
Buenos Ayres. 

Todos os outros passageiros e tripolantes do Jl;/arque::; 
de Olinda, foram encarcerados em terra e morreram de 
maus tratos. 

o. coronel Carneiro de Campos morreu de miseria e 
desgostos, a 4 de Novembro de 1867, em Passo-I'ocú. 

De Buenos Ayres, o ministro brazileiro expulso dizia 
ao seu governo: «Tenho firme convicção de que o Brazil 
inteiro se erguerá para lavar esta affronta.» 

E o ministro acertou, o Brazil se ergueu, como um 
só homem, e pelo braço invicto dos volu ntarios da patria, 
lavou essa mancha. 

Foram estas as causas da guerra do Paraguay, e não 
podiam ser mais justas. 

Não conheço uma unica nação no mundo, a Abyssinia 
inclusive, que deixasse de apagar similhante macula. 

A perlidia de um des!,ota sanguinario, em relação a um 
nossO compatriota, investido das funcções de presidente de 
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uma provincia só podia ser castigada exemplarmente, como o 
foi, nas margens do Aquidaban. 

Mil vidas que tivesse tal monstro, e ainda não bastariam 
para satisfazer ás victimas que clamavam por justiça! 

Ves, pois, que a nossa terra não podia seguir outro 
rumo! 

O mais elementar sentimento de dignidade pessôal, es
tava apontando o caminho a seguir. 

Um despota desse quilate, só reduzido a impossibilidade 
de fazer o mal ! 

Venham agora os inimigos da guerra do Paraguay e nos 
digam si o Brazil, á vista do latrocimio do lIi({1"!llle:, de 
Olinda devia ir beijar as mãos do cacique paraguayo, 
e lhe pedir que. .. roubasse o resto de nossa marinha mer
cante; e impossibilitasse a administração de nossas provincias, 
pelo aprisionamento systematico dos nossos presidentes! 

Talvez assim... não tivessem os precisão de restituir oS 
despojos .... 

Mas, passemos aos voluntarios da patria ! 





CAPITULO XXXII 
Explosão do palr'iotislllo : O 7.° de Volunlarios 

I-aulistas. 

o ministro brazileiro, em Assumpção, fez justiça aoS sen
timentos patrioticos do povo brazileiro. 

O decreto do governo, creando batalhões de Voluntarios 
da patria, encontrou écco em todos os recantos do Brazil. 

Não houve um logarejo que não desse o seu voluntario! 
A superficie do nosso paiz, sem exaggeração, apresentava 

o aspecto da Europa, no tempo das cruzadas: as estradas 
estavam cobertos de turmas e turmas de voluntarios, que par
tiam para as ca!Jitaes de suas provincias, a se apresentarem 
aos respectivos governos. 

Ao passarem pelas povoações, que lhes ficavam no ca
minho, eram recebidos com flores e acclamações, ao som do 
hymno nacional, cujas notas vibravam de um modo estra
nho! 

Posso te affirmar, meu filho, pois que sou contemporaneo 
dessa guerra, que nunca mais o nosso cantico patriotico roo 
causou a impressão dessa épocca. 

Essa musica inspirada traduzia verdadeiramente os sen
timentos de um povo inteiro. 

Não havia dissensões, porque ninguem mais conhecia a 
linha divisoria dos partidos politicos. 

Havia um unico- pensamento, e uma unica vontade: vin
gar a honra nacional ultrajada! 

Aqui, em S. Paulo, para logo começaram a chegar do 
interior da provincia, as turmas de voluntarioso 

Membros de todas as classes sociaes se alistaram, nas 
fileiras dos defensores da dignidade nacional. 

Notavam-se, entre a briosa milícia, representantes das 
primeiras familias da provincia. 
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o quartel do batalhão, que teve a numera'ião de-7.o de 
Voluntarios-foi no edificio da Correcção, no bairro da Luz. 

O edificio não estava ainda occupado pelos sentenciados, 
e lá ficaram os nossos bra\'os perfeitamente accommodados. 

Todos os dias faziam exerci cio , achando-se dentro em 
pouco, promptos para entrar em campanha. 

Quando o numero de praças attingiu ao ponto exigido, 
o batalhão teve ordem de marchar, e se foi encorporar ao 
exercito em operações, contra o dictador do Paraguay. 

Este corpo, pelo, seu garbo e disciplina, foi sempre o or
gulho dos paulistas. 

O primeiro combate, em que os nossos valentes compro
vincianos tomaram parte, foi o de 10 de Abril de 1866. 

No Rio Paraná, encontra-se uma ilha quasi circular, de 
pequeno, perimetro, plana, coberta de vegetação rasteira, a 
qual chega a desapparecer, quando ha grande enchente do rio. 

Essa ilha desconhecida, sem nome, tornou-se o theatro de 
um combate lendario, em que tomou parte activa o nosso glo
rio 7.° de voluntarioso 

O exercito brazileiro acampára na margem esquerda, 
achando-se na margem opposta o inimigo, que uma vez viera 
já surprehender as nossas forças, no proprio acampamento. 

Os paraguayo~, com as baterias do seu acampamento e 
com as do forte de Itapirú, metralhavam o acampamento dos 
nossos, respondendo-lhes a esquadra, cujos tiros, por duas ve
zes, abateram, do poste em que estava il(ado, o estandarte da 
dictadura paraguaya. 

Essa ilha foi occupada, para facilitar a passagem do nos
so exercito, para territorio do Paraguay. 

Dias antes, para lá embarcára uma commissão de engenhei
ros nossos, os quaes déram principio aos trabalhos de forti
ficação, que num instante surgiu da macéga. 

O nosso invencivel 7.°, sob o com mando do tenente co
ronel Francisco Joaquim Pinto Pacca, fez parte da guarnição 
da ilha. 

Foram elles, os soldados paulistas, os que primeiro pisaram 
territorio inimigo I 

Occupada essa posição, em frente do inimigo, reconheceu 
este logo a necessidade de nos desalojar desse ponto. 
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Para a execução desse plano, o inimigo enviou contrá 
a ilha, ás 4 horas da madrugada de 10, uma expedição de 
mil e duzentos homens, da melhor gente do seu exercito, e 
cento e oitenta e seis praças de degoladores, para investir a 
ilha, e tomar e aniquilar a sua guarnição. 

Favorecida pela escuridão da noite, e pela da cerração que 
se levantára do rio, a força paraguaya desembarcou e pro
curou envolver a nossa linha fortificada, fazendo avançar os 
soldados pelos flancos. 

Os brazileiros, presentindo os paraguayos, correram aos 
seus postos e travou-se encarniçada lucta. 

O com mandante geral das forças brazileiras, o hel'oico 
Villagran, Cabrita. subiu As trincheiras, e comprehendendo o 
plano do inimigo. mandou que o nosso valoroso 7.°, em 
companhia de outras forças, occupasse o centro! 

Occultando-se os paraguayos, na macéga que cobre a ilha, 
para evitarem os tiros de fusilaria que partiram das nossas 
trincheiras, o tenente-coronel Cabrita ordenou uma carga de 
bayonetas. 

O combate então assumiu um aspecto medonho. I 
Os brazileiros avançavam de armas empunho, desappa

recendo em breve o espaço que separava os guerreiros. 

A terra ficou ensopada do sangue dos inimigos, os quaes 
apezar de terem combatido com grande tenacidade, tiveram de 
recuar, precipitando-se muitos nas aguas do rio. 

Alguns conseguiram galgar as canôas, e outros morreram 
afogados. 

Villagran Cabrita manifestou a maior energia, durante o 
combate, dirigindo o ataque com sangue frio, e grande habi
lidade. 

Ao amanhecer, a lucta ainda continuava, quando o com
mandante do vapor Henrique Martins, Jeronymo Francisco 
Gonçalves, deixou o ancoradouro em que estava a 3.n divisão 
da esquadra e se interpôz entre a ilha e o forte, e perseguiu 
debaixo do fogo de duas baterias occultas no matto, não só 
as embarcações inimigas que vinham com reforços, mas tam
vem as que fugiam para a outra margem. 
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A's 6 horas da manhã, estava acabado o combate que 
tinha durado duas horas. 

Os brazileiros recolheram como trophéos mais de sete
centas espingardas, grande numero de espadas, quatorze ca
nôas, sendo muitas outras arrastadas pela correnteza do rio, 
com os cadaveres dos que haviam morrido dentro delIas. 

O inimigo deixou no campo da batalha seiscentos e qua
renta e dois mortos, além dos que pereceram nas canôas e 
afogados no rio. 

Entre os prisioneiros, contava-se o capitão João Romero, 
chefe da expedição. 

Os brazileiros perderam cento e quarenta e nove homens. 
Do n05SO destemido 7.0 de voluntarios, morreram doze 

praças e foram feridos um capitão, um tenente coronel e trin
ta soldados. 

Declarada victoria, romperam no acampamento os mais 
delirantes vivas á nação brazileira! 

Vi11agran Cabrita recolheu-se a uma pequena embarcação, 
entre a ilha e o acampamento brazileiro, e estava dictando ao 
seu secretario a ordem do dia que devia commemorar o feito que 
o immortalisára, quando uma bomba, disparada do forte, pe
netrou na embarcação e o matou instantaneamente, decepando 
as pernas do seu secretario alferes W oolf. 

A embarcação afundou-se, assim como um pequeno vapor, 
em que alguns officiaes o tinham vindo saudar. 

Os dois heróes foram sepultados na margem esquerda do 
Par.aná, sendo collocadas algumas pedras sobre as suas se
pulturas. 

Tambem lá tiveram de ficar muitos dos nossos paulistas, 
cujas ossadas hão de alvejar ao clarão da tua; como bran
queiam as que ficaram espalhadas em Tuyuty, e outros pontos. 

Foi no combate de IOde Abril de 1866, que a bandeira 
dos voluntarios paulistas recebeu o baptismo de fogo! 

Tu has de ter visto, em a nossa Cathedral, essa preciosa 
reliquia das nossas glorias. 

Todas as vezes que lá entrares, olha para aquelle pedaço 
de panno, amareUecido mais pelo fumo das batalhas, do que 



- 179-

pelo perpassar do tempo, e considera que elle symbolisa o he
roismo dos nossos comprovincianos! 

Foram os descendentes legitimos dos bandeirantes que a 
hastearam, na ilha da Redempção e nas outras batalhas dessa 
longa e mortifera campanha ! 

Aquillo é um lábaro sagrado, em cujas dobras palpitam 
as tradições do heroismo paulista! 

Descobre-te, meu filho; todas as vezes que olhares para 
esse penhor sagrado ! 





CAPITULO XXXIII 
o combate na,'al do Uiachuelo 

o combate naval do Riachuelo, ferido entre a esqua
dra brazileira e a paraguaya, foi uma das paginas mais bri
lhantes dessa epopéa de cinco annos, conhecida em a nossa 
chronologia, pelo nome de guerra do Paraguay. 

O Brazil, com a imprevidencia que sempre caracterisou 
os seus governos, ao se romper essa tremenda campanha, 
não tinha exercito, não tinha marinha, não tinha nada! 

Nesse primeiro encontro com os navios paraguayos, só 
os prodigios de valor dos nossos heroicos marinheiros, fo
ram os q ue puderam su pprir a fragilidade das nossas em bar
cacões, 

, Os encouraçados que, mais tarde, serviram para forçar 
as formidaveis fortificações de Humaytá, foram construidos, 
ás pressas, em os nossos arsenaes; ou encommendados, ur· 
gentemente, para a Europa. 

Tendo o dictador paraguayo se apoderado de COI'rien-
t<1S, territorio da Republica Argentina, essa victoria o exci
tou a tentar um ataque á esquadra brazileira; feito que lhe 
asseguraria a preponderancia em Corrientes e Entre-Rios, 

Tinha eBe a seu favor a artilharia e a fusilaria do ge
neral Robles, para coadjuvar os esforços da sua esquadra. 

Sabia, além disso, que a força naval brazileira, toda 
composta de navios de madeira, nem pelo numero de em
barcações, nem pelas boccas de fogo, era superior á esqua
dra paraguya, que dispunha, nas baterias fluctuantes, de 
poderosas machinas de guerra. 

A 8 de Junho de 1865, partiu Lopes para Humaytá, 
a bordo do Taquary. 

Na comitiva, iam os vapores Paraguary, I....~urey, Jejuy, 
IPorá, Salto Oriental, Rio E/anca e Paraná, levando tro
pas escolhidas. 
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No dia 9, á tal'de, chegou a Humaytá, e no dia 10 as
sistiu a cavallo, dos barrancos de Humaytá, ao embarque 
das tropas de com bate. 

Confiou o com mando da expedição :lO vice-almirante 
Meza, tendo por immediato o com mandante Cabra1. 

A fróta paraguaya contava oito vapores de guerra, ar
mados com 41 peças e sds baterias fluctuantes, com 6 
peças; e levava dois mil e quinhentos homens, entre mari
nheiros e soldados. 

Não contente com essa força, o dictador mandára pre
paraI' nas barrancas do Riachuelo, onde queria offerecer 
combate á nossa esquadra, baterias com 22 peças e 2.000 
homens de infanteria, commandados pelo coronel Bruguez. 

Ordenou ao com mandate Meza que, ao romper do dia 
II, entrasse no Paraná e descendo o rio, á toda força, pas
sasse em frente de Corrientes e da esquadra brazileira, até 
que do Riachuel0 avistasse o signnl convencionado com o 
coronel Bruguez de estar já prompta a sua bateria. 

Nessa occasião, deveria virar de bordo e, subindo o rio, 
romperia nutrido canhoneio contra os nosso~ navios, de 
maneira a collocal-os em posição de receber o fogo das 
baterias de terra. 

Partiu, pois, a esquadra paraguaya, rebocando seis de 
seus vapores e outras seis baterias fluctuantes. 

A esquadra brazileira constava da Amazonas, com a 
insignia do chefe Barroso; da Jequitinhol1ha com a insignia 
do chefe de divisão Gomensoro; da Belmonte, da Mearim, 
da Beberibe, da Parnahyba, da Ypiranga, da Iguatemy e 
da Araguary, com 59 peças, 1113 marinheiros e soldados 
de marinha, 1174 praças do exercito; ao todo 2297 homens, 
dos quaes 145 officiaes de mar e terra. 

Os nossos navios estavam então fundeados ao lado do 
Chaco, á egual distancia da cidade de Corrientes e das bar
rancas do Riachuelo. 

A esquadra estava de fogos abafados, não podendo no 
curto espaço de tempo, que medeiou entre o apparecimento 
dos navios inimigos e a sua passagem para baixo, levantar 
ferro e interceptar-lhe o transito. 
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Mas o fogo dos nossos navios foi tão l;apido e certeiro, 
que o chefe Meza, quando virou aguas acima, julgou con
veniente abrigar-se sob as baterias de terra. 

O almirante brazileiro resolveu ir ao encontro do ini
migo, para o que seguiu logo a Belmonte, commandada 
por Joaquim Francisco de Abreu, indo com ella a fragata 
Amazonas, :1l1vegando successivamente os outros navios 
brazileiros na esteira da Amazonas. 

A esquadra inimiga, tendo disposto convenientemente 
as suas baterias fluctuantes, auxiliadas pela de tena, e pela 
fusilaria, recebeu os navios brazileiros com um fogo medo
nho e nutrido. 

Os nossos correspondiam com a maior energia; mas, 
por infelicidade, a corveta jequitillhonha encalhou, desde o 
principio, recebendo em cheio o fogo da bateria de terra á 
qual respondia com vigor; cessando o fogo contra esse na
vio, unicame,lte com o cahir da noite. 

Repellindo valentemente duas abordagens do inimigo, 
tão avariada e inutilisada ficou, que foi abandonada pela 
guarnição, no dia 13. 

A Parnahyba, postada no centro da linha do combate, 
fazia um fogo terrivel por ambos os lados, quando foi abor
dada por tres navios inimigos, o Paraguary, que põz fóra 
de combate, o Taquary, Salto e logo depois o Marquez 
de Oltnda. 

14 haviam saltado para o convez da Parnahyba mais 
de cem paraguayos, e começavam a acutilar a guarnição, 
quando veiu em seu auxilio a fragata Amazonas, trazendo 
a seu bordo o heróe desta jornada, o invicto Barroso! 

Vendo o com bate q uasi perdido, por uma inspiração de 
genio, que nos momentos criticos como este salva as mais 
compromettidas causas, elle converteu em esporão a pôpa 
de seu navio, e dando successivas bicadas nas embarcações 
inimigas, decidiu da sorte da peleja! 

Num abrir e fechar de olhos, metteu a pique tres navios 
paraguayos, o Jejuy, o Malquez de Oltnda e, finalmente, 
o Salto I 
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Desta maneira, livrou a Parananyba dos seus barba
ros assaltantes. 

O Taquary, o ultimo dos atacantes, comprehendendo 
a genial manobra, pôz-se a pannos, antes que o bico da 
Amazonas lhe procurasse o costado. 

Os outros navios do tyramno, á vista deste inesperado 
resultado, tomaram o caminho da fuga, sendo perseguidos 
pela Beberibe e Araguary. 

Da esquadra paraguaya escaparam, muito avariados, o 
o Iporá, Taquary, Igurey e Pirabebé. 

O combate durou até 5 1/2 horas da tarde. 
Houve uma occasião, em que todo o mwndo receiou 

pelo resultado do com bate, e foi no decisivú instante em 
que a Parl1ahyba estava abordada !J0~ tres navios inimigos; 
a jequetinhonha e a Belmonte, encalhadas e ameaçadas, a 
ultima, de desapparecer no seio das aguas. 

Entretanto, a inspirada manobra d~ Ama,:;onas tudo 
salvou, alcançando, para a nossa marinha de guerra, a pa
gina mais gloriosa de quantas a historia faz menção. 

O heroico chefe Barroso attingiu nesse dia ás propor
ções de um Nelson brazileiro! 

Contrista-me, porém, o coração ao ter de te dizer, meu 
filho, que a fragata Amazonas, essa preciosa reliquia da 
guerra do Pnraguay, foi a pique, na bahia do Rio de Ja

. , nell·o .... 
Assim é que zelamos da arca sancta das nossas tra

dições ... 
A mão que empunhou o camartello demolidor da egreja 

do coIlegio, como é que havia de amparar o lendario casco 
da fragata que recordava o combate do Riachuelo?! 

Parece que ha o proposito deliberado de affastar dos 
olhos da actualidade tudo quanto recorda o nosso passado! 

Que custava a conservação do vaso de guerra, em que 
o chefe Barroso firmou a base da estatua, que se levanta 
em cada coração brazileiro?! 

Para que subtrahir das vistas da geração actual, como 
uma coisa incommoda, o monumento unico da historia pau
lista? ! 
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Valeria mais a exigencia da esthetica do que a sugge
",tão do patriotismo? ! 

Em que podia o templo humilde prejudicar os planos 
dos modernos Hausmmans ? 

Onde estarias tu, ó torre de Londres, si por lá impe

rasse a nossa mania reconstructora ?! ... 
1\las, voltemos ao nosso assumpto, apó,; esta necessaria 

digressão. 
As nossas perdas, no lendario combate, subiram a ::!~;) 

homens. 
As do inimigo foram de -l vapores, () baterias lludUa!1-

tes e mais de 1500 homens. 
Entre os trophéos da victuria foram recolhidas as ban

deiras e flammulas do N/arque:?; de Olinda, do Salto e do 
Paraguary. 

Os nossos officiaes e marinheiros praticaram actos de 
heroismo, dignos de serem registrados pela historia. 

Basta citar os nomes de l\Tarcilio Dias, Pedro Affonso 
e Greenhalg, na abordagem da Pal'aliyba, para elevar a 
nossa marinha á altura das primeiras do mundo! 

Estes dois combates, o da ilhe, de Redempção e o na
val do Riachuelo, foram ?S gloriosos porticos, por onde o 
exercito brazileiro e a armada nacional, penetraram no covil 
do tigre de Serro-Corá. 

A victoria final era uma questão dt:: tempo! 





CAPITULO XXXIV 

A batalha de :!4 de Maio, em Tuyut~,. 

Ao abrir a palestra de hoje, meu filho, eu chamo a tua 
attenção, para este periodo da memoravel campanha do 
Paraguay. 

A batalha campal de 24 de Maio de IRM, em Tu)'uty, 
foi uma das mais sangrentas desta terrivel guerra. 

Ahi se envolveram, em lucta quasi que braço a braço, 
quatro exercitos ! ... 

Quatro povos americanos se lançavam uns contra outros, 
só para satisfazer o capricho de um tyranno mentecapto! 

O pobre povo paraguayo era irresponsa vel, em conse
quencia da obediencia passiva em que fôra educado desde as 
reducções jesuiticas. 

As outras nações alliadas eram arrastadas á essa campa
nha fratricida, como a chamaram já, não tanto para vingar a 
sua honra, como para salvar interesses da civilisação do con
tinente. 

Acompanha-me, pois, a essas plagas, onde agora alvejam 
ao luar as ossadas esquecidas dos nossos heroicos soldados. 

Reconstituamos o quadro pungente desse prelio homerico 
e exhumenos esse passado que a ingratidão dos contemporaneos 
procura esquecer, como uma visão desagradavel ! 

Quem foi que se lembrou de lá erguer um simples mu
numento, commemorativo da queda desses nossos bravos com
patriotas? ! 

Não fallarei já de um Pantheon, em que a patria agra
decida recolhesse as suas cinzas •.. 

Construir um modesto ossuario, onde, á sombra da cruz e 
da bandeira nacional, repousassem os seus sagrados despojos; 
quem foi que jamais teve essa ideia? 
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Qual foi o brazileiru que cuncebeu, siquer o. pensament(J, 
de lá erguer uma simples, uma singella egreja vutiva ? ! ... 

Nada! 
Por cima daquellas planícies sopra o vento gelido de in

~lilferença, e por lá perpassa unicamente a voz roufenha da 
ingratidão da paU'ia! 

FaIlando ao teu coração de joven c de brazileiru, eu'tenho 
fé, meu filho, em que a geração a que pertences venha resga
télr uma falta de mais a mais censura \'e1 ! 

Encetarei a narração dessa mortifera batalha, no intuito 
de te estimular o patriotismo, saculiindo, a ti e aos teus cun
temporaneos, dessa criminosa indiffercnça, em que jazem rela
tivamente ao nossos compatriotas, que cahiram no campo da 
batalha! 

Após a invasão do territorio paraguayo, com o feito he
roico de general Osorio, no j'({SSO da Palrill, () exercito bra
zileiro se empenhou em diversas acções de somenos importan
cia, comparadas com a batatha campal de :24 de l'vlaio, em 
Tltjluty! 

Propalou-se, pois, a noticia de que o exercito brazileiro 
estava se preparando para um ataque geral ás posições 
inimigas, a 2:':> de Maio. 

Lopez se antecipou e deliberou surprehender os alliados, e 
a 2+, com todas as suas forças, cahiu de improviso no seu 
acampamento. 

A 6. a divisão, commandada pelo general Vidorino, o 1.0 
de artilharia a cavaIlo e a divisfto oriental, constituiam a linha 
do centro; os argentinos formavam a direita e o grosso do 
exercito brazileiro, a esquerda. 

Do nosso exercito, formaram na batalha de ~4 de Maio, 
vinte mil homens. 

Contando argentinos e odentaes, os alliados apresentaram 
em campo vinte e oito mil homens. 

Do inimigo, entraram em combate vinte e quatro mil du
zentos e trinta homens. 

De onze horas para o meio dia, o exercito paraguayo, 
protegido pelos capões de mélttu que lhe cobriam a frente, 
irrompe, inesperadamente, em columnas cerradas! 
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Simulandu um ataque a direita, precipita a maiur parte de 
suas forças sobre o centro e o flanco esquerdo da nossa linha, 
acc"elerando de tal modo o seu movimento, que a divisão Victo
rino e os orientaes se viram obrigados a recuar, allte o arrojo 
do inimigo, em forças notavelmente superiores. 

O general Bruguez foi quem deu o signal do ataque, 
assistindo a batalha, de suas linhas o dictador Lopez. 

O general Resquin combateu á direita dos alliados; o co
ronel Marcos, no centro; e o general Diaz, no centro e na es
querda, e finalmente e general Barrios, na extrema esquerda! 

Nesse terrivel momento, um medonho fogo de metralha 
espalhou a desordem naquellas columnas, que hesitaram em 
prosegnir: foi a artilharia de Mallet a qual, por esse motivo, 
passou a ser appellidada-Artilhl1ria rez'óh'er! 

As cargas das divisões Sampaio e Argollo destroçam o 
inimigo; na esquerda os nossos bravos repellem ondas de 
paraguayos, derrotando-os completamente; e a nossa re
sumida cavallaria dá as mais atrevidas e brilhantes cargas. 

O fogo immediatamente se tornou geral. 
O inimigo, inutilmente, empregou esforços desesperados 

para nos destroçar! 
O lenda rio general Osorio, o heróe desta batalha, em toda 

a parte se encontrava, nO mais accesso da peleja, animando a 
uns, fazendo avençar a outros. 

Os generaes Flôres. Sampaio, Castro, Paunero, Argollo, 
Victorino, Neto e outros valentes chefes commandam com 
dignidade e denodo, dando exemplo d.:: heroismo aos seus bra
vos camaradas. 

Batalhões paraguayos inteiros foram varridos pela nOssa 
artilharia, ficando o campo Iitteralmente alastrado de cada
veres. 

A' carga de bayonetas da nossa gente, succede uma cei-
fa de vidas! 

A cavallaria inimiga, a princIpIO tão numerosa, foi com
pletamente derrotada e tocou a retirada com incalculaveis 
perdas. 

Eram então 4 1/2 horas da tarde! 
A batalha durára cinco longas horas! ... 

13 
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o inimigo, acossado pelos nossos, foge em todas as di
recções, na mais vergonhosa debanda, deixando no campo da 
acção mais de seis mil cadaveres; tendo perdido tambem 4 
peças de artilharia, 3 bandeira!', 4 estandartes e 350 prisionei
ros, levando na fuga precipitada mais de sete mil feridos! 

As nOssas perdas foram de um general morto, um te
nente coronel, 60 officiaes e 657 inferiores e soldados. 

Foram feridos,2 generaes, 177 officiaes e 2,113 soldados. 
Soube-se mais tarde que os paraguayos tiveram treze 

mil homens, mais ou menos, entre mortos e feridos; conser
vando-se o exercito inimigo em completa debanda, por dous 
ou tres dias. 

Convencido de que nos não podia levar de vencida, pelo 
resultado dos ultimos combates; o inimigo pareceu mudar de 
systema de defesa. 

Levantou extensas trincheiras, que ligavam as suas posi
ções prineipaes, convertendo a de Sane, na chave do chamado 
q uad rila tero. 

Ne"sa posição permaneceram até 21 de Março de 1868. 
Nota triste deste combate: não tinhamos cav'llhada ! 
As divisões 2.'\ 4.a e 5.8 combateram a pé! 
Na brigada ligeira, apenas conseguiram formar alguns 

esquadrões, entl'e os quaes um especial de cerca de 200 offi
ciaes, commandado por Manoel Amaro Barboza, e o esquadrão 
que. tendo a sua frente o general Neto, deu as mais brilhantes 
cargas e muito contribuiu para a brilhante victoria desse dia. 

A falta de cavalhada foi muito sensivel, porque, si a tivesse 
o exercito, o inimigo seria tenazmente perseguido em sua 
desastrosa retirada. 

Dizem mesmo os competentes que, com a batalha de 24 
de Maio de 1866, a guerra do Paraguay teria tocado ao seu 
termo! 

Mas, essa é nossa triste sina ... 
Si soubessemos ..• 
Si tivessem os ... 



CAPITULO XXXV 

A IlaSSUUell1 de Humaitú. 

A passagem de Humaitá constitue por si só uma 
das mais brilhantes pagi nas desta lendaria cam panha, e
scripta ao clarão da artilharia, pela bravura dos nossos ma
rinheiros ! 

Para se fazer uma idein, posto que muito pallida, des
se feito heroico, é pre,'iso recordar que Humaitá era uma 
das mais formidaveis fortalezas da America do Sul. ! 

Edificada á margem do rio Paragu ay , dizem que sob 
a direcção de engenheiros brazileiros, era empecilho para a 
na,'egação da grande arteria fluvial, para as embarcações que 
não obtivessem o consentimento do dictador, 

A disposição das baterias dessa Gibraltar paraguaya, 
era formidavel para os navios que tentassem transpôr o pe
rigoso pas~o. 

O rio, nesse ponto, fazia uma curva, que foi habilmen
te aproveitada para a construcção de triplice bateria, 

De maneira que o navio que se arriscasse a forçaI-as, 
receberia fogo pela pôpa, pelo flanco e pela prôa ! ... 

No caso de escapar dessa abobada de balas, deveria 
ficar muito avariado, a não ser que dispuzesse de espessa 
couraça. 

Pois, contra essas baterias, foi q ue uma divisão de nos
sa esquadra travou lucta, no memoravel dia 19 de Feve
reiro de 1868. 

Após diversos combates, mais ou menos sangrentos 
que ~e déram, depois da i nvasão do terrirorio paraguayo, 
resolveu o com mando em chefe das nossas forças atacar a 
qua<;j phantastica fortaleza, na qual o dictador depositava a 
melhor das suas esperanças. 
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Corria já por todo o Brazi! o boato de que Humaitá 
impediria [l marcha triumphante do nosso exercito e da nosSa 
esquadra em direcção a capital do Paraguay. 

Ora, desde que Lopez conseguisse codemnar as nossas 
forças a inacção, sujeitando as a serem dizimadas, todos 
os dia", pelas enfermidades daquelle paiz inhospito; era o 
mesmo que alcançar a victoria, obrigando-nos a fazer a paz, 
posto que contra a vontade da nação inteira. 

As derrota que soffreu no Riachuelo e em Tuyuty, reu
nidas ao mau resultado da invasão de Matto Grosso, do 
Rio Grande do Sul e de Corrientes; si não tiveram o po
der de abater o animo do tyranno, levaram-n-o, pelo me
nos, a modificar o seu plano de campanha, recolhendo se 
á defênsiva. 

~'Jas, nossa honra de nação civilisada não podia consen
tir que estacassem os diante dos obtaculos que elle nos 
oppunha. 

Nem as suas barrancas fortificadas, nem as suas hordas 
de barbaros nos tinham tolhido o passo; era cecessario não 
esmorecer ante a bocca dos seus canhões, por mais formi
daveis que elles parecessem! 

Assim foi que se resolveu essa passagem, cujo resulta
do era para nos de grande alcance: desmoralisar o inimigo e 
restituir a confiança ao nosso poiz! 

A divisão da nossa esquadra, que realisou esse feito 
inmortal, constava dos encouraçados Barroso, Tamalldaré, 
e Bahia e dos monitores Pará, Rio Grade e Alagóas, sob 
o com mando do capitão de mar e guerra Delfim Carlos de 
Carvalho, mais tarde barão da Passagem; titulo que ga
lhardamente conquistou nesta jornada. 

Esta passagem foi protegida pelos encouraçados, Brazil, 
Lima Barros, Silvado, Colombo e Herval. 

Por ordem do com mandante da nosS~l esquadra, o ba
rão de Inhaúma, esses navios se collocaram o mais proximo 
possivel das baterias, com o fim de lhes causar o maior mal 
que pudessem; e, ao mesmo tempo, procurarem attrahirpa
ra si o fogo do inimigo, em quanto a outra divi~ão trans
poria, mais folgadamente, o perigoso passo. 
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Que medonho espectaculo ! 
Os navios brazileiros avançam, a toda força de vapor, 

despejando os seus canhões e apresentando o seu impene
travei costado ás balas inimigas! 

Humaitá, implacavel, furiosa, desesperada redobra de 
esforços! 

A voz do commandal1te da praça dicta ordens, de mais 
a mais imperiosas e urgentes ... 

Os tiros eram tão frequentes, que mais pareciam uma 
fusilaria cyclopica, do que disparos regulares de artilharia. 

A furia dos barbaros foi impotente, contra os emissarios 
da civilisação. 

O nossos encouraçados avançam, avançam debaixo de 
uma saraivada de balas, envoltos em nuvens de negro 
fumo! 

E o Humaitcí implacavel a vomitar fogo, pela bocca 
de seus canhões! ... 

Não ha duvida de que a Providencia proteje os obreiros 
do progres::.o e os defensores da civilisação. 

Uma enchente do rio nos facilitou a passagem, cobrin
do com as aguas do rio as grossas correntes de aço, que 
ligavam as duas margens, difficultando a passagem dos nos
sos encouraçados. 

Houve, porém, um momento de angustiosa anciedade, 
no meio desse immenso regosijo. 

O encouraçado Bahia navegava, rebocando o monitor 
Alagôas. 

Este navio, de mau governo, teve cortado por uma ba
la o cabo de reboque e rodou, rio abaixo.! 

O commandante da divisão lhe fez signal de não se
guir só. 

Porém, Maurity, seu valoro~ocommandante, quer passar! 
A nobre ambição de gloria o torna desobediente ao 

seu chere. ! 

Segue rio acima e passa ~ósinho, já dia claro, por 
baixo de uma tormenta de balas, de gritos e de impre
cações I ... 



Bem no centro das baterias inimigas, a extraordinaria 
correnteza das aguas determina o desgoverno do navio! ... 

Que mais esperar? .. 
Estava tudo perdido, com certeza! ... ; 
Mas, a coragem da heroica tripulação operou um mila

gre e o navio avançou, avançou e, livre de perigo, ancorou 
muito além das pavorosas fortificações! ... 

Julgando-se já a salvo dos ataques do inimigo, eis que 
o assaltam numerosas canôas, tripoladas por audazes para
guayos, no visivel intuito de lhe darem abordagem. 

Mas, em um instante, o seu arrojo recebeu O merecido 
castigo. 

A metralha varreu os assaltantes, sepultando no fundo 
do rio, a maior parte das suas frageis embarcações! 

Desembaraçado desse inesperado obstaculo,o Alagôas, 
impavido e sereno, foi se reunir aos seus bravos compa
nheiros ! 

Calcula-se que na passagem de Humaitá, o 1I11mlgo 
disparou contra os nossos encouraçados mais de tres mil ba
las de grosso calibre. 

O Tamandaré o Pará e o Alagôas soffreram notaveis 
avarias. 

As nossas perdas foram de 17 feridos, entre os q uaes 
o chefe Delfim, o 1. 0 tenente Maurity, o ~.o tenente Lisbôa 
e o pratico Ethchbarne. 

Este foi o memoravel feito que abateu completamente 
o animo do dictador, que dahi em diante, só tractou de fu
gir diante das nossas hostes victoriosas, que contavam os 
triumphos, pelo numeru de combates que travaram! 

O tyranno foi impellido até os confins do seli territorio, 
acossado sempre por nossas armas, que o arrojavam pam 
as cordilheiras, onde foi morrer as mãos de Chico Diabo, 
nas margens de Aquidaban. 

De Humaitá em diante, salvo alguns obstaculos impre
vistos, a ultima phase desta guerra foi qllasi marcha tl'illm
phal! 



CAPITULO XXXVI 
Cumpanha das COI'dilheir'as: Aqllidaban e a mOl'

te de l,opez. 

Com este capitulo termina, meu filho, essa tremenda 
campanha de cinco annos, em a qual o Brazil dispendeu 
seis centos mil conto~ de réis e perdeu milhares de her()i
cos soldados! 

Esta ultima phase da campanha do Paraguay foi diri
gida pelo marechal do exercito, conde d'Eu, consorte da 
então princeza imperial, a senhora D.a Isabel, a qual mere
cidamente conquistou o glorioso titulo de Redemptora, 
por occasião de assignar, como Regente do Imperio, o de
creto que declarou livres todos os escravos, existentes no 
Brazil, até o inolvidavel 13 de Maio de 1888! 

Essa trabalhosa phase desta formidavel campanha, vai 
de 16 de Abril de 1869 a l.0 de Março de1870. 

Foi o que se chamou a campanha das cordilheiras, por 
que Lopez, tendo se retirado ante a perseguição de nossas 
forças, tomára o caminho das montanhas que ficam ao Nor· 
te do Paraguay, cuidando lá fazer frente ao nosso exercito. 

Nesta ultima parte da campanha, travaram-se os teme
rosos combates de Peribibuy e do Campo Gnl.llle, en' que 
o exercito de Lopez, com mandado pelo general Caballero, 
foi completamente derrotado. 

O dictador contava com as difficuldades que as nossas 
tropas encontrariam para receber provisões, no meio desses 
desertos ... 

Mas, a tudo venceu a nossa tenacinade; as cordilheiras 
foram transpostas e perdida ficou a ultima esperança do ty
ranno, que cuidava, como Pompêo, ter a faculdade de fazer 
brotar da terra os seus exerci tos ! 
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Enganou-se, porém, desta vez. 
A féra foi apanhada na rropia furna. em que se húmi

siára e, a 1.0 de Março de 1870, a America do Sul se viu 
expurgada de uma tyrannia ominosa, que a deshonrava, á 
face da civilisação! 

Para fechar com chave de ouro a terminação desta de
sastrosa guerra, eu te vou lêr a narrativa do ultimo comba
te, feita pelo proptio com mandante em chefe, o general Ca
mara, visconde de Pelotas: 

«Na manhã de 1.0 de Março de 1870, a vanguarda 
das forças de meu com mando encontrou-se com as forças do 
inimigo, achando se á frente o marechal Lopez, nas margens 
do Aquidaban, resllltando-Ihe rapida derrota, no curto com
bate que feriu. 

O marechal, seguido por dois ou tres officiaes, fugiu 
para as mattas de Aquidaban-Minguy, sendo perseguido pe
lo major José Simeão de Oliveira e mais dois soldados da 
guarda nacional. 

Ahi, apeando-se, entranhou-se pela matta, e eu che
guei nesse momento ao logar, em que havia o marechal aban
donado o cavallo em que montava, sendo então informado 
pelo referido major do que tinha occorrido. 

Segui na direcção que me indicaram, só, e a pouca 
distancia encontrei os d0is soldados que o haviatr. persegui
do: déram-me elles a certeza de que por alli se encami
nhára elle, parecendo ás referidas praças que estava ferido. 

Ordenei-lhes que me acompanhassem, encontrando-o, 
com effeito, pouco adiante, na margem esquerda do Aqui
daban-Minguy, cahido junto ao rio, sobre o braço esquer
do, e tendo na mão direita a espada desem bainhada. 

Os dois officiaes que o acompanhavam, estaVf1m ao seu 
lado, com as espadas em punho. 

Então, dizendo-lhe quem era, intimei-lhe que se con
siderasse prisioneiro, garantindo-lhe a vida. 

O marechal respondeu-me que se não entregava, que 
morria pela sua patria, atirando me um golpe. 

O official, que estava á sua direita, procurou ferir me, 
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sendo morto por um tiro, dado por um dos soldados que 
me tinham acompanhado 

O outro official procurou fugir, sendo egualmente 
morto. 

Dirigi-me de novo ao marechal, repetindo-lhe a mes
ma intimação, recebendo, porém, a mesma resposta. 

Então, chegando a seu lado um soldado do nono bata
lhão de infantaria, ordenei-lhe que lhe tirasse a espada; o 
soldado, obedecendo-me, pegou-a pelo punho, para tiralh'a. 

Era decerto preciso esforço, e pela posição em que se 
achava, o marechal cahiu no rio, junto ao qual tinha os 
pés; o corpo ficou debaixo d'agua, mas levantou ainda so
bre ella a cabeça, morrendo em seguida. 

Tinha C' marechal um ferimento de bala no baixo ven
tre, que havia recebido, naturalmente, quando transpunha 
o rio, junto ao qual havia cahido; esse ferimento, de certo, 
o impediu de continuar na fuga. 

Mandei conduzir o cadaver para o campamento, por 
elle occu pado, pouco tem po antes. 

Dispuz sobre o seu enterro, que se verificou á vista de 
sua mão e duas irmãs, debaixo do toldo de panno que alli 
existia. » 

E assim terminou essa tão longa, quanto desastrosa 
campanha, que consumiu o melhor das nossas forças, deter
minando egualmente a quéda do cambio a taxa de quator
ze dinheiros esterlinos, por mil reis! 

Sahiamos dessa campanha abatidos, porém não arrui
nados. 

Dentro em pouco, as nossas finanças se encaminharam 
pela estrada larga da prosperidade. 

A reconhecida abundancia de nossos recursos e o pa
triotismo dos nossos e~tadistas, em breve fizeram tluctuar a 
nave que esteve a sossobrar. 

Então, inciou-se um periodo de festas e de regosijos 
publicos, em todo:> os recantos do paiz. 

A noticia da terminação da guerra, em toda parte era 
recebida, no meio do maior enthusiast1lo. 
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Improvisavam-se representações dramaticas, cantavam-se 
Te-Deum, davam-se jantares ... 

Por toda a parte, ecoavam as notas vibrantes do hymno 
nacional, dispertando em todos os corações o sentimento sa
grado do patriotismo! 

Ainda se não haviam extinguido as ultimas luminaria!', 
e já se reaccendiam, de novo, para receber os destroços so
breviventes dos invenciveis Voluntarios da PaUoia. 

Em cada municipio, organizava-se uma cavalgata, que 
os ia espemr á grande distancia da povoação: e algumas 
vezes ao munlcipio, ou á povoação visinha ! 

Como eram apertados esses abraços e como eram ar
dentes as lagrimas que então se derramavam ... 

Os Voluntarios da Patria, tostados pelo sol inclemente 
do Paraguay, e devastados pelo seu clima inhospito, traziam 
na propria phisyonomia o attestado de sua bravura! 

A maior parte dos sobreviventes, se não voltaram m u
tilados, adquiriram molestias, das quaes nunca mais se res
tabeleceram ! 

Porém, que importava? .. 
A honra nacional [ôra vingada e o nome brazileiro fi

cára respt:itado, nessas longinquas paragens! o .. 
Após os festejos pelo regresso dos sobreviventes, cele

bravam-se exequias, pelo repouso eterno das almas daquelles, 
cujos corpos jaziam, talvez insepultos, ás margens dos gral~
des rios, ou no fundo dos grotões desertos! 

As lagrimas que lá vertiam os st:us com patriotas, eram 
sinc~ras,o porque traduziam o reconhecimento, pelos feitos 
heroicos, que elles em vida praticaram! 

Tinham cahido, sim, desfendendo a honra de sua pao 

tria e a integridade de seu paiz! 
O seu braço empunhára a espada que defendêra o sagra

do sanctuario da familia brazileira ! 
Gloria a seus nomes e paz ás suas almas! 



CAPITULO XXXVII 

o genel'al Cuxias. 

Vamos entrar, hoje, no terreno individual; estudar, meu 
filho, o papel que representaram, na guerra do Pal'aguay, os 
brazileiros valentes que a levaram a bom termo, 

Como com prehendes. eu não poderei tractar de todos, 
porque elles se chamam-legião; apontarei, apenas, alguns, 
e desses mesmos, indicarei os actos mais em evidencia. 

O meu intuito, bem o percebes, é exaltar a virtude dos 
heróes e apresental-a á geração actual, para que a imite. 

A vida dos varões iUustres, em todos os tempos, foi 
o espelho em que se mirou a mocidade de todos os paizes. 

Na antiguidade greco- romana, temos Plutarcho e Cor
nelio Nepote, que apresentam os seus heróes á contempla
ção e á imitação da posteridade, 

A egreja catholica, profundamente psychologista e co
nhecedora do coração humano, mandou escrever a vida dos 
seus santos, e todos os dias a propõe á imitação dos fieis, 
elogiando as suas virtudes do alto do pulpito; mandando 
rezar os seus officios, offerecendo-lhes incenso nos seus alta
tares e conduzindo-os triumphalmente, pela ruas e pelas pra
ças publicas; procurando assim captaras sympathias popu
lares e as homenagens das multidões! 

O systema é util, a suggestão é uma força incon
testavel! 

Vou) pois, faUar te dos principaes chefes da gloriosa 
campanha, honrosamente terminada, nas margens do Aquida
bano 

Quando 05 teus estudos se alargarem, e que tu entra
res a lêr a historia de outros povos, has de sabel' que o 



200 -

povo brazileiro se não peja de se comparar com outros po
vos, antigos e modernos. 

Has de reconhecer que o combate naval do Riachuelo 
não receia o confronto entre Salamina, ou Trafalgar! ... 

Que a passagem e o assalto de Humaitá, em nada fi
cam abaixo da tomada de MalakoH ! ... 

Os nossos generaes e os nossos almirantes sustentam 
a comparação com Annibal, Cesar, ou Moltke! 

Vou começar pelo general Caxias, o qual, pela sua ta
ctica e pelo seu espirito disciplinador, póde, ainda que em 
proporções mais modestas, sustentar comparações com o mais 
notavel estrategista dos tempos modernos, o feld-marechal, 
vencedor de Sédan e de Pariz! 

Bem sei que a memoria do duque de Caxias não é mui
to venerada, principalmente, em S. Paulo e Minas, em con
sequel1.cia da mallngrada revolução de 1842; e por isso, eu 
comtemplarei o seu vulto magestoso, illuminado pelos clarões 
da fusilaria, na ponte Itororó! 

No meio da fumarada dos combates, é que eu quero 
retomar a sua notavel personnalidade. 

Propositalmnte, procuro me affastar do terreno politico, 
em que imperam as paixões, que turvam o julgamento se
reno da historia. 

Á luz da revolução de S. Paulo, o vulto de Caxias se 
amesquinharia; principalmente, julgado segundo o criterio 
dos rebeldes! 

Fujamos desse terreno escorregadio, dessa atmosphera 
mephytica; e transportemo-nos, para a campanha do Para
guay, onde elle, já velho e muito doente, não recusou os 
seus serviços, em momento angustioso para a patria! 

Mesmo ahi, a terrivel megéra da politica, quasi que o 
affastou do com mando do exercito brazileiro ! 

Diziam os politicantes que elle, conservador, não podia 
ser nomeado por um gabinete liberal!!! 

Como si diante do inimigo commum se não devessem 
caIlar as dissensões politicas!!! 

Por decreto de 10 de Outubro 1866, o marechal Ca-
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xias roi nomeado cUll1mHndante em chefe das forças brazi
leiras, em operações contra o Paraguay. 

O nosso exercito achava-se na maior desorganização 
possivel. 

Inactivo diante das fortificações lntmigas, que de dia 
para dia mais formidaveis se tornavam, era todos os dias 
dizimado pelas epidemias. 

Além disso, encontrava-se destituido de meios de trans
porte, porque lhe faltava cavalhada! 

Os hospitaes, a começar de Montevidéu e Buenos Ai
res, e até Tuyuty, onde o exercito estava apodrecendo; 
achavam-se atulhàdos de enfermos! 

A desmoralisação de nossas forças não podia ser mai
or; e o exito da campanha, era por demais problematico! 

Mas, o genio organizador do Moltke brazlleiro, longe 
de desanimar, encontrou no proprio desmoramento, incentivo 
para a re..:onstrucção! 

No dia 18 de Novembro de ltl66, chegou ao acampa
mento de Tuyuty. 

Para logo, como que por encanto, elevou- se o moral 
dos soldados e as musicas romperam em alegres marchas, 
q ue fizeram reinar no acam pamento, pelo resto da noite, a 
alegria e o enthusiasmo! 

Não havia mais duvida; mudava de aspecto a cam
panha do Paraguay. 

Á inacção, succedia o movimento; e ao abatimento do 
espirito, a esperança que vai produzir a victoria! 

Uma vez no acampamento de Tuyuty, iniciou o perio
do febril da reorganização. 

A primeira coisa que elle fez, ao assumir o com mando 
do exercito, foi levantar fortificações, que pozessem os nos
sos bravos ao abrigo das continuas surprezas do inimigo: 
porque convem dizer que, do Passo da Patria em diante, 
os brazileiros, posto que i\l\·asores, se \·iam obrigados a se 
conservar na defensiva! ... 

O marechal, em quanto o nosso acampamento era in
sistentemente bombardeado pelo inimigo, meditava planos 
de offensiva, que se corporificaram, na famosa marcha de 
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flanco, por elle posta em pratica, no dia :]2 de Julho des
se anno. 

Nesse dia, marchava el!e á frente dos exerci tos allia
dos, contornando o flanco esquerdo do inimigo, margeando 
o Paraná e passando o EsteI'o Bellaco. 

Estava iniciada a offensiva e o nosso exercito, com o 
moral elevado, encet~va essa marcha triumphal que, com 
ligeiros revezes, o teria de conduzir até as margens do 
Aquidaban! 

Em cOl1sequencia da nomeação do marquez de Caxias, 
o valente general Osorio voltou ao theatro da guerra, onde 
continuou a se cobrir de gloria. 

Em fim de Julho, o marquez de Caxia~, afinal, tem a 
satisfação de pôr em pratica o plano que meditára, ameaçar 
a esquerda do inimigo e approximar-se de Humaitá. 

Esta operação tinha por fim cortar-lhe os recursos do 
interior e obrigar o inimigo a uma batalha decisiva. 

Após frequentes tiroteios dos nossos acampamentos 
para os do inimigo, dão-se formidaveis encontros e são for
çados pela esquadra os mais perigoso!:' passos. 

As linhas de Humaitá e Passo-P.ucú são assaltadas 
e, afinal, tomadas. 

Partindo de Tuyuty, por sua admiravel marcha de flan
co, chegou a Tuyu-Cué, onde o nosso exercito se cobriu 
de gloria, triumphando de um ataque de surpreza por pnr
te dos paraguayos. 

Então é que os nossos encouraçados, sob o com mando 
do almirante Joaquim José Ignacio, visconde de Inhaúma, 
forçam Curupaity, a 15 de Agosto, e começ::tm a bombar
deaI' Hum.titá. 

Nos arredores dessa quasi insuperavel fortaleza e dos 
acampamentos dos exercitos alliados, travaram-se violentos 
combates entre brazileiros e paraguayos. 

A 20 de Setembro, a cavallaria de Andrade Neves, ba
rão do Triumpho, ganhava o combate do Pilar. 

Em seguida, o general porto Alegre derrotava o inimi
go em EsteI'o Rojas, e acavallaria brazileira, sob o com· 
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mando do valoroso general Victorino Monteiro chegou a 
aniquilar a do inimigo, nos combates de Parê-Cuê e Ta
tayibá. 

O general Menna Barreto to-l1lava Potrero Ovelha, em 
Outubro; e Tayi, em Novembro do mesmo anno. 

Como se vê, o general em chefe imprimira á campa
nha um movimento a.::celerado. 

O inimigo, assustado pelas vantagens que o marquez de 
Caxias ia ganhando sobre o seu exercito; e, ainda mais, com
prehendendo a importancia das operações realizadas pelas for
ças brazileiras, enviou para Tuyuty, base das operações dos 
dos alliados, todas as tropas de que podia dispôr, sob o com
mando de Bardos. 

A 3 de Novembro, assaltaram as nossas trincheiras, on
de havia apenas um batalhão brazileiro e tropas argentinas. 

No reducto central, porém, com mandado pelo invicto Porto 
Alegre, soffreram grandes perdas, até que este general poude 
tomar a offensiva. 

Em quanto a esquadra brazileira forçava, brilhantemente. 
as fortificações de Humaitá, o marqllez de Caxias tomava 
de assalto o estabelecimento, chamado pelos paraguayos, reduc
to Cierva. 

Acto continuo, o nosso general se apodera das linhas de 
CurupaiLy, Sauce, Rojas e Espinillo, obrigando então a guar
nição de Humaitá, a se refugiar, na margem direita do rio Pa
raguay, onde após muitos dias de combate na Laguna Verá, 
depôz as armas em Islá-Poi. 

Sem descançar, numa actividade, propria só da juventude, 
o marquez marcha para o norte e se apodera das fortificações 
de Tebicuary e chega a Palmas, diante da novas linhas de de
fesa, erguidas pelos paraguayos, na margem direita do Piky
syry, e protegidas por extensos pantanaes, que não poude ata
car de frente, nem contornar. 

Foi então que elle teve uma inspiração genial e mandou 
canstruir a celebre estrada estrategica, no Chaco, margem di-

reita do Paraguay! 

Es~e trabalho cyc\opico bastaria, por si só, pará inrnor-
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talisar um general, si nós os brazileir, '5, déssemos um pouco 
de attenção aos feitos dos nossos compatriotas; ou si conhe
cessemos os factos mais importantes da nossá historia! 

Exactamente, para protestar contra isso, é que eu te es
tou dando estas lições, meu filho ! 

Não quero que tu, filho de brazileiro e neto de um pau
Ii~ta, ignores as paginas mais gloriosas de nossa historia_ 

Como te ia dizendo, essa estrada foi um trabalho, digno 
do fabuloso Hercules ! 

r magina tu um rio largo, como é o Paraguay, e que se es
praia, pelas duas margens por occa~ião das enchentes, pe
culiares aos cursos de agua da zona dos tropicos! 

Pois, bem; foi nesse terreno (?)! , nesse mar de agua do
ce que o marquez de Caxias tev~ o arrojo de mandar construir 
eSSa estrada! 

Si arrojada foi a imaginação que concebeu esse plano, 
mais arrojada foi a nossa engenharia militar que o realizou! 

Abatendo troncos de palmeiras, cobrindo-os com as suas 
propias folhas; fabricando mais uma colossaljallgada, do que 
uma verdadeira estrada, por entre cerradas florestas inunda
das; conduziu por esse caminho impossivel, dezoito mil bra
zilein1s, que, transportados pelos encouraçados, Jesembarcaram 
na retaguarda das fortificações inimigas! 

Pasmemos ante uma audacia desta ordem e orgulhemo
nos de ser com patriotas do duque de Caxias! 

Ahi chegado, ganhou ao general Cabal leI'o os combates 
da Ponte do !tororó, em que arriscou a propria vida, em 6 
de Dezembro; e o de .Avahy, a onze desse mez. 

Dahi a dez dias, iniciou o ataque das trincheiras de Lo
pez, em Lomas Valentinas, das quaes se apoderou no dia 27 
do dicto mez_ 

Então, Lopez conseguiu fugir em direcção a Cerro Leon. 
A fortaleza de Angostura rendeu se a 30 de Dezem bro e 

os alliados marcharam para As~u!llpção. 
A cidade estava abandonada, porque Lopez obrigára aos 

habitantes de toda a margem esquerdrt do Paraguay a se re
tirarem para o interior. 
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Na fuga, encontrou-se elIe com algumas tropas que se 
lhe vinham juntar, e se retirou para a cordilheira de A~cUlTa, 
onde se fortificou e, como Pompeo, viu surgir da terra mais 
um exercito! 

Assim se iniciou essa campanha das Cordilheiras, que 
tanto sangue nos havia de custar! 

Foi então que o marechal Caxias, mais por se Cl'nvencer 
de que a guerra estava acabada, que por enfermo, como dis
seram, retirou-se para o Rio de Janeiro; passando o exercito 
a ser com mandado pelo conde d'Eu, nessa ultima phase da 
sangrenta campanha. 

O exemplo de patriotismo que deu o marquez de Caxias, 
é digno da admiração, e mais do que isso, da imitação da 
posteridade. 

ElIe já não podia ter ambições de gloria, porque tinha 
accumuladas, sobre a sua gloriosa cabeça, todas as honras a 
q ue um cidadão póde aspirar de seu paiz! 

Acceitando o commando em chefe, em momento angus
tioso da patl'ia, elle mostrou que ainda em seu coração vi
brava, com intensidade, a corda do amor à terra em que 
nascera! 

Não foi para servir o seu partido que eIle acceitou o com
mando, porque este se achava no ostracism o, como então se 
dizia ... 

Dando ouvidos apenas as exigencias da patria em perigo, 
foi que elIe acceitou .a pesada incumbencia. 

Desappareceu o politico, para se apresentar o compatriota! 
O procedimento de Caxias, esquecendo velhas dissensões 

partidarias, para se lembrar dos serviços que podia prestar á 
sua patria, ficarú nas pagi!1as de nossa historia, como um pro
veitoso ensinamento! 

A patria está acima da politicagem; e, na presença do 
inimigo, só deve fallar o patriotismo! 

Gloria, pois, ao invicto soldado que tão salutar exemplo 
legou a posteridade! 

A sua memoria é mais immorredoura, do que o bronze, 
em que esculpiram o seu vulto! 





CAPITULO XXXVIII 
o genel'al Osol'io 

Descobre-te, meu filho; vais passar por diante do vulto 
de Osorio! 

Ha memorias sagradas, ante as quaes a gente deve incli
nar-se, e esta é uma dellas! 

Hoje, te vou fatlar do general Osorio, esse guerreiro que 
só encontrou rivaes, em Bayard, em Turcnne, em Washin
gton, ou em B0livar! 

Como esses, era il11poIluto; como esses, era defensor da 
liberdade! 

Na guerra de Paraguay, elle occupa o primeiro phmo, do
minando todo o quadro a sua tlgura imponente! 

Quando ftlres ao Rio Janeiro, has de vêr o seu glorioso 
vulto, perpetuado em bronze, pelo talento de Rodolpho Ber
nardelli. 

O ponche do invencivel g(//íclto projectava tamanha som
bra, que era preciso serem brazileiros os outros bravos dessa 
campanha, para não ficarem na penumbra do esquecimento I 

V am os encontrar o nosso heróe, a 1.0 de Março de 1865, 
no acampamento de S. Francisco e de Dayman, exercitando 
as levas de voluntarios, que pouco a pouco vão chegando, e 
com os quaes, dentro de pouco tempo, ha de formar um ga

lhardo exercito de 20,000 homens, promptos a entrar em fogo. 
No começo de Junho, o general Osorio estava acampado 

em Dayman, no Estado Oriental. 
A 24, Osorio começou a passar o Uruguay, com o exer

cito brazileiro, acampando a um qual to de legua da Concordia, 
á margem do arroio Juquery-Grande. 

Deste acampamento tinha feito passar o seu exercito para 
margem direita do Uruguay, reunindo- se a elle os generaes 
Mitre e Flôres. 
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Reunidos em conselho e mais o více·almirante TamandÍl
ré, reconhecem a necessidade de um prompto movimento so
bre as columnas de Estigarribia, que invadia o Rio Grande 
do Sul. 

Resolvém mandar uma esquadrilha ri') acima, e sitiar 
Uruguayana. 

Depois da rendição desta cidade, Osorio acampou na La
gôa Brava, a uma legua de distancia da cidade de Corrientes. 

Estava em frente do Passo da Patria, primeiro degrau 
de sua gloriosa ascensão para a posteridade! 

A 16 de Abril de 1866, o general Osorio invadiu o terri· 
torio paraguayo, por esse mesmo Passo da Patria. 

Protegidos pela esquadra que fez sobre o inimigos um 
vivissimo fogo, ás 9 horas da manhã, pisa terra Paraguaya, 
á frente de um punhado de bravos! 

Elle q uiz ter a gloria de ser o primeiro, que pôz o pé 
em territorrio do dictador! 

E tinha esse direito o valente chefe, que posição tão con
spícua assumiu em toda essa campanha. 

Quando o general Osorio, lança em punho, apenas com 
seu piquete e alguns companheiros apresentou-se ás avança
das do com mandante paraguayo Hermosa, ao atravessar um 
banhado com agua pelos peitos dos cavallos, acudiram a mar
che-marche as duas primeiras companhias do 2.0 de Volunta
rios, COm o seu valente chefe Deodoro da Fonseca, que man
dou crrregar bayoneta, e desalojou o inimigo da posição que 
occupava! 

Só ás duas horas da tarde, Osorio fez alto, debaixo de 
copiosa chuva, em um bom campo, a tres quartos de legua, 
mais ou menos, de distanda do porto de desembarque. 

Estava invadido o terntorio inimigo, tendo Osorio vibra
do o primeiro golpe no peito do tyranno, agora na defensiva! 

Em seguida, alcançou duas victorias na Confluencia, con
tra as tropas que o vieram atacar, a 16 e a 17 de Abril e 
occupou o forte de Itapirú, após terrivel bombardeio. 

A 2 de Maio, o inimigo tenta uma surpreza, á hora de 
distribuir a ração, que era o meio dia. 
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A força paraguaya vinha com mandada pelo coronel Diai, 
á frente de quasi cinco mil homens. 

Os officiaes da nossa bateria queimam o ultimo cartucho 
e defendem a posição, luctando corpo a corpo com o 1Olmlgo. 

Mas, sem animaes de tiro, sem protecção, não podem im
pedir que se apossem da nossa bateria. 

No primeiro momento, e na impetuosidade do ataque, são 
repellidos de suas posições os batalhões da vanguarda e, quan
do os tres batalhões da brigada Pecegueiro e o general Vi
torino acudiram, já as peças iam longe. 

O inimigo acabava de receber um reforço de 2,400 solda
dos de infantaria; trava-se o combate, a vanguarda retoma a 
offensiva. 

Então, opportllnamente chega Osorio com reforços e con· 
junctamente com Flôres, não só desbarata completamente o 
inimigo, mas o rechaça para além do Estero Bellaco, mais 
de dois kilometros de distancia das suas posições avançadas 
da vespera! 

Assim, pela intervenção do bravo Osorio, a derrota se 
converteu em estrondosa victoria! 

Sem tempo para descanço, já a 24 desse mez, em Tu
yllty, travou-se, como já te disse, a mais tremenda batalha 
de toda esta guerra. 

Nesta batalha, Osorio foi superior a si mesmo! 
Basta dizer que elle em toda a parte se encontrava. 
Onde mais urgente era a sua presença, onde mais cerra· 

da era peleja; ahi se via fluctuar o ponche do gUllsca e fu
silar a espada do heróe! 

Si elle já não tivesse erigido ° pedestal da sua gloria, 
na passagem do Paraná, e na surpreza de 2 de Maio; aqui, 
em Tuyuty, a teria cimentado! 

A 15 de Julho desse anno, o general Osorio, em conse
quencia de grave incommodo de saúde, foi obrigado a passar 
o com mando do nosso exercito ao marechal Fonseca Quinta
nilha Jordão! 

O exercito resentiu-se muito da falta de um general, que 
contava os triumphos pelo numero de combates em que 
entrava. 
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Com a nomeação do marquez de Caxias para com· 
mandante em chefe do exercito brazileiro, Osorio volta ao the
atro da guerra, sendo nomeado com mandante de um terceiro 
corpo do exercito, que se organizou sob o pretexto de estacio· 
nar na fronteira das Missões. 

Osorio começou a orgnnizal-o em Janeiro, sendo podero
samente auxiliado pelo conselheiro Homem de Mello, então 
presidente da provincia do Rio Grande do Sul. 

A' frente desse exercito, chega Osorio ao theatro da guer
ra, trazendo 3,000 homens de cavallaria, a famosa cavallaria 
riograndense; e 1,4000 de infantaria. 

Uma esquadrilha vai ao Alto Paraná, para lhe facilitar 
a passagem. 

Achando-se já Osorio á frente do seu 3.° corpo, desem
barcou em Itapirú o marquez de Caxias, deu principio ás ope
rações que projectára ameaçar a esquerda do inimigo e appro
ximar-se de Humaytá, para lhe cortar os recursos do interior, 
obrigando-o a uma batalha decisiva. 

Em seguida, Osorio derrota, em Tury-Cué, uma força 
inimiga; e no dia seguinte a este combate, outra, em S. Solano. 

Nessa occasião, o general em chefe, marquez cfe Caxias, 
nos reconhecimentos a que manda proceder, percebe que a 
extensa trincheira, que parte de Tuyuty, une-se a Humaytá. 

Então, manda o exercito estender os seus acampamentos. 
Osorio acampa-se na vanguarda, com o 3. o corpo, 
Quando Osorio toca verdadeiramente á grandeza épica, é 

no ataque a fortaleza de Humaytá, no 16 de Julho de 1868. 

Então, é que se destaca, em cheio o seu vulto homerico, 
envolto pela fumarada da artilharia! 

Elle, á frente de seus bravos, avança para as fortificações 
inimigas, debaixo de um fogo horroso da artilharia de Hu
maytá. 

As nossas tropas, em marche- marche, zombando da furia 
com que as canhoneiam, proseguem impavidas. dizimadas pe
la metralha incessante! 

Não sendo possivel lançar uma ponte, nem transpôr o 
fosso cheio de agua, os nossos fusilam, a queima roupa, os 
artilheiros paraguayos. 
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Osorio, na contra-escarpa de um fosso, dá o exemplo, 
exposto ás balas do inimigo. 

Ahi, em seu pedestal de gloria, elle attinge a altura dos 
hel'óes antigos! 

Sereno, imperturbavel, commanda e combate, como qual
quer soldado! 

O inimigo, desesperado, faz convergir todos os seus es
forços, para o ponto em que está combatendo o proprio ge
nio da guerra! 

Porém, o valente filho dos pampas só se retira, illuminado 
pelos clarões do triumpho que se declarava! 

Cançado da lucta, e com um ferimento no rosto, retira-se 
para o Brazil, em principios de 1869, em busca de allivio 
aos seus soffrimentos I 

Mas, o exercito não podia prt'scindir de seus inestimaveis 
serviços; e, uma vez restabelecido de seus incommodos, volta 
á campanha, onde, sob o commando do conde d'Eu, juncta 
mais um florão a corôa immarcescivel de gloria com que o 
tornou o idolo dos brazileiros ! 





CAPITULO XXXIX 
o genel'al l'OI'tO Alegre 

Ao narrar-te, meu filho, esta historia da guerra do Para
guay, eu te disse que não poderia acompanhai-a muito chro
Qologicamente, m:m te apresentaria todos os bravos, que alli 
figuram honrosamente, para elles e para a patria, que os viu 
nascer. 

Procederei como quem, com o olhar, envolve uma floresta. 
Os olhos ferem primeiro as mais altas copadas, ficando 

encobertas por ellas os arbustos que lhes crescem aos pés. 
Assim, Osorio, Porto Alegre, Andrade Neves, Camara, 

de tal modo se impõem, que offuscam os outros! 
Não que elles não tenham brilho, como essas nebulosas, 

cuja luz nos chega, em forma de poeira, mas sempre luminosa! 
Apontando, por conseguinte, os astros de primeira gran

deza, o faço por brevidade e não que, propositalmente, queira 
cerrar os olhos para a comtemplação desses corpos brilhantes, 
que marchetaram o céo de nossa patria! ... 

Em dezembro de 1865, o 2.° corpo do exercito brazileiro, 
que era com mandado pelo general Joaquim Marques de Souza, 
barão de Porto Alegre, recebe ordem de entrar no territorio 
de Missões. 

Até então, mantinha-se em simples odservações, na quel-
la fronteira. 

Sentindo-se, porém. a necessidade de sua cooperação, na 
lucta ingente que se ia travar, á margem dos grandes rios, 
Porto Alegre recebeu ordem de ,se transportar, com o corpo 
que com mandava, para além da grande arteria fluvial, que 
é o nOsso limite com algumas das republicas visinhas. 

A 22 de Fevereiro desse anno, começa elle a passar o 
Uruguay; e a 16 de Março jà o encontramos acampado, 
em S. Thomaz, perto de Itapuá, primeira gUE\rnição paraguaya. 
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Uma vez nesse perigoso posto, começa elle a fazer reco
nhecimentos, preparando-se para invadir, sem mais demóra, o 
territorio inimigo. 

Ao chegar ao Passo da Patria, o seu exercito já era forte 
de dez mil e tantos homens! 

Impaciente por entrar em combate, e dar ao seus bravos 
o baptismo de fogo, arroja-se ás trincheiras de Itapirú, que 
alli perto estavam a desafiar o seu valor. 

Porto Alegre não era um recruta, um soldado bisonho, 
que precisasse de ganhar as suas esporas de cavalleiro. 

A campanha contra o dictador Rosas, na Republica Ar
gentina, o pozéra em evidencia, aferindo-lhe o merito. 

Em seguida ao assalto do forte de It:tpirú, Porto Alegre 
julga conveniente augmentar o seu exercito, para prestar a tre
menda guerra o auxilio que o paiz exigia de sua bravura e 
experiencia. 

O general rio-grandense tinha plena consciencia de sua 
responsabilidade, porque sempre foi considerado um dos mais 
intelligentes e instruidos de entre todos os nossos officiaes 
generaes. 

Satisfeito nessa legitima aspiração, embarca elle as forças 
de seu commando, e a 2 de Setembro desembarca-se abaixo 
do forte de Curuzú. 

Tendo concedido á sua gente apenas o tempo necessario 
a curto repouso, investe as fortificações de Curuzú, com um 
denodo, que ficou lendario na historia desta campanha. 

Os fieis soldados do digno émulo da invicto Osario, gal 
gam o parapeito das fortificações e aIli, expostos a uma sa
raivada de balas, fincam, nos baluartes da tyrannia, o pavi
lhão auri-verde da liberdade e da civilisação ! 

Este foi o glorioso portico, por onde Porto Alegre entrou 
ovante na terrivel campanha! 

Mal tendo preenchido os claros de suas fileiras, eil-o, 
de novo empenhado em lucta mais tenaz ! 

Desta vez, são os abatizes de Curupaity, que lhe querem 
pôr á prova a desmedida audacia 1 

Pois, bem j não será elle, quem recuará ... 
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A 22 de Setembro de 1866, annO fatal para as nossas 
armas, arremessou-se contra as formidaveis fortificações, des
sa guarda avançada da tremenda Humaytá I 

Doloroso é recordar aqui o desastre que soffreu Porto 
Alegre, ao atacar essa formidavel posição! 

Era a lucta da onda contra o rochedo ... 
A rocha permaneceu inabalavel, mas a onda não es 

moreceu! 
Como Anteu, elle ganhou novas forças, ao tocar a terra! 
Dentro em pouco, estava preparado, para continuar o ca

minho encetado. 

Infelizmente, o clima dissolvente do Paraguay lhe estragou 
o delicado organismo, e elle foi obrigado a se retirar para a 
patria, em busca de lenitivo aos males que o aftligiam! 

Porém, não lhe soffr"ia o animo patriotico a prolongada 
ausencia do seu posto de perigos. 

Em Março de 1867, estava de volta ao theatro da guer
ra e reassumia o commando do 2.0 corpo do exercito, que 
flcára ás ordens do inclyto general Argollo. 

A 24 de Setembro de lH67, Porto Alegre avistára uma 
força paraguaya, que julgava pouco numerosa. 

Não poude resistir ao desejo de a mandar atacar. 
Mas, isso não passava de um ardil do inimigo. 
Emboscados, atrás de arvores, estavam soldados inimigos, 

em numero tres vezes superior. 

Os nossos tiveram de operar uma retirada, luctando, além 
do mais, contra as difficuldades do terreno_ 

Esse combate, conhecido pelos paraguayos polo nome de 
Umln't, nos causou consideraveis prejuizos! 

Quando, porém, Porto Alegre chega a entestar com Oso
rio, é na terrivel surpreza de Tuyuty, no luctuoso dia 3 de 
Novembro de 1876. 

Porto Alegre com mandava o reducto do centro ... 

Ao perceber que as forças paraguayas o envolviam por 
todos os lados, procurando esmagai-o e aos seus bravos, con 
centra todo o seu valor, e se arroja ao mais acceso da peleja! 

Sua espada invencivel projecta va reflexos offuscantes nas fileiras 
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inimigas e a sua lamina abriu extensas bréchas nas phalanges 
contrarias! 

Dois dos cavallos que montava, cáem varados pelas balas 
inimigas! 

Rapido como o raio, salta para o lombo de um terceiro 
e continúa .a matar, e continúa a vencer! 

Os paraguayos, tendo perdido a esperança da victoria, de
bandam no maior confusão, deixando em poder dos brazileiros 
grande quantidade de despojos! 

Este foi o mais virente Dorão que enalteceu ainda mais, si é 
possivel, a sua, já então, corôa de conde de Porto Alegre. 

Selltindo-se-Ihe aggravarem os incommodos de saúde, reti
rou-se, definitivamente. para o Brazil, onde viu se lhe termina
rem os dias gloriosos, cercado da estima dos seus amigos e 
da gratidão dos seus concidadãos! 

Ao te fazer, muito resumidamente, o esboço desta gran
de e respeitavel biographia, eu te quero excitar a admiração, por 
esse symphathico vulto desta mortífera campanha. 

O nome de conde do Porto Alegre evoca recordações de 
um periodo luminoso de nossa curta historia, e desperta o pa
triotismo, por ventura entibiado, nos corações da mocidade 
actual! 

Os feitos dos heróes podem ser sementeira de bravos! 
I mitemel-os ! 



CAPITULO XL 

« Armas em funeral; silencio, ó bravos! ... » 

Era assim que José Bonifacio, o moço; l) nosso orador 
sem rival, começava as suas inspiradas estrophes - O Redi
vivo! . .. 

E 1'edivivo e immortnl, ficou sendo esse invencivel gaú
cito, que com nome de J.)sé Jaaquim de Andrade Neves e, mais 
tarde, barão do Trumpho, cobriu-se de louros, na campanha do 
Paraguay! 

A cavallaria rio-grandense - esses cossacos do Quarahim 
- que elle commandava, causavam o assombro do proprio 
inimigo, que a qualificava de- «caballeria hora de cuenta ... » 

Comprovinciano e rival de VictorinoMonteiro, prestaram 
ambos os mais relevantes serviços, nesta cruenta guerra. 

A cavallaria do Barão do Triumpho atacava as fortifica
ções inimigas, arremessando os cavnllos de encontro as boc
cas de fogoI 

Onde não podiam chegar os cavallos, chegavam os sol
dados, que a pé, de espada em punho, galgavam os parapei
tos e, com o seu chefe sempre á frente, varavam, de lado a 
lado, o peito do inimigo. 

O concurso do barão do Triijmpho, incontestavelmente,foi 
dos mais efficazes nesta longa e sangrenta campanha. 

Vou tocar nos pontos principaes da marcha trumphal que 
emprehendou, através do territorio inimigo. 

A 27 de Agosto de 1867, elle ataca e toma a ViIla do 
Pilar. 

Ahi se achava uma guarnição de 400 homens, aos qua-
es elle toma 2 boccas de fogo, 84 prisioneiros, 6 estandartes 
e 220 rezes. 

Nesse combate, matou cem homens approximadamente. 
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Apenas refeito das fadigas desse victorioso assalto, ataca, 
em S. Solano, a dois mil paraguayos, tomando-lhes 8 estan
dartes; o que prova sufficientemente, de que especie foi a de
bandada em que fugiram. 

Eu te disse que a sua intervenção nesta campanha foi 
uma especie de marcha triumphal, e é verdade. 

Andrade Neves, com tal arrojo se tltirava ao inimigo, que 
parecia um furacão desvastando as seáras! ... 

Nada resistia ao temeroso impeto dos seus galÍchos.' 

Taes como a torrente que, rotas as comportas, se precipi
ta em cachões pelas campinas, arrastando, em sua furia, os 
rebanhos com os seus curraes; os homens com suas habita~õ
es; - a~sim levavam, por diante de si, trincheiras, guarni~ões 
e peças de artilharia 1 

A espada faiscante do heróe brilhava no meio dos com
bates, como um relampago que rasga as nuvens tempestuosas! 

Nada resistia a sua lamina acerada! 

Os seus golpes não falhavam, contava os mortos pelas 
cutiladas que atirava! 

Barão do Triumpho! 
Jamais houve titulo mais significativo! ... 
Desta vez, porém, é que a sua bravura encontra a resis

tencia ,digna delle ! 
No ataque ás trincheiras do E<;llIbclecimeltlo, a 18 de Fe

vereiro do 1868, é que a sua gloria toca ao zenith! 
O .Estabelecimento era um fortim, a -I- kilometros de 

distancia, ao norte das fortificações de Humaytá. 
Suas fortificações consistiam em vallas, que se enchiam 

de agua, quando o rio trasbordava; e em parapeitos de terra. 
Tinha Jez boccas de fogo e quatrocentos homens de guar

nição. 
A nossa esquadra começou a passagem desse ponto ás 

tres horas da madrugada. 
De repente, immenso c1arãõ illumina o horizonte, em 

toda a nossa linha. 

Centenares de boccas de fogo lançam a morte, em todas 
as direcções. 
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Transposto o perigoso p8SS0, os foguetes atirados pela 
esquadra annunciam a victoria dos braziJeiros. 

Então, as nossas tropas, com o barão do Triumpho á 
sua frente, investem as trincheiras do l!.stabeleci11lento, ao 
raiar do dia. 

As nossas forças se compunham de alguns batalhões de 
infant1.ria e de uma brigada de cavallaria - os centauros de 
Andrade de Neves! 

Em um abrir e fechar de olhos, transpõem o primeiro 
fosso e assaltam a trincheira, no meio de um fogo infernal! ... 

O inimigo, honra lhe seja, defende-se denodadamente. 
A victoria hesita, por tres horas, e declara-se, afinal, a 

nosso favor, com a chegada de alguns reforços. 
A cavallaria põe pé em terra e, de espada desembainhada, 

galgam as trincheiras, onde inmediatamente começa a tremu
lar o nosso estandarte! 

Esta victoria nos custou caro, por que nella perdemos 
officiaes valentes e soldados destemidos! 

A 28 de Fevereiro do mesmo anno, tomou de assalto um 
reducto inimigo, em Tebiquary, defendido por 400 homens 
e 3 boccas de fogo. 

A sua cavaIlaria, como o palllpeiro, vania tudo, diante de si! 
Desta vez, o arrojo do assalto decidiu tudo em pouco 

tempo! 
Nada de ·sitio, nada de bombardeio ... 
A' ponta de espada! ! ! ... 
Quando, porém, eIle realisa um feito de accordo com 

a indole aventureira de seus commandados, é na invasão do 
potreiro Marmoré, onde o inimigo tinha em deposito tres mil 
cabeças de gado! 

O nosso exercito, como é facil de crêr, soffria da dificul
dade de fornecimentos, e o gado paraguayo era, para nós, pre
ciosa preza. 

O barão do Triurr.pho escolhe os mais arrojados de seus 
cavalIeiros e cai, como um furacão, nesse potreiro, arrebatan
do as tres mil cabeças de gado! 

Mais rapido que o fabuloso Mercurio, ao roubar os bois 
de Admeto, toca para diante todo o gado paraguayo! 
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Este golpe de mestre salvou-n(ls, talvez, da fome, ao 
mesmo tempo que collocava o inimigo, em serias difficuldades. 

Em seguida, teve ordens de se reunir á columna que mar
chava, para o Noroeste e marchou, á frente da fiel cavallaria. 

A 21 de Dezembro de 1868, toma parte no ataque das 
famosas Lomas Valentinas. 

O general em chefe, o marquez de Caxias, enganou-se 
com as forças do inimigo! 

Ao dar ordens para o ataque, julgou elle que havia lá 
pouca gente .•. 

O terreno ainda nos era desfavoravel, porque o inimigo 
se fez forte, em uma cochilha que nos apresentava dois 
degrausl 

O interior da posição era de matta pouco cerrada, casas 
e laranjaes ... 

A hora do ataque foi impropria, o que prova o engano, 
em que se achava o general, de que havia lá pouca gente. 

No primeiro plano da posição, achavam-se escondidos pa
raguayos, que procuraram impedir os nossos de galgar as trin
cheiras. 

Foram levados á bayoneta e uma companhia de pontoneiros 
abriu passagem, entulhando o fosso com seus cadaveres! 

Então a cavallaria de Andrade Neves penetra no reducto 
e mata os artilheiros, paraguayos, á bocca de seus canhões! 

Nesse combate ficou ferido o nosso heróe, e foi obrigado 
a se retirar da campanha! 

Imaginem qual seria a dôr que o traspassou, ao deixar os 
seus bravos irmãos de armas! 

Não correra.m mais lagrimas, na despedida Fontainebleau, 
quando o corso invicto separou -se dos seus soldados, vence
dores em cem combates! 

O leão percebeu que as forças o abandonavam e, corre
ctamente, quiz exhalar o ulimo suspiro, no silencio da sua caver
na, longe dos olhares indiscretos da curiosidade vulgar! 

Morreu, em Assumpção, a 6 de Janeiro de 1870, jazendo 
o seus ossos, em terra estrangeira III ... 



CAPITULO X 
(ienel'al Cantai' 

Este general, meu filho, disperta particular interesse, 
na historia desta guerra, por que foi quem lhe póz termo, 

Pertencente a essa raça de guerreiros valentes dos pam
pas meridionaes, fez parte desse grupo de invencivei~ que 
se chamaram Osorio, Andrade Neves, Porto Alegre, Silva 
Tavares e tantos outros. 

O Rio Grande do Sul, a nossa muralha austral, na 
guerra do Paraguay, foi quem supportou todo o peso da 
cam panha. 

A Bahia, é verdade, enviou batalhões e batalhões, que 
attingiram ao numero fabuloso de vinte mil homens! 

Mas, o Rio Grande a excedeu! 
Pôde ser que para isso influisse a sua propria posição 

fronteiriça e o natural caracter bellicoso de seus filhos." 
O que é certo, é que o Rio Grande influiu poderosa

mente, para a terminação dessa tremenda lucta, cabendo
lhe a gloria de concorrer com o general que lhe pôz hon
roso termo! 

O general Cam ara, visconde de Pelotas, apparece-nos, 
já em evidencia, no combate de Tupuim, travado em 23 de 
Maio de 1869. 

Como estás vendo, este general foi reservado para o ex
tremo da campanha, como o vinho generoso, que é servido 
no fim do banquete. 

Dahi em diante, sempre o encontraram em guerrilhas, 
que incommodavam constantemente o inimigo. 

Este é o genero de guerra, na sua terra; empregando-
0, não fazia mais do que seguir a tradição dos seus maio
res. 

15 
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E nas guerrilhas, \) general Cam ara era um de~temido. 
Tanto era visto a transpôr os rios e as lagoas, a nado; 

como a bater as mattas, a cavallo, de pala e b011lbachas, 
á rio-grandellse ! ... 

Parecia possuir o dom da ubiquidade, em parte alguma 
fazia falta a sua presença. 

Ora galopava, contornando as cochilhas e os serros, em 
perseguição do inimigo que fugia; ora, surgia no alto oe 
um parapeito, de espada em punho, guiando os seus bra
vos á victoria! 

O seu concurso foi inestimavel, na expedição do Norte, 
ness.\ formidavel campanha das Cordilheiras! 

Como te disse, na continuação destas palestras, Lopez 
foi sendo desalojado de todas as suas posições, desde o 
Passo da Patria até o Serro Corá. 

Esse trabalho foi demorado e incommodo, pela natu
reza ingrata do terreno a atravessar, e pelas difficuldades de 
fornecimento que o exercito brazileiro começou a sentir, ú 
medida que se internava, por essa- China sul-americana! 

Tendo-se retirado o marquez de Caxias, mais por in
trigas de côrte, do que por julgar effectivamente terminada 
a campanha; assumiu o commando em chefe do nosso 
exercito, o mare.:hal Gastão de Orléans, conde d'Eu, genro 
do impei'ador D. Pedro II. 

Soffr'ego de se illustrar por algum feito heroico, inicioll 
essa campanha das Cordilheiras, na qual colheu a palma 
da victoria, principalmente em Peribibuy e Campo Grande. 

O general Camara, porém, foi o seu braço direito, nes
ta campanha, auxiliado, de perto, pelo imperterrito coronel 
Nunes da Silva Tavares (Jóca Tavares); esse guasca in\'ict0, 
que ainda aos oitenta annos cingiu a espada, em defesa do 

seu ideial politico! ... 

De Assumpção em diante, Lopez foi levado de vencida 
até Serro Corá; onde, heroicamente, ainda cuidou organi
zar a resistencia! 

Mas o no~so exercito estava cRnçAdo de tão longa CRm
panha, 
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Cançado e. .. aborrecido! 
O clima dissolvente do Paraguay rareára as nossas fi-

leiras, talvez mais do que as proprias balas inimigas! 
Póde-se affirmar, sem medo de errar, que aquelles que 

não deixaram a carcaça alvejando ao luar dos tropicos, con
trahiram molestias, geralmente de fundo palustre, para o 
resto dos seus dias! 

Por tanto, quem venceu essa colossal contenda, foi mais 
o desespero, do que o mesmo valor, aliás nunca desmen
tido, de nossos valentes soldados! 

Como tive já occasião de te dizer, Lopez vendo que 
tardava já a parte diaria, que eHe costumava receber de seu 
acampamento de Taquaras, enviou um ajudante de or
dens, em busca de noticias. 

Esse offieial foi aprisionado pela nossa gente. 
Desconfiando da demora do seu enviado, mandou um 

piquete de dez homens, dos quaes apenas escapou um, para 
lhe contar o que se passou. 

Em quanto isso se passava, o general Camara já havia 
chegado á picada, e tendo colhido as mais exactas infor
mações desse mesmO ajudante, ordenou ao coronel Jóca 
Tavares, que com a sua vanguarda fosse immediatamente 
tomar o pa!'so do Aquidaban, guardado por 4 boccas de 
fogo; e destroçar a força de que o tyrannc ainda dispunha, 
á curta distancia desse ponto. 

Ao soar o toque de carga, o proprio general Camara 
arrojou-se ao combate. 

A nossa gente passou o rio, a váu, com agua pelo peito 
do!" cavallos. 

Tomado o passo, o coronel Silva Tavares seguiu com 
os lanceiros. em perseguição do inimigo. 

Então, é que foi morto o dictador do Paraguay, de um 
lançaço, vibrado pelo cabo Chico Diabo, como affirmam 
certas versões. 

O general Camara, em uma contestação que offel'eceu 
á uma narração deficiente desse ultimo combate, declara, 
como te disse já, que Lopez, posto que ferido, procurou 
atacaI-o, á espada! ... 

l\bs o que ninguem nega, é que morreu como um va. 
lente. 
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Tendo tido diversas occasiões de se escapar, preferiu 
morrer com a patria, na sua propria maneira de se expri
mir. 

E assim acabou a vida, nas margtms do Aquidaban, 
desconhecido curso de agua daq uellas remotas paragens, o 
homem que nos causou, por seu orgulho e ambição, a perda 
de cem mil vidas e o dispendio de seiscentos mil contos 
de réis ! ! ! ... 

Exhalou o ultimo suspiro, sobre os corpos de dois fi-
lhos, aquelle que condemnára á morte a sua propria mãe!!! ... 

O general Camara mandou entregar á essa marlyr o 
cadaver do Nero-guarany, para que lhe désse, caridosa
mente, sepultura christã. 

Aos abutres, é que deveriam ser lançados esses despojos, 
si a religião, que tudo perdôa, não mandasse entregar á 
terra o que da terra sahiu ! 

E assim terminou, classicamente, essa horrivel tragedia 
de cinco longos annos! 

A guerra não podia acabar de outro modo, a não ser 
mesmo pela morte do seu unico responsavel. 

Si elle consegui~se fugir, para qualquer paiz limitrophe, 
de lá, quando podesse, nos traria a guerra, de novo. 

Em quanto existisse Carthago, podiam os nós parodiar, 
Roma não podia estar segura! ... 

Agora, voltarei a tractar do papel da esquadra, nas 
aguas dos rios Paraguay e Paraná. 

Para seguir o meu plano, tocarei ligeiramente nos 
principaes chefes, por que elles resumen, por assim dizer, 
a bravura dos seus com mandados ! 

Alguns desses valentes, felizmente, ainda vivem, para 
gloria do nome brazileiro e para exemplo da geração actual! 

Mirando-se nesse espelho, é que ella poderá aprender 
os seus deveres, para com a mãe commum ! 

A nossa patria tem o direito de exigir de nós o sacri-
rlcio não só de nossas fortu nas, como de nossa propria 
vida! 

E foi esse o procedimento dos valentes de quem vou 
tractar! 

Gloria a elles e á patria, pela qual verteram o seu 
sangue! 



CAPITUL o XLII 
o Almirante Tamandal'é 

Este nome respeitavel resume, em si, brilhantemente 
os feitos gloriosos da esquadra brazileira, na campanha do 
Paraguay. 

A sua experiencia do serviço e o prestigio que adqui
rira sobre os seus subordinados, fizeram delle a encarnação 
do valor militar e lima garantia segura do triumpho, nos 
combates em que se empenhava. 

Ao encetarmos a campanha do Uruguay, que foi assim, 
como o preludio da ingente campanha do Paraguay, póde-se 
dizer que não tinhamos esquadra ... 

Entretanto, com uns calhambéques, positivamente im
prestaveis, elle se propõe a amparar as nossas reclamações ao 
governo de Aguirre, secundando valentemente o ultimafum 
de Saraiva. 

Dando execução ás ordens recebidas do g0verno do Rio 
de Janeiro, deu caçé. ao General A1'tigas e a Villa dei 
Salto, que pomposamente se decoravam com o nome de
esq uadra oriental! 

Este ultimo, não podendo fugir á vigorosa perseguição, 
que lhe fazia a nossa canhoneira .!equifil1honha, encalhou, 
sendo incendiado pela guarnição! 

Iniciada a campanha do Paraguay, começou elle a dar, 
em Buenos Aires, uma apparencia de organização [t nossa 
esquadra ... 

Em Abril de 1865, uma divisão, sob o com mando de 
Gomensoro, parte da foz do Prata, para bloquear os portos 
e as margens do Rio .Paraguay. 

Assim que os alliados podéram contar com um certo 
numero de vasos de guerra, aos quaes podessem dar, de-
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centemente, o nome de uma esquadra; o vice-almirante 
Tamandaré resolveu partir com ella, para o theatro da 
guerra. 

Os navios subiram lentamente o rio Paraná, porque, 
naquelle tempo, essa grande arteria fluvial nos era tão co
nhecida, como os rios inexplorados da Africa central. 

Tendo sido invadida a provincia do Rio Grande do 
Sul, pelas forças paraguayas, sob o com mando de Estigar
ribia, coube ao vice-almirante o encargo de organizar a es
quadrilha, que concorreu para a rendição de Uruguayana, 
onde o exercito inimigo fôra encerrado, graças a estrategia 
dos nossos generaes. 

Como todos os cidadãos que se acham á frente de im
portantes emprezas, o vice-almirante Tamandaré foi accu
sado de inercia, no proseguimento da campanha! 

Queriam, de certo, que elle realisasse aquella celebre 
hespanholada dos: - tres dias, em quarteis: quinze, em 
marcha; e tres m ezes, na Ass u m pção 1. .. 

Porém, elle, conhecedor, como era, do seu officio, pre
feria tragar callado as affrontas, a sacrificar a vida dos seus 
com mandados. 

,Antes de se aventurarem á uma accusação impensada, 
deviam considerar que sobre os seus hom bros pesou enor
me trabalbo. 

Elle teve de inventar, mais do que organizar, uma es
quadra, que nos deu immensas victorias e ser, algumas ve
zes, o fornecedor do nosso exercito; remettendo, ao general 
Osorio, a madeira que elle reclamava, para a construcção de 
balsas, com as quaes pretendia transportar as suas forças, 
para o territorio inimigo. 

Felizmente, a presteza com que o almirante o auxiliou 
com os seus navios, tirou das difficuldades o destemido gmí
citO, mais accostumado, com certeza, a galopar vinte leguas, 
em um bom matungo, do que de organizar esquadrilhas, 
fossem ellas de balsas, ou de. " pelotas! 

A 8 de Fevereiro de 1866, afinal, poude elle partir de 
Buenos :\ires, para assumir o com mando da nossa esquadra. 
que se achava ja em Corrientes. 
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Ahi, transportou, para outra margem, o exercito do va
lente Osorio, protegendo-lhe a audacia, com os canhões da 
nossa esquadra, a 16 de Abril de 1866. 

Não podendo soffrer a inactividade, posto que forçada, 
em que se encontrava o 2.° corpo do exercito, sob o com
mando do valente general Porto Alegre; opinou, em conselho 
de chefes, que se desembarcassem essas forças, nas visinhanças 
do forte de Curuzú, o qual deveria ser atacado, sem perda de 
tempo. 

A 5 de Junho, pois, desse anno, mandou a esquadrilha 
transportar esses bravos, impacientes por se medirem COm o 
inimigo. 

Pouco tempo depois, de combinação com as forças de 
terra, ataca esse forte e o bombardeia, impiedosarr.ente! 

Logo depois, ordena egual tentativa contra o forte de Cu
rupaity, guarda-avançada dessa terrivel Humaytá ! 

Nesta memoravel jornada, foi que elle tocou ao sublime 
da coragem! 

Em um escalér, debaixo de uma abobada de balas, dis
paradas pelo inimigo, elle trasmittia e fazia executar suas or
dens! 

Os officiaes e os marinheiros ficaram assombrados, ao 
verem o valente brazileiro, sereno, imperturbavel no meio dos 
projécteis que se cruzavam, por cima de sua cabeça! 

Impossivel é estabelecer comparação entre o serviço do 
exercito e da armada, nesta sangrenta guerra! 

De tal modo se evidencia o paralellismo entre ambos, que 
ninguem sabe onde começa um, nem onde acaba outro! 

Si o exercito conta entre as suas façanhas, a passagem 
do Paraná, Tuyuty, Estabelecimento, Lomas Valentinns e Ser
ro C(\rá; a marinha tem Riachuelo, Cuevas, Curupaity, Hu
maitá e, finalmente, M<tnduvirá ! 

Em terra, combatem Caxias, Osorio, Porto Alegre, Argollo; 
na agua, Tamandaré, Barroso, Delphim de Carvalho ! ... 

Para fazer só justiça, o exercito e a marinha se completa
vam! 

Houve perfeito equilíbrio, nos esforços empregados, na de
fesa da honra nacional ! 
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Logo após o desastre de Curupaity, o vice-almirante Ta
mandaré pediu uma licença e se retirou para a patria. 

A molestia foi a causa apparente desse acto; mas, des
intelligencias entre os chefes, foram o motivo real! 

A triplice alliança teve inconvenientes, dos quaes este não 
é o de somenos importancia ! 

O vice-almirante Tamandaré não podia supportar o com
m8ndo de um estrangdro, como era o general Mitre; e dahi 
as constantes desconfianças, em que andava. 

O vice-almirante Joaquim José Ignacio, que o substituiu 
no commando dtL esquadra, não professava opinião contraria. 

Acredita-se, tambem, que a necessidade, em que se viu 
o governo, de subordinar a esquadra ao com mando do exer
cito, então confiado ao, aliás, experimentado Caxias, em bôa 
dose COncorresse para o desgosto do vice-almirante. 

Entretanto, foi pena que assim acontecesse. 
Os dois chefes eram talhados para se completarem. 
Disciplinadores, prudentes e patriotas, estavam no caso 

de levarem a cabo a empreza que o paiz confiára á sua ex
periencia. 

Entretanto, o genio do mal, que acompanha sempre as 
mais secretas causas, inutilisou a bôa vontade que mostrou, 
em todas as occasiões, o nosso destemido chefe. 

Já não vive, meu filho, no momento em que te faço 
esta narração, esse glorioso brazileiro, essa tradição da nos
sa marinha de outr'ora! 

Sempre que ouvires fallar desse imponente vulto da noS
sa historia, recorda-te da perigosa jornada de Curupaity e dize, 
comtigo: nesse (~ia, a marinha de minha patria colheu mais 
alguns virentes louros, para ornar a fronte dos nossos bravos! 

Entre esses bravos, no mais cerrado da peleja, no mais 
renhido da acção, encontrava-se aquelle que se chamou, o 
marquez de Tamandaré ! 



CAPITULO XLIII 
o ahnil'allte Delfhn de Ca .. ,'alho 

Depois do barão do Triumpho, não conheço titulo que 
melhor assente do que o de-barão da Passagem, conquistádo 
pelo valoroso Delphim de Carvalho ! 

Effectivamente, o forçamento das formidaveis baterias de 
Humaytá é feito, para immortalisar um marinheiro! 

Já te falIei, meu filho, da gloriosa jornada de 18 de Fe
vereiro de 1868; porém não é demais referir-me a ella, de 
novo; porque de tal modo o nome do barão da Passagem se 
entretece com ella, que é quasi impossivel separar-se uma de 
outra! 

Humaytá e Delphim de Carvalho stio ideias correlatas. 
Resolvida a passagem do temeroso passo, o bravo vice

almirante barão de lnhaúma escolheu para chefe da esquadrilha 
ao valente offieial Delfim de Carvalho. 

A expedição se compunha de seis encouraçados e moni
tores, que, por seu pequeno calado, podiam se mover, nas 
aguas de um rio, para nós quasi desconhecido! 

O pavilhão do chefe estava içado no encouraçado Bahia, 
que realisou a passagem, conservando-se no centro. 

Tu já sabes, meu filho, que esse feito da nossa esquadra 
firmou, na America do Sul, os creditos da nossa marinha, já 
exalçados pelo combate naval do Riachuelo. 

Não é descabido relembrar aqui, a traços largos, esse ne
gro quadro ... 

Era madrugada I Os encouraçados avançavam lentamente 
por medida de precaução, contra as correntes que fechavam o 
rio e contra as baterias inimigas ! 

Mas, o paraguayo astuto, descendente do Guarany, ac
costumado a todas as artimanhas da guerra .!Ias florestas; com 
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o ouvido educado, para perctber o mais ligeiro ruido: desco~ 
bre que os nossos navios avançam ... 

Inopinadamente, iIluminam-se as margens do grande rio, 
em cujas aguas se projecta o perfil indeciso das nossas ma
chi nas de guerr:l! 

Os monstros negros resfolegavam impacientes, expellindo 
baforadas de fumo, que se confundiam com a neblina do . , no .... 

Aos clarões do incendio, seguiu-se o lume avermelhado 
que sahia da bocca dos canhões ... 

Falhára a surpreza, estavam os descobertos! 
Porém, nada importou! 
Os vasos de guerra, fundeados á curta distancia, rompem 

um bombardeio tremendo contra Humaytá; os encouraçados 
que sobem despejam contra ella, incessantemente os seus ca
nhões; do acampamento do nosso exercito, ininterrompidamente, 
trôa a formidavel artilharia! 

Encerrada quasi, em um circulo de fogo, a fortaleza do 
despota, como si se tivesse convertido na cratéra de um vulcão 
infernal, lança contra a esquadrilha as suas mais raivosas, 
mais inflammadas lavas! ... 

Os nossos bravos marinheiros canhoneavam, sem pieda
de; e avançam, sem tlescontinuar I ... 

Já o navio da frente, venturosamente, transpôz as peri
gosas cadeias de aço e um foguete lançado de bordo, annun
cia ao resto da esquadra e ao exercito que estava abatido o 
orgulho do despota paraguayo: Humaytá deixára de ser uma 
fortaleza inexpugnavel ! 

Delphim de Carvalho, sempre no tombadilho, zombou das 
balas; inimigas, que apenas lhe produziram ligeiro ferimento I 

Após esse arrojado acto, elle não descançou: avan çou 
em reconhecimento até Assumpção, o antro principal, em que 
se occultava a féra sanguisedenta. 

Porém, os serviços prestados pelo barão da Passagem, 
durante quatro annos, com inalteravel firmeza, não se deviam 
limitar á passagem do Humaytá. 

A patria reclamava de sua dedicação mais alguns sacri 
ticios. 
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Após a formidavel lição do Riachuelo, era de crêr que O 

dictador do Paraguay tivesse perdido a vontade de se medir 
comnosco, em combate naval ... 

Entretanto, assim não aconteceu: eIle reservava ainda, 
em uns velhos calha111béques, um simulacro de marinha; 
quando mais não fosse, para alimentar a esperança dos seus 
iIIudidos governados. 

Era preciso, pois, que a nossa esquadra se apoderasse 
desses vasos restantes, que se haviam acolhido ao Manduvi!'á; 
ou, pelo menos, tractasse de os destruir. 

Para esse effeito, ainda foi commissionado o barão da 
Passagem. 

Portanto, a 5 de Janeiro de 1869, para lá seguiu ° des
temido chefe, levando o encoumçado Ballia, os monitores Pará, 
Alagoas, Ceará, Piaulzy e Saneia Cathar;ua " e as canho
neiras Ivahy e Meart111. 

O rio, nessas paragens, era pouco profundo; e a sua es
treiteza, em algumas sinuosidades, só permittia, em quasi todo 
o percurso, o accesso aos pequenos monitores. 

Com eIles proseguiu o chefe e, no dia 6, avistou os na
vios inimigos. 

Eram em numero de 8, com 1 pontão, vapor velho; e o 
Rosario, patacho, sem importancia. 

Os monitores, sem demora, tractaram de lhes dar caça. 
O inimigo fugia, com quantas forças tinha, e buscava em

baraçar-nos a perseguição, abandonando e mettendo a pique 
chalanas, escaleres e 2 dos vapores que iam a reboque. 

Afinal, sumiu-se, em um arroio inteiramente desconhecido, 
juncto á cuja foz ancoraram os navios brazileiros. 

N a manhã seguinte, o barão da Passagem aprôou, des
assombradamente, para o arroio e navegou algumas horas, 
sendo obrigado a voltar, por ter encontrado o canal comple
tamente obstruklo, pelo patacho e pelo vapor Pal'agllary, que 
os inimigos haviam mettido a pique. 

Na retirada, o chefe tentou rebocar um dos vapores aban
donados; mas deixou de fazer, por ter verificado estar com
pletamente imprestavel. 
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Como acabas de vêr, a empreza foi corôada do mais com
pleto exito, pois que ao inimigo não restavam mais na7.'t"os a 
combater, como asseverou o visconde de Inhaúma, ao pedir, 
logo depois, a sua exoneração de commandante em chefe da 
1I0ssa esquadra. 

Entretanto, não era essa a rigorosa expressão da verdade. 
Seis vapores paraguayos, fugindo á perseguição do barão da 
Passagem, se haviam occultado, em um dos pequenos affluen
tes do Manduvirá, onde não poderam ser alcançados, pela im
possibilidade, em que se achavam de lá navegar, mesmo as 
menores embarcações da nossa esquadra. 

Lembra te de que os canaes ficaram obstruidos, pelos na
vios que iam encalhando ... 

Esses quasi destroços da armada inimiga foram, pouco 
tempo depois, anniquilados pela bravura de outro chefe! 

Mas isso nada tira a gloria do barão da Passagem que, 
só por absoluta falta de meios, deixou de os destruir, no pri
meiro ataque. 

Assim como o general de cavallaria precisa de bons ani
maes, para se mover; tambem o almirante precisa de navios 
appropriados ás aguas em que tem de operar! 

A vontade mais energica se paralysa, ante um obstaculo 
desta natureza ! 

Sem canaes, elle não podia avançar, como uma locomo
tiva não deslisa, si não dispõe de trilhos ! 

Bem cabido, pois, é o titulo de barão da Passagem, com 
o qual elle jà vive na historia; pelo arrojado feito do dia 18 
de Fevereiro de 1868! 

Desse dia em diante, Huma tá passou á categoria de 
inoffensivo espantalho! ... 



CAPITULO XLIV 

o ulmia-unte Sih'cir-a da MoUu 

Este é paulista. Como vês, tambem na passagem de Hu
maytá foi representada a nossa cam patria paulista, como se diz 
hoje, com resquicios de separatismo anti-patriotico, por signal... 

Arthur Silveira da Motta, agraciado com o titulo de-- ba
rão de Jaceguay, é um marinheiro, ás direitas! 

Intelligente e instruido, teve, logo no principio da campa
nha, arriscadas com missões ; entre as quaes sobresai a da ex
ploração do rio Paraná. 

Como te disse já, as artel'ias f1uviaes, nas quaes tinha
mOs de operar, eram para nos tão desconhecidas, como os 
cursos de agua do centro da Australia ! 

Os dictadores do Paraguay tiveram sempre o cuidado de 
conservar fechadas as vias fluviaes, por onde podia penetrar 
a civilisação, no seio daquelles povos embrutecidos pelo des
potismo. 

Tivemos, pois, de explorar o terreno que tinhamos de per
correr e de sondar os rios que tinhamos de navegar. 

Si considerarmos as difficuldades que o nosso exercito e 
a nossa esquadra tiveram de vencer, nessa medonha campa
nha, havemos de confessar que não foi longo o praso de cinco 
a 11I10S , que foram consumidos, em desalojar a féra, do seu 
fôjo. 

No principio logo da guerra, encontramos a Silveira da 
Motta, a desbravar o caminho, pelo qual os nossos vasos de 
guerra tinham de passar, em marcha triumphal, até Mandu
rivá e passo Garayo. 

De sonda em punho, a prôa da embarcação, segue elle 
com o olhar fito nas barrancas inimigas. 

O paraguayo era astuto e traiçoeiro, como o seu ante
passado 0- guarany. 
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Occulto nos canniços das margens, disparava contra os 
navegantes e as ilhas de verdura, que desciam, á mercê da 
corrente ; occultavam apparelhos mortiferos, que a civilisação 
lhes communicára, em má hora ! 

Era, portanto, necessario estar alerta contra a perAdia 
das margens, e contra as trahições das proprias aguas, que 
sondavam 1 

O prumo, á procura do fundo, bem podia se enroscar nas 
aspas de um torpedo ... 

Mas, galhardamente desempenhou a sua commlssao o 
nosso valente comprovinciano, e a nossa esquadra poude avan
çar, bem segura de conhecer as aguas que sulcava. 

Este não é, de certo, um serviço de importancia menor, 
do que a passagem de Humaytá. 

A nossa gloriosa esquadra estaria, com toda a certeza, 
privada de se mover, si a exploração se não tivesse realisado, 
com o bom exito com que se deu! 

Não podiamos estar arriscando a um encalhe seguro as 
custosas machinas de guerra, que, com tanto custo constru
imos, no arsenal de marinha do Rio de lRneil'o, ou manda
mos vir da Europa, a peso de ouro! 

O serviço de exploração do rio Paraná nos poupou pre
juizos que seguramente soffreria:nos, perdendo os navios que 
mandámos coustruir, especialmente appropriados á navegação 
fluvial. 

Consignemos, pois, aqui a importancia dessa com missão 
e o bom exito de que foi coroada. 

O descendente dos bandeirantes provou que, em suas veias, 
ainda corria o sangue dos valentes, que primeiro descortinaram 
aquellas remotas paragens ! 

Ao seu lucido espirito acudiu, sem duvida, a lembrança 
das façanhas, praticadas nessas margens, pelos nossos deste
midos antepassados ! 

O intuito que os levava, é verdade, não era louvavel, 
mas o de Silveira da Moita, era civilisador, porque tendia á 
libertação de um povo! 

Assim, terminada a sua com missão, encorporou-se elle, de 
novo, á esquadra em operações e, no inolvidavel dia 18 de 
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Fevereiro de 1861;, já o encontramus capitãu-tenente e com
mandando o encouraç"ado Barroso, nome que forçosamente 
recorda Riachuelo e a victoria de 11 de junho de 1865. 

Para bem avaliar o papel que representou, nessa gloriosa 
jornada, o nosso vale.nte comprovinciano, é preciso contem
plaI-o, com os olhos da inspiração do nosso mallogrado José 
Bonifacio, o moço. 

Um dia, em que me ache mais disposto, hei de te reci
tar a bella poesia-Primus illte,- pares-em que o digno suc
cessar' do auctor da - Ode aos Baltiallos, exalta os meritos 
do destemido commandante do Barroso, na passagem de Hu
maytá! 

Has de sentir o estremecimento das fibras mais recondi
tas de teu patriotismo, ao contemplares, suggestionado por 
aquellas estrophes candentes, a figura homerica do nosso va
lente marinheiro, sereno, no pássadiço do navio, com mandando 
a manobra! 

As bombardas se cruzam sobre a sua cabeça, ou reben
tam a seus pés! 

Elle, resoluto, avança, despejando balas. por todas as por
tinholas do encouraçado ! 

Pela superficie das aguas estende-se um nevoeiro, feito de 
enxofre e de salitre ... 

As margens do rio estão transformadas, em pequenas cra
téras de vulcões desconhecidos que lançam lavas! 

Na sua frente, avançam outros navios; e na retaguarda, 
avançam tarr.bem ! 

Todos elles estão expostos á uma >,araivada de balas; to
dos elles correspondem, convenientemente, á furia do inimigo! 

Delfim de Carvalho, Maurity e outros valentes, operaram 
prodigios ! 

Um avança, na frente, zombando de todos os obstaculos! 
Outro encalhado, fica sendo o alvo de todo o odio para

guayo! 
Silveira da Motta a ninguem cede em bravura, a nin

guem consente que o vença! 
Realmente -primus illter pares, desafia a raiva do pa

raguyo, canhoneiao,io, sem piedade, as suas fortificações! 
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Graça" a bôa marcha do seu navio e ao acerto das suas 
manobras, o Barroso é um dos primeiros a transpor as te
miveis correntes e a se achar fóra do alcance da artilharia do 
dictador! 

Os foguetes de bordo annunciavam ao resto da esquadra 
e ao acampamento do exercito. que uma estrondosa victoria 
coroára as nossas armas ! 

Arthur Silveira da Motta, tisnado pelo fumo da artilharia, 
alongava o olhar coruscante, pela superficie do rio, e ancioso, 
indagava pela sorte do Alagôas, encalhado, em uma volta do 
rio! 

Dentro em pouco, surge o pequeno encouraçado; avariado, 
mas triumphante! 

Silveira da Motta exulta, porque, em seu coração se não 
aninha a inveja! 

Elle quer egualmente repartir a gloria desse estupendo 
feito, com todos os seus irmãos de armas! 

O natural melindre de marinheiro o impellia a se collocar, 
no mesmo pedestal, em que se aprumavam os seus camara
das ... 

Delphim de Carvalho, l\1aurity, Custodio de Mello, eram 
tão valentes e tão bons marinheiros, como elIe! 

Mas, não! 
Contentou-se de ser ° - primus illter pares, não que

rendo empanar o brilho de gloria de outrem! 
E para que? 
O lustre da esquadra sobre elle reflectia, por que fazia parte 

deli a ! 
Os seus irmãos de armas professavam egual 0pinião ! 
Ninguem trabalhava para sua gloria pessoal, si não para 

a desaffronta da honra nacional! 
Ser o-primus i"ter /Jares-era a mais alta distincção! ... 



CAPITUL o XL V 
A c~.·uzada abolicionista: os p.'eetll"sol'es 

Na passada palestra, fechei, meu filho, a epopeia da guer
ra do Paraguay, dirigindo a tua attenção, para o glorioso 
vulto de um filho de S. Paulo ! 

De proposito, eu quiz terminar a minha narração, exal
tando a participação que, na passagem de Humaytá, teve 
um paulista ! 

Evocando o passado, terei sempre em vista apresentar-te 
exemplos dignos de imitação; principalmente, quando elles 
forem nossos ! 

Egoismo de velho teimoso, quem sabe - laudafor tem
paris acti, como has de saber, quando, lá no teu collegio, 
travares conhecimento com a Arte Poetica, de Horacio. 

Exaltarei, de preferencia, os nossos; isso é certo! 
Da epopeia do Paraguay, apraz-me passar á cruzada abo

licionista ! 
Creio que de nada mais agradavel, para ti, me poderia .. 

occupal:, hoje, meu filho. 
Tens a felicidade de viver em uma época, em que não 

ha mais escravos e has de gostar de saber como os abolicio
nistas luctarllm, pela libertação de uma raça opprimida! 

As figuras desses benemeritos da humanidade brilham 
com estranho fulgor, nas paginas da nossa gloriosa historia. 

Eu ainda sou do tempo da escravidão. 
Quantas vezes tive occasião de vêr os pobres pretos ca

minharem para o eito, sob o relho do feitor?! ... 

E a toada monotona do seu canto melancolico, a se 
harmonisar tristemente, COIr. o das cigarras, na matta, ao fim 
do dia? ! ... 

16 
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Nada impressionava mais a minha alma de civilisado, 
quando na minha mocidade tinha de presenciar esse es
pectaculo ! 

Tu sabes que, na minha vida de magistrado, tive de. per
correr differentes comarcas do Imperio e de tomar parte em 
inventarios, em praças de escravos e medições de fazendas ... 

Por isso. muitas occasiões se me apresentaram de tocar 
a chaga da escravidão! 

Como juiz municipal e de orphams, eu percorri leguas de 
caminho, na verificação das divisas das propriedades territo
riaes, e presenciei o trabalho forçado dos negros, nos canna
viaes e nos cafezaes de muitas provincias. 

O espectaculo era sempre o mesmo: o angú, por alimen
to; o algodão grosso por vestimenta; e o relho, como incen
tivo de trabalho! 

Como juiz de orphams, tive de funccionar, em praças de 
escravos, nas quaes, pela barbaridade da legislação do tempo, 
o filho podia ser separado da mãe; e o marido, da mulher! 

Tambem, como juiz das execuções criminaes, tive de as
sistir, forçado, comprehendes bem, á execução da mais que 
barbara pena de açoites ! 

Um instrumento repugnante era -o bacalhált - fabricado de 
quatro cordas de couro crú, trançado, com pontas lancinantes! 

Vibrado pelo braço robusto de um mesti~o, arrancava ge
midos de dôr e salpicava de sangue o rosto do algoz e o dos 
circumstantes! 

Scenas taes, rebaixavam o Brazil á posição de qualquer 
paiz selvagem de Africa ! 

Por força dessa mesma instituição maldicta, havia o ven
dedor de carne humana, o magarefe sinistro, cujo lucro era 
argamassado de sangue e de lagrima~ ! 

Lotes e lotes de miseraveis, introduzidos pelo infamissimo 
trafico, desfilavam pelas ruas mais publicas, ou estacionavam 
nas praças e nas avenidas das cidades populosas. 

A audacia dos negociantes de escravos chegava ao ponto 
de fazer a sua indecorosa exposição, no proprio templo do 
Deus vivo! ... 
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Ah! Não poderem intervir os rijos musculos do Christo; 
e diante do seu azorrague de cordas, serem de lá expulsos es
ses saciilegos mercadores! ... 

Em face do horror que inspirava aos corações bem for
mados à instituição condemnada, e da desmoralisação que in
troduzira na familia; deprimindo, além disso, o caracter na
cional; soltou os seus primeiros vagidos o abolicionismo! 

A principio, elle se chamou, timidamente,-emancipação; 
porque receiva se medir braço a braço, com os senhores ter
ritoriaes, que dispunham de tudo, entre nós; desde os tribunaes, 
até o parlamento ! 

A' frente dos precu~ores da abolição da escravidão, no 
Brazil, encontra-se o nome do benemerito da humanidade, o 
padre Manoel Ribeiro da Rocha! 

Já em l75H, esse digno sacerdote publicava um livro com 
este significativo titulo: Etltiope resgatado, empenhado 
sus.'elltado, corregido, instruido, e libertado, Pelo padre 
MANOEL RIBEIRO RocH.-\, lisbonense, domiciliario da cidade 
da Bahia, e llella advogado, e bae/lm'el formado na Unt

'verSlllade de Coimbra. 
Nesse livro pedia o padre Rocha que todo o escravo fosse 

restituido á liberdade, após um tempo de serviço sufficiente 
para indemnisar o senhor; e que os filhos de mulher escrava, 
nascendo livres, ingenuos, não fossem obrigados a servir os 
senhores de suas mães, si não até a edade de quatorze ou 
quinze annos. 

Com certeza, os ossos do padre Rocha estremeceram no tu
mulo, si souberam que as suas ideias foram realisadas na lei 
de 28 de Setembro de I H 71, pelo benemerito visconde do Rio 
Branco! 

Lastimavel é, porém, que um contemporaneo seu, e de 
mais a mais um sucessor dos apostolos, o bispo Azeredo 

Coutinho, publicasse obras, nas quaes procurava provar a jus
tiça e a necessidade do trafico ! ! ! ... 

Portanto, na propaganda abolicionista, occupa o primeiro 
plano do quadro o sacerdote humanitario, que não duvidou 
romper com os preconceitos do tempo, para prégar principios 
tão civilisadores e christãos I 
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Na com memoração da lei de 13 de Maio de 188B, ao la
do de todos os campeões da grande cruzada, deve figurar, em
moldurada com a<; bençams da raça remida, a effigie veneranda 
do padre ManoeI Ribeiro da Rocha! 

E não foi só na Bahia, que se preocupparam com a sorte 
dos miseras escravos. 

Tambem a S. Paulo cabe uma parte dessa gloria. 
No almo de 1810, um magistrado de S. Paulo, Velloso 

de Oliveira, em uma memoria dirigida a D. João VI, então 
principe regente, pedia a liberdade dos filhos que nascessem 
de mães escravas. 

Hippolyto da Costa Pereira, no Correio Brazitiellse 
(1808-22) apontava a emancipação gradual dos escravos, co
mo uma necessidade para o Brazil. 

Em 1822, um deputado da Bahia, Borges de Barros, mais 
tarde visconde da Pedra Branca, apresentava ás Côrtes COIl

stituintes de Lisbôa, porém não alcançando resultado favora
vel, um projecto de emancipação gradual. 

Em 1825, José Bonifacio de Andrada e Silva, o patriar
cha da nos:::a indeper.dencia, publicava outro projecto de eman
cipação progressiva. 

A 18 de Maio de 1830, Antonio Ferreira França apre
sentava á Camara dos deputados um projecto, para a emanci
pação gradual da escravidão, a qual deveria terminar em li:181; 
e tres annos depois, outro projecto, declarando livres todos os 
recemnascidos. 

A Camara, em cujo espirita dominavam idéas escravagis
tas, recusou discutir as humanitarias propostas. 

No dominio dos factos positivos, alguma coisa se fazia, 
para a extirpação do cancro. 

Em 1831, votava-se uma lei, prohibindo o trafico de afri
canos. 

Como já deves ter adivinhado, o interesse contrariado il
ludiu as disposições da sabia lei; e as senzalas continuaram a 
se povôar dos filhos dos desertos do continente negro. 

Foi preciso que o valente pulso de Euzebio de Queiroz 
descarregasse o golpe de 4 de Setembro de 1850, para que o 
trafico cessasse, completamente. 
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Em 1871, após uma tremenda campanha, o visconde do 
Rio Branco, o illustre Brazileiro, conseguiu a votação da lei 
de 28 de Setembro desse anno, que declarava livres os filhcs 
de mulher escrava. 

Justo é registrar aqui o nome do venerando patriota brazi
leiro, o fallecido Dr. João Mendes de Almeida, que com o pseudo
nymo de Guarda constitucional sustentou, na imprensa, os 
principios que Silva Paranhos prégava na tribuna parlamentar. 

O grande passo, porém, para a libertação geral e incon
dicional, foi dado pelo Ceará, a terra da luz, e pelo grande 
Amazonas, em 1884! 

Nessas duas provincias do extremo norte, foi que raiou 
primeiro a aurora da liberdade no Brazill 

A civilisação, ainda desta vez, partiu do Norte! ... 
Ainda nesse mesmo anno de 1884, foi nomeado presi

dente do conselho de ministros, o notavel estadista bahiano, 
Manoel Pinto de Souza Dantas. 

Em nome do gabinete, apresentou um projecto de liber
tação dos escravos, maiores de sessenta annos. 

O parlamento rejeitou a proposta e foi dissolvido. 
As eleições geraes, porém, déram ganho de causa aos 

esclavagistas e o gabinete se retirou! 

A propaganda abolicionista, principalmente após a liber
tação do Ceará e do Amazonas, continuava mais activa do que 
nunca I 

Em S. Paulo, fallecêra, na estacada, o esforçado Luiz 
Gama, o Espartaco bahial1o, deixando dedicados discipulos! 

Elle não poude entrar na terra de Promissão; mas, do 
alto do monte Nébo, presenciou, de certo, a entrad'l de Josué, 
o vencedor! 

Toda a historia da libertação dos escravos se concretisa, 
em S. Paulo, neste nome illustre. 

Ninguem luctou mais do que elle, porque teve de arcar 
com os preconceitos da época e com- os poderosos do dia! 

Mas o seu ardor jamais se arrefeceu ! 
Tendo sido escravo, conhecia todos os horrores da con

dição servil. 
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Sua casa era o asylo sagrado, onde vinham encontrar 
r~fugio as victimas do feitor deshumano! 

Na imprensa e na tribuna judiciaria, nas palestras e nas 
reuniões publicas; o grande apostolo da liberdade não tinha 
outro pensamento, que não fosse a libertação dos seus irmãos 
de soffrimento! 

Um dia, porém, o coração, que tanto sentira os soffri
mentos dos outros, rebentou, afinal! 

Houve, porém, Eliséus que herdaram a capa desse 
Elias, e a propaganda continuou ! 

Ferreira de Menezes, Joaquim Nabuco, André Rebouças, 
Joaquim Serra, José do Patrocinio, Ruy Barboza, Macedo 
Soares, Ennes de Souza e tantos outros; foram os inoançaveis 
continuadores da obra, que elle teve a gloria de assentar, em 
solidos alicerces ! 

Não teve, como Miguel Angelo, a gloria suprema de col
locar a cruz, no alto da egreja de S. Pedro: mas, foi elle que 
traçou o plano e quem lançou-lhe os fundamentos I 

O nome de Luiz Gama deve andar em todas as memo
rias e em todos os labios ! 

Nas memorias, para glorificai-o; e nos labios, para aben
çoaI-o! 

EIIe resume em si, todos os precursores do abolicionismo! 



CAPITULO XLVI 
A cl'uzada abolicionista: os vencedol'es 

Na gloriosa data de 13 de Maio de 1888, desappareceu 
a escravidão, no Brazil. 

Foi no ministerio do inclyto pernambucano, conselheiro 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, que se deu essa gratissima 
occurrencencia. 

Não há duvida de que a abolição completa da escrava
tura se Jeve ao desprendimento, verdadeiramente humanitario, 
da princeza imperial regente, com toda a justiça, appellidada 
-Izabel, a Redemptóra! 

Por mais que se queira attribuir o honroso facto ao ve
lho imperador, desthronado, em 1889; forçoso é reconhecer que 
eIle, invocando, quem sabe si a razão de Estado e, com cer
teza tambem, os interesses da dynastia, sempre adiou a. solu
ção do temeroso problema. 

A sua transigencia com os grandes proprietarios, foi sem
pre manifesta. 

Os projectos de emancipação gradual eram offerecidos, 
como uma sondagem, nos mares da opinião; e eram retirados, 
quando elles se mostravam encapellados ... 

O conselheiro Dantas foi sacrificado a essa hesitação, que 
parecia fórmar o fundo do caracter do velho imperante. 

Si elle tivesse querido sustentar o esforçado estadista ba
hiano, encontraria exemplos de successivas dissoluções do par
lamento, até que viesse uma Camara, favoravel a humanitaria 
ideia. 

Si não fosse a coragem, que revelou a princeza imperial, 
na occasião da assignatura do decreto libertador, ainda ahi es
taria a instituição maldicta. 

A raça negra, por tanto, no Brazil, tem a rigorosa obri
gação de venerar a memoria da humanitaria senhora que, com 
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sacrificio do seu throno, quebrou os grilhões que encadeavam 
uma raça infeliz ! 

Seria um miseravel o negro, que se recusasse a beijar as 
mãos, que o arrancaram do tronco! ! ! ... 

Póde ser, meu filho, que alguem haja que, offuscado pela 
paixão partidaria, procure amesquinhar o papel principal, que 
nesta questão representou a princeza imperial regente. 

Porém tu, quando se desenvolver a tua intelligencia e se 
amadurecer a tua reflexão, has de concordar plenamente com
migo. 

Então verás que a propaganda abolicionista era impotente, 
tlnte a influencia da numerosa classe dos senhores de escra
vos. 

Essa propaganda, para honra da nossa civilisação, tinha 
se adiantado muito, é verdade. 

Os soldados do exercito se recusavam, generosamente, a 
se prestar ao papel de capitães do matto " e se negavam a 
reconduzir para o eito aos pobres pretos, que de lá conseguiam 
fugir! 

A imprensa e a tribuna contribuiram poderosamante para 
o adiantamento da propaganda. 

As sociedades abolicionistas, ou emancipadoras não des
cançavam; por toda a parte havia uma sancta emulação! 

Mas o senhor de escravos podia triumphar de tudo isso, 
si contasse com a connivencia do governo ! 

Por isso foi que, dia a dia. vimos augmentar o numero 
dos inimigos das instituições, então vigentes; levando elIes, 
por despeito, o contingente de uma fonte impura, á mais sym
pathica e á mais sagrada das causas ! 

Para que ainda existisse a escravidão, bastava que o go
verno de então recorresse ao estado de sitio, contra os aboli
cionistas! 

Veriam como, ainda hoje, seriamos um Paraguay de Fran
cia ou de Solano r _opez ! 

E não digam que ninguem supportaria similhante medida, 
compressora de todos os direitos e só toleravel, em face do 
inimigo externo! 

Temos visto tanta coisa. .. . 



Digam, portanto, ° que quizerem: a abolição da escra
vidão, no Brazil, é devida, si não exclusivamente, ao menos 
em grande parte, á Izabel, a Redemptora ! 

Não quero com isto amesquinhar a intervenção podero
sissima dos sapadores sublimes, que contribuiram para a 
derrocada dessa hedionda Bastilha negra ! 

O seu trabalho de desbravamento foi proficuo e a elle se 
deve, não ha duvida, a maior parte do serviço humanitario. 

O que eu te quero dizer, é que tudo isso baquearia ante 
a resistencia governamental, de mãos dadas com os interes
sados. 

O governo, entre nós, é omnipotente ! 
Ainda bem, quando elle colloca essa omnipotencia, ao ser

viço de uma cau~a sagrada, como a da libertação dos escra
vos. 

Quero, agora, te apontar os nomes dos mais esforçados 
paladinos da sancta cruzada, que tiveram a satisfacção indi
zivel de contemplar, no zenith, o astro radiante que illuminou 
o paiz libertado! 

No Rio de Janeiro, destaca-se a figura imponente de José 
do Patrocinio, o mestiço genial, q ue na imprensa e na tribu
na das conferencias imprimiu enorme impulso, á colossal em
preza. 

Mais feliz do que aquelle outro sonhador sublime-Fer-
reira de Menezes; elle teve a rara felicidade de depôr, na dex
tra da Redemptora, o beijo de reconhecimento de uma raça 
inteira ! 

José do Patrocinio, exercendo um acto do mais fino ga
lanteio, traduziu, num rasgo de genio, a gratidão de seculos 
de oppressão ! 

Podiam tel-o coberto de apôdos e arrastado na lama a 
sua reputação de abolicionista desinteressado .•. 

Elle concretisou, nesse momento historico, todas as ben
çams que subiam das senzallas e irrompiam dos ergastulos 
vasios ! 

Como Luiz Gama, em S. Paulo, José do Patrocinio sof
freu todas as affrontas e tragou todos os dissabores ! 

Porém, nunca pediu que lhe affastassem dos labios o ,,;a-



- 246 -

lix de amargura; antes, resoluto e impavido, tomou o cami
nho do Calvario e poisou a cruz da redempção dos captivos, 
no alto do Moria, hoje illuminado pelas fulgurações offuscan
tes da aurora da Paschoa da liberdade ! 

Por isso é que elle fórma na frente dos vencedores! 
A sua penna inspirada, que é um gladio vbgador, nas 

mãos de um cavalleiro da edade média; ainda está hypothe
cada a todas as causas dignas e nobres ! 

Onde ha um opprimido a defender e um direito a sus
tentar, verás sempre fulgurar o arnez do imperterrito batalha
dor! 

Elle exige unicamente que tomem o seu pennacho branco, 
por ponto de mira! ... 

Em S. Paulo, o abolicionismo se incarnou, justiça lhe 
seja feita, na pessôa do Dr. Antonio Bento de Souza e Castro. 

Como todos os que se devotam ás emprezas sublimes, 
tambem elle tragou o fel da calumnia ; tambem a sua arma
dura de combatente sofft'eu os arranhões da injuria soez e es
tupidamente grosseira! 

Porém, jamais o seu zelo se entibiou ! 

Elle recolhia em sua casa os escurraçados do rito e dis
tribuia, pelo interior da provincia, os caipha,ses, que, protegi
dos pelas sombras da noite, penetravam nos quadrado::; e 
aconselhavam a fuga, em massa! 

Foi este ultimo plano, suggerido por uma inspiração ge
nial, que contribuiu, poderosamente, para a solução final do 
temeroso problema. 

Obedecendo ás instrucções enviadas por Antonio Bento, 
começeu o exodo de escravos! 

Em certa madrugada, os primeiros captivos, cançados de 
oppressão e avidos de liberdade, forçavam as portas da Bas
tilha negra e se lançava!!], decididos, ao ambientt: vivlncante 
da liberdade ! 

Bandos de homens, mulheres e crianças cobriam as es
tradas e atravessavam as povoações, em uma ordem admira
vel, sem commetter o menor attentado, nem contra as pessoas, 
nem contra as coisas ! 
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Esse era um desmentido formal que elles oppunham aos 
que diziam que a abolição da escravatura seria o estabeleci
mento do banditismo, no Brazil! 

Avançavam elIes, á procura de Santos, 0- casylo da for
ragida liberdade., quando o governo mandou forças, que lhes 
embargassem o passo 

Os pretos, longe de se acovardar, offereceram resistencia, 
cahindo heroicamente, na lucta ! 

O encontro se deu, nas proximidades de Santo Amaro, 
proseguindo os sobreviventes, na sua marcha para Santos! 

Estava realisado o desejo mais ardente dos propagandis
tas! 

A victima fugia com o pescoço ao jugo! 
A abolição estava decretada, virtualmente! 
Sitiado assim, pela opinião publica, o parlamento não teve 

outro remedio, si não votar, em poucos dias, o projecto que 
declarava extincta a escravidão no Brazil ! 

Inutilmente, os senhores de escravos procuravam oppôr 
11m obstaculo á pedra que rolára, do alto da montanha; offe
recendo liberdade condicional aos seus servos. 

A opinião se mostrava excessivamente exigente, e só se 
poderia satisfazer com a liberdade plena e geral ! 

E assim aconteceu! Na memoravel data de 13 de Maio 
de 1888, assignou-se o decreto que, pura e simplesmente, de
clarava a escravidão extincta, no Brazil ! 

Não imaginas, meu filho, a alegria que se apoderou do 
paiz inteiro ! 

Em toda a parte se organizaram festas; e o mez de Maio 
desse anno foi um periodo de interminavel regosijo ! 

O brazileiro podia já, sem corar, estender a mão aos ci
dadãos de outros paizes ! 

As aguas lustraes da liberdade tinham lavado a mancha 
negra da escravidão, que maculava o symbolo da nossa na
cionalidade ! 

A gloriosa bandeira de 22 e de 65; do Ypiranga e do 
Riachuelo, podia fluctuar ovante ao sopro das brisas da re
dempção! 

ElIa não cobriria mais a carga imfame dos traficantes; 
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nem garantiria uma propriedade, que loucamente se pretendia 
apoiar no direito! 

Nesse dia, o Brazil conquistou a faculdade de tomar parte 
no convivio da civilisação universal! 

A liberdade é a base unica, em que se pode assentar o 
edificio das nações modernas! 

Concretisando, pois, em José do Patrocínio e Antonio 
Bento os vencedores da cruzada abolicionista, eu não faço 
mais do que praticar um acto de verdadeira justiça! 

Tenho, porém, ao terminar esta palestra, o fundo pezar 
de te dizer que o grande abolicionista, Antonio Bento, já não 
pertence ao numero dos vivos ! 

A ruptura de um aneurisma da aorta o prostou, eterna
mente, no dia 8 de Dezembro de 1898. 

O seu enterro foi acompanhado, a pé; predominando no 
prestito funebre os representantes da raça redimida.' 

Foi um dia luctuoso aquelle, em que elle baixou á se
pultura ! 

Nas casuarinas do cemiterio da Consolação zunia o ven
to, resumindo o pranto dos miseros escravos! 

Para elIe, começou já a ingratidão da posteridade: nem 
um monumento na praça publica; nem uma simples, uma hu
milde placa, na esquina de uma rua! 

Mas elle vive e viverá, eternamente, no reconhecimento 
dos libertos ! 

Basta isso!. . . 



CAPITULO XL VII 
Plantas nteis: o eafe~eit·o. o algodão e o 

tabaeo 

Vou agora imprimir nova direcção a estas palestras, meu 
filho. 

!Jos phenomenos sociaes, passarei aos physicos e te en
treterei com as plantas da nossa exlraordinaria flóra. 

Só os [a.;tos historicos, não são os que nos dispertam o 

patriotismo. 
Muitas vezes uma nesga de céo, uma clareira de malta, 

um cúrte de barranco; tem o condão de nos fixar ao solo na
tal, mais do que as lendas, mais ou menos sentimentaes, dos 
nossos antepassados. 

O patriotismo, nesta acce:)ção restricta, é mais do que a 
noção da nacionalidade, phenomeno de natureza abstracta; é 
u amor do homt::m ao pedaço de terra, em que nasceu; o bair
rismo, emfim.' 

E que mais appropriado a nos dispertar e~se amor, quasi 
supersticioso, ao canto de terra, em que vimos a luz, do que 
as arvores e as plantas, com as quaes, nos accostumamos, 
desde à infancia ? 

A deslocação violenta do meio, a que nos accostumamos, 
produz uma enfermidade, quasi sempre fatal,--a nostalgia. 

E a prova dessa verdade está em que, todos os povos 
colonisadores levavam para 'os novos paizes que povoavam, 
os usos, os costumes e até os vicios da mãe-patria.' 

Davam aos cursos de agua que encontravam os nomes dos 
rios de sua terra; e no meio de uma vegetação barbara, em 
breve cresciam plantas, tambem immigradas .' 

Fallando, por tanto, das nossas plantas uteis, eu tenho 
em mira chamar a tua attenção, para o que é nosso; interes
sando-te pelo nosso viver commum. 
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A faina das nossas propriedades ruraes, tão peculiar ao 
nosso clima, é um elemento de nacionalisação. 

Pela recordação do que nos cerca todos os dias, apren
demos a amar o solo natal e a elle nos prendemos, mais e mais. 

Olha para o estrangeiro q ue nos rodeia! 
Vê, como elle compara tudo que é nosso, com o que é 

delle; encontrando sempre superioridade, naquillo que é de sua 
terra. 

O nosso systema de cultura é inferior ao seu; os produ
etos do seu paiz são superiores aos nossos; e até os manja
res de sua terra, são mais substanciaes do que os daqui! 

Assim é que elle, por seu egoismo patrio, que eu estou 
longe de condemnar, pretende fazer-nos passar pela fieira do 
seu preconceito, em vez de se amoldar aos nossos habitos! 

Não póde ser assim. 
Quem se propõe a viver em nosso paiz, deve, antes de 

tudo, trabalhar por ser brazileiro. 

Eu antevejo um perigo futuro de absorpção de nossa na
cionalidade por essa immigração exclusiva, que temos provocado. 

A lingua, o laço mais forte de unificação de um povo, 
todos os dias se affrouxa; e o natural espirito de n,)Vidade, 
nos faz correr atrás de novos objectos, e até de novos ali
mentos! 

Quem reparar, hoje, para a nossa mesa, ha de encontrar 
productos de importação, quasi que exclusivamente. 

E até a denominação denuncia a sua pl'Ocedencia ! 
Neste ponto, eu sou pa!"tidario de Catão, o antigo; e mes

mO um pouco-nativista! 

Não digo que não adoptemos do estrangeiro o que fôr uti! 
e o que fôr agradavel; mas, sem prejuizo, do que é nosso. 

Pela conservação dos bons habitos dos nossos antepassa
dos, apertaremos os laços de nossa nacionalidade, que se vão 
affrouxando, a olhos vistos; seja dieto, em honra da verdade. 

Por isso é que me lembrei de te entreter com as nossas 
plantas, com os nossos animaes etc; vindo em seguida, a his
toria de alguns costumes antigos, t?í() cf\racteristieos do nosso 
viver de outr'ora. 
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Não se devem desprezar os meios, por mais futeis que 
pareçam, com tanto que elIes sejam conducentes ao fim a que 
nos temos proposto. 

Vou começar, por el-rei café! 
Esta é a nossa principal lavoura; com especialidade, em 

S. Paulo. 
Cultivam-se, em o nosso Estado, differentes variedades 

desta preciosa rubiacea; e todo ° segredo da nossa prosperi
dade' a elIa se deve. 

Não te faço a descripção dessa planta, porque é vulga-
rissima, entre nós. 

ElIa é originaria da Arabia. 
Já vai para um seculo que se cultiva em S. Paulo. 
A preparação do seu fructo, foi a principio, muito primi-

tiva. 
Hoje, porém, ha machinismos aperfeiçoadissimos, para o 

seu benefkiamento. 
Isso concorreu poderosamente, para o progresso da indus

tria. em terras paulistas. 
As grandes officinas de Lidgerwod, em Campinas e aqui 

na capital; as de Mac Hardy, em Campinas; e as de Arens 
Irmãos, em Jundiahy; occupam-se em fornecer machinismos, 
para o beneficiamento do café. 

A cultura desta planta se tem feito. em tão grande escala, 
que tem prejudicado a de outras. 

Este é um mal que convem sanar, quanto antes. 
A monocultura sempre deu resultados perniciosos. 
E a prova está nessa extraordinaria baixa do nosso prin

cipal producto agricola. 
Após a abolição da escravatura, a exploração do café se 

faz exclusivamente por meio de trabalhadores estrangeiros. 
De Campinas, em diante, é onde se acham as plantações 

mais importantes. 
Em seguida, vem a cultura do algodão, a qual foi já bas

tante consideravel, na epoca da guerra separatista dos Estados 
Unidos da America do Norte. 

Chegou até a prejudicar a da canna de assucar, incon
testavelmclltc o nosso segundo ramo de cultura. 

O melhor algodão é () de Pernambuco. 
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Em S. Paulo, na parte sul du Estado, ainda se cultiva o 
algodão, em pequena escala; tanto que não dá para alimentar 
as fabricas de tecidos que ha, em Sorocaba, Ta.tuhy, Itú, Salto 
de Itú, Carioba e as desta capital, que tecem algodão impor
tado! ! ! ... 

Entretanto, esta é a melhor das lavouras, porque a colheita 
se faz, seis mezes após a plantação. 

Agora te faBarei do tabaco, a que vulgarmente se dá ° 
nome de fumo. 

Esta planta é mais nociva, do que uti!. 
A medicina moderna condemna o seu uso. 
O cachimbo, o charuto e o cigarro ainda nos darão cabo 

do systema nervoso .' 

Posto que ainda seja o fumo um objecto de largo com
mercio, não está longe o dia da sua inevitavel quédaJ 

Então, os governos, em logar de o considerarem contra
bando, ° classificarão entre os venenos violentos, que só po
dem ser expostos á venda, nas pharmacias. 

Em S. Paulo, já cultivaram bastante esta planta. 
Chegaram a gosar de merecida fama, entre os apreciado

res, os fumos do Descalvado, Araraquara, Tietê e Capivary. 
O preço pelo qual se comprava um rolo de fumo, era, ás 

vezes, elevadissimo. 
Os Estados do Norte produzem fumo de excellente:: qua

lidade; sendo a Bahia uma rival quasl de Cuba, pela bôa 
qualidade dos seus charutos I 

Mas, um conselho te quero dar, meu filho: foge do uso 
do tabaco, como o diabo foge da cruz I 

O seu uso, além de nocivo, é pouco limpo I 
Não póde manter habitos de asseio absoluto, o homem 

que se entrega ao inmoderado uso do tabaco I 
E do rapé, nem fallemos J Repugnante, é o qulificativo 

que lhe cabe! 
A utilidade, por tanto, desta planta, é exclusivamente cum

mercia!. 
Mas, tambem o opio é um magnifico producto de expor

tayão; entretanto não se póde considerar licita a sua venda, 
visto que tem um fim immoral! 

Nem só o lucro, é que devemos ter em vista.' 



CAPITULO XL VIII 

Plantas lIleis: a eanna de assncal' 

A canna de assucar parece que foi introduzida no Bra
zi!, por Martim Affonso de Souza, que a manduu vir das Ca
narias. 

Os primeiros engenhos de asst.y;ar trabalharam, em S. Vi
cente e logo depois, no Rio de Janeiro, onde as denominações 
de Engenho Velho e Engenho Novo o estão claramente de
monstrando. 

Esta preciosa planta, da familia das graminaceas, propa
gou-se facilmente, em o nosso paiz, onde encontrou clima 
appropriado ao seu desenvolvimento. 

Em n08SO Estado, houve municipios, assucareiros por 
excellencia, como Campinas, I tü, Porto Feliz, Capivary, Tietê 
e Lorena. 

Os processos de fabricaçdo eram dos mais primitivos. 
A canna era esmagada em cylindros de madeira, em po

sição vertical; os quaes produziam um som muito parecido 
com o grito dos bugios, e delles tiraram o nome. 

Só mais tarde, depois que começou a trabalhar a fabrica 
de ferro de 8. João d,) Ipanema, foi que ~e fizeram os cylin
dros de ferro, collocados em posição horisontal. 

A maior parte, eram movidos a bois, jungidos a duas 
almanjarras, que punham os cyli ndros em movimento, por 
intermedio de lima roda dentada. 

O caldu da canna (garapa) corria para enurmes cóchos, 
de onde passava para os grandes tachos de cobre. 

Pretos robustos, de pelle reluzente, empunhavam as escu
madeiras e os reminhóes, com que limpavam a calda loure
jante, como o ouro fosco. 

17 
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Depois de bem cozida a calda, era despejada nas resfria
deiras, cochos rasos de madeira, de onde passava para as 
fôrmas, a pingar, pelo espaço de sessenta dias. 

O trabalho da moagem era pesado, mas remunerador. 
Hfwia na fazenda grande fartura; tudo engordava, desde 

os creoulos, até os bois de coice! 

A canna é uma planta abençoada! 
Produz a garapa refrigerante, tomada aos -:upos, quando 

o sol dardeja inclemente. 

O negro a depositava em P"rtll'lj'as, deixando-a p/uIr, 

para se e"lbriagar, á noite, depois de acabada a tarefa. 
O melaço, deliciosa sobremesa, era comido com farinha de 

mandió-:a, ou bejús quebtadiços e sab"rosos, da farinha de 
milho; outras vezes, addiccionadu ao -:3.rá, á mandioca, a 
abobora e aos mangaritos, fornecia manjar deliciosu. 

Chupada, em roletes; ou assada nas brazas, passa por 
um digestivo de primeira ordem. 

A espuma dos ta-:hos era deitada ao gado, que se deli
ciava com ella. 

E a aguardente, fabricada com o mel du tanque; ou com 
apropria garapa? .. 

Os apreciadores asseveram que é superior ao Ilectar ce
leste .'. , . 

Não póde haver duvida, a -:anna de assucar é um pre
sente do céo ! 

A sua cultura e colheita eram trabalhosas, principalmente, 
nas terras virgens dos sertões paulistas. 

A melhor terra, para esse fim, era a afamada terra roxa, 
ainda hoje procurada para o mesmo effeito, 

Crescendo extraordinaria;nente, em cOllsequenci:l da força 
das terras, só os bois robustos a podiam conduzir para o en
genho. 

O terreno alto, era o mais propriu por ser livre de geada; 

maS tambem augmentava a diffkuldade do lransporle. 
Os caminhos eram maus, cheios de tócos de arvores e 

de toda a especie de obstacul,'s. 
O carreiro-mestre guiava o carro, par um despenhadeiro, 
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cUlliiadu unicamente !la junta do coice, que sustentava, na de
scida, tojo o peso do grosseiro vehiculo. 

As rodas se entelJ"avam na lama dos caminhos, e horas 
depois, o chiar monotono do eixo annunciava que os bois, 
após esforços desesperndos, tinham conseguido safar o pesado 
carro. 

Os feixes das cannas, amarradas com as proprias folhas 
enroladas, se iam amuntuando, no recinto do engenho, bem 
perto das moendas. 

Lá fóra. um Hilllalaya de lenha, transportada com as 
mesmas difficuldades, esperava () momento de se engolfar nas 
fauces hiantes da fornalha, que a esperava, para a converter 
em cinza. 

O serviço da plantaçãu não era menos rigoroso. 
A rado, ou simplesmente dest0cado o terreno, nelle se abriam 

largus sulcos, em que se iam acamando as pontas da canna, 
que eram logo cobertas com terra. 

O trabalho da limpa era insanu, porque se tinham de sup
pl1rtar os ardores do sol, o perigo das cobras e a navalha 
aliada das folhas da pLtnta; além dos espinhos mi!lusculos, 
que produziam. na pelIe, irritante comichão. 

A plantação era dividida em quarteis; denominação tira
da do alqueire, medida agraria, hoje substituida pelo hectare. 

I'recisa\'a de anno e meio, para poder ser cortada e levada 
[Jara as moendas. 

Este era o processu colonial do plantio da canna e da fa
bricação do assucar. 

Ha já, purém, vinte annos que o progresso muduu in
teiramente a face Ja fabricação desse producto. 

Os engenhus centraes de Quissamã e outros da provincia 
du Hiu de Janeiro, vieram sua \'isar enormemente um trabalho, 
ljuasi superior ás forças humanas. 

S. Paulo seguiu de perto o adiantamento da provincia 
lilllitrophe. 

Quatro engenhos celltraes, de appare1hos aperfeiçoados, 
dispollJu de turbinas, de tríplice effeito, permittiram fabricar 
[tSSLlcar cristalisadu, da mais bella apparencia, em Porto Feliz, 
Capivary, Piracicaba e Lorena. 
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Esta industria, altamente compensadora, devia ser anima
da, pelo governo em nosso Estado. 

Muito triste é saber que importamos, para o consumo, 
assucar do norte do Brazil, si não tambem da propria Re
publica Argentina. 

Quantas vezes, eu proprio, palJlista velho, que me orgu
lho de possuir nas veias sangue de bandeirante; quantas ve
zes me não tenho servido de assucar de beterraba? .. 

Preciso é que os nossos comprovincianos se convençam 
da necessidade da variedade de cultura. 

O assucm' que se fabrica no Estado, é todo consumido, 
sem que precisem de exportai-o. 

Exportai-o? .. Pois si elle não basta para o consumo, 
sendo n{!cessario importal- o em larga escala ... 

Voltem, por tanto, os paulistas á cultura da preciosa gra
minacea e á fabricação do assucar. 

Desejo vêr de novo, em os nossos espigões de terra ver
melha, ondular, ao sopro do vento, o verde mar dos canna
viaes! 

Reaccendam-se as fornalhas apagadas e que jorre nos cú
chos a garapa refrigerante! 

Chiem os carros ao peso dos feixes e sinta-se, no ar, o 
cheiro acre dos tachos em ebulição! 

Volte S. Paulo ao seu passado honroso de grande pro
ductor de assucar ! 

Evitemos o vexame de importar esse producto da Argen
tina; nós que de lá mandamos vir, até o milho e alfafa que 
sustenta os animaes do nossos vehiculos de conducção pes
soai! 

Reanime-se, em S. Paulo, a industria assucm'eira! 



CAPITULO XLIX 

l\.llitnaes seh'3gens e domesticos 

Entramos, hoje, meu filho, por assim dizer, em um mun
do novo. 

Descrever os animaes selvagens do Brazil, é tarefa que 
demandaria muito tempo· e, da tua parte, uma paciencia, com 
que não devo contar, na tua edade. 

Entretanto, para não fugir do meu plano eu te vou dar 
uma noticia, posto que muito succinta, dos animaes selvagens 
de nossa terra; accrescentando algumas ligeiras referencias aos 
animaes domesticos, dos q uaes tiramos tanto proveito. 

O que caracterisa a fauna do Brazil, é o grande numero 
de especies de Desdentados, a grande quantidade de macacos 
de nariz chato, a variedade especifica de aves multicores e 
a enorme profusão de insectos. 

Os habitas trepadores dos animaes do Brazil fazem-n-os 
se parecerem com a egual tendencia das plantas do noSso paiz. 

Todos os macacos do Brazil são trepadores: o grupo dos 
Cynocephalos africanos, que vivem na superficie do sólo, não 
têm aqui representantes. 

Os Murides, ratos; os Marsupios. comedores de fructas, 
sub-ordem dos Carpophagos e os Rapaces como os Didelphi
des, (gambás) têm muita facilidade em se elevar a grandes 
alturas nas arvores. 

A Preguiça, o mais original Tardigrado do Brazil, por sua 
constituição (membros anteriores longos e unhas compridas e 
re.::urvadas) parece ter sido creada para a vida, nas grandes 
arvores das florestas. 

Na classe dos reptis, se accentua, mais claramente, a ten
dencia para trepar: grande numero de cobras (Ophidios), la
gartos (Saurios) e rãs (Ranides) vivem sobre as arvores. 



Os Gailinaceos do paiz têm, na posição dos dedos dos 
pés, manifesta aptidão para se manter nas arvores; por isso, 
costumam se empoleirar em grandes alturas, como os macu
cos! 

Uma especie de carnivoro plantigrado, o Kinkajou, habi
tante das florestas do Amazonas, vive habitualmente sobre as 
arvores, em busca dos pequenos animaes com que se nutre. 

Este curioso animal noctambulo é de marcha lenta, pro
cura os lagares solitarios e se agarra facilmente aos ramos 
das arvores, por meio de sua longa cauda flexível. Por este 
ultimo caracter se assemelha o Kinkajou aos macacos de cau
da apprehensora. 

Algumas especies do Geodephagos ou Escarabeus vivem 
constantemente sobre as folhas e ramos das plantas, em razão 
da situação e fôrma de ·<;uas patas. 

U ma consideração digna de nota é que, de entre os ma
maes, o curioso grupo dos Desdentádos, de fôrmas grotescas, 
seja talvez a melhor caracteristica da fauna americana do sul. 
De entre elles, se assignalam como especiaes representantes da 
fauna brazileira, dois interessantes typos que em nenhuma ou
tra região têm sido encontrados: a Preguiça, de forma origi
naI, e o Tatú, notavel pela solidez de sua contextura. 

Não menos extraordinario é ainda affirmar se que, cl1mo 

um dos animaes de habitos mais carniceiros, figure em nosso 
paiz um peixe da agua doce, a Piranha. 

A divisão zoologica do Brazil comprehende tres reglOes 
distinctfis: a zona das florestas virgens de Léste ; a zona do 
interiur, região dos campos; e a vasta extensão territorial da 
bacia do Amazonas. 

Os animaes que habitam a região norte desta ultima zona 
se differenciam muito, por seu caracteres e habitos, dos da re
gião meridional. 

Nesta é notavel a semelhança de sua fôrma com a dos 
Pampas e Paraguay, em quanto que naquella todas as analo
gias a approximam das lndias occidentaes e da America cen
tral. 
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Muitos dos animaes, que habitualmente se encontram na 
região sul, até a visinhança directa das florestas do Amazonas, 
não ultrapassam esses limites e vice-versa. 

A fauna do extenso valle deste magestoso rio, tem mais 
pontos de contacto com a das Guayanas, do que com a do 
resto do territorio brazileiro. 

Das 32 especies de Borboletas do genero Papilio encontra
das no valie do Amazonas, 11 são identicas ás da Guyana; 
e apenas 3 são corr.muns a outras regiões do Brazil, que se 
estendem ao sul da provincia de Pernambuco. 

Em suas florestas virgens, habitam animaes tambem en
contrados nas mattas do littoral, mas que se não affastam dos 
limites norte e sul deste rio. 

A classe dos Mammiferos se caracterisa pela ausencia de 
animaes de grande porte, e pelo numero consideravel de espe
cies trepadoras. 

Na grande ordem dos Simios, são bem conhecidas quasi 
50 especies. 

A maior parte dos Simios habitam as regiões do, norte do 
Brazil, especialmente a zona septentrional do Amazonas. 

O sul da Republica apenas conta de 8 a 10 especies. 

Sob a denominação generica de Micos, se conhecem no 
Brazil 14 especies de pequenos simios sedosos, providos de 
garras em todos os dedos, menos no polegar das patas tra
zeiras. 

Entre os mais interessantes citam-se: o Mico propriamente 
dicto, do Amazonas, cuja cauda tem de 12 a 13 polegadas e 
o corpo mede apenas 9 a 10 pollegadas ; o Mico negro, do 
Estado do Rio de Janeiro; o Mico de juba dourada; e o Mico, 
chamado -leão, ou Sauhy vermelho. 

Alimentam-se, em geral, de fructas carnosas, pequenas 
bagas e sementes feculentas. 

Preferem, porém, sempre a banana e o milho. 

Consideravel é o numero dos carnivoros. 
A maior parte destes animaes são pouco visiveis, em ra

zão dos habitas de caçarem, á noite. 
Da familia dos gatos, se conhecem 6 especies. 



-- 260 -

A onça ou jaguar; a Suçuarana, vivem mais nas flores
tas do que nos campos. 

Distinguem-se, pelas côres, muitas especies de onça.; entre 
outras, a onça pintada, a onça negra" de pelles, quando mor
tas, maiores que a de um boi. 

Na familia dos cães, não existem as verdadeiras rapozas. 
São tres as principaes especies brazileiras: o lobo, ou cu

~horro do matto ; o aguaráchay, curioso chacal, que habita as 
selvas montanhosas; e a rapoza do campo. 

Numero pequeno de :\1artas possue o Brazil. A lontra, é 
a mais espalhada. 

Encontram-se ainda differentes especies, de Cuatis, Gam
bás, Pacas, Cotias, Esquilos, ou caxinguelês, Capivaras; mui
tas lebres e coelhos: a Preguiça, () Tatú, () Tamanduá, na 
ordem dos Desdentados. 

Na ordem dos ruminantes, o Veado, de differentes espe
cies ; e na sub-ordem dos pachydermes, se encontram tres es
pecies de porcos e uma especie de Anta. 

Dos porcos, ha ; o Queixada branca; o Canella ruiva; e 
() Caitetú. 

A anta é o maior e o mais commum dos dois Tapir do 
Brazil. 

O termo Tapyra, que quer dizer em lingua tupi-grande 
mammifero, explica o motivo pelo qual os tupis chamam ao boi 
importado Tapyra. 

A ({nta é um animal que tem () aspecto de um grande 
porco, 

Tem quasi 1, 80 metro de comprimento, e a altura de 
1, 10 até 1, 1;). 

A pelle é muito espessa e dura, coberta de pellos curtos; 
no pescoço são um pouco longos e densos, formando uma 
colleira de pellos eriçados. 

A côr é escura, carregada e uniforme. 
Na base da orelha, apresenta pellos brancos, que se pro

longam pelos bordos do pavilhão. 
Tem o focinho prolongado em pequena trompa, 
Vive nas mattas e nas florestas virgens, nas proximida

des dos rios. 
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Em seu percurso, a Anta segue quasi sempre o mesmo 
caminho, por onde passa todos os dias, a horas certas. 

Si pela fórma do corpo, a Anta se parece com o porco, 
o focinho e a tromba lembram o elephante; e pela crina tem 
alguma analogia com o caval\o. 

A sua nutrição consiste em folhas, fructas e raizes fecu
lentas; por este motivo ataca as ~ lantações, onde devasta llS 

campos de milho, de batatas e os cannaviaes. 
As Antas são encontradas geralmente pela manhü e á 

noite; ás vezes em bandos de cinco ou seis, outras vezes so
litarias. 

São animaes pesados, que, em razão da pelle dura e re
sistente e de grande força, pouco se embaraçam com os ob
staculos que encontram. 

Caminham sempre de cabeça baixa, o ruido do seu passo 
pesado na folhagem secca da matta, é facilmente conhecido. 

Na ordem dos Cetaceos, o Brazil possue o Manati, Peixe
boi, Vacca-mqrinha, etc. 

Os Golphinhos são Cetaceos tambem numerosos, no Ama
zonas e seus aff1uentes. 

Ha uma especie particular de Golphinho deste rio, o Pi
ra-jaguára (cão-peixe) a que se dá o nome de Boto. 

Os Golphinhos nunca chegam ao mar. 

As Baleias que, em outras épocas, eram tão abundantes 
na costa, desde o cabo de S. Roque para o sul, têm conside
ravelmente diminuido de numero. 

Os Cachalotes são encontrados algumas vezes nas costas 
do Estado do Pará: porém, raramente são caçados. 

Os animaes domesticos tambem são numerosos no Bra-
zil. 

Em primeiro logar, está o cão, de differentes especies : 
o veadeiro, o paqueiro, o perdigueiro, o campeiro, o f1la, que 
é cão de guarda. 

Ultimamente, se têm importado differentes especies de 
cães da agua, ou da Terra Nova, tão lindos pelo seu extraor-
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dinario tamanho e longo pello; alguns bulldogs - e cachorri
nhos pelludos. 

O gado lanigero. pouco se te,n aperfeiçoado. Os nossos 
carneiros são vulgaríssimos e se rlão distinguem, nem pela 
carne, nem pela lã. 

Cabras, temos poucas e de má qualidade. 
A producção de lã, com fins industriaes, entre nós é qua

si desconhecida. 

Entretanto, seria bastante remunerativa a creação dessa 
especie de gado, porque temos campos de súhra e um clima 
favoravel, em todos os s~ntidos. 

Já se vai aperfeiçoando, pelo cruzamento o gado cornigero. 

Não é raro se encontrar gado de excellente aspecto, pro
prio para puxar carro, para () cúrte e para o fornecimento do 
leite. 

o jardim de Aclimação. da capital, sob os intelligentes 
cuidados do Dr. Carlos Botelho; e a fazenda de Pirt'tlíl!a, di
rigida pelo encyclopedismo scientitico do eminente sabia Dr. 
Luiz Pereira Burreto; muit<) tem c01lcorrido, para o aperfei
çoamento do gado, em S. Paulo. 

A especie cavallar t~,mbem está muito melhorada, em 
consequencia da introducção de anil11aes estrangeiros, destina
dos a corridas, nos differentes hippodromos do Estado. 

Egualmente consideravel é o numero de lindos animaes 
de carruagens, que diariamente circulam pelas ruas da nossa 
capital. 

Tambem se vai avantajando a criação de porcos, em ra
zão do cruzamento, com especies importadas. 

Ainda em Pirituba, é que se têm feito os melhores en
saios, cujos resultados foram coroados do melhor exito. 

Lá se vêm capados colossaes, que produzem exceJlente 
toucinhO! 

Nós os paulistas. que consumimos a execravel banha 
americana, a causadora das terriveis dyspepsias, hoje, tão ge
neralisadas; devemos animar essa industria, actualmente tão 
abandonada. 
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Um paiz tão vasto, como o nosso e agricola, por excl
lencia, não póde importar generos alimenticios, de especie al
guma! 

As nossas terras são fertilissimas e as plantas forrage
ras, pulullam, em toda a parte. 

Falta-nos bôa \'ontade e direcção scientifka, que, feliz
mente, já vai apparecendo. 

Aproveitemo-nos, pois, das especies já existentes; e tra
eternos de promover a introducção de outras aproveita veis. 

Dentro de POllC\) tempo, o Brazil poderá possuir () maior 
Ilumern possivel de élllimaes dU1l1esticos. 





CAPITULO L 

Aves, I'CI}tis c inscetos 

Sei que, hoje, tu me vais prestar a tua melhor attenção. 
Vou tractar de um assumpto que interessa a todas as 

creanças; vou fallar de aves e de insectos. 
Qual é o menino que não gosta de passaros e de borbo

letas ? •• 
Tu mesmo, quantas ve7:es não passavas dias inteiros, Ú 

espera de que as rolinhas cahissem na ((raplÍca, que lhes tinhas 
armado? 

E como corrias, pelo jardim, após as borboletas que, 
zombando de teus esforços, se alavam parr. outros arbu~tos e 
para outros jardins? ! ... 

Em geral, os meninos gostam de attrahir os passaros ás 
armadilhas que nzerdm; todos elles sabem fabricar gaiobs e 
fazer pios de inh"mbú etc. 

E escalar as arvores, á procura dos ninhos, quem foi que 
não fez) ! ... 

Antevejo, pois, o prazer que te inunda a alma, ao sabe
res o assumpto que escolhi, para hoje. 

Já sei que não preciso de te recommendar attenção; a 
materia é o melhor chamariz. 

Ouve I<i : - Relativamente ás aves, o Brazil é um paiz 
priviligiado. 

l A exuberancia da sua fauna ornitholngica se carecterisa 
tanto pela variante das fórmas e côr da plumagem, como pelo 
canto e habitos singulares dos seus multiplos representantes. 

Ainda que muitas especies sejam communs a outros pai
zes americanos, a belleza das côres; e originalidade nas fór
mas se accentuam especialmente nas aves do Brazil. 
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De entre as que mais se recommendam, como formas 
originaes, sobresahem os Tucallos e os Ararrtrys de bico le\'e. 
mas colossal que, sendo talvez omlllvoros, nutrem-se especial
mente de fructos ; os Belja-pôre:::, Colibris, de bico delgado e 
afilado, de língua longa e musculosa, com a qual apprehen
dem os pequenos insectos occultos nas flores, e não chupam 
sómente o nectar, como se acreditou. 

\'êm depois os .JIlÚs de plumagem negra com brilho 
metallico, que catam insectos no sólo, e no dorso dos ani
maes; os TOIIP:l1rtÍ:::, de plumagem \'i\'H e brilhante, que \'i
vem nos mattos proximos das habita~'ões. 

Entre os passaros calltores mais apreciados, figuram o 
Sabiá da praia e o Sabiá da matta, especies que se domesti
cam, e vivem facilmente em gaiola. 

Nesse numero, tambem entra o P(l/{/!i,'o dos mineiros, 

P"t({tif)(l, no Norte; o Binítlo, de canto forte e harmonioso; 

o A 'l'whado, Cariá, cujo canto mais fraco que (l do Bic1{do 
é entretanto mais suave e melodioso. 

Na fabricação dos ninhos, as aves brazileiras não são in
feriores ás européas. 

São particularmente os passaros, ou aves cantoras, que se 
mostram mais habeis e adestrados na construcção dos ninl1<\s. 

Algu:nas especies são neste mister realmente uriginaes. 

Cita se comu obra de construcção extra vagante o ninho 
do João de barros, que é feitu de argilla vermelha, de flmna 
conica, e que fazem adllerir fortemente ao tronco das arvores. 

As andorillhas do Brazil fazem os seus ninhos nos telha· 
dos das casas, a exemplo dos pardaes euro.peos. 

No que respeita ao bello artistico, ao primor na fôrma, e 
delicadeza dos materiaes; nenhuma ave sobrepuja o Beija-flor, 
cujos mimosos ninhos são fabricados com tel1Ues fios ,ie algo· 
dão, de seda vegetal, musgos, pequenas algas e llIamel1tos de 
de plantas herbaceas. 

Como fÓI ma curiusa, longo e pendente das arvores como 
um sacco livre e poroso, nada é mais admiravel do que o ni
nho do JIIPlí e de muitas especies de Picrlllcilhas. 



267 -

A ordem das A'ves de rapitJrl é representada por:.' es
pecies de Abutres, 23 especies de Falcões e 8 especies de Co
ruja. 

Entre os Abutres contam-se: o Urubú-rei: o Urubú com
mum, que vive em bandos. 

Da familia dos Falcões, o grupo dos Cúacarás ou Ga-
viões é o mais característico. 

A ordem dos trepadores é bem represp.ntada no Brazil. 
A familia dos papagaios comprehende 7 especies. 
Quasi todos os individuos, com excepção das Araras, são 

verdes, de topete vermelho, verde, azulou amarello. 
De entre os Picapáus, o mais curioso é o Picapau do 

campo, ou Carpinteiro campestre. 
Não posso deixar de te fallar na conhecida ArupuJlP:a, ou 

Ferrador, que é um singular habitante das f10restas monta
nhosas do littoral. 

A sua côr é branca, o co110 verde e nú, bico largo e gar
ganta muito dilatavel. 

A voz é sonora e estridente; assemelha-se a pancada de 
um martello sobre a bigorna. 

Temos ainda os vulgares Bem-le7'i, as 1 esouras; e os 
melodiosos Sabiá larangeil'a, Sabiá da praia, Sabiá da matta, 
Sabiá preta, una ou pÓCil, Sabiá piranga, etc. 

Quem não conhece o 1 ico-hco, listrado de cinzento e de 
topete avermelhado? .. 

Elle é muito commum nos campos, ou juncto dos povoa
dos, nos quintaes e jardins das casas. 

A ordem dos Pombos é muito numerosa, no Brazil. 
Ha a pomba legitima, encontrada em quasi todas a:õ mat

tas; a Pomba rolla, a Pomba jurity e a Pomba parirú. 
Na ordem dos gallinaceos, predominam as Perdizes, os 

Inham bús, Capoeiras e outros menos conhecidos. 
Tambem pertence a esta familia o Macuco, ave do tama

nho de uma gallinha commum e que vive isolada no interior 
das mattas. 

O seu pio é muito conhecido e imitado pelos caçadores. 
Na ordem dos pernaltos, possuimos a Ema, ou Abrestruz 

americana. 
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Apontarei tambem as Saracuras, aves corredoras, es' 
guias, algumas quasi do taman110 de uma gaIlinha, muito fre
quentes nos lagos e pantanos de todo o paiz. 

O grupo das Cegonhas , comprehende no Brazil duas es
pecies que substituem os Grous: o Jacamim e a Seriema. 

Não esquecerei as Garças, tão alvas, que parecem uma 
mancha branca, posta na matta ou na supert1cie das aguas ! 

A ordem dos palmipedes apresenta menor numero de es
pecies. 

O .Fllll1lell~O é um interessante palmipede, encontrado ao 
sul do Brazil. Tem o pescoço muito comprido. 

O:; lagos e lagoas do Brazil estão cheios de patos. 
A maior especie é o chamado Pato grande do matto, que 

habita as lagoas. 
O Marreco, um pouco menor que o pato selvagem euro

peu e o Paturi, são egualmente frequentes, nas mesmas para
gens . 

. '\ classe dos Reptis é no Brazil relativamente crescida. 
Com referencia á sua utilidade, ou damnos que pódem 

causar ao homem, existem algumas especies realmente curio
sas. 

O Jurará·assú, ou Tartaruga grande, é a maior tartaruga 
da agua doce. 

Além de util pela banha que fornece, a carne é muito sa
borosa e a enorme carapaça pôde se prestar aos mesmos tra
balhos de arte, que se fazem com a carcaça da de agua sal
gada. 

O Kágado é uma especie commum nos rios de Léste. 
Os ovos do kágado são em numero de 12 a 13, em cada 

postura e são redondos. 
A banha tem o gosto do azeite da baleia. 
O ]abuti, ou Kágado do matto, é uma pequena tartaru

ga terrestre, de carne saborosa, encontrada em todo o paiz. 
A ordem dos Crocodilos é uma das mais numerosas no 

Brazil. 
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Em quasi todos os grandes rios, e principalmente nas 
aguas mortas ou estagnadas, se encontram, em abundancia, 
crocodilos de varias especies e tamanhos. 

O::; maiores crocodilos do Brazil são: o Jacaré-assú, o 
Jacaré, propriamente dicto e o Jacaré-tinga. 

A ordem dos Lagartos é variavel em numero, fúrma do 
corpo e dimensões. 

:\lguns são pequenos, ageis e graciosos; a estes se dá o 
nome de Camaleões, por causa da cambiante das suas côres; 
outros vivem sobre as arvores, nas florestas. 

Ainda outros têm a carne muito procurada pelo sabor, 
que dizem que se assemelha á da carne de frango; de entre 
estes se nota o g"ande Lagarto verde, e o Tyú-guassú, que 
attinge ás vezes a dimensão de 1 melro, e até mais. 

A ordem dos Opllidios, serpentes ou cobras, é em nu
mero e varied&de bem representada no Brazil. 

Felizmente, nem todas as especies são venenosas. 
A proporção das venenosas, para as que o não são, é 

de I para S. 
Uma das mais espalhadas é a Giboia, que tem de 7 a 10 

metros de comprimento. 
Sobe pelos troncos das arvores em busca de animaes, a 

que dá caça. 
Ataca as capivar3s, Pacas e Cutias, fazendo enorme guer-

ra aos Ratos. 
As maiores atiram - se tam bem aos veados. 
Não possue glandlllas secretoras de veneno. 
Com a denominação de Giboia, se conhece ainda outra 

especie, a Suclfriú{)(I, que é uma das maiores especies de 
serpentes do Brazil. 

Assemelha-se um pnllcn Ú Giboia, pela disposição e côr 
das escamas, porém differe completamente de outra por ter 
vida mais aquatica que terrestre. 

Em fOi'ça e dimensões, leva grande vantagem a sua con
genere. 

Affirmam que é capaz de devorar bois e cavallos inteiros. 
A estt! respeito, contam muitos factos extraordinarios, mas 

q uasi todos são fabulosos, ou pelu menos muito exaggerados. 
18 
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Em cubras venenosas, contam'se muitas especies, como: 
a caninana, a casca'vel, a jararáca, a coral, e as chama
das cobras de duas cabeças. 

A ordem dos Amphibios Brt!rrtc1úos, ou Reptis ntt.", com
prehende os animaes vulgarmente conhecidos pelo nome de 
sapos e rãs. 

Habitam as lagoas e os l()gares humidus. 
O seu numôro é extraordinario, principalmente á margem 

dos grandes rios do Norte da I~epublica. 

A desóva destes animaes se faz mensalmente, de modo pro
digioso; e si não fôra a caça que a seus ovos dão as aves. 
os crocodilus e outros animaes, a sua dispersiio por todo o 
paiz se elevaria a um numero realmente! incrivel. 

A familia das rãs constitue um extenso e curioso grupo, 
de individuos em geral pequenos, que vivem, alguns, sobre as 
arvores. 

São providas de sacco vocal diversamente conformado, de 
modo a produzirem sons variadissimos, que fórmam um côro 
dissonante de vozes, sempre ouvido nos mattos humidos, ou 
depois das chuvas, e especialmente ao escurecer. 

Nos mezes de Janeiro e F~v"rc:ro, a gritaria desses am
phibios chega a ser insu~'pulta\d I 

Parecem cães a ladrar; ferreiros a malhar no ferro, car
pinteiros. .. um horror! 

A chamada ~Ferreiro tem de :l a..j pollegadas de com-
primento. 

Ha uma, cuja voz se assemelha ao estalar da madeira. 
Algumas dellas se chamam Pen!réclls, vulgarmente. 
O numero de sapos é relativamente maior. 
O Xué-asszt é uma grande eSJecie que vive nas aguas. 
As mais curiosas especies se reterem ao grupo, vulgar-

mente denominado Sapos cornudos. 
Ha um um genero conhecido pelo nome de Entanhas. 
São estas que procriam os filhos nas costas, em peque

nas cavidades, onde se accommodam os gyrinos, ou rãs pe
quenas. 
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De insedos, o Brazil possue um numero prodigioso. 
Para não alongar muito esta palestra, apenas te aponta

rei os mais inte!'essantes. 
Tu conheces bem, por experiencia propria, as borboletas, 

os besouros, as abelhas domesticas, os içás (tanajuras) e os 
gafanhotos. 

Fallarei em primeiro Ioga r, da}equitirallabo{a, que se distin
gue pela originalidade da sua fórma, appendice frontal grande, 
conico e vesiculoso, ma:: que não é luminoso na escuridão, e 
nada tem de venenoso, como o povo affirma. 

Grande é a quantidade de formigas, das quaes a peor é 
a SatÍ1.'a, pelo mal que causa ás plantas. 

O Tamallduá presta um grande serviço á lavoura, de
struindo estes inimigos das hortas. pommares e roças. 

As v€spas são insectos temiveis, que depois das formigas, 
são os mais temidos. 

Pelo nome vulgar de JYJarimbolldos se conhecem algu
mas especies, cuja picada é muito dolorosa. 

Das vespas, algum:-1s fabricam mel, em casas q!le con
struem sobre os ramos das arvores, ou em galhos seccos de 
arvores já mortas. 

Ha tambem grande numero de abelhas silvestres, conhe
cidas pelo nome de- /J({es de mel. 

De um genero se conhecem 30 especies; e nada menos 
de 60 de outro genero! 

As especies que fornecem melhor mel são, a jatahy, a 
Tatat'ra (mel de fogo). 

A cêra por ellas produzida, é em geral de côr escura ou 
negra, e de cheiro balsamico. 

A i110mblíca produz um mel esverdeado, desagradavel, e 
dizem que tsmbem nocivo á saúde. 

E as borboletas, de quinhentas E' tantas especies; e os bi
chos de seda indigenas; os mosquitos. de toda a qualidade, 
diurnos e nocturnos; como o Cllrapemé e o PiUI11,' que tanto 
perseguem o homem, nas regiões amazonicas ... 

E as aranhas? " Algumas muito venenosas, como a 
Nhandú-guassú . .. 
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Algumas entrelaçam, apenas, os seus fios, de um a outro 
lado dos caminhos, com o fim de apanhare~l os insectos ala
dos. 

Ha, finalmente, os Carrapatos, chatos, de fórma oval, 
q ue se agarram fortemente ao corpo dos a;-,imaes, para lhes 
sugarem o sangue. 

Que exuberancia, meu filho, mesmo entre os animaes da
mninhos?! ... 



CAPITULO LI 

.»cixes, 11lal'iscos e cl'uslaceos 

Tu ainda deves estar estafado, meu fllho, da palestra de 
hontem! 

Mas, a culpa é tua! 
Quem te mandou puxar pela lingua dos velhos? .. 

Querias que eu te fallasse da nossa terra? 

Pois has de me aguentar; quando começo a me occupar 
da nossa natureza. não tenho mão em mim. embarafusto por 
essas florestas e por essas campinas além; e quando disperto, 
percorri leguas, montado, bem se ve, no Pegaso da imagina
ção. 

Que prazer não é o meu, quando me lembro ue que, na 
minha mocidade, passava horas esquecidas, no mais cerrado 
da matta, de espin;arda engatllhada, á espera da Cutia, que, 
cautelosa, vinha comer o milho da céva? .. 

E a caçada dos macucos, aO cahir da noite, com perigo 
de lá encontrar as onças pintadlis, em logar do saboroso gal
línaceo, que acóde obediente ao pio do caçador adestrado?. 

Que encantos não tinham as pescarias, Tietê abaixo, em 
uma flotilha de canôas ? ! .•. 

Ora, lançava-se a rede em um baixio; ora atirava-se a 
tarrafa, em um pôço; ora, I)OI'tava-sc a canôa, no meio do 
rio e estendia-:;e a linha larga, que sempre trazia fisgado o lou
rejante dourado, ou a prateada piracanj uba ? ! ... 

E, depois, que espectaculo encantador, o das margens 
desse rio, paulista por excellencia? . 

O verde· negro das arvores da barranca, a se rdlectir nas 
aguas profun,ia~ ; a mancha branca das gar~as a pontual' o 
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espaço intermino; as revoadas de pombos selvagens, por cima 
da flotilha; ou o sibilar das azas dos patos bravos, cortando 
o ar, em vôo directo ? .• 

O Martinho-pescador, solitario, macambuzio, á beira da 
agua, á espera de algum lambary, para o parco almoço ... 

Ao longe, no fundo dos grotões, o tremendo gemido do 
tigre e 0 canto melancholico do Urutáu! ... 

São bellezas essas, meu filho, que só o brazileiro, o pau
lista genuino, de outras éras, sabe e póde apreciar ! 

Hoje, os teus contemporaneos, a gente da tua época, o 
que quer, é ir á Europa e perambular pelos boulevards. 

Estudemos, conheçamos primeiro o que é nosso, e depois 
vamos indagar do que ha, na casa alheia. 

Posso te affirmar que se um Francez se apanhasse no 
baixo Tietê, com uma tréla de cães e uma bôa piroga " com 
certeza se esquecia do seu B01~<; e dos seus boulevarrls tão 
celebrados! ... 

V,)U, portanto, te entreter, hoje, com os nossos peixes, 
mariscos e crustaceos. 

Os peixes fluviaes e lacustres do Brazil pertencem a varias 
familias, das quaes a mais importante é a Piranha. 

Em seguida, vém o Curitllatd, o PaclÍ, o Son/mM, o 
P/du, a Trahira, o Acará, o Pocamó, o Bagre " que são 
as especies mais espalhada~. 

No grupo das Enguias electricas, a especie mais recom
mendavel, é o Poraqué, peixe encontrado em Goyaz, onde o 
chamam Treme- treme. 

Os peixes tambem emigram, em cardumes numerosos, e 
vão á procura de aguas mais propicias. 

A fecundidade dos peixes do Brazil é espantosa, o que se 
verifica pele facto da existencia de numero ainda hoje enorme
mente crescido, apezar das grandes perdas que occasionam as 
emigrações, e da pesca activissima que fazem os indigenas. 

Os meios de pesca, de que se servem os indigenas, con
sistem no emprego do veneno de certas plantas que lançam 
aos rios, para entontecer os peixt!s, e assim os pôderem apa
nhar, em grande quantidade. 
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Em fins de Novembro de 1865, o sabio Agassiz, que fez 
uma viagem de exploração ao Amazonas, já conhecia 11 "13 
especies de peixes. 

De todos os peixes de agua doce, o maior é o Pirarucú. 
Este peixe é de carne um pouco dura, mas saborosa e 

com ella se alimentam os habitantes do Amazonas. 
A sua pesca constitue um importante ramo de commercin, 

que póde ser equiparado á do bacalháu. 
Além da Piranha, voraz em extremo, ha ainda o Can

dirzí, muito perigoso e ataca o homem, produzindo-lhe feri
mentos dolorosos. 

Este peixe, que habita o Amazonas, tem o comprimento 
e a grossura de um dedo, chegando as vezes a 11 pollega
das. 

na uma especie muito curiosa de peixes, que conservam 
os filhos nas guellas, até que elles se possam nutrir, sem o 
auxilio materno. 

Os indigenas dizem que os Surubins protegem os filhos, 
conservando-os nos bronchios_ 

Em S. Páulo, no Rio Tieté com especialidade, encontra
mos o Dourado, a Piracalljuba, a Piaba, Pacús, }ahús, 
Cascados, Lanzb{/rys e Pequiras. 

Os peixes de agua salgada são numerosos; o Brazil tem, 
como sabes, mil e duzentas leguas de costa, 

Em toda ella pescam a garôpa, a cavalla, o atum,' es
tes são proprios da Bahia. 

No Rio de Janeiro, as especies mais estimadas são: a eu
xova, o sa'uel, o rod07HllllO, a cor'vina grande. 

De mariscos, tambem ha grande abundancia, sendo as 
ostras os mais saborosos, posto que sejam consideradas como 
inferiores ás da Europa. 

Ha outras conchas que encerram petiscos, só apreciadus 
pelos entendedores, que os vão procurar ás praias, muitas VG

zes escondidos na areia. 
Os crustaceos constituem uma classe bastante numero a 

em individuos e especies, e que habitam os logares pantano
sos, as praias lodacentas e as regiões marinhas de aguas pouco 
batidas. 
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Constituem egualmente uma excellente alimentação, para 
os habitantes indolentes do littoral. 

O Uçd ou Carangueijo de terra é um dos mais procura
dos, por ser a carne saborosa. 

Encontram-se tambem, em grande numero os 
Carallglle~/os, Lap;ostas, Lagostius, communs nas 
do littoral, especialmente no Norte. 

Sirj's, 
cidades 

Entre os 1I1011IlSCOS, encontram-se tambem muitas varie-
dades, que se assignalam pelos ovo~, que são quasi do tama
nho dos ovos de pombos. 

Outras espeçies se caracterisam pela varia coloração da 
testa calcárea. 

Os caracóes ou caramujos da agua doce, existem em 
quantidade considera vel. 

Ha tambem os terrestres, que se arrastam pelos jardins, e 
aos q uaes tantas vezes déste caça, quando eras pequeno. 

As ostras, como já te disse, são inferiores ás da Europa. 
l\Ias isso pouco importa, por que entre nós, ellas não 

são mesmo apreciadas, a não ser por uma pequena parte da 
população. 

A gente de serra acima, então nem quer ouvir fallar nel-
las! 

Em uitimo Ioga r, vem as lesnzas visguentas, preguiço-
sas, 1 epugnantes. 

Escorregam, mais do que andam, deixando atrás de si 
um traço esbranquiçado, de um brilho estrallho. 

Invadem as habitações, ás vezes em quantidade extraor-
dinaria, grudando-se aos moveis e alastrando se, pelo chão, 
pelas paredes, por toda a parte! 

São o emblema verdadeiro dos ineptos, daquelles que para 
nada prestam; ou que fazem tudo descançadamente! 

Ser uma lesma, é qualificativo que assenta perfeitamente, 
nos individuos que tudo fazem vagarosa e arrastadamente. 

Tambem se dá esta denominação ás pessoas indifferen
tes ao que se passa em torno de si, ou que affectam resigna
ção imbecil. 

E o povo, sempre energico, mas sempre verdadeiro, em 
seus q ualificati vos, feriu o alvo. 

A lesma é o symbolo perfeito da illepcia, elevada ao maior 
gráu de perfeição! 



CAPITULO Lll 

Ossadas fosscis e s~Hnba(luis 

Vão tocando ao seu termo estas palestras meu filho; 
já não é sem tempo ... 

Sinto-me fatigado e tu deves estar farto de me aturar! 
Voltae para o teu collegio, onde has de achar, em teu 

mestre, um auxiliar poderoso, para preencher as lacunas 
da memoria de teu velho a\ ô. 

Entretanto, não quero dar fim a estas confabu!ações, 
antes ele te entreter com um assumpto, ao qual geralmente 
dão pouca attenção, entre nós. 

Quem é que se occupa com o homem fossil da Lagoa 
Sancta; ou qual é o homem que se importa com os sam
baquis de Santos? 

Isso próva, apenas, o atraso em q ue se acha o nosso 
paiz, no que diz respeito ao passado da nossa terra. 

As ossadas fosseis e o~ sam baq uis dizem muito, são 
paginas eloquentissimas da historia do homem americano. 

Até hoje permanece um enigma para a ethnographia, 
ou estudo das raças humanas, a origem elos ineligenas da 
America. 

O bugre elo Brazil, o caboclo, como lhe chamam os 
nortistas, é ele procedencia asiatica, ou é oriundo da propria 
America ? 

Teria passado do velho continente pelo isthmo de Bhe
ring, em época anterior á separação dos dois continentes, 
em consequencia de uma commoção geologica; ou tel:ia at
travessado o actual estreito do mesmo nome, em pequenas 
em barcações ? ... 

Eis ahi a pergunta que tem ficado, até hoje, sem re

sposta. 
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Quem é que estuda entre nós a lingua dos selvagens, 
a não serem alguns raros brazileiros, al11alltes das coisas 
de seu paiz? 

Entretanto, por esse caminho, poderemos, quem sabe, 
affastar o véo do mysterio, que ainda hoje occulta a origem 
dos primitivos habitantes do Brazil. 

Não se organizam aqui expedições scientificas, que te
nham por fim o estudo das nossas tribus indigenas, que 
ainda habitam, mesmo alli no baixo Tietê, nas fronteiras 
do nosso Estado, para a parte occidental. 

Os brazileiros passam cnnstculÍemente pelo desgosto de 
saber noticias dos seus indigenas, por interrr.edio dos ex
ploradores estrangeiros, que tem visitado os sertões de ~'lat
to Grosso, Goyaz, Amazonas e Pará! 

Na Lagoa Sancta, em Minas Geraes, habitou, por mais 
de trinta annos, um sabio dinamarquez, o Dr. Lund, o 
qual descobriu, segundo dizem, uma ossada humana fossil, 

em uma das numerosas grutas, existentes, naquellas remo
tas paragens. 

Entretanto, ninguem sabe onde para esse documento 
importante, para a anthropologia americana! 

Temos institutos historicos e geographicos, que se li
mitam a estudos de gabinete, sem se terem jamais lembrado 
de enviar uma expedição áquellas terras, mais proximas de 
nós,... do que o pólo do Norte! ... 

Excepto algum brazileiro estudioso, pouca gente visi
tou, ou si quer ouviu faBar da Lagoa Sancta, de Lund e 
da tal ossada fossil ! ... 

E, quantas conclusões se não poderiam tirar desse pre
cioso achado? ! ... 

A quantos mil annos não poderia ella fazer recuar a 
historia do homem americano?! ... 

E os sambaquis, de Santos? ! ... 
Até a pouco tempo, forneciam excellente materia prima, 

para a fabricação da cal 1_ .. 
Os proprietarios de fabricas desse producto encontravam 

nelles excellente material, para a exploração de seu com
mercio I 
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Entretanto, não sabiam elles que estavam commettendo 
um attentado contra a historia de nosso continente ! 

Ignoravam que os sambaquis eram um archivo do 
nosso passado, neste lado da America ! 

O mais perfunctorio exame desses montões de cascas 
de ostras, indicaria que não fôra obra do ac.::aso ! 

Com certeza, não foi o mar, não foi a acção do fluxo 
e do refluxo, que amontôou eS5ias casc[tOi, em determinados 
pontos da costa. 

O primeiro relance de olhos está descobrindo nelles a 

intenção do homem, um plano preconcebido. 
Em um passado, evidentemente remoto; no decurso 

talvez de muitos mil annos, numerosas tribus indigenas, ou 
habitantes do proprio local, ou a elle attrahidas pela neces
sidade da procura de aliment0s, para ahi vinham, em busca 
dos mariscos. 

Essa permanencia poderia durar tempos, ou ser, talvez, 
definitiY3. 

Consumido o mollusco, atiravam, para um lado, as cas 
cas e assim se foram formando essas verdadeiras coBinas 
de cascas de ostras. 

Não tem outra origem a denominação de Casqueiro, 
que se dá a um rio, proximo de Santos, e que a estrada 
ingleza atravessa. 

As dimensões extraordinarias desses depositos, podem 
nos dar ideia da densidade da população, que concorreu para 
a sua formação; ou do numero de annos que foram neces
sarios, para attingir á essa altura! 

E o progresso da fossilisação dos esqueletos, lá encon
trados, não poderia indicar a época geologica da sua for
ma<;lão ?! 

Dos esqueletos humanos, sim; porque lá tem sido en-
contrados craneos humanos, já quasi petrificados! 

Vê, pois, tu, meu filho, a importancia, o interesse 
scientifico, que pódem dispertar esses vulgares montes de 
cascas, a que parecem não dar apreço os nossos contempo
raneos 1 

Não é que não tenhamos já brazileiros competentes, que 
se entreguem a esses estudos. 
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Para honra de S. Paulo, ha aqui medicos e engenhei
ros distinctissimos, que se poderiam incumbir da explo
ração dos sambaquis e dizer até que ponto pódem chegar 
as revelações que delles se esperam. 

O exame anatomico dos craneos lá encontrados, póde 
indicar a raça a que pertenceu; e o seu gráu de fossilisa
ção, e mesmo as suas proporções, pódem nos levar ao co
nhecimento da época, em que viveu a tribu a que perten
cia esse individuo! 

Entretanto, alli mesmo na ilha do Guarujá a dois pas
sos da nascente cidade de banhos, da historica ilha de Sancto 
Amaro; alli mesmo, existem desses depositos, aos quaes a 
indolencia moderna lança, arenas, um olhar de indiffe
rença! ! ! ... 

Toma tu, meu filho, a defesa dos sambaquis! 
Dize aos teus companheiros de estudos, que não en

xerguem nas ostreiras uma excellente materia prima, para 
a fabricação da cal; porém q ue as considerem um precioso 
archivo da ethnographia americana! 

Promove uma liga escolar, a favor da con~ervação des
ses documentps historicos ! 

Entre nós, tudo destróem; quer os monumentos da 
civilisação; quer os da sel\"étgeria! 

Protestemos contra esse espirito de vand.tlismo; e nos 
affirl11emos conservadores do nosso glorioso passado! 

A escola é a sementeira do futuro! 
Si tu conseguires, pelos teus esrorços constantes, con

verter os teus jovens collegas, poderemos contar no porvir, 
com patriotas, zeladores aceHimos dás nossas tradições! 

Com o futuro, é que eu conto; do futuro é que eu tu· 
do espero! 

Da escola, é que ha de nascer a regeneração deste paiz ! 
Por isso é que eu escolho este terreno, para nelle dei

xar esta semente! 
Do seio da puericia, que é o germem da sociedade de 

amanhã, que parta o protesto contra a sandia destruiçào 
dos sambaquis! 

Para trás ó vandalos; suspendei o camartello demoli
dor da nossa nascente ethnographia! 

Sabei que esses casqueiras, como lhes chamais, são o 
archivo precioso dos documentos da historia americana! 

Affastae delle as \'ossas mãos sacrilegas ! ! 1. .. 



CAPITULO LilI 

A pesea da haleia 

A industria da pesca, em certos Estados, poderia, meu 
filho, se tornar uma abundante fonte de renda. 

Tendo o Brazil dezeseis Estados ban hados pelo Ocea
no Atlantico, imagina como paderiamos ~er fartamente pro
vidos de bons peixes! 

Em Portugal, paiz de exiguo terri torio, a i nd ustria da 
pesca emprega milhares de individuos, constituindo uma oc
cupação util e muito lucrativa. 

Entletanto, na Europa, as condições atmosphericas es
tão longe de ~e poderem comparar com as nossas. 

No inverno, as tempestades são lá tão frequentes, co
mo perigosas, obrigando os pobres pescadores a contempla
rem de suas choupanas o mar embravecido! 

E aquelles que se arriscam a luctar com as ondas e se 
expõem á furia dos vendavaes, não raro pagam com a vida 
a sua ousadia! 

São vulgarissimas as scenas de desolação das tristes 
familias desses infelizes, ao receberem nos braços o corpo 
inanimado daquelle que, pela madrugada, partira cheio de 
esperanças de um lucro provavel. 

Mas, a necessidade, a miseria em que vive a pobre fá

milia obriga esses desgraçados [I irem arrancar ao seio do 
mar enfurecido o sustento da numerosa prole, que ficou te
ritando de frio, nas fumarentas mansardas! 

Entretanto, aqui no Brazil, dotado pela dadivosa natu
reza com uma prima\'era eterna; pouca gente se entrega á 
essa remu neradora ind ustria. 

Os nossos mares são calmos e o frio é desconhecido, na 
maior parte das suas aguas. 
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Si a indolencia não fosse o nosso principal caracteris
tico, poderiam os abastecer de peixe a America inteira. 

Sempre me contristou vê r, em as nossas tavernas, barri
cas de peixes se ecos e tinas de bacalháu, expostas á venda! 

Reflectia commigo que todas essas mercadorias eram 

importadas; e que nós, com mil e duzentas leguas abertas 
para o Oceano Atlantico, compravamos o peixe apanhado, 

por navios europeus, nos baixios de uma ilha insignificante, 
a Terra Nova! 

Pois, não temos, no Pará, o ptrarucú, infinitamente 
superior ao bacalháu ? ! ... 

Por que havemos de consumir a pescada, a sardinha 
de Nantes e outros peixes de conserva, si podemos obtel
os, melhores e mais frescos, si os prepararmos, em estabe
lecimentos situados, em nosso intermino líttoral ? .• 

Dirão que somos um pai:>: de agricultores e que a la
voura é de resultados mais seguros, do que a resca ... 

De accordo, ma~ tam bem é certo que nem todos os 
pontos do Brazil se prestam á cultura do solo. 

Temos alguns Estados, os do Norte, por exemplo, em 
que a costa arenosa e esteril nã0 póde fornecer um grão de 
cereal! 

Exercessem a industria da pesca as populações costei
ras, entregando-se á faina das sementeiras os moradores 
dos sertões, onde as terras são ferteis. 

Si faltassem capitaes, que se fundassem companhias, 
para a exploração de tão rendosa industria. 

O capital associado sempre fez milagres! 
E que a pesca seria um negocio excellente, prova o 

facto do preço elevadissimo, por que se \"ende o peixe, aqui 
em S. Paulo. 

A' tarde, ali i nas proximidades da estação íngleza da 
Luz, todo O mundo contempla aquella caterva de peixeiros, 
á espera da chegada do trem de Santos. 

E quanto custa um peixe? Uma fortu na I ... 
Essa alímc,ntação, aliás tão conveniente, principalmen

te aos cerebros depauperadas pelo continuo esforço intel-
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lectual, fica sendo um previlegio, quasi exclusivo, das clas
ses abastadas! 

Os pobres mal podem comprar, isso mesmo ás Sextas 
Feiras, ou pela Quaresma, um ignobil bacalháu secco, de 
porta de venda! ! ! ... 

E não é só a pesca de peixes, que se poderia explorar, 
no Brazil; mas tam bem a da baleia (lffereceria vantagens 
convidativas. 

Essa industria já foi consideravel e, ainda hoje, não 
está abandonada, na costa do Estado da Bahia. 

Posto que a baleia do sul não seja egual, em dimen
ções á do norte, entretanto ainda assim é de proporções re
speitaveis e remunera largamente o trabalho de a pescarem. 

A baleia apparece nas grandes bahias da costa do Bra
zil, pelo mez de Junho; 

Todas as manhãs, nesta época, as aguas são sulcadas 
por quarenta ou cincoenta barcos, que desenrolando as suas 
vellas, vão á procura desses grandes cetaceos. 

Cada barco tem dez metros, mais ou menos, de com
primento, e a pôpa construi da como a prôa, de modo a 

poder manobrar com facilidade, em todos os sentidos. 
Tem um unico mastro, com uma vélla só; e a sua equi

pagem consiste em dez homens, oito dos quaes são remei
ros, um patrão e um fisgador. 

O armamento se compõe de muitos barcos, por que é 
indispensavel cercar a baleia, que, fugindo de uns, chega 
infallivelmente ao alcance dos outros. 

O fisgador fica em pé na prôa,. tendo na mão o ferro, 
que escolhe entre os muitos que leva com sigo. 

Quando a baleia se apresenta em posição favoravel, elle 
o arremessa, com todo o vigor do braço, á uma distancia 
de seis a oito metros 

Imaginem qual deve ser a violencia desse esforço, vis
to que, para tocar nos musculos do animal, o ferro tem de 
atravessar um toucinho de trinta a quarenta centimetros de 
espessura ! 

Assim que a baleia é ferida, corre-lhe o sangue, tin
'gindo as aguas. 
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Então carrega-se a vélla, separa-se da haste a fisga, que 
fica presa ao barco por uma corda, que se não larga a mais 
de quarenta metros. 

Cada movimento do animal ferido e furioso arrasta com· 
sigo o barco; e grande habilidade é necessaria, para que a 
embarcação se não afunde! 

Algumas vezes, acontece perecer a equipagem, nessa 
lucta. 

O fisgador, sempre de pé na prôa, indica os movimen
tos da baleia ao patrão, que em relação com elles, é que 
governa o barco, 

A lucta, entre o monstro e a fragil embarcação, ~'óde 
durar de trinta minutos a tres quartos de hora. 

Comprehende-se o que ha de espantoso em similhallte 
combate, e o interesse que offerece aos espectadores! 

Na cidade da Bahia, agglomera-se muita gente, no 
Passeio publico e no Terreiro de Jesus, para presenciar taes 
scenas! 

O fisgador amiúda os golpes, o animal mergulha, e ás 
vezes salta com fu ror! 

Frequentemente acontece o baleeiro alongar-se, á uma 
distancia de duas a tres leguas. 

Finalmente, succumbe o animal e uma bandeira an
nuncia a victoria áquelles que nella tomam interesse, e que, 
anciosos, aguardam na praia o signal convencionado. 

Um cabo forte liga a baleia, que a reboque é condu
zida até encalhar em terra. 

Um homem, armado de uma faca encabada em um ráu 
de dois metros, faz um córte longitudinal da cabeça até a 
cauda de baleia. 

Praticam-se depois outras incisões transversaes, no sen
tido das costellas. 

Tiram-se grandes rorções de toucinho, que derretem, 
para vender. 

A preparação do azeite é muito simples; a gordura, 
cortada em pedaços de alguns kilos, é mettida em caldeiras 
de ferro; e a acção do fogo a derrete em menos de uma 
hora. 

As baleias do Brazil rendem de vinte a trinta pipas de 
azeite. 

Tambem se vende a carne, apreciada por muita gente, 
principalmente do povo. 

Como acabas de vêr, a industria da pesca da baleia é 
bastante compensadora. 



CAPITULO LIV 

Costunles anti!,os: o entrudo 

Pretendo encerrar estas lições, meu filho, contando-te al
guma coisa dos nossos velhos costumes. 

Neste ponto, eU sou partidario convicto de Catão, o an
tigo. 

Este grande patriota da velha Roma era tão inimigo da 
innovações, que só aos oitenta almos de edade se resolveu a 
aprender o grego, considerado lingua sabia, naq uella época. 

Elle entendia que () espirito de estrangeirismo viria af
frouxa!" os laços de unidade da patria ; e que os homens, pelo 
conta~t() com o que era estranho, poderiam chegar ao ponto 
de aborrecer o que era seu! 

E muitas vezes, isso é o que vemos. 
Ha entre nós gente que vai á Europa, e volta detestando 

tudo o que é nosso; desde a mesa, até o vestuario ! 
Por isso é que eu penso que tinha razão o austero ro

mano. 
Devemos ser conservadores acerrimos das tradições de 

nossa raça, si quizermos ser um povo unido e, por conse
guinte, respeitado. 

E nada mais efticaz, para a consecução de tal desider(l
tUnI, do que a observancia fiel dos costumes dos nossos an
tepassados ! 

Não digo que se não deva empregar o necessario criterio, 
na observancia ou na proscripção de certos usos; isso não! 

Ha certas coisas que respiram tal odôr de vetustez que 
devem ser completamente banidas; e outras, com tal cunho 
dI:! selvageria, que devem ser evitadas! 

Entretanto, ha certos costumes que recordam de tal modo 

19 
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o no~s() viver de outróra, que a sua simples evocação, do 
passado em que jazem, nos dispertam saudades e, muitas ve
zes, () patriutismo ! 

O progresso moderno, a facilidade das communicações, 
determinada pelas estradas de ferro, modificaram completa
mente us nossos velhus habitos. 

A sociedade antiga vivia quasi isolada, 110 meio de suas 
matta~ e de suas montanhas; de modo que se realisava, em 
toda ~ sua extensão, o pensamento de um celebre escriptor: () 
mundo acabava, para os nossos antepassados, onde termimwa 
o horizonte! 

Começarei pelo entrudo, velha usança que foi desterrada 
pelo carnaval. 

Os nossos maiores estavam longe de cllnhecer (j moderno 
carnaval, si bem que lhe não fossem estranhos os mascaradus; 
tão antigos que se usa\·am entre os rusticos de Virgilio e os 
indigenas do Brazil' 

Porém, os mascarados appareciam. nas cavalhadas e nas 
touradas; e, algumas vezes em bandos, para fazer o al1nun
cio das festividades. 

Quem é que, nem si quer sonhava cum esses carros al
leguricos, tão bellos quanto dispendiosos que, nos dias de Car
naval, percorrem as ruas da capital: '. 

Quem jalllai-; ouvirl1 fallar de serpentinas e d':\ (,oll/leti e 
de outras invenci, 'nices modernas?! ... 

Quando foi que se viram as .ianeilas ennastradas de fitas 
multicôres e as ruas alcatifadas de estrellinhas de papel?! ... 

Nunca! 
Os divertimentus dos nossos antepassados eram mais mo

destos. e tinham o cunho da maior intimidade. 
O jogo do entrudo começava logo depois do dia de [~eis, 

e se estendia até as vesperas da Quaresma. 
A principio, era moderado e quasi que só as crianças a 

elle se entregavam. 
Porém, 110S tres ultimos dias, degenerava em loucura fu

riosa ! 
Quinze dias, ou um mez anks du entru\.io, já quasi todas 

as familias se occupa vam com a fabricação das laranginhas. 
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Para isso reuniam-se, no interior, das casas e prepara
vam os utensilios de ljue precisavam. 

Não eram muito numerosos, nem muito complicados: 
uma panella com cera derretida, alguns fructos verdes da la
rangeira, providos dos respectivos pedunculos e um pouco de 
sabãu; era quanto bastava! 

Umas pessoas mergulhavam a laranja verde na cera der
retida, deitando-a, em seguida á uma vasilha cheia de agua 
fría; outras, com uma faca, partiam, em duas metades, a 
casca da cera que, em camada delgada, adheria a superficie 
do fructo. 

05 dois hemispheríos concavos eram reunidos, de novo, 
por meio de uma solda de materia simiihante, deixando-se um 
pequeno orificio, por onde seria introduzido um liquido perfu
mado, com finas essencias ! 

Assim preparado o globo concavo de cera, corr.eçava o 
trabalho du enchimento. 

O liquido, rescendcndo á essencia de lí:na, de cravo etc 
era íntruduzido, por meio de um bule ele bicu delgado, ou de 
qualquer uutro tubo, de pequenas proporções! 

Bandejas e bandejas se carregavam com us delicados pro
jecteis e iam, para a rua, á espera de compradores. 

Algumas famílias fabrícava!11 ellas proprias as larangi
nhas de que precisavam, para se divertirem. 

Chegada a época da grande lucta, verdadeiros combates 
se travavam! 

Os assaltantes marchavam, em columna cerrada, para.a 
fortaleza, que pretendiam atacar. 

O sitio era curto e o bombardeio instantaneo! 
Os proje.:::teis voavam da rua, para a casa; e desta para 

aquella ! 
Afinal, a guarnição abria as portas e a victoria final, se 

cantava, no recinto da fortaleza rendida! 
Assaltantes e assaltados, molhados até os ossos, procura

vam excitar o calôr, ingerindo alcoolicos, em quantidade! 
Os vestigios da renhida lucta eram patentes: o soalho 

alagado, os vidros esburacados; () papel da parede, enchar
cado •.• 
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Mas, tudo era festa ! 
Na manhã seguinte, varriam se, para a rua, as cascas de 

cera, que os moleques apanhavam, com avide7.. 
Até aqui, ainda podiam supportar o divertimento, posto 

que occasionasse perigos serios, para a saúde das pessoas fra
caé; e predispostas a incommodos pulmonares. 

Mas, a verdadeira selvageria, era o gamellão! 
Consistia esse divertimento ( ?) em se mandar collocar 

uma enorme gamella, cheia de agua, em uma esquina ou na 
porta de q ualq uer casa! 

Em torno dessa especie de leito de Procusto, se postavam 
latagões espadaúdos, e de força herculea ! 

O misero transeunte que, descuidado, por alli passava, 
era mettido no gamellão, por mais que protestasse, por pala
vras e por acção! 

Pode-se imaginar o estado em que sahia daquelle banho 
forçado o miseravel, que lá entrava de roupas e ... tudo! 

Uma gargalhada estrepitosa augmenta\'a ainda a aft1icção 
ao aftlicto, que corria para a ca'ia, a mUciar as roupas enSlJpa
das! 

E ninguem se lembrava de resistir, porque era peior! 
O meio mais efficaz de conjurar u perigo, era fazer cara 

alegre e fingir que estava gostando da brincadeira! 
Os que procuravam resistir, eram subjug:ldos pelos gal

farros, que lá estavam promptos e decididus, para novas em
borcações! 

E assim continuavam, pelos tres dias do entrudo, até que 
a Quarta Feira de Cinzas vinha acalmar a excitação nervosa 
que se apoderava de todo o mundo! 

Dnrante esses tres dias de loucura, ninguem passava em 
casa! 

Mal se lembravam de comer; e muitas vezes, o jantar 
era interrompido por um assalto inopinado, que punha em mi
sero estado, 11 propria mesa, em que estavam comendo! 

Quando não havia mais laranginhas, esvasiavam os pro
prios jarros de agua, na cabeça das victimas, despejando, em 
outras occasiões, até os potes que estavam nos cantos da 
casa! 

As consequencias eram, quasi sempre, desastrosas! 
Fracturas de braços, escorriações da pelle, pneumonias, 

resfriamentos ... 
Mas ... tinham se divertido, a valer! ... 



CAPITULO LV 

(~ostunles 3ntig os: a ~e.nana Saneta 

Era a festa por excellencia. 
Das quatro festas do anno, era a principal. 
Parece que isso tinha assento, nas proprias Escripturas, 

que as consagravam: o povo israelita celebrava egualmente 
quatro festas, no anno. 

Hoje, principalmente nos grandes centros populosos, as 
festas se tornaram continuas, ° que lhes tira, em parte, a so
lemnidade. 

Além disso, nos templos nno ha aquelle respeito que pa-
rece ter sido () privilegio de uma época de fé mais viva, por
que era mais sincera! 

Quem quizesse observar () que era a solemnidade da Se
mana Sancta, havia de se transportar, para uma povoação 
do interior da provincia, onde os costumes antigos eram ge
nuinamente paulistas. 

Não erraria muito quem comparasse S. Paulo desses tem
po:; com a China, completamente fechada á curiosidade es
trangeira; ou á sociedade musulmana, pelo encerramento em 
que viviam as familias! 

No interior de nossa provincia, eu conheci gente que se 
não apresentava ás visitas! 

Si eram homens, parentes, ou amigos da casa; a rece
pção se da\'a nos compartimentos da frente do edificio, con
servando·se as mulheres, no seu gynicêo, lá para o interior 
da habitação ! 

As proprias refeições eram servidas, em separado! 
Quando iam á egreja, apresentavam -se embiocadas em 

largas mantilhas, que tinham na frente um tecido de malhas 
pretas cerrando, occultando completamente os rostos á curiosi
dade publica! 
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Em casa, si estavam á janella, era por trás de postigos, 
as tradicionaes rotulas, que davam uma feição peculiar ás 
cidades coloniaes ! 

A sociedade antiga era completamente differente da actual. 
O motivo, segundo me parece, era o isolamento em que 

se achavam, pela difficuldade das communicações. 
As estradas de ferro transformaram a vida paulista! 
Dos costumes antigos. é que te quero fallar, meu filho; 

e, por isso é que vou evocar um passado, que tantas sauda
des me disperta! 

Como sabes, a população do interior de S. Paulo era na 
sua maioria agricultora e vivia longe do pov0ado. 

O commercio era limitado e industria não existia. 
As povoações mais importantes, poucas habitações aber

tas contavam, no correr do anno. 
As casas permaneciam fechadas, tres quartas partes des

se tempo! 
Nas vespera~ da grande solemnidade, a povoação come-

çava a se animar. 
As casas se iam abrindo, aos poucos; com especialidade 

as do largo da Matriz. 
As pretas velhas eram vistas a vasculhar a casa, por to

dos os recantos, á espera dos brancos, que não podiam tar
dar! 

O preto velho, o fiel do sinltô grande} já tinha limpado 
a calçada da frente da grama damninha, que se entrelaçava 
nos intersticios dos grosseiros blócos de pedra de ferro, que 
constituiam, o que, por eufemismo, se chamava calçamento! 

Na Sexta Feira de Ramos, geralmente, começava a entrada. 
na cidade. 

Todos os caminhos que vinham ter á povoação, estavam 
cobertos de cmavanas, que seguiam o mesmo destino. 

A velha viajava numa liteira, sustentada por uma pare
lha de gordas bestas, que gemiam, caminhando a passo ca
denciado; incitadas pelo estalido dos beiços do preto velho, co
nhecedor de todos os accidentes do terreno. 

No bangué, como denominavam as liteiras, vinha sentada 
a sillhú velha, rodeada de um pal1demonium de latas de 
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biscoitos, de mólhos de rapadura, de arimbás de doces de 
calda; desse mundo familiar, de que perdemDs o segredo, com 
o estabelecimento dos restaurantes e confeitarias. 

O ballgue partia com antecedencia de algumas horas, por 
que os animaes caminhavam a passo e gastavam mais tempo, 
no percurso da estrada. 

A cavalgata, com o velho na frente, e as filhas em se
guida, desfilava pela estrada, levantando nuvens de poeira. 

O velho montava o seu caval\o branco, bem amilhado e 
que marchava de cabeça erguida; e as moças cavalgavam lin
dos bucephalos, arreados de silhão de banda ! 

O vestuario de montar era pittoresco: um roupão, de 
largos pannejamentos e um leve chapéo de palha, com amplo 
véo azul, solto ás brizas perfumadas da matta virgem! 

Ao transpur os muros, a comitiva era o alvo de todos os 
olhares, abrindo-se as janellas, ao retinir das ferraduras dos 
cavallos, nas calçadas da rua. 

Os rijos musculos dos briosos corcéis batiam teso e fa
ziam sahirfaiscas das pedras, em que tocavam as polidas fer
raduras ! 

Apeavam-se e começavam as visitas dos parentes eco. 
nhecidos, recebidos, patria rchalmente, no interior das habitações. 

Circulavam as bandeijas de café, acompanhado de biscoi-

tos aromaticos e quebradiços! ... 

A festa começava pelo officio de Hamos e distribuição de 
palmas. 

A' noite, percorria as ruas a procissão de Passos, impo
nente e suggestiva ! 

O Homem- Deus carregava aos hom bros a pesada cruz 
que devia resgatar a humanidade! 

A imagem, ás vezes denunciava mão de artista consum
mado. 

A contracção dos musculos faciaes e o arroxeado da tez, 
traziam á memoria a dyspnéa que o deveria ter suffocado I 

Os ca"ellos cahiam-lhe em cachos abundantes, sobre os 
hombros; e a corda que lhe apertava a cintura arrast&va-se 
no soalho do andor! 
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Parava de estação em estação, em altares provisorios, 
armados nos desvãos das portas ou janellas das casas parti
culares, cujos proprietarios os mandavam preparar, por devo
ção! 

Tres vezes cantavam, a secco, o .ML<;erere, cujas notas 
plangentes com moviam as fibras mais reconditas do coração 
catholico ! 

A VerOllica ou Anjo-cantor, vestida de preto e com 
um véo negro, cahido no rosto, cabellos soltos nas costas, des
enrolava muito vagarosamente a effigie do Christo, corôado 
de espinhos, e a exhibia a multidão compungida e prostrada! 

Percebia-se que todos os peitos suffocavam um gemido 
de dôr; que todos os olhos estavam marejados de uma lagri
ma de piedade! ... 

Todos os passos do Senhor estavam representados em 
telas que, si não primavam pela execução artistica, tocavam 
de certo, a todos os corações, pelo assumpto que resumiam! 

Era o Christo, no i-iôrto, suando sangue e pedindo que, 
si fosse possivel, passasse delle o calix de amargura! 

Era elle, atado á columna e açoutado barbaramente pIos 
algozes! ... 

Muita gente, que fazia o mesmo, aos miseros escravos, 
sentia o remorso a lhe dilacerar o coração! ... 

Proseguiam as solemnidades, na Quarta Feira de Trévas 
em que cantavam com toda a solemnidade o officio do dia! 

A festividade mais imponente, era a de Quinta Feira San
cta! 

Na hora tremenda da communhão geral, todas as almas 
estavam alvoroçadas, todos os corações aff1ictos! 

Examine-se antes o homem, e só então coma daquelle 
pão! ... 

Palavras terriveis, ouvidas na Epistola; e só compensa
das pelas do Evangelho : 

Si te não lavar os pés, não terás parte commigo! ... 
O Con/ltpor resoava no meio de um silencio afflictivo e 

solemne! 
Depois, () celebrante percorria o templo. destribuindo as 

sagradas especies! 
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Terminada a cerimonia, faziam a exposição do Sacra
mento, em um throno resplandescente de luzes e guardado, até 
o dia seguinte, pelos irmãos, que se revezavam. 

A solemnidade de Sexta Feira Sancta era acabrunhadora ... 
A procissão do Enterro, quasi pavorosa! 
Todo o mundo havia jejuado e exercido outros actos de 

penitencia ... 
Ao recolher a procissão, os coraçõt!s estavam quasi a es

talar! 
O sermão àa Soledade, prégado por um orador eloquen

te, arrancava lagrimas e excitava pungentes gemidos! 
O systema nervoso licaria arrasado, si a esta ceremonia 

não succede~sem as alegrias do Sabbado Sancto e as da ma
drugada de Paschoa ! 

A bençam do fogo e da pia baptismal eram as principaes 
solemnidades do dia. 

Entrava a Missa cantada. 

Os sacerdotes tlllham despido os paramentos sombrios, 
para se revestirem de casulas e dalmaticas brancas. 

Dentro em pouco, havia de apparecer a Alleluia ; expres
são ingenua do povo, para designar a hora de se entôar o 
gloria in excelsis; rasgando-se o véo do templo e desap
parecendo as cortinas que velavam as janellas. 

A luz que até então apenas côava através dos pesados 
reposteiros, penetrava a jorros em a nave da egreja, commu
nicando a todas as physionomias uma apparencia de sancto 
alvoroço! 

Ao terminar a Missa, o povo estacionava, por algum tem· 
po, no largo da Matriz, para vér o rapazio endiabrado espati
far o homem de palha, o ju d{{s , que desde manhã, lá es
tava juncto ao sino grande, á espera de ser precipitado no 
vacuo ! 

Em poucos minutos, a molecada esquartejava o judas, que, 
ás vezes, encerrava no ventre uma vespeira; e se espalhava 
pelas ruas dI! povoação, em busca de outros, enforcados e!'!l 
pustes elevados, quasi sempre untados de uma substancia gur
durosa. 
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A' tarde, o vigario sahia com as alleluias ,. isto é, an
dava de casa em casa, precedido do sacristão agitando cam
painhas, dando a beijar um crucifixo e aspergindo de agua 
benta os fieis, em signal de boas festas ! 

Ao mesmo tempo, os lIlari({17ms de terra, estadeiavam 
pelas ruas e pelas praças, montados em briosos ginetes saca· 
d01'es, que, a um signal dado com uma chicotada, levanta
vam alternadamente as patas dianteiras ... 

As solemnidades se encerravam, com a procissão da Re
surreição, na madrugada de Paschôa, desfilando á luz pallida 
da lua, que de quando em quando se occultava no espesso 
nevoeiro. 

Extremamente poetica esta solemnidade ! 
Os canticos reli;iosos, os hymnos triumphaes do St'pul

chro a se confundirem com o canto do gallo de Belém, que 
annunciou o nascimento do l<edemptor do mundo! ... 

A Ressurreição era o glorioso epilogo da pavorosa trage
dia do (;olgotha! 



CAPITULO LVI 

Cincoenta dias, apús a Paschoa, celebrava se a festa do 
Espirito Sancto. 

A solemnidade de Pentecostes era obrigatoria, em todas 
as parochias e tinha lima feição verdadeiramente popular. 

Todo o mundo concorri<l, para a sua celebração. 
O festeiro intitulava-se imperador, de accordo com as ideias 

do tempo. 
Não era um cargo hereditario, porque não dimanava de 

uma dy~nastia; mas escolhido pela sorte, em que podia in
tel'vir directamente o divino Paraclito. 

Aquelle, cujo nome era designado pela sorte, acceitava o 
encargo, com.a maior satisfação e julgaria commetter uma 
falta irreparavel, si recusasse. 

Para isso, com certa antecedencia, fazia sahír o que cha
mavam foli{/, que era um grupo de individuos, encarregados 
de angariar esmolas, pelas fazendas. 

Esse grupo constava de uma pessoa que levava a ban
deira, com os symbolos sagr~dos} e de outros que rufavam 
caixas e bandeiros, c tocavam violas e cantavam, em toada 
plangente e monotona. 

Já do pasto da fazenda, entoavam elles os seus descan-
teso 

Quando, em casa, annullciavam que ahi vinham os .lo
liões, era um reboliço, desde o alpendl e até o fundo da cozi
nha! 

Toda a gente queria receber o Divino e dar uma esmola, 
para a sua festa. 

Rebusca\'l1m-se os mealheiros e os pés de meia e de lá 
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se extrahialll as ultimas peças, de ouro ou de prata e se dava 
tudo, de esmola. 

Todos, á porfia, queriam beijar o Divino e punham o 
panno da bandeira, pela cabeça das creanças, porque era bom, 
para dar juizo ... 

Os foliões cantavam, em agradecimento, promettendo que 
o auxilio do Divino, jamais faltaria áquella casa. 

E assim proseguiam a collecta, pelo resto do municipio. 
Algumas vezes, a folia andava embarcada, em canôas, 

constituindo a sua chegada, festa originalissimr., em certas pa
rochias da margem do Tietê. 

Na povoação, era o proprio imperador quem tirava as 
esmolas. 

O dia escolhido para esse fim, era o Domingo de Paschoa. 
Como era na cidade, os foliões eram substituidos por 

uma banda de musica, acompanhada da indefectivel foguetada. 
Algumas vezes, moças, muito azafamadas, de salva em 

punho, percorriam as lUas, fazendo larga culheita, 

O i11lPerador carregava, em uma grande salva de prAta, 
os attributos da realeza: a corôa e o sceptro. 

Oitl) dias antes da festa, dava-se a ceremonia do levan
tamento do mastro, acompanhado, em certos logares, de dan
sas de mascarados e outros regosijos populares. 

Afinal, chegava o grande dia! 

Na vespera, no Sabbado, era que se representavam scenas 
caracteristicas: o cumprimento das promessas I 

Desde a madrugada, um verdadeiro cordão de devotos 
carregavam potes de agua, pa'-a a casa do festeiro. 

Naquella remota época, ainda não havia agua encanada, 
nas cidades ... 

Mas, a agua era tanta, que excedia ás necessidades do
mesticas e t:ra despejada, á proporção que era recebida. 

E corria, em regatos, pelas proximidades da casa do im
perador ... 

Outros conduziam feixes de lenha, aves, leitões; enfim, 
tudo de que precisavam, para o grande banquete do dia se
guinte. 
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Havia gente que levava, em bandeija coberta de alvissima 
toalha, uma grande rosca de farinha de trigo. 

As promessas variavam, de conformidade com a imagina
ção de quem a fazia; desde o pote de agua, até a pedra, car
regada á cabeça ... 

Durante o dia, o imperador mandava distribuir, pela po
breza, a carne de algumas rezes, que se tinham abatido, acom
panhada de farinha, feijão etc. 

Esta era a parte m<lis proveitosa da festa, por isso que 
beneficiava directamente os desfavorecidos da fortuna. 

A caridade vinha dar um realce extraordinario ás so
lemnidades celebra,ias ! 

A' noite, cantavam-se r-.Iatinas solemnes, emquanto que 
nu paleo ardiam enormes fogueims, alimentadas pela lenha das 
rrumessas. 

Pela madrugada, só restavam nDs ultimos destroços 

das fogueiras, uns ligeiros pennachos de fumo, que lentamente 
se desenrolavam pelo espaço, e se confundiam com a neblina da 
manhã. 

Os pretos velhos e os endiabrados moleques rodeavam o 
brazido, aquecendo a~ mãos inteiriçadas pelo frio cortante de 
Junho! 

Na casa do festeiro, mal tinham conciliado o s(1mno! 
As mucamas, as emeritas cozinheiras de então, haviam 

sonhadu com os pratos a apresentar, no banquete da festa I 
O serviço estava distribui do, como si obedecesse á disci

plina de um exercito em campanha! 
Cada um tinha o seu papel a desempenhar, no grande 

drama, que ia subir á scena! 
Este armava () imperia, que era uma galeria coberta de 

pannos, armado na frente do prediu, e onde estava o pão 
bento, que se havia de distribuir depois da Missa. 

Aquelle superentendia ao jantar e velava, para que nada 
faltasse. 

Aquelle outro estava incumbido da hospedagem dos pa
dres e ainda outro, dos musicas que tinham vindo de fóra. 

Chegava, enfim, o momento de se mover o prestito im
perial, em direcção a Matriz. 
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o Imperador trajava casaca e levava, muito empertigado. 
o sceptro, symbolo daquelJa realeza ephemera. 

Um carregava a corôa, outro, a bamdeira. 
A' porta da egreja, o vigario o recebia com aspersão de 

agua benta. 

Em baixo do arco-cruzeiro, havia uma cadeira de espal
dar, sob um docel, em que elJe mageslaticamente, assistia ás 
cerimonias religiosas. 

Terminada a Missa cantada, dava-se a distribuição do 
pão bento. no meio de uma balburdia, que ás vezes degene
rava em conflictos. 

A parte da festa, mais appetecida, pelos glutões, era o 
banquete! 

Tambem começava, logo ás duas horas da tarde, porque 
ainda tinham de ir a procissão, á tarde ... 

No meio de uma grande sala, armava se a mesa, que ver
gava, ao peso das substanciaes iguarias da genuina c')zinha 
paulista, sem rabiolis e sem lIwj'oJ/wses.' 

Elle era o leitão, assado até torrar o couro, alourado, es
trellado de rodéllas de limão, e com um raminho de salsas, na 
bocca! 

Elle era o frango recheiado, com o pescoço vergado, para 
as azas ! 

Elle era a bella piracanjuba, que occupava todo o com
primento de um grande prato travésso! 

Elle era o inimitavel lombo de porco, assado no espeto, 
enchendo o ambiente de um aroma, capaz de triumphar das 
mais rebeldes dispepsias ! 

Não faltava a tigellada de palmitos, nem o arroz de fôrno, 
cujo segredo morreu com a ultima preta velha das nossas an
tigas familias! 

Hoje, tudo esta modernisado, porque os criados que nos 
servem á mesa, são estrangeiros ! ... 

Ah! Catão, O antigo, tinha razão! 

O serviço era feito, á antiga portugueza: tojos os pratos 
estavam á mesa! 

No centro, figuravam os doces, em compoteiras resplande-
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scentes, que reflectiam os raios solares, indiscretamente pai
rando pela mesa. 

Onde se encontram mais, hoje, aq uelles verde- negros tl
gos, cujas sementes estalavam, 110S dentes, cumo grãos de 
areia finissima? 

Que é do delicioso doce de laranjas, da côr do ouro e 
do sabor da celeste ambrusia? .. 

Quem é que faz mais a incomparavel cidra de espelho ?! ... 
Oh! As confeitarias modernas ... 
A' cabeceira da mesa, sentava-se o vigario que, abba

cialmente, se desempenhava daquellas fUllcções delicadas .' 
O jantar corria alegre, no meio de saudes, com pouca 

rhetorica, o que era um bem; e no mcio da maior cordialí
dade, o que cOllstituia uma invejavel e rara ventura! 

Os convivas se succediam e as mcsas se cobriam de pra
tos e mais pratos! 

Todo o mundo podia assistir á procissão, porque nesses 
tempos de costumes patriarchaes, não abusavam dos a1cooli
cos! 

Esta é nota muito honrosa, para a época! 
A prociss8o percorria as principaes ruas, com o costuma· 

do cerimonial. 

E assim terminava essa festa, celebrada com grande re
gosijo, pelos nossos antepassados! 

Agora, nas grandes cidades, se vão abolindo esses costu
mes ... 

Mas, com elles se apagam tambem as nossas tradições! 





CAPITULO LVII 

Costumes allli!,os: a fesla do t:OI'PO de J)ells 

Na primeira Quinta Feira, após o dia da Santissima Trin
dade, celebrava-se a festa do Corpo de Deus. 

Só as parochias de certa importancia, é que a solemni· 
savam. 

Além da séde da Diocése, umas tres ou quatro parochias 
se abalançavam a realisal-a. 

E o motivo era a extraordinaria pompa, que demandava 
uma festa de caracteristico accentuadamentt: militar. 

O apparato marcial de que a rodeavam, dava em resul
tado a restricção do numero de freguezias, em que a gr:\I1diosa 
ceremonia se podia cercar de todos os elementos requeridos. 

Como é bem de vêr, era a nossa capital a que mais real
ca dava a essa festividade. 

Aqui era que se achava aquartellada toda a tropa regu
lar, além dos batalhões da guarda nacional, que tambem con
corriam, para abrilh::mtar a ceremonia. 

Nos tempos de seu maior esplendor, a provincia de São 
Paulo era muito extensa, e até da comarca de Coritiba vinham 
soldados, para tomar parte nessa procissão! 

Neste prestito, é que sahia S. Jorge, a cavallo, cercado 
de luzido estado maior. 

Este sancto era militar, e por isso era que a tropa de linha 
lhe votava tamanha sympathia. 

As pessoas, reside\ltes em paroc11ias, em que se não ce
lebrava tal ft:sta, ouviam coisas extrordinarias, a respeito do 
modo pelo qual a solemnisavam ! 

Diziam, entre outras exquisitices, que S. Jorge assistia a 

20 
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cavallo, ao que parece, apenas metade da Missa e em seguida, 
sahia da egreja, indo passar revista á tropa! 

Era um pouco carnavalesco, não ha duvida, conduzir 
atarrachado na sella o grande cavalleiro, venerado pelos ingle
zes, e mais tarde incensado em os nossos altares. 

Talvez fosse por isso que supprimiram esse capitulo da 
solemnidade, que ainda hoje se realisa, sem sombra do que foi 
nos tempos transactos ! ... 

O povo, na sua crendice, que allda as vezes roçando pela 
idiotia, accrescentava que a imagem de S. Jorge se guardava, 
na cadeia, porque elle era criminoso! ... 

De lá sahia para acompanhar a procissão, e para lá vol
tava, logo que terminava! 

Mas, vamos á discripção da fest[1, t1-l1 como a contem
plaram os nossos maiores. 

Naquelles saudosos tempos, a nossa capital era de pro
porções modestas e toda a vida se resumia no largo da Sé e 
suas immediações. 

Nesse largo era, pois, que se fixavnm todrlS as attenções. 
Desde muito cedo, começava a affluir gente que desejava 

escolher lagar, para aSSistir ao desfilar da imponente procis
são. 

As 10 horas da manhã. tinha principio a Missa cantada, 
sendo officiante o bispo diocesano; assistindo á eHa, não só o 
Cabido da Cathedral, como tambem todo clero secular e regu
lar. 

Terminada a Missa, a procissão se punha logo em mo
vimento. 

Geralmente, era pelo meio dia, ou uma hora da tarde. 
Todo O interesse se concentrava, nessa parte das solem

nidades do dia. 
Toda a tropa, existente na capital, estava estendida, em 

fila, ao longo das ruas, por onde o prestito havia de passar. 
O uniforme que vestia, era o mais rico. 
Os officiaes se ostentavam deslumbrantes, nas suas far

das, constelladas de condecorações. 
Além da tropa que guarnecia as ruas, ainda havia a guar

da de honra, que marchava após o pallio, fechando o prestito. 
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Mas, havia um persllnn<lgem que fazia esquecer todo o 
apparato das ceremonias : era S. Jorge. 

Nem as irmandades, que desfilavam graves e sulemnes; 
nem o clero austero e respeitavel; nem a propria radiante Eu
charistia, chamavam tanto as attenções, como o sancto cavai
leiro ! 

O eixo da procissão era elle, de tal modo que ia usur
pando o nome da festa, porque o povo a denomina\'a já de 
-procissão de S. Jorge.l 

O melhor cavallo que havia na cidade, era o que lhe des
tinavam. 

Em geral, era um cavallo branco, de porte elegante e de 
peIJo luzidio. 

A crina e a cauda estavam enfeitadas de fitas de diver
sas côres. 

A sella tambem era riquissima e provida do apparelho, 
que constituia o segredo do equilibrio, em que se mantinha o 
ca valleiro. 

Trajava ao rigor da época: capacete de larga viseira, cou
raça e lança 

Juncto delle, estava o escudeiro, o-homem de ferro, co
mo o denominavam. 

Porém, como um automato não póde governar as redeas 
de um ciwallo, um criado de Iibré e de calções, o tirava pru
dentemente pelo freio.' ... 

Outros cavallos de revezo, eram levados á dextra, como 
si realmente elle marchasse para um combate, e tivesse de 
mudar de cavallos .I 

Assim marchava elle, rodeado do seu estado maior tão 
brilhante, quanto numeroso.l 

Imaginem a curiosidade que dispertavava um espectaculo 
tão apparatoso .' ... 

O povo acotovellava-se nas ruas, na ancia de vêr o san

cto a cavallo .' 
Os caipiras, que acudiam dos arredores da capital, apa

lermadcs fitavam o casaca de .ferro, e voltavam para as suas 
moradas, contando maravilhas do que tinham visto! 
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Todas as janellas estavam apinhadas de gente, que im
paciente aguardava a passagem da procissão. 

Pescoços curiosos se estendiam, em direcção ao ponto em 
que devia surgir o prestito. 

As crianças, nos braços das amas, sem s;aberem porque, 
tambem fitavam no vacuo um olhar indagador ... 

Dos becos, das travessas, desembocavam magotes de cu
riosos que andavam a cercar a procissão e queriam vêr, pela 
centesima vez, o grande guerreiro, acompanhado de tão bri
lhante guarda de honra. 

Os sinos de todas as egrejas bimbalhavam ensurdecedo· 
ramente! 

A foguetada, indispensavel complemento de todas as fes
tas de brazileiros, atroava o espaço e ia reboar, nas quebradas 
da serra da Cantareira! 

Ao recolher a procissão, a tropa dava as descargas do 
estyllo e troava a artilharia! 

A curiosidade publica ainda se não tinha satisfeito e todo 
mundo continuava a rodear o cavallo, em que montava o pa
trono dos inglezes. 

Como elle nlío entrava na egreja, podiam miral·(\ á von· 
tade, e fazer os commentarios mais extravagantes. 

A lenda do sancto era curiosa e de molde a exaltar a 
imaginação popular ... 

Fôra um joven e bello principe da Cappadoc;a, que sof
freu o martyrio, no reinado de Diocleciano. 

Era uma especie de Persêo christão; matára um terrivel 
dragão e salvára a filha de um rei, que ia ser devorada pelo 
monstro ! 

Por isso é que o representam, em pintura, armado delan
ça e esmagando o dragão! 

A couraça e o capacete, por tanto, exhalam um odor de 
cavallaria andante ... 

Mas, o forte do povo, não é o rigor historico .' S. Jorgd 
estava muito bem assim e dava um enorme realce á procissão 
do Corpo de Deus! ... 



CAPITULO LVIII 

.\. festa de Saneto Antonio, S. JO:l.O c S. Pedro 

Não é nas grandes cidades, que se festejam com ruido 
estes sancios. 

N as fazendas do interior, é qu<;: se vê quanto elles são 
venerados :' 

Sendo uma festa, de cunho verdadeiramente popular; nas 
camadas populares, é que se deve procurar o motivo de tama
nha sympathia. 

Effectivamente, o povo crente e supersticioso, ao mesmo 
tempo, attribue a elles coisas extraordinarias! 

O thaumaturgo lisbonense tem varias especialidades: faz 
encontrar o perdido e arranjar bons noivos, para as moças 
casadouras. 

Quanto ás velhas. diz elle que é com S. GOI~çalo ... 
S. João Baptista, foi o companheiro de infancia de Christo 

e seu parente proximo ... 
Como se vê, que excellente empenho ! ... 
O povo lhe attribue intenções incendiarias e diz que Deus 

o adormece em a noite de sua festa, para que elle não pegue 
fogo ao mundo! ... 

Parece que é por isso, que se atacam tantos foguetes! 
Para dispertal-o ? Para excitar o seu pensamento sinistro? 
Ninguem sabe! O povo não é forte em logica, e cahir em 

contradicções escandalosas, é o ql\e lhe acontece frequente
mente. 

S. Pedro, esse é o príncipe dos Apostolos, e chaveiro do 
céo! 

Não é preciso mais, para que seja engrossado, como se 
exprime a gyria moderna! 
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Além disso, elle tem a mãe entre o céo e a terra, em 
castigo de sua incredulidade. 

Por isso é que o enthusiasmo popular se desentranha, por 
e1\es, em uma foguetada de ensurdecer! 

O fundo de taes festas, é essencialmente pyrotechnico: 
fogos presos e fogos soltos; fogueiras, balões, quasi um in
cendio ! ... 

No mez de J unho, é que ellas se realisam. 
S. Antonio, em alguns logares, costuma ser festejado com 

uma trezena, o que significa que o mez de Junho inteiro se 
consome no festejo dos tres sanctos. 

No mais, pouca distincção existe: levantam· se mastros e 
soltam·se balões, em honra de todos elles. 

Mas, a noite de S. João é c'lracteristica. 
Quando a festa se da\'a, em uma fazenda, viam-se coisas 

curiosas. 
Eu te vou descrever, meu filho, o que vi, em a minha 

mocidade. 
Naquelles saudosos tempos, os costumes eram outros, 

porque ainda havia escravos, que faziam quasi parte da fami
lia, seja dicto em honra á brandura dos nossos habitos. 

ElIes tomavam parte saliente na festa, como em breve o 
verás. 

Na fazenda, em que se festejava o S. João, andava tudo 
numa dobadoura, oito dias antes da gloriosa data. 

Ralava se a mandioca para a farinha e para o polvilho; 
matava-se o porco, para a lingui~a e para o toudnho; aque
cia-se o fôrno, para os assados e para os biscoitos; dava-se 
ponto a calda dos doces, que em breve se tinham de encerrar 
nas campoteiras; ia-se ao matto cortar o mastro de folhagem; 
imprimiam-se os ultimos retoques, emfim, no conjuncto dos 
preparativos da festa.l 

O terreiro estava correctamente varrido e o alpendre cui
dadosamente vasculhado. 

As mesmas senzalas, os sinistros ergastulos, mascara
vam-se com uma exterioridade fingida, para occu1tar as 
torturas que andavam, Já por dentro. 

Ao cahir daquellas tardes cUltas de Junho, começavam 
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a chegar os convidados, que eram, na sua maioria, visinhos, 
parentes, amigos e compadres. 

Ao escurecer, dava-se a cerimonia da elevação do mas-
troo 

Na folhagem, que se lá deixava, de proposito, figura
vam alguns fructos, geralmente laranjas, espetadas, de ma
neira á parecerem productos da arvore. 

Em seguida, accendiam a fogueira, na qual se assavam 
cannas de assucar, batatas doces etc. 

Affirmavam os mais enthusiastas que, nessa noite, a 
gente podia passar, descalça, por cima das brazas, sem quei
mar os pés! ... 

A's oito horas, abria-se o oratorio da fazenda e toda 
a gente para lá se dirigia, com o fim de assistir á reza, em 
honra do sancto. 

Terminada a ceremonia religiosa, recomeçavam, com 
delírio crescente os divertimentos profanos. 

As moças iam para as janellas soltar as estrellinhas, em 
quanto que os meninos queimavam rodinhas e pistolões. 

Os negros e os caboclos, de ins tante a instante, davam 
salvas, com uma roqueira, fazendo estremecer as paredes 
da casa. 

Em quanto assim se entretinha a mocidade, a gente 
velha fazia commentarios, achando que, em seu tempo, tu
do corria melhor. 

No interior da casa, reinava grande reboliço, no prepa
rativo da grande ceia; salutar providencia, para reconfortar 
os estomag05, arrasados por uma noite inteira de vigilia ... 

Tambem preparavp.m mesa separada, para os escravos, 
que, em noite tão sancta, apanhavam tambem o seu réga
bofe. 

Por toda a parte reinava a alegria, por toda a parte 
pompeava o delirio. 

1\'las, a parte da festa, de cunho mais caracteristico, e 
que vai desapparecendo, com a introducção de colonos eu
ropeus; era o batuque dos pretos. 

A geração hodierna e com especialidade a gente das 
capitaes, não sabe o que isto era. 
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Com certeza, era um costume selvagem de Africa, im
portado com o trafico _ ., 

Os pretos formavam um grande circulo, em cujo centro 
ficava o tocador do tambaqlle (atabaque) especie de caixa 
de rufo, ou tambor, fabricado de um só tronco de arvore, 
concavo e tendo couro, numa só das extremidades. 

Este era o mestre sala, o regente da orchestra, um 
jac-.totum, enfim, a cujo aceno tudo parava, ou continuava 
a dansar. 

Outros ainda tocavam pandeiros, raspavam taquaras 
dentadas e agitavam chocalhos; instrumentos todos, que 
estão a recordar 11 seh'ageria da Africa, de mistura com a 
da America. 

Em um paiz novo, como o Brazil, houve facil fusão dos 
dois elementos. 

Quantas vezes, meu filho, ao tomar parte nesses rego
sijos, eu me não isolei GOmpungido e não verti lagrimas 
doridas, sobre a sorte desses miseras expatriados? 

Dansavam e folgavam elles, que no dia seguinte ha
viam de sentir as costas retalhadas pelo azorrague do fei
tor! 

Riam e brincavam elles, que logo depois tinham de 
gemer e de chorar! 

E a dansa macabra continuava; e som monotono e 
plangente do atabaq ue cortava o silencio das mattas e ia 
morrer, nas quebradas da serra ! 

Sim! Elles se procuravam atordoar, no delirio das dan-
sas! 

Em quanto lá estavam, eram momentaneamente livres 
e mal se recordavam de sua triste condição! 

Cantavam, como o passara captivo, para suavisar as 
magoas; e se atordoarem no gyro das dansas, como o in
diano que fuma o opio, para dormir, e para. " sonhar! 

E o batuque proseguia ininterrupto, até o raiar do dia! 
A' meia noite, iam lavar o S. João. 
A gente que assistia á festa, partia procissionalmente, 

para a fonte mais proxima, onde mergulhava, tres vezes, a 
imagem do Baptista. 
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Recordação do baptismo no Jordão, com certeza ... 
Assim que ° sancto emergia da fria lympha, cada qual 

queria ser o primeiro a lavar o rosto com aquella agua san
ctificada, ou a contemplar a sua imagem, no espelho da 
corrente. 

Aquillo predizia o futuro e dava a felicidade, mais do 
que os livros de sortes e os dados enganadores, inutilmen
te consultados, no correr da noite. 

Na volta, iam para a mesa da ceia, onde se indemnisa
vam do cançaço da vigilia forçada. 

A ceia dos pretos era a mais ruidosa, fazendo elles 
muitos brindes aos senhores e aos hospedes da familia ... 

Hoje, que se vê, pelas cidades? .. 
Os vulgares foguetes, os sediços balões, as ignobeis 

rodinhas e os detesta veis pistolões. 
Onde o encanto das reuniões familiares, onde o cunho 

popular das festas? ... 
Ah! O cosmopolitismo ... 





CAPITULO LIX 

Costumes antigos: a festa do Natal 

Para bem apreciar, meu filho, a festa do Natal, tinha 
a gente de se transportar, para o interior da provincia, para 
o meio do bom povo das pequenas localidades. 

Entre elles reinava, como ainda hoje reina, a fé, a fé 
ingenua do carvoeiro, es~a que é capaz de mudar m0n
tanhas, como diz o Apo~tolo das gentes. 

Não é no bulicio das cidades, no meio do embate de 
toda a sorte de interesses, que se hão de procurar as tradi
ções do nosso viver antigo; é no seio do povo, esse depo
sitario fiel das crenças e dos costumes dos nossos ante
passados. 

A festa do Natal anda, nas cidades, muito ad ulterada, 
pela inoculações do estrangeirismo. 

Quem é que ouviu fallar, por exemplo, dessa arvore do 
Natal que, actualmente, a gente vê, em muitas ca!'as, mes
mo de brazileiros ? •• 

Esse é um costume allemáo, inteiramente em desaccor
do, até com a historia sagrada. 

Paganismo, puro paganismo, é o que significa esse ve
lho, de longas barbas brancas, a distribuir brinquedos pelas 
crianças, que foram ajuizadas e boazinhas, durante o anno 
todo. 

E até o 'seu casaco coberto de neve, está nos indican
do que elle é um adventicio, porque debaixo dos tropicos 
ninguem jamais viu neve! 

Estrangeirismo e paganismo, eis () que significa es~e 
germanismo da arvore do Natal. 

Voltemos as tradições de nossa raça, e faBemos da Mis
sa do gaBo. 
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o povo christão jamais faltou a essa tocante ceremo-
nia. 

A' meia noite, é que se ella celebra ... 
Nas pequenas povoações ruraes, é que ainda se con

serva esse piedoso costume. 
Ao cahir dessa longa tarde de Dezembro, os caipiras 

se dirigem, em magotes, para a povoação. 
Estes" vêm colleando pela encosta da collina; aquelles 

cortam, em linha recta, a planicie; outros, desembocam da 
matta cerrada ... 

O crepusculo se arrasta preguiçosamente pela copada 
das arvores gigantescas, illuminando a longa estrada. 

As côres vivas dos trajes das sertanejas se harrr.onisam 
com a purpura que se ostenta nos céos. 

Os velhos, vergados ao peso dos annos, se dirigem 
para o templo d'Eterno, a prestar homenagem ao Deus Me
nino. 

Admiravel contraste formam e11es, com os rostos pol
pudos e rosados dos netinhos, que vão ao co110 das mães. 

A festa é das creanças e e11as, com o olhar brilhante 
de curiosidade, se debruçam ao hombro das mães, para vêr 
o Divino infante, entre palhas, recostado ao presepe. 

Os velhos formam a som bra daq uelle quadro ... 
As crianças estão no primeiro plano ... 
Como correm pelas faces abaixo, em fios, as lagrimas 

daquelles anciãos, ao ouvirem o tilintar longinquo dos si
nos do campanario ? •• 

Quem sabe si para o anno vindouro, os seus ossos re
pousarão já, ao lado de seus maiores, no gelido silencio 
das sepulturas? .. 

E aquelles repiques, mais e mais distinctos; mais e 
mais penetrantes, que resôam até o fundo da alma ... 

Chamam os fieis, os corações, simples a contemplarem 
a scena mais estupenda, que jamais presenciaram as gera
ções! 

Alli está, reclinado, em tosca mangedoura, o Senhor 
dos mundos! 

O rei da creaçãO-, que sahiu do seio de uma creatura! 
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E rorque, esse Redemptor, annunciado pelos prophe
tas; porque o Desejado das nações, assim resolveu nascer, 
entre pastores, na infima camada social? .. 

Eis a profundidade do mysterio ! 
Deitem-se abaixo as livrarias, revolvam-se os archivos, 

decifrem-se os hierogliphos, interroguem -se as ossadas fos
seis, devassem as camadas geologicas do nosso planeta ; 
o berço do J\lenino Deus ficará sempre firme a desafiar as 
discussões da sciencia, e triumphará sempre no seio das 
multidões! 

Nos seio das multidões é que eu quero penetrar, para 
venerar com ella esse glorioso presepe, de onde ainda se 
despedem as fulgurações da liberdade, que delle se irradiou; 
e da egualdade, que ahi tem a sua base! 

Não nos envergonhemos de lá ir, e de adorar o Divino 
Jesus! 

Muito antes de que o Ilzessemos, já o tinham feito os 
Anjos e os Archanjos, :1S IlIuminações e as Potestades celes
tes ! 

Esse Gloria III exelsis, que os pastores ouviram na am
plidão, era o annuncio que dizia aos povos que, afinal, che
gára a época de sua libertação ! 

Unamos a voz da nossa fraqueza a esse côro angelico, 
que proclama a divindade de Jesus! 

Entremos com o povo fiel, no templo de Deus, e vamos 
assistir á essa Missa do gallo, a tocante solemnidade, que 
só revela os seus encantos aos humildes e limpos de coração ! 

Fé ingenua do carvoeiro, fé consoladora, fé reveladora dos 
mais profundos arcanos; empresta-me as tuas azas e tran
sporta-me a Belém, nessa noite memoravel, em que o Christo 
nasceu! 

Cede-me os teus olhos divinos, para eu poder contem
plar, através da minha nihilibidade e das minhas vacíllações 
de homem moderno, esse glorioso Menino, creador dos mun
dos e salvador deste «bicho da terra tão pequeno! » 

Através de tuas poderosas lentes eu poderei contemplar o 
Patriarcha, descendente de David, extatíco diante daquella man
gedoura, bafejada pelos animaes que o estão cercando! 
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A Virgem -mãe, nu. embriaguez da maternidade, contempla, 
com olhos rasos de agua, aquelle que () seu instincto, ainda 
mais do que as prophecias, lhe diz que ha de expirar, entre 
dois ladrões, apupado e escarnecido, pela iniquidadel 

A presença do justo, em todos os tempos, incommodou 
aos perve!·sos ! 

A suppressão da virtude é necessaria á expansão desaver
gonhada do vicio ... 

Aos poucos, avisados pelos mensageiros celestes, que fo
ram levar a feliz nova a todos os cantos do Universo, vêm 
chegando os pa::;tores, para renderem as suas homenagens ao 
filho do carpinteiro de Nazareth. 

O presepe está repleto de tudo quanto a simplicidade 
campesina alli reuniu. 

As primeiras fructas da estação lá figuram, como preito 
devido ao senhor da natureza. 

O casal de pombos, syrnbolo do affecto e da innocencia, 
lá estão, ao lado do cordeiro, que veiu tirar os peccados do 
mundo! 

As crianças, de olhos esbugalhados, repartem a sua atten
ção entre as fructas e o Deus Menino! 

A' meia noite em ponto, ao primeiro cantl) do gallo ma
tinal, apparece o sacerdote que vai celebrar o sacrificio in
cruento I 

O povo que enche litteralmente a nave do templo, ajoe
lha·se, em um recolhimento, denunciador da mais profunda 
commoção! 

A chamma das vellas, no altar muito ornado de nôres, 
desenha o perfil do celebrante, no retabulo I 

O sacrificio continúa e do meio da multidão surge, de 
repente, uma voz, que envia uma saudação enthusiastica á 
Mãe do Redemptor! A'ue, jJ{(11'ia ! 

Essa voz deve ser a de outra mãe, que tem nos braços 
um filhinho rosado e nédio, como o filho de Maria. 

Ha uma solidariedade na prosperidade; como ha outra, na 
desgraça! 

A mãe que traz ao collo um filho sadio e cheio de en
cantos, julga que todas as mães são assim! 
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ElIa nào póde comprehendcr que haja mães que solucem 
jU!1cto ao berço, de um filho enfermo; e muito menos que as 
garras aduncas da morte, um dia, o possam arrebatar aos seus 
carinhos! 

A maternidade é uma embriaguez tamanha, que se apo
dera completamente da mulher! 

Para eUa, o filho possue todas as perfeições; e todas as 
mães se regosijam com uma ventura perenne ! 

Por isso é que do meio da multidão surge aquella voz, 
saudando a :\faria, mãe do Redemptor do mundo. 

Nesse grito espootaneo está concretisado o sentimento 
unanime de todas as mães! A'Z)e, ~Maria! Tens a suprema 
felicidade de apertar ao peito o filho de tuas entranhas, a car
ne da tua carne! 

Que mãe será capaz de pensar que ainda o has de ter 
nos braços, desfigurado e coberto de chagas; com o lado 
aberto por uma lança e com as mãos traspassadas pelos cra
vos ponteagudos? ! ... 

Ao amor materno repugna pensar em tal! 
Para elle, a fdicidade das mães é imperecivel; não admit

te nem sombras de duvida! 
Por isso é que surge aquella apostrophe sublime, em que 

se expande a alma inteira de toda::; as mães! Ave, ilfaría! 

Bento é o fructo do teu ventre! 
Termina-se, finalmente, a singela ceremonia ! 
Voltam todos aos seus lares, alegres e contentt!s ! 
Entretanto, o gallo vai desferindo o seu canto matinal! 
Christo nasceu, parece elle repetir naquelIa linguagem 

inarticulada ! 
Esse mesmo canto que havia de excitar o remorso Ut! 

Céphas, serve agora de annunciar a mais grata nova, que a 
humanidade podia ter 1 

Chegou o Desejado das nações! 
A humanidade foi resgatada 
Christo nasceu i ... 





Chegámos, afinal, ao termo ,ia nossa jornada. 
Tu deves estar bastante aborreciJo, com as rabujices de 

teu avô! 

Mas a culpa é tWI ! 
Não desejaste que eu te désse umas lições de historia do 

Brazil ? .. 
Bem devias saber que eu não era homem para te fazer 

uma narração arida, dos factos; sem lhes junctar os meus 
com menta rios. 

Agora, acompanha·me nesta derradeira phase e lança 
commigo um olhar retrospectivo sobre o terreno, que junctos 
percorremos! 

Assésta para o largo horizonte do oceano o oculo de al
cance da tua imaginação juvenil, e vê como avança por esse 
11lar teue"roso o destemido portuguez, a quem as correntes 
maritimas arrojaram a pr)lto Seguro. 

Vem aportar a um paiz maravilhoso, que eUe toma por 
uma ilha, dando-lhe o nome do symbolo sacrosancto da re
dempção da humanidade! 

Esse paiz era habitado por homens nús, da côr do co
bre, e que não entenderam uma só palavra da lingua desses 
audazes navegantes. 

Os usos e os costumes dessa gente, eram diametralmente 
oppostos aos dos povos europeus; as suas armas grosseiras; 
e a sua industria, muito primitiva. 

Uma vez divulgada a noticia do descobrimento da nova 
terra, a eUa vieram ter os primeiros exploradores. 

2I 



- 318 -

De um de seus navios, foi arrojado á costa um portu
tuguez, que salvou do naufragio um mosquete e um pouco de 
polvora. 

Com essa arma, abate um passaro que voava e os sel
vagens o tomam pelo filho do trovão, clamando :-Caramllrú ! 

Segundo outra versão, mais de accôrdo com a interpre
tação da voz guaral1y, ou tupy; esse vocabulo indigena quer 
dizer-llOfflel1l molhado, ou que sahiu da agua. 

Na impossibilidade de voltar para sua patria, aff'eiçôa-se 
á vida selvagem e toma por esposa a flilha de um cacique. 

QUólsi pelo mesmo tempo, outro portuguez, correndo 
eguaes aventuras, torna-se preponderante no meio das tribus, 
que vagueiavam pelas planicies de Piratininga. 

Tambem este liga o seu destino á filha de outro cacique
Logo depois, chega ao nosso paiz o primeiro colonisador 

regular, com animo de aqui fundar povoações. 

Surge logo, á beira mar S. Vicente. e, acima dSl serra de 
Paranapiacaba, S. André da Borda do campo, 

A lavoura, então, começa a se desenvolver, em um solo 
virgem e maravilhosamente fertil. 

Faltam. porém, os braços que a cultivem. 

Recorrem os colonos, muito sen<;atamente, aos naturaes 
do paiz; m}js estes, enervados pelo ardor do clima e pela in
dolencia inherente á vida selvagem, se recusavam a trabalhar I 

Os portuguezes, pela violencia, os constrangem a cultivar 
o solo; e os jesuitas, mais tarde, procura!~l subtrnhir os indi
genas ao domínio dos colonos portuguezes. 

Assim contrariados na obtenção de trabalhadures ameI j
canos, recorrem ao continente fronteiro, de onde se canalisou 
para o Brazil essa torrente negra, que foi espadapar nos Pal
mllrcs, em protestos herOlCOS contra a oppressão que eSlllagm'" 
esses pobres filhos dos desertos arenosos! 

Os filhos de Loyolla, cortando os mares, vêm arrancar a 
vida errante das selvas a milhares de entes humanos, procu
rando reunil-os, em um nucleo social. 

São ingentes os esforços dos missionarios, em prol dos 
miseros filhos das florestas. 
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Verdadeiros heróes se mostram os novos apostolos, na 
conquista de neophytos. 

Com a vinda dos jesuitas, se lançam os primeiros alicer
ces da nossa capital, edificando-se um collegio, na collina a 
cavalleiro do Ta11landttatelzy. 

Direi de passagem que a pobre egreja, de tecto de pal
meiras, em que elles celebraram a primeira Missa, em 25 de 
Janeiro de I :)54, foi a celIula do velho templo, que tu ainda 
alcançaste; e que foi demolido, para dar Ioga r a construcção 
do achaparrado torreão, num angulo do Palacio da presiden
da de nosso Estado. 

Os primeiros habitantes da nos~ a capital foram mestiços 
de genio irriquieto e aventureiro. 

Dessa massa foi que se fabricaram os destemidos bandei
rantes, que devassaram os sertões brazileiros, e foram apri
sionar indios, até na republica jesuitica de Guayrá! 

As origens de nossa Paltlopolis foram modestas. 
O indio Tibir)'Çá e seu genro, o portuguez João Rama

lho, constituiam os elementos preponderantes. 

Estala, ao norte, a guerra holandeza, ameaçando muito 
sériamente a integridade nacional. 

Rasgos do mais acendrado patriotismo provam aos inva
sores que toda a gente é forte, em sua casa. 

Nessa lucta gigantesca, bem mereceram da patria Cama
rão, i-ienrique Dias, João Fernandes Vieira e outros valentes. 

Para servir de sombra ao quadro, appareceu o trahidor 
Calabar, degenerado brazileiro, que se foi collocar ao lado do 
inimigo! 

Apparece-nos tambem Mauricio de Nassau, primo do ce
lebre Guilherme, o Taciturno, e deixa no Brazil colonial o 
mais perfeito modelo de administração. 

Então é que Piso, ° seu sabio medico, escreve ° primeiro 
traladll de molestias do tropi.;os, e que o naturalista Margrav re
vela ao mundo estupefacto, os esplendores da nossa flora e 
da nossa fauna. 

Mauricio de Nassau era um invasor estrangeiro, não ha 
duvida; mas tambem era um homem de vistas largas. 

Vêmos, finalmente, Manuel Beckmam, o Bequi11lão, vil-
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mente trahido, por seu protegido-Lazaro de Mello, o Isca
riotes desse patriota martyr. 

Contempla, agora, os nossos antepassados, os 'VIcentIs
tas, rasgando os sertões, á procura de indios e de metaes 
preciosos. 

Que prodigios de valor e que tremenda 11Icta, contra a 
natureza selvagem ! 

Exemplo de lealdade ao soberano, é esse de Amador 
Bueno, que recusa um throno. 

Detem-te e admira o hamem-'voador, o nosso compatrio
ta Bartholomeu de Gusmão. 

A damnada fome de ouro impelle os paulistas aos envios 
desertos, onde travam lucta com os jora.,teiros, e os delTo
tam, á margem de um rio de Minas Geraes, que após a ca· 
tastrophe se denominou-das Mortes. 

Quasi ao terminar o seculn XVIII, manifestam-:oe, na ca· 
pitania de l\~inas os primeiros la:-npejos de independencia e 
Tiradentes paga com a vida a sua aspiração á uma patria 
livre! 

No crepusculo do secuIo passado e na aurora do aclual, 
a industria do ferro ensaia o~ seus primeiros passos f no Ipa
nema, para se paralysar, de todo, ao tocar a seu termo o 
chamado-seculo das luzes. 

Ao mesmo tempo, as monções relín(/s sulcam as aguas 
do A nhemby, o nosso patrio Tiet~ e vão levar os prod uctos 
da industria européa á longinqua Cuyabá ! 

Tendo a colonia tocado á maioridade, resôa, na collina 
do Ypiranga, a 7 de Setembro de 1822, o grito de-/Jltfe

pendencia, OH morte!. .. 
O principe regente, que foi quem soltou esse gritP, cin· 

giu então a corôa, a primeira que rutilou em fronte imperial, 
deste lado do continente. 

Poucos annos derois, a 7 de Abril de I H31, depunha essa 
mesma corôa, na cabeça infantil daquelle que devia ser o se
gundo e o ultimo imperador deste colosso, que tem a cabeya 
no Amazonas e os pés, quasi no Prata ! 

No segundo imperio, é que se fere a formidavel campa-
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nha do Paraguay, na qual brilham, como astros de primeira 
grandeza-Riachuelo, Tuyuty, Humaitá e, finalmente, Aquida
ban! 

Devem andar gravados em todas as memorias, os nomes 
de Caxias, Osorio, Andrade Neves, Porto Alegre, Camara, Ta
mandaré, Delfim de Carvalho e Silveira da Motta! 

U ma nacionalidade, que conta filhos taes, não póde mor
rer e não morrerá nunca! 

Quasi ao terminar o segundo reinado, toma vulto a pro
paganda abolicionista, que desde os tempos coloniaes contára 
paladinos fervorosos, ao seu serviço. 

Finalmente, a 13 de Maio de 1888, os vencedores viram 
coroados os seus esforços; podendo Antonio Bento, José do 
Patrocinio e outros affi.rmar ao mundo civilisado, que, no Bra
zil, não havia mais escravos! 

Extasia-te ainda, meu filho, ante a prodigiosa fertilidade 
do nosso solo. 

Que productos faltam á nossa flóra; quaes á nossa fau
na? .. 

Lança os olhos para esses extensos cafezaes do Oéste, o 
Thesouro opulentissimo, que fornece recursos, para todas as 
dissipações ! 

Em diversos pontos; cultiva-se o algodão, a materia pri
ma que entra em quasi todos os tecidos da industria manufa
ctureira moderna. 

Posto que restricta, a cultura do tabaco, o petum dos 
indigenae, a planta, hoje, tão malsinada pela medicina hodier
na; ainda se mantem em certos e determinados pontos, retri
buindo fartamente os que a ella se entregam. 

A canna de assucar ainda é, em o norte do paiz, uma 
abundante fonte de riq ueza. 

Mesmo em o n0SSO Estado, ainda prospera a cultura des
sa graminea, alimentando engenhos centraes, de apparelhos 
aperfeiçoados. 

Ainda ultimamente, um syndicato francez adquiriu a pro
priedade do Engenho Central de Piracicaba, trocando o seu 
nome em Sucrerie de Piracicaba. 
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Em Capivary, em Porto Feliz e Lorena, tambem houve 
machinismos destes, que fabricaram e ainda fabricam excel
lente aSSllcar cristalisado. 

As nossas mattas produzem tambem a borracha da man
gabeira, que tem tido boa exportação, para o estrangeiro. 

A uva produz admiravelmente em varios municipios; e 
aqui mesmo, nas visinhanças da capital, o sabio brazileiro, 
Dr. Luiz Pereira Barreto, tem provado que a cultura scienti
fica pode triumphar do preconceito das latitudes geographicas! 

E não só a uva prospera e se desenvolve, no sitio de 
Piritllba, si não tambem o mogno da Australia, o copal do 
Japão, o kaki da China e a albizia de Borneo e de Sumatra 1 

O iIIustre sabio brazileiro, em activa correspondencia com 
o mallogrado Charles Naudin, conseguiu, por permuta com 
vegetaes brazileiros, os exemplares exoticos que figuram na
quella fazenda- modelo. 

Si considerarmos as producções espontaneas da natureza, 
veremos que as nossas mattas estão povoadas de uma varie
dade infinita de animaes e de aves; e os nossos rios de toda 
a qualidade de peixes. 

Formidaveis reptis se rojam pelo majs cerrado dos bos
ques e insectos muIticôres esvoaçam pelas nossas apraziveis 
campinas. 

Mariscos e crustaceos variadissimos, cobrem as nossas 
praias, e enchem as nossas costas maritimas. 

Até nos não faltam archivos para o estudo da ethnogra
phia americanA. 

Nos sarnbaquis de Santos, o sabio encontrará elementos, 
com que reconstruir a vida do homem primitivo do Brazil. 

A industria da pesca, no alto mar, não é desconhecida 
dos brazileiros, que, na Bahia, ainda dão caça á baleia. 

E que saudades nos causa a recordação dos nossos cos
tumes antigos! ... 

Hoje, elles se acham quasi completamente bannidos, pela 
invasão constante do cosmopolitismo. 

Para onde fugiu o entrudo, acompanhado de suas laran
ginhas e limões de cheiro? ! ... 
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Quem é que contempla mais o antigo esplendor da Se
mana Sancta? 

Onde a popular e com movente solemnidade do EspiriLo 
Sancto, com as suas promessas e o seu pão bento? .. 

Qual é o representante da geração actual que se lembra 
de ter visto o S. Jorge, a cavallo, na procissão do Corpo de 
Deus? .. 

Pelo S. Antunio, S. João e S. Pedro, ainda se atacam, é 
verdade, uns foguetes convencionaes e alguns balões trivialis
simos ~ mas, com certeza, não têm o encanto de outróra ! 

Tu has de dizer que os velhos têm a mania de elogiar 
as coisas do seu tempo e de achar detesta veis as invençõe5 
da actualidade ... 

Mas, eu quero que me convençam de que estou em erro; 
e, então, me callarei. 

Mas, qual! Digam-me onde se fazem, hoje, aquellas en
cantadoras festas.do Natal ? .. 

Para onde desterraram os populares presepes, com as 
suas figuras pittorescas e a sua estrella de papel prateado ? .. 

Como attrahia a attenção da creançada o lago, fabricado 
com o pedaço de um espelho e o arroz, plantado, em um 
prato, com um pouco de terra ... 

E o monjollinho, movido por um filete de agua ... 
Tudo isso foi substituido pela exotica arvore do Natal, 

germanismo que ameaça destruir o ultimo dos costumes anti
gos ! ... 

Protesta, meu filho; e convida os teus colleguinhas a que 
protestem com tigo, contra a desnacionalisação, com que nos 
estão acenando ! 

Affirll1emos () nosso brazileirismo, pela restauração dos 
nossos costumes antigos. 

Tomemos do estrangeiro o que elle tiver de util e que 
seja assimilavel; mas de modo nenhum comintamos que nos 
assoberbem as suas invasões! 

A essencia que seja brazileira ! 
Ao encerrar estas palestras, eu quero, meu filho, te fazer 

um pedido: co:-:serva-te sempre brazileiro e paulista! 
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Desta collina, em que nos achamos espraia a vista, por 
esse vasto horizonte que nos cerca, e com a tua intuição de 
patriota in herbis, dize-me si não é grandioso o futuro do 
nosso Estado! 

Vê com migo, ou melhor: vê pelos meus olhos! 
Alli está fechando o nosso horizonte a azulada serra da 

Cantareira. 

Lá é que reside a garantia da solubridade da nossa capi
tal, porque de lá é que derivam as caudaes, que abastecem a 
nossa população do primeiro elemento de vida - a agua pura 
e abundante. 

O seu mais elevado cabeço, alli se avista, do lado do 
Oéste: e o Jaraguá, monte em que dizem haver minas de 
ouro, exploradas outróra, por Affonso Sardinha, antigo ban
deirante. 

Olha para a verde matta que reveste as extensas encos
tas da Cantareira. 

Aquillo é uma coisa sagrada, em que se não deve tocar, 
porque é o penhor seguro da alimentação dos mananciaes. 

No dia em que devastarem as mattas da Cantareira, a 
população da capital paulista será victima de horrorosas epide-
mias! 

A garantia da sua tão apregôada salubridade se funda, 
unica e exclusivamente, na abundancia e na pureza do pre
cioso liquido, que daquella abençoada serra se deriva. 

Desce, agora em imaginação, para os seus contrafortes e 
considera essa immensa accumulação de edificios, que amea
çam galgar os seus ingremes flancos ! 

São a guarda avançada do exercito, que mais abaixo está 
acampado. 

Mas, as forças que compõem tal exercito se não destinam 
á destruição da humanidade, mas ao seu progressivo desenvol
vimento. 

AIli combatem, mas é com as armas da sciencia, das ar
tes e das industrias. 

Resume, em teu espirito, o passado deste actual formi
gueiro humano. 



- 325 -

o cacique Tibjryçá e seu genro, o portuguez João Rama
lho habitam em palhoças grosseiras, nos mesmos logares em 
que, hoje, se ostentam sumptuosos palacios! 

Vem, mais tarde, Martim Affonso de Souza, o primeiro 
donatario, e com elle as primicicias da civilisação. 

Os jesuitas erguem o templo modesto, que as convenien
cias dos modernos embellezamentos acabam de destruir. 

Na povoação colonial reina a ambição de dominio e de 
opulencia. 

Taes sentimentos se não podiam conter em tão estreitos 
limites ... 

Dentro de pouco tempo, a onda se espadanou e se es
tendeu, victoriosa, pelos sertões bravios! 

AlIi para os lados da Liberdade, ficava o trilho, por on
de os habitantes de Piratininga se communicavam com o tit
toraI. 

Pela banda do poente, contornando o Jaraguá, se diri
giram elles até o Paraguay, á cata de indios, para o pesado 
labor das minas e da lavoura nascente. 

Para o occidente, era que caminhavam os bandeirantes, 
na insaciavel ambição de descobertas! 

Naquella baixad&, em que assenta a freguezia do Braz, 
ficava a estrada de Taubaté, de onde passaram a Minas os 
bravos que, incitados por suas esposas e por suas filhas, fô
ram vingar, no Rio das l\lortes, a ignominia do MaUo da 
Trahição! 

Era daquelle estreito recinto, apertado entre o Ta111a1t

duatehy e o A1lhrmgabaJl1í, que partiam esses destemidos 
batedores dos sertões, levando a fama do nome paulista, aos 
confins de Goyaz e de Matto Grosso! 

Similhante origem estava prognosticando um futuro glo
rioso! 

E assim foi! 
A nossa amada terra, heroica no passado, é preponde

rante no presente I 

E é justa e incontestavel a influencia que exerce na mar
cha dos negocios publicos. 
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Ó eixo sobre que gyra a politica está, e deve estar alli 
em baixo, no meio daquella colmeia, sempre em actividade! 

Lança dapui os olhos, para aquelle amontoado de edifl
cios, ora illuminados, pelos raic's do sol, em seu zenith. 

Dize-me, agora, si um centro desta importancia se havia 
de resignar a alheia direcção! 

De certo, que não! ... 

S. Paulo não quer e nem se deve separar; mas deve pre
ponderar na balança politica do paiz; póde e deve fazer valer 
o seu direito ! 

Esta capital opulenta e bellissima, hade marchar sempre, 
na vanguarda do Brazil! 

Escuta, meu filho, o silvo das machinas a vapor, que de 
todos os lados cortam os ares. 

Ora, parte das numerosas fabricas; ora se destaca dos 
trens de ferro, que arfando se encaminham para esta metro
pole! 

Contemplarás, em breve uns enormes vehiculos, que se 
deslisam sobre os trilhos, sem que a gente divise o motor que 
os impelle. 

A mysteriosa força da electricidade, é que os conduz, le
vando a animação e o progresso, aos mais affastados arra
baldes da capital! 

O transporte rapido e barato, é o grande segredo do es
pantoso desenvolvimento das populosas cidades da America 
do Norte! 

Tambem aqui esse poderoso elemento operará um mila
gre, distribuindo força e luz, para todos os recantos da vetusta 
povoação de Tibiryçá e de Amador Bueno l 

Fita os olhos, nos tectos daquelles edifiéios mais eleva
dos e destaca a Escola Normal, gloria de Caetano de Campos, 
o medico humanitario e o provecto educador, 

Dalli é que sáem, todos os a11I10S, os apostolos que vão, 
aos quatro ventos, prégar o Evangelho da instrucção prima
ria. 

Lá está o antigo mosteiro dos Franciscanos, em que fun
cciona a Faculdade de Direito de S. Paulo, viveiro de 'onde 
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sahiram os nossos mais reputados Estadistas e jurisconsultos. 
Mais em baixo, por entre a bruma que vai descendo, 

a custo, has de divisar o telhado do novo edificio de nossa 
Polytechnica. 

Daquelle austero recinto, em que reina a aridez das Ma
thlOlmaticas e das Sciencias naturaes, sahiram já os primeiros 
graduados, que muitos e bons serviços pódem prestar ao pro
gresso da terra paulista. 

AIli perto, se ostenta, garrida e louçã, a Escola·modelo 
Prudente de Moraes, justa homenagem, a!) presidente que 
refo\"mou a nossa instrucção publica. 

Não te detenhas a examinar o ergastuto da Penitenciaria; 
alli geme o crime e soluça, talvez, o arrependimento. 

Attenta, porém, para o Hecolhimento da Luz, novo gre
mio, em que a auctoridade diocesana pretende acalentar as 

creancinhas desamparadas! 

Bem haja, quem estende a mão aos desvalidos! 
Repara, cai a noite! 

As collinas que daqui entrevêmos, começam de se pon
tuar das luzes dos Iam peões da illuminação publica. 

As principaes arterias de circulação principiam a se encher 
de passeantes, que estacam, maravilhados, diante dos mostra
dores das lojas, deslumbrantemente illuminados á luz electrica! 

Luxuosos carros se devem estar dirigindo para os thea
tl"OS e salões de concertos. 

As principaes celebridades artisticas contemporane1\s têm 
visitado S. Paulo, colhendo aqui farta mésse de applausos ! 

Ainda ultimamente a::jui esteve, Camillo Saint-Saens, pia
nista e compositor, de reputação universal. 

Os clubs estão regorgitando de frequentadores e todas as 
casas de reuniões estão a trasbordar de gente! 

Gemem os prélos, imprimindo as folhas diarias; e o cla
mo\' estridente dos vendedores dos jornaes do Rio, cortam os 
ares, logo após a chegada do trem da Central. 

No meio de todo esse borborinho, a sciencia e as lettras 
não descançam. 
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Fugindo a seducção da musica e do canto, A Sociedade 
de Medicina e o Instituto Historico, se aproveitam do silencio 
da noite, para celebrar as suas sessões. 

Actualmente, a ultima destas associações está seriamente 
occupada, com a organização das festas, para a celebração 
do quarto centenario do descobrimento do Brazil. 

Não me esquecerei de te dizer que a nossa capital pos
sue tambem um hospital de Isolamento, que é um modelo, 
em seu genero; bem como um Instituto vaccinogenico, que é 
um dos prirr.eiros da America do Sul. 

A Polyclinica, competentemente dirigida, reaes serviços tem 
prestado ás classes desfavorecidas da fortuna. 

A industria progride e as artes egualmente encontram 
cultores dedicados e intelligentes. 

Orgulha-te, meu filho, de ser paulista! 
Repete, com Antonio Carlos, o velho:- Pernambucano é 

que eu queria ser, si não fosse paulista 1 ... 
Prepara-te para prestar o teu concurso, na direcção dos 

negocios de teu paiz! 

Logo que toques á maioridade, e que entres no goso dos 
teus direitos politicos, escolhe um partido em que milites. 

Foge daquei:es que dizem não ter politica; esses perten
cem a tOGOS os gO\·t .. ·nos e são homens despresiveis. 

Procedeu bem o i~ IVO da antiguidade, consignando em 
suas leis a obrigatoritdad~ da escolha de um partido, a todos 
os cidadãos daq uelle paiz ! 

Escolhe esse partido e trabalha esforçadamente, para que 
triumphem as ideias que professares. 

Trabalha, porém, desinteressadamente, tendo unicamente 
em vista a prosperidade geral. 

A politica é uma escola de sacrificiús e de dedicações, e 
não uma carreira lucrativa. 

N custa dos cofres publicos, não podemos e nem deve
mos proteger os nossos amigos ! 

Quando fôres eleitor, vota no teu maior inimigo, comtanto 
que elle seja patriota e capaz de prestar bons serviços á terra 
commum! 
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Em politica, não ha amigos! 
Votar por amizade, é trahir a sua consciencia e dar pro-

vas de mau cidadão ! 
Por tua patria, sacrifica tudo! 
Os teus bens, a tua propria vida a ella pertencem I 
Em se tractando de a servir, não ha considerações de 

amizade e nem de familia, que nos possam embargar o passol 
Ao grito da patria em perigo, o cidadão deve abandonar 

tudo e correr ás armas I 
Procede assim, meu filho; e ensina a procederem egual

mente os teus descendentes ~ 

Eu tenho já a fronte illuminada pelos frouxos clarões do 
crepusculo da tarde; e dentro em pouco, irei fazer companhia 
aos meus anterassados, na habitação do eterno descaroço I 

Mas, quero deixar estes conselhos, que cOllstitüem o mais 
precioso legado, que te posso fazer! 

Cultiva o patriotismo, como uma synthese brilhante de 
todas as virtudes civicas ! 

Envida todos os esforços, para sempre o manter iIleso. 
E quando sentires que o gelo da morte te invade os 

musculos, que Ilinda n') ultimu estertor de tua agonia, possas 
murmurar este nome sacrosancto : 

I'all·ia ! ! ! ... 

8. Paulo, :.?:-> de Agosto de 189(1. 

Fim. 
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