
; REVISTA 

SÃO PAULO 

V O L U M E  X I  

v- 

SÁO PAULO 
'L\VP~GRAPHIA DO DIARIO OFFIClAL 

1907 





REVISTA 

DE 

.i 
sÃo PAULO I 





A revolucão de 7 Abril de 1531 a s e u  
alcance politico 

O niovimento politico operado no Rio de Janeiro, a 7 de  
Abril de 1831, sem effisão de strngue e pela uni20 do povo e 
do exercito. foi uma verdadeira revolziccio, neceasaria, logica, 
iireprimivel e benefica, pelos setis aiitvcedentes e effeitos geraes 
no paiz. 

Eis o que pretendemos demoustrar, em coiitrario á affirma- 
@o dos aiilicos e dos demagogos de todos os tempos, que pnrece 
terem suggestionado nlgiins espiritos, alias superiores, pela illus- 
tração e patriotismo conhecidos. 

Para  o illustre dr. Joaquim Nabilco, em seu notavel livro 
«Um Estadista do I m p e r i o ~  (vol. 1, pag. 26 e seguiiltes), o 7 
de  Abril foi um dia de decepções, euma verdadeira joz~?-7zeé de 
dz~pes, pois nelle, foram logrados o exercito, os Exaltados, os 
patriotas e a 1)rol)ria Nação, pelos hloderados, que sí, se nzani- 
festarnrn tlepois da victorin (sic). 

Esse qualificativo de jqzirnée rle dujies, poidm, 6 da aiicto- 
r ia  primitiva de  Theopliilo Ottorii, que o empregou ein sua 
celebre Circular aos eleitores mineiros (1860) nos seguintes 
termos : 

«O 7 de  Abril foi uma veidadeira jolir~zée de dupes. 
Projectado por homens de idCas liberaes milito adeaiitadas, 

jurado sobre o sangue dos Cnnecns e dos Katciiffs, o m o ~ i m e n t o  
t inha  por fim o governo do povo por si inesrno, na significação 
mais la ta  da  palavra ! Vi, com pesar, apoderarem-se os modera- 
dos do leme d:t revolução, ellcs qiie só .rza zilti~iza i~ol.n, t i i ihai~i 
appellado comnosco para o juixo de Deusa. 

Os aulicos, como .J. D. da Criiz Linia, monsenlior Pinto de 
Campos, visconde de Goynna e ontros, aniesquinham o caiactei 
e os intuitos da revoluç%o, asseverando R possibilidade cl:~ con- 
tra-revolução e a esponto:icidade absoluta da  abdicaç50 de d. 
Pedro I, de  mcdo a erigir-lhe, no coinção da  posteridade, um 
monumento de gratidão mnis iinponente e mais duradoiiro do 
que a estatua eqiiestre do largo do Rocio, essa ~nent i ra  de bi.onze, 
na phrase incisiva de S. Ottoni ! 



P a r a  estes, o uiiico e verdadeiro patriota, naquella jornada 
gloriosa, foi o moiiarclia que reriunciou a coroa para poupar o 
derraniamcnto do sangue braeileiro, tão pouco poupado alias 
pias celebres commissões militares por elle groprio creadas ! 

Adriiira ver-se entre os sustentadores da espontaneidade d a  
abdicação o dr. J. M. de ;\lacedo, que, em seli «Anno biogia- 
phico» (vol. 2." pag. 234), diz textualmente : «Não ha  quem 
porilia eiil duvida que, si o imperador quizesse a 6 de Abrzl, 
resistir revoliição e coiiibatel-a, teria de seu lado, pelo nienos, 
uma parte dos corpos militareb ; e ningueiii havia eritâo, nem 
houve depois, que não desse testemuriho da coragem e da bra- 
vura de d .  Pedro.1, elle por6ni iião quiz appellar, nem conseri- 
t iu  que se a~ipellasse para o emprego da força armada, e niio 
honra pouco sua rriemoria o ter  poupado o sangue que se der- 

I ramaria, na capital do 1rnpe:io e nas p r o v i n c i a s ~ .  
O conselheiro A. K. Aleneees T'. de Driimmond, ant igo 

diplomata, arnigo de Josb Bonifacio e contrario coiilo este, á 
revoluçâo de 'i de  Abril, diz, em suas iCIenzorias, o sequinte: 

1 « Si o Imperador d. l'edro I foi constrangido a abdicar ou  
si foi elle mesrno quem voluntariamente e muito de proposito 
provocou essa abdicasão, é isto o que não e.tá bem esclrtrecidon. 

Refere depois iim facto que se passou em Londres, ein No- 
vembro de 1830, do qual colligr a seguinte illaçXo : 

« O impeiador enganado e illudido por falsos amigos (que  
plailejavam a uriiâo de  Portugal e Hespii~iha, dando-lhe o tlirono 
peninsular) precipitou elle mesrno uin acontecimento, que não 
podia deirar  de ser deploravel para elle e para o Braziln. 

O sr. M. A. Porto Alrqie ,  ein sessão do Instituto Historica 
e Geographico Brazileiro, fkzendo o elogio do conselheiro Manuel 
Antonio Galvão, refeie que, eni fevereiro de 1831, indo aqilelle 
conselheiro para i\.Iinas, e encontrando-se n a  viagern com o im- 
perador, que seguia o inesino destino, «e\te lhe f e z a  coi~f ide?~cia 
da  ?*esolu,2io de abdicar a c o ~ ô a ,  logo que coltasse a o,~pi tal» .  
(Rev. do Insta  H. Tomo 15. pag. 540). 

Outros allegam que d. Pedro concebera de h a  niuito o plano 
da  abdicação, aproveitando o mo~rimerito para realizal-o, coin o 
iito de dedicar-se a defesa dos irií,eresses dynasticos de sua filha, 
ameaqados por d. Miguel. 

A' vista de t&o desencontradas versões, como justihcar-se a 
espontaneidade da  resolução de d. Pedro ? 

Foi  o seu movel, a generosidade e o amor ao povo brazi- 
I leiro, ou  fbi a ambição de uma dupla coroa, que I ealizaria o sonha 

graudioso da União Iberica, ou foi apenas um rasgo de anior 
paternal que assegurasse no throno portuguee a dynastia de  
BI-agança?! 

E' impossivel resolver-se esse problema psychologico, for- 
mulado pelos idolatras de  Pedro I, para deturparem o caracter 
e o patriotismo dos vultos eminentes da  épocha, rehabilitando e 



endeusando o auctor criminoso da [li-solução da Constituinte, esse 
attentado inexpisvrl e pem exemplo, n:i, nossa historia ! 

Em contrario a tão estranhas affirmaçõe.i, que deprimem o 
caractrr brazileiro c: i1ists.m por uma rectifieaçao completa e fun- 
da.mentada, pascanios a demonstrar a nossa tliese inicial, e para 
isso, e s t u l a r ~ m o s ,  por parte#, cada uma daqiiellas affirmações. 

A revoluç5o de 183Q em França, que, como se sabe, apeou 
d o  tiirono a dynastia honrbonica, n:t pessoa de  Carlos X, reper- 
cu t iu  profiiiidamente em toda a Europa, fazendo surgir em muitos 
Estados a reacção liberal coiitra os principias e instituições da 
retvogada Santa ATliança, a filha querida e acalesitada por Net- 
ternich, em odio a hegenioiiia da Franca i io contiiiente 

O abalo do movimento democratico propqgou-se sobretudo á 
Hespanha, Portugal e I ta l ia ;  como pois, não chegaria elle a o  
Brazil, cuja s i t u a ~ ã o  politica interna atravessava uma crise te- 
merosa e iiitoleravel na Bpocha? 

A velha ~netrapolr. abris afilia1 os braços aos politicos isifln- 
enciados pelas idéas victor~osas em França, e o proprio d. João  
V1 jnrava a constituição liberal de 1822, bem a contra:osto. 

Pedro I, consciente dos graves erros e attentados que com- 
mettêia contra o paiz, trahindo o seu compromisso solenne no 
Ypilangn, pela dissolução da  Constitninte, pela creação das com- 
missões militare., prla maniitenção do «Gabinete secretox pelo 
favoritismo fins aulicos cuu~ulados de distincções e pela conser- 
vação dos corpos de soldados ext,rauçeiros mercenarios e muitos 
outros attentados identicos, deliberou uma excursão a Minas, 
piara tentar recoiiqiiistar a popularidade perdida, confiado n a  se- 
ducção de suas maneiras cavalheirosas e no sei1 porte de  fidalgo 
complacente e accessivel ao povo do interior, não affeito ao brilho 
f i t n o  dos ouroptis d a  realeza. 

E' notorio o insuccesso de  t ~ 1  tentat iva:  os dobres a fina- 
dos, pelas exequias, em muitas cidades niisieiras celebradas, em 
meinnria de Badaró, e a dri-rota do ministro Silva Maia viéram 
convencer d. Pedro que os tempos do suggestivo brado: In- 
depr?zcZencia ou  Jfo~te com as reservas mentaes da  impatriotica 
união futura com Portu,:al, j a  haviam passado, não podendo 
-voltar mais, perdida de uma vez, como se  achava., a confiança 
nas promessas de um constitucionalismo sempre ludibriado e 
mentido, por parte do tDefetisl~r Perpetuo do Brazil». 

A volta ao Rio de Janeiro em Fevereiro de  1831, foi o 
pretexto para as maiores violencias contra os brazileiros de to- 
.da a classe, aos quaes a facqão dos aulicos a a população luzi- 
tana da capital denominavam, com intuito deprimente, os ca- 
bras, os mulatos. 

Na reacção natural e irreprimivel contra taes attentados 
d e  ext.rangeiros ingratos victimando os filhos do pziz, desam- 
parados do apoio das aiictoridades e a te  mesmo por estas per- 
-seguidoi;, foram presos tres otficiaes brazileiros! 



A irritaçâo dos animos, a indignação mais profunda explo- 
diu, como era natural, entre os proprios representantes da na- 
ção, que, reunidos em casa do padre J. Ciistodio Dias, em 
numero de 23 deputados e um senador, fizeram redigir por 
Evaristo Ferreira ela Veiga, a cclebre represeiitação ao impera- 
dor, que 6 um docuinento historico de elevado valor politico, 
pois revela a solidariedade de vistas de seus sigiiatarios, a co- 
ragem, a inoderacão e a simi~ltanea energia coin que todos el- 
les se propiiiiham a debellar :k crise, salvaiido o paiz. 

Foi esse clocuineilto o maiiifesto eloquente e leal da revo- 
lução. 

Com a entrega delle ao moiiarcha foi de i"1cto iiiiciada e 
declarada aqnella revoliiç50 ! 

Contem elle, eiitre outros trechos significativos, estes : 
«Senhor, os sediciosos, á sombra do aiigusto nome de V. 

N. Iml'erinl e Constitucional, continiinm na esecucão de seus 
planos tenebrosos, os ultrabeç crescem, a nacionalidade sofre, 
e nenhum povo tolera, sem resistir, que o extrangeiro venha 
impor-lhs iio seu prop-.io p:~ix, um jugo igriominioso. . . 

Esta linguagem, senhor. 6 frailca c leal ; ouça-a V. M. I. 
e C., de que nRo são os aduladores que salvam os 
imperios, sim ~quel les  que têm bastante força d'alma para di- 
zerem aos principes a verdade, ainda que esta os não lisongêe. 

A ordem publica, o repouso do estado. o throno mesmo, 
tudo está aineaçado, si a representação, que os abaixo assignados 
respeitosamente dirigein a V. M. I. e C., não for attendida e 
os seus votos completaniente satisfeitos». 

Faz recordar-nos essa peça politica o manifesto da impren- 
sa liberal de Paris, cm 1830, publicado no iVacio?zal, por Thiers 
e hrmtlnd Carrel, e que foi o toque de clarim, que levantou o 
130~0 em massa contra o governo de Carlos X. 

As adhesões ao manifesto dos deputados foram se genera- 
lixando ; as forças militares foram pouco a pouco se coiifraterni- 
zando com aquelles, tendo Li sua frente os brigadeiros I?. de 
Lima e Silva, J. J. de Lima c Silva e hfanoel da Fonseca 
Lima e Silva, officiaes patriotas e de prestigio. 

O novo ministerio de 19 de Marqo, frouxo e tibio, coiiipro- 
iiietteu ainda mais a situação, pois dcsttgradou a todos, e nada 
conseguiu fazer em bem da ordem, pelo que Pedro I, encora- 
jado á ultima hora pela chegada de um batalhão meiceiiario 
de caçadores, vindo de Santa Catharinn, demittiu, na tarde de 
5 de Abril, o ministerio de 19 de Março, e nomeou o denomi- 
nado na historia ilfz'~ziste~-io dos ~IIcrquezes, composto de sena- 
dores retrogrados e absolutistas, eritre os qnaes o conhecido 
marquez de PnranaguR, Villeln Barbosa, o violento ex.ministro 
do Imperio do gabinete de 10 de Novembro de 1823, execii- 
tor cio acto nefando da dissoluçao da Constituinte! 

Como era fatal, a nomeaçlo desse ininisterio foi recebida 



como uma provocação aos brios da  Nação, e desde logo csmeçon 
a affluir o povo ao Campo de Sant1Anna, para onde tambem foram 
convergindo forças que adheriarn ao .novimento. 

E' sabido que, á ultima hora, Pedro I quiz acceder aos 
desejos dos revolucionarios, tentando organizar ministerio por 
interniedio do senador Vergueiro ; este, porém, não foi encontrado. 
Era,  aliás, muito tarde, como acontecera a Carlos X e ,  mais re- 
centemente, a Yedro II! 

Qiiasi isolado n a  Quinta, receios0 dos acontecimentos e talvez 
aconselhado tambem pelo ministro da  França, presente, que teria 
bem fresca recordaçso dos acontecimentos de  1830, em sua patria, 
D. Pedro abdicou a corôa, e nesse acto, dizem os historiadores, 
que elle se mostrára lacrimoso e penalizado em extremo. 

São factos historicos esses conhecidos, masimé no seio deste 
Instituto, mas referimol-os, para melhor f~iiidameiitar a demon- 
strayào de nossa these. 

Desde o golpe de Estado da dissolução da  Constituinte em 
1823, começaram a accumular-se as  queixas e a indignação contra 
o procediiiiento insidioso e antipatriotico de D. Pedro. 

Elle, que a té  então procurárn aparentar o einpeiiho de fazer 
esquecer o seu vicio de origem, cada dia mais, depois disso, jus- 
tificava sua fidelidade, no cumprimento do conselho derradeiro 
d e  D. Jogo VI, ao reembarcar para Portilgal-« Torna para t i  
a corôa do Erazil,  antes que a l g u n ~  ncentiireiro n zLsurpe ! z 

So norte, as  con~missões militares, rio sul o assassinato de  
Badarí, e a guerra  de Cisplatina, nn Rio de  Janeiro, os soldados 
mercenarios extrangeiros, o Gabinete Secreto, o fausto insolente 
da Corte. e os escandalos da vida particular do principe, nfron- 
tando o decoro da propria familia imperial, o corpo diplomatico, 
os ministros e o povo em geral são os episodios tenebrosos e 
lamentaveis da qubdn no abysmo, pelo plano inclinado d a  inscn- 
satez e da  protervia, do monarçha que a nada respeitava. 

Documento eloquente e nobre de todas essas afirmações, 
que a historia imparcial consagra, c! a carta dirigida a D. Pedia, 
pelo honrado Marqiiez de 13arbacena, a 15 de Dezembro de 1830, 
vaticinando-lhe a quéda em prazo curto, e c i~jos trechos prínci- 
paes pedimos venia para reproduzir, pois são pouco conhecidos: 

« U m  dos tios avós de V.  hl .  I. acabou seus dias em uma 
prisão em Cintra. V .  N .  I .  podersi acabar os  seus em alguma 
prisão de Minas, a titu!o de doido, e realmente sí, iim doido sa- 
crifica os interesses d e  uma nação, da sua fainilin e da  realeza 
em geral aos caprichos e seducções de creados. 

E u  retiro-me para o Engenho, mas não posso encetar -a 
minlin viagem, sem siipplicar a V.  AI. I. que pondere no abysmo 
em que se  !ança. 



Reflicta V. M ,  que foi identificando-se com os brazileiros 
que proc1;imou a indpendencia, fundou o Imperio e conseguiu o 
seu reconhecirilento pelas nações extrangeiras. 

7Jes.a épocha nem os ataques oxternos, nem as subleva- 
qões internas puderam triurnphar de V M I. , pelo contrario, 
quer fosse V. X. em poasoa, qiierinandasse as suas ordens para 
qualquer ponto do Irnperio, a sua auctoridade foi sempre rcspei- 

8 ta la  e a tranquillidade restabelecida ; ao passo que o nome de 
' V. &f. ora repetido pelo que havia de melhor na nação, como o 

9:j-nbolo da integridade do Iniperio e felicidade geral do Brazil. 
Apenas V. Af. I. inudoii de comportamento, volvendo as 

antigas affeições e ;i camarilha, começou o seu prestigio a dr- 
clinar e ein youco mais de dois aniios qtiasi desapparcaceu de 
todo Tanto pdera in  José Clemente Pereira e Francisco (7roines 
da Xilvn. 

Não faltara, sei~hor. quem diqa a V. V. I. que a excessiva 
ainbiç;~~,  ou inveterado odio aos portuguezes, são os uriicos agen- 
tes d p ~ t *  reprrsentaçãn, derr.tdeiro, P póde ser que iiiutil tes- 
teiiluiiho de amor á minha patria: mas, a verdade é, que nem 
tal ambição, nein odio existem. 

No mesmo dia em que o thesouro declarar o resultado do 
exame das contas, que dei, cuidarei de procurar navio para dei- 
xar o Brazil, e preferirei Cintra a qualquer outro ponto da 
Europa para minha residencia, si então já houver segurança de 
pes.oa e bens, tendo substituido ao actual tyrannico governo do 
~ e n h o r  d .  Migurl, outro mais conforme ás luzes do secrilo o ás 
justas aspirações da humanidade. 

Si eu nutrisse odio aos portiignezes, ou abrigasse ambições 
de empolgar os primeiros logaras, por certo que V. RI. 1, pelo 
seu comportamento, offereceria a mais lisonjeira perspectiva. 

Unindo-me eu á facçno republicana, pouca duvida poderia 
haver de successo, ao menos temporario; mai4 longe disso, cortei 
as coinmunic~c~õea com toda R gente, recusei entrar para as socie- 
dades existentes, e si por desgraça do Brazil e de V. 14.' sobre- 
vier similhante mudança, o que iufallivelmc.nse acontecer& se 
V. M. não opeiar em si uma rcforma imnirdiata de comporta- 
mento, sua ruina é certa, mas eii continuarei, sem ser inolesta- 
do, a viver na mesrna obscuridade, a que ora me condeiniiei, 
~ontem~~la i ido ,  porem, talvez coin desconfiança, como membro 
das antecadei~tes adniini.trações, que serào todas confiindidas 
pelos auctores da revoliiçito, militaiido ainda contra mim o facto 
da rninha recusa, agora, de acceitai as doutrinas republicaiias. 

A posteridade se encarregará de fazer discreta separação ; 
porêm, no momento eni que V. hf. cahir, os titiilos de nobreza 
serã.0 titulos para a prescripção, ou pelo menos de nullidade. 

O the:ttro coiitinuará a ser o mesmo mas os actores, intei- 
ramente outros e novos. 



Ainda h a  tempo, peiihor, de manter-S., V. IT. I. no throno 
como o de-tlja a maiori* dos brazileirr s ; nias si V. I I . ,  indeciso, 
continuar com as pa1avr:is de con.tituição e brasileirismo n a  
bocca, a ser port iguez e absnliito de coração, neste caso a sua 
desqraça será iqevitavel, e a catastroplie, que praea a DVUS não  
seja geral, apparecerá em poucos mpses; talvez não chegue a 
seis. 

A extincqão de miiiisterios secretos; separação absoluta d e  
creados ou confidentes portugi~ezes ; lingiiagem e comportamen- 
to de um genuino b r a ~ i l e i r o ;  ainda pódem reconciliar a V. X. I. 
com a nação e salval-o da catastrophe, q:ie está imniinerite. 

S ã o  posso mais, sinto-me doente e nervoso, m:ts com a cons- 
ciencia pura. Deus se CI mpadrça do Brazil e fira a V. AI. como 
feriu a S. Paulo com um toque de sua graça para que o impe- 
rio e a familia de Bi-agança se p e r p r t u ~ m  de seci<loem seculo 
com progressiva prosperidade, e sempre unidos, na  observancia 
e g-osi da constituição que juramos. - 

Rio de Janeiro, 1 5  de Dezembro de 1S3O. - iMarquez de 
Barbncenan. 

Nem se diga que Barbacntia nessa carta era  inspirado pelo 
despeito, em razão da demissão acintosa que soffrêra pouco antes, 
de ministro da fazenda; os antecedentes desse nobre ssrvidor 
do Estado, seu caracter altivo e independente tantas vezes de- 
monstrado, sua defesa brilhante provam que elle se maritirilia 
superior sempre ás intrigas e injustiças da pequena politica 
da epwha ,  entregiie aor Chalaças e Dnmithildas. 

Assim é que a 7 de Abril, quando poderia elle assumir com 
vantagem uin dos primeiros postos da evidencia, no movimento, 
nada disse, nada fez para isso, antes procurou occultar-se, não 
tomando parte alguma nos ac<~ii te . in~entos ! 

Os actt)s do principe aventiiieiro foram pois causas efficien- 
tes da rt~volução, que a pouco e pouco ia se impondo ao espirito 
publico e que teve sua ~ ~ ~ i i s a g r a ç ã ~ ,  final positiva a 7 de Abril. 

Pouco importa que o povo e o exercito, mandatarios tacitos 
da nação, não previssem no momento, e não pretendessem mesmo 
na  realidade, o acto violento da  abdicação. 

E' facto historico incontestavel que as  revoluções quasi 
sempre excedem, em srus effeitos, os planos e intenções dos que  
as  dirigem ou encetam. 

Assim o diz um escriptor francez : 
«Os pariziensea, tomando a Bastilha, em 1789, não preten- 

diam certamente nem a prisão, riem o processo, nem a morte 
de Luis XVI ; os mesmos, em 1830, clamando a viva a carta ! 
não cogitavani da quéda d e  Carlos X e nem da successão n o  
throno, do duqixa de  Orleans; em 1848, quando elles bradavam 
a Viva a Refórma! , não pretendiam nem a quèda d e  Luiz  
Felippe e nem a Republica. E m  1789, queriam uma Consti- 
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1830, a runovaçSo das 01.~7ciznn~as: em 1848, a 
ministerio, a reforma eleitoral» (1). 

Entretanto, todos saberr. quaes as consequeiicias gravissimas 
e importailtes, de todos esses acontecimeiitos, para a França. 

Nas revoluções, como j& o disse algiieni, «os factos cami- 
nham mais drpiessa que as ideiasn. 

Seria, porêm, a revoliição de 7 de Abril uma xveiitura do 
mallogros, uma jozcrnde tle dtcpes, como o disse T. Ottooi e 
repetiu J. Nabuco ? 

Antes de  tudo, precisamos açcentuar a impropriedaáe da  
applicaqão dessa deiiorniilação historica ao 7 de  -4bril; o siinilc 
não foi absolutamente feliz e ndaptavel. 

Como se  sabe, é n a  Iiistoria da França, qualificado Joz~riiée 
eles dirpes-o dia 11 de Outubro d e  1630, do ~ei i lado d r  Luiz 
XIII. ApOa rudo campanha, por parte de Maria de  Nedicis, 
dos ministros e cortez&os, para corise~iiireni do rei a demissão 
do cardeal Richilieii, foi afinal esta obtida por occasiao de uma 
enfermidade daquelle inonarcha. 

Ko mesmo dia, porein, 11 de  Outubro, quaiido os adeptos 
da r a i n h a m l e  já tinham partilliado entre  si os despojos do 
poder, o rei  arrepende-se e fazendo vir a sua prcseiiçn o cardeal, 
o reintegra i10 cargo, loqrando os seus inimigos. 

Diz l\liclielet: - «Esse dia ficou chamado - Jozcl-née des 
dz~j~es .  F o i  uma comedia. O cardeal preparou as malas d e  
inanhail e os seus inimigos prepararam as suas .í. noite. 3 peça, 
porêm, teve o seu lado trapico (3) .  

Ngo lia pois, analogia alguma entre  os dois factos historicos. 
Não houve cardeal rsintegacio, en t re  nds.. . . . 
O 7 de Abril foi uni acoiltecirnento real, consequente e 

logico, cujos c.Eeitos prolongaram-se até  1840, isto 6 ,  por 9 an- 
nos;  o golpe ntnnqur' de  Luiz XIII, teve n duração da w s a  de 
,%faZherbe. 

Ottoni dB, porbm, a entender, em sua circular aos Mineiros, 
qixe esperava que n revolução proclainasse o governo do POVO 

pelo povo-isto é, a Republiccs, estn7zdo isso nos inizcitos dos 
seus n~~ctores ,  e accrescenta que os Moderados acceitarain a i e -  
voluçko, sónzente á ~i l t ima  l ~ ~ i - a ,  c assumirain entretanto siia di- 
recção. 

A Historia coiitesta tudo isso. 
Não 6 verdade que os auctores da Revoluç20 quizessem en- 

táo a Republica. Nem mesmo os deriominados exnltnclos, á es- 
cepção de dois ou tres, como os deputados J. Giistodio Dias, 
Carneiro da Cunha e Barata, pretendiam n mudança de regi- 
men, e nem a nação o queria então. 

(1) M .  A. Dumas, L a  v i e p o l i t i p z ~ e  et prinr'e d e  Louis Pkilipc. Parir, 1C52. 
(2)  nr. L. T .  d a  Yeiga. O przn~eiro  ~ .e i l zado.  Rio, 1877, yag.  K 0 .  
(3) Hisfoire  w&oder?re. Broxellas, 1887, paz. 258. 



E a prova C que nenhum moviinento accentnadamente re- 
publicano se deu no periodo regencial. 

R+alizoii.se, sim, mais uma vez, a lei sociologica, que attri- 
búe aos exaltados a obra da demolição e da. reacção, pelos fa- 
ctos, nas grandes commoçõcs politicas; e scí aos moderado.~, aos 
homens dc ordem, a missão da reconstitiiiç80 do poder pixblico, 
a orientação do movimento, para que produza ella os seus effei- 
tos beneficos e duradouros para o pai" 

Isso j& fez vês o genial triburio da Hespanlia, E. Csstellar, 
em 1868. em face dos deninSogos e dos extremados do federa- 
lismo puro, coni aquella eloqiieiicia srrebatadora e patriotica 
que o sagravn principe dos crndores triburiicios do seculo! 

A Republicn, pwclaniada em 1831, no  Braeil, s e ~ i a  a de- 
cretação do rezimeii do caudilhismo hispano-aniericano entre nós, 
seria o esphacrllamento do collosso, em ridiculas republiqiietas, 
sem vide, sem paz e sem futuro. 

Mas O dr. J. Nabuco insiste na applicação da Icciiçáo fran- 
ceza ao 7 de Abril, articulando allegações que é mister sejam 
debatidas. 

bntes de tudo, folgamos eni prestar aqui a mais sincera 
homeriagein de admiração, ao talento pereqrino, á vasta illus- 
tração e ao patriotismo nunca desmeiitido desse illustrc hoiliem 
de lettras. 

Como litterato, coinn parlamentar, corno diplomata o dr. J .  
Nabuco não tem superior no paiz; como historiador, porêm, 
S. exc. nãr satisfaz aos espiritos calmns e imparciaes, que con- 
sideram a historia, como a photographia nitida dos aconteci- 
melitos. 

Colorista insigne, imaginação ardente de poeta, espirito ar- 
gucioso c fecundo, erudiçáo extensa dos factos e praxes politi- 
cas, S. esc., escrevendo a historia arrebata, a a,ttenção dos seus 
leitores. com todos esses dons brilhantes, mas o effeito dissipa-se 
ou atenúa-se depois, pela reflexão mais detida. 

No seu livro notavel-Um E~tad i s t a  do Inzpei-i«, monumeii- 
to de amor patrio e de amor filial a um tempo, o dr. .J. Nabu- 
co affirma que o 7 de Abril foi um mallogro para o exercito, 
para os revolucionarios e para a propria Nação ! E isso é re- 
petido por J. Ribeiro em sei1 Colnperzdio de fristorin Pnti-ia! 

dl lega elle que Pedro I era amigo sincero do exercito, o 
qual, com a revolução,. porêin. só teve decepções a soffrer ! 

Basta abrir-se a historia do primeiro Reinado, para se vêr 
que Pedro I favorecia e prestigiava, ultimamente sobre tudo, 
não o exercito brazilciro, irias sim os corpos mercenarios estran- 
geiros, que por mais de uma vez se sublevaram impniiernente. 
Só ao voltar de Minas, em 1830, é que elle resolveii dissolvel-os, 
coagido pela indignação da opinião publica. 

Como, pois, o nosso esercito podia estimvl-o e ser-lhe 
grato? ! 



A familia Lima e Silva, por seus chefes, officiaes superiores, 
não ieceben delle sinão justiça aos inestimaveis serviços prcs- 
tados ao liaiz e i coroa, e quando pelos seus ciimes divorciou-se 
Pedro I da nação que o acclamcira, os Lima e Silva collc caiam- 
se  ao lado desta, ciimprindo, antes de tudo, o seu dever de 
cidadãos armados, 

Como manterem elles o juramento de fidelidade prestado, 
quando o pioplio monarrha fôra o priineiro a violar o seu de 
fidelidade H Constituição? (1) 

Por outro lado, si  a Regencia teve de reagir contra a in- 
subordinação dos militares, insuflados pelos demagogos, em con- 
luio com os ~ e s t a u r n d o ~ e s ,  é isso u m  dos maiores titiilos de 
gloria dos 1tatrioras, que  salvaram então o paiz da anarchia e 
do aniqu~llamento politico . 

Demais, a parte sã e consciente do exercito estava com 
Feijó e com o governo. 

Como, pois, dizer-be que o exercito foi logrado pela revo- 
lucão? ! 

Não é verdade que os auctoies da  revolução fossem bur- 
lados em seus planos; e aqui  reportarno-nos ao que dissemos 
com relaçso a. T. Cittorii 

Pelo orgain da Astrén e da Aurora  Flunzinense, pela, voz 
dos deputados patriotas e de alguns senadores, a revoluç&o 
vinha-se impondo, como um facto iiievitavel, ha  muito, e sua 
orienta920 segura e moderada vinhd-se acce~itunndo nos espi- 
ritos (8)  

Si meia duzia de .jncohin»s inconsiderad( s queriam, em 
1831, a siibversão da ordem publica, para tentativa de  expe- 
riencins politicas ou de  utopias, não deveria ser isso razão, para 
um espirito elevado e nobre conio o do dr. J. Nabuco dar  o 
facto como prova do mallogro dos revolucionarios, siibtrahindo 
das mãos limpas e firmes dos moderados, o fio director e sal- 
vador dos acontecimaiitos, dxndo-os como aver i tu r~ i ros  de ul- 
tirna hora, que só vieavam os despojos d a  victoria alheia! 

Basta, para a retutação de tão falsa asserção, o documento 
politico já referido da representação ao principe trahidor firrnada 
pelos 13 deputados da nação, os quaes, em grande maioria, 
pertenciam ao partido moderado. 

Coma pois forani elles revolucionarios da ultima hora? 
Foi, por61n, um mallogro para a naçào o 7 de Abril, como 

O quer  o dr. J. Nabuco? Não h a  espirito sensato e conhece- 
dor da nossa historia que o diga. Ainda bem, que o não 
qualificou de crime politico! 

O dia 7 de Abril foi a consequencia do 12 d e  Novembrode 
1823 (3) e representa rr independencia politica do nosso paiz d o  

( 1 )  Dr h". d a  Veiga.  Obr. cit. pags. 39C e 397. 
( 2 )  Dr J. . I .  da Rocha Acção, reacçáo. transacçáo. Rio 1855 pag. 14 e outros. 
(5) BarRo Homem d e  Mello. A constituinte perante a Hiatona. Ria 1868. pag. 19. 



extrangeiro, pois que o 7 de Setembro apenas simboliza n in- 
depende~zcia administratiua ou bu7-ocratica . 

Basta isso para salientar a iinportancia benefica dessa re- 
volução para a nação brazileira. 

Articular-se as  medidas energicas, postas em execuçâo pela 
Regencia, para garantir a ordem e a paz no paiz, em seguida 
á revolução, no intuito de desprestigiar a esta, caluriiniarido-a, 
nâo 6 acto de  patriotismo, revela apenas auaeilcia de criterio 
historico, indispensrivel, 1,ai.a o julganiento dos factos 

Limitamo-nos aqui,  para :I defesa do glorioso periodo re- 
gencial, esse noviciado da deniocracia entre ~zós, essa épocha de 
gigantes e de heróes, lin~it~amo-nos, dizemos, a citar aqui as pala- 
vras do honrado e criterioso Paula Sousa, em 1834, no Senado: 

< O  que é que vemos'? A iiidustria renascer, o commercio 
activar-se as rendas crescere.m, os fundos publicor subirem, os 
direit,os respeitarem-se e a sociedade inarchar. Si houve epochas 
de terror no Brazil, foi em outros tei~ipos: foi dt2pois da metra- 
lhada da praça do commercio, ern Abril de 1821, quando iliiiguem 
se  ju1g:iva seguro e as  deportações ferviam em qussi todas as  
provincias ; t<,i  na occasião da dissol~ição da assembl~a  const,i- 
tiiinte, quando a vimos, apesar de inerine, cercada de iininriisa 
tropa, quando vimos peças com morrões accesos, para ella apori- 
tando de  todos os lados, qualido vimos militares armados pene- 
trarem seu santuario, seus membros presos, conduzidos á niasrnorra 
e deportados, e, o que 6 mais ainda, cobertos de injurias e de  
iusultos; foi quando se cobriu o Brazil de  commissões iriilitares, 
e se deceparam tantas cabeças de l~~itr iotas ,  c i o  crime era iião 
ailniiirem ao convite de  abraçar a iiova constituic;ão of2ndida;  
foi quando em 1828 vimos as ruas dest,a cidade ameaçadas por 
extraiigeiros revoltados, e em 1829 os deputados ameaçados com 
gritos e terrores das galerias. 

«Si  algiim tempo no Brazil appareceu o silencio do es:ra- 
vo, foi entao, quando não podia soar urna voz que censurasse 
taes actos, que não tivesse por premio a violencia, a deportaçâo 
ou a ameaça. .  . S i  se apresenta como prova de terror o que 
houve aqui em 5 de Dezembro, errada idéa se d& de uma epo-  
cha  de terror . . Scenas muito innis vio1ent:rs do que  essa ap- 
parecem ainda nos Ebtados mais civilizados e prosperas.» (1) 

Essas palavras sinceras e vibrantes não tiveram contestação 
e o testemunho desse homem publico, de quem disse Homem de 
Jfello que «convicpão e opatriotis?no falavam por seus l ab io s !~  ( 2 )  

Basta-nos pois elle para a defesa da Regencia. 
Seria possivel, porém, a contravolução a 7 de  Abril, coino o 

assoalharam os aulicos ou os calurnniadores ambiciosos da  grande 
revolução ? 

(1) F.  Franco de f3á. A Reforma da ConstituiçiL3. Rio leso. Transoripçóes do 
Correio Offieial de 1 de Agosto do dito anuo. 

(2) Biographia da Cons. F. de Faula Sonsa. Rio 1862. pag. 13 



( 1 )  nr. J. J.  da Rociia- Obra :clt 
(2) Oliveira blartiris. Brnzil e colo~zias .  Lisb:;~ 3.a R d .  pags. 116 e 117. 

- -----.-*r - -..-- 



O 7 DE ABRIL P) 

Na vida dos povos notam-se datas, nas quaes estão vincula- 
das as  manifestações dos vicios, oii das virtudes ; d a  grandeza, 
ou  da  pequeniiiez: da piisillanimidade, ou da  coragem ; da bai- 
xeza, ou da perversão da alma huniana. 

Nessas datas as iiações, c01110 que vestem a fórnia individual : 
de  collectivas, tornam-se nnitarias e singulares, sentindo, pen- 
sando e agindo sob uma sO inspiracão; illuminadas por uma só 
idéa;  impellidas por voiltade iinica, irresistivel e suprema. 

E m  7 de  Abril de  1831 era  esse o eepecto da ilação Srazi- 
leira, que manifesthva as energias e as  virtudes de  urri sd Iiomem, 
que  pugna pela reiviiidicacfio da  cPusa sagrada do patriotismo, 
da  liberdade, do direito e da justiça. 

Nessa data, tambem, vibrou na monarchia golpe, qiie não 
destruiu a feitura da acclainacão de  1 3  de Rinio, nem desfez a 
obia dn indepeildeiicia, porque o Imperio sobreviveu ao movi- 
mento democratico dos patriotas do Campo de Sant 'Anna ;  ape- 
nas a Corôa passou da cabeça do pae para a fronte infantil  do 
filho. 

A monarcliia, transplantada para terra aiiiericnna, procedia 
de dupla origem: uiiia t radi~ional ,  que iemoiita miraculosa 
victoria do campo de  Ourique e venerada n a  successiio de  uma 
s6rie de seculos. A outra origein, começada nas margens do 
Ypiranga e consagrada pela revoliição da independe~icia iiacio- 
nal,  não se s~ is ten txra  e firi~iava-se em outra força, senão a da 
vontade soberana dos povos Frazilicos. E r a  essa a base e o 
podei- da  iiossa nioiiarcliia, tiío joven, como a nação que regia. 

D. Pedro quebrcii esta base e provocou a r e a c ~ k o  da  voil- 
tade naciorial coiitrs as  praxes arbitrarias do seii goveriio. 

Dc que modo so operou essa t ransforrnaç~o? I':' um dos 
pontos da historia politica iilterj~retado ao sabor de cada um ; 
esplicndo segnndo as ideas dominantes iio espirito do narrador. 

Para estes a revolução de 'i de Abiil tem corelnçiío intima 
com a dissolução da Asueniblha Constituinte ; é a piinição, 1120 
tardia e justa, do decreto de  12 de Novembro de  1823, consi- 
derado o ri~aior e i?znis grnce erro do priiizeiro ~ e i l z n d o ,  

(* )  Ext do Jornal do Bra-i? anuo XVI-7 de Abril de 1906. 



Para  aquelles, entre a dissolução da constituinte e o 7 ae 
Abril, não ha nenhum liame absolutamente necessario, como a 
de cansa s certa ordern de effeito, os elementos, que constitúrm 
a situaçào de 7 de Abril,-homen*, iriteresses, motivos -- não são 
os mesmos. Diversas sã<) as  causas, varios os motivos, que pro- 
duzir:,rn a abdicacão do 1 . O  Imperador ; entre  estes motivos alguns 
aviiltasn como pe>srIaes. Os sectarios desta cpinão pensarn-que 
a diss011ição da Constituinte não foi erro-o maior e grave-ao 
contrario, urna medidit salvadora'da obra laboriosa da indepen- 
dencia, que aquelle c o i ~ g ~ ~ r s ~ o  incnpaz compromettia. A fa-ili- 
dade, com que os proprios marribrc.~ da Constituinte contiiiuarain 
a servir o podtr imperial, demonstra que a dissoluçâo foi con- 
siderada como um recurso iridispeiisavel. 

Niio d. uma prova induc:tiva, mas aflirmativa, porque os 
meiribros do Congresso dissolvido incumbiram-be de fr.rmar a 
Constituiqão de  25 de Março e qiiasi todos foram ministros do 
Imperador. E' claro que não se ju1gar:tin victimados pelo decreto 
de 1 2  de Novembro. 

O povo deu prova irrefutavel de desinteresse ; viu - indi-  
fereizte e z+,viheteiro- os graniideiros vindos de S. Chrirtovarn, 
expellir do recinto da Cadeia Velha os repreaentantvs das pro- 
viiiciss . 

Estes representantes ii&o inspiraram, siqrier, sentimento de  
cammiseraçáo. 

O povo atk legitimou, * applaudindo-c, o acto de força, de  
prudcricia e sabedoria do goveriio imperial, segundo attestam 
nurneriwos ter ten~unhos dos coutemporaneos ; segundo assellam 
documentos escriptos. 

Firialrnerite, n?~o  houve um só protesto em favor da consti- 
tuinte, iiem de algurns deputados presos e deportados, dos quties 
o povo nnnca se lernbron durante o t ~ m ~ p o  eu1 que estiveram n o  
exilio. Elles nko faziam falta nem bem niereciam da nação. 

A dissoluqâo parece ter  sido cousa de pouco alcance, só os 
fanatiços a exacgeraram. 

Ella produziu resultado apreciavel ; livrou o paiz d'zin tas 
de b n ~ a r d s ,  conforme Napolelio I se expressava a respeito da Ca- 
mara dos Cewt Jour.9. 

Alguns entendrm que a existencia da Constituinte não inte. 
ressava a nação, que, portanto, não podia sentir-lhe a falta ; 
porque não t inha capacidade de prover de remedlo os males, que 
affligiam o paiz, nem corrigir os excessivos rigores da legislação 
despotics, que herdavamos da metropole e adoptitda pela asseinblka. 

E m  verdade, o que fez de  bom n o  largo espaço de  sete 
mexes '? Qual a lei da  verdadeira utilidade geral decretada pela 
nossa primeira assrmblka legislatira ? 

Os espiritos calmos poderão dessaprovar o apparato do acto da 
dissoluç%o, porkm, não levarão á ex?ggeração a importancia dos 
serviços da constituinte, por que ella não tem nem os sabia fazer 



Q 'Ir 
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Muito3 raciocinam desta maneira: - a Si I). Pedro estava 
de  facto e de direito, investido de todos os poderes ; si e ra  um 
poder anterior, delegado da soberania pelo acto da proclamação 
do Imperio, orgam da vontade nacional (como a propria assem- 
bléa reconhecia e o dizia alto e bom som); si elle promulgou o 
decreto de convocação, t inha egual direito de  expedir o decreto 
de  12 de  Novembio; um e í~n t ro  cabiam nas faculdade., que a 
soberania nacional lhe  havia conferido. Demais, dissolver uma 
Camara é um dos meios de estabelecer o equilibiio, ou urna das 
molas para o bom e efficaz meneio do mechanisino do regiilien 
de governo cons t i tuc i~na l  representativo ». 

A historia não póde considerar o acto da dissoluçlo, s rb  O 

mesmo ponto de vista, acceito pelos admiradores e sórnente fica 
sorprehendida, vendo certos escriptores distinctos encarecer me- 
ritos, que nunca teve uma assembl*,a, cuja maioria se compunha 
de  mediocridades. 

Caiisa prisrno que tal assembléa tenha sido reputada a re- 
presentante da dignidade, da honra, do caracter da nação;  isto 
poderia ser tolerado em 1828; isto hoje demonstra que o estado 
intellectnal, moral e politico da sociedade brazileirr, no tempo 
d a  independencia, era  deploravel e estava riiuito abaixo da cul- 
tura  e das idéas - mesmo da  primeira phase do seculo XIX. 

Si a penesis dos eventos de 7 de Abril não vem da disso- 
lução da Constituinte - quaes são, pois, os factos, que os ori- 
ginaram ? 

A materia contem outras muitas intenogacões, ciijas re- 
spostas e desenvolvimento não se poderiam f w w r  aqui  em pebo: 
darornos uma rapida resenha, que habilitará aos nossos leitores, 
que não forem lettrados, a formar uma idPa, mais ou menos 
ajustada do valor hii.t«rico e politico desta data, que ainda hoje 
é celebre nos fastos da naçgo brazileira. 

A historia politica de um povo, certamente, não póde ser 
apreciada e narrada segundo as  sympathias ou antii,atliian de 
cada eecriptoi; deve ser  a expressão fiel dos factos, sob todas as 
relações moraes, intellectuaes e? logjcas-de causas e effeitos; 
deve mesmo e levarm acima dos interesses e das coler;rs dos 
partidos, porque e s t ~ s  nâo contêm a vida total da nasão. Infe- 
lizmente, a revoluç&o, que representa a data de 7 de Abril, tem 
sido julgada diversamente, mas b critica pertence fixar a atren- 
ção dos leitores sobre u m  movimento que procedeu não t ó  de 
causas anteriores, como das de motnento. 

U m  exame consciencioso demonstraria, s i  fosse dado f a ~ e l  O 

agora, que  a dissolução não acha lia revolução de  7 de Abril a 
justa e iiecessaria punição e resposta. 

Quem fez esta revolução? Onde ris suas causas? Qiiiies a s  
suas consequencias? Resumamos em brevis~imo quadro: não nos 
sobeja espaço para largas investigações. 



C .  

A revolução de 7 de Abril é, principalmente, obra do Ini- 
perndor D. Pedro, da lucta parlamentar e da repercnssâo dos 
acontecimentos, que em França desthroiiaram Carlos X. 

* A psychologia dos personagens é indispensavel para eupli- 
cnr ou dar a compreliensão de certa ordem de pbenonieiios so- 
ciaes. D. Pedro, no vigor da mocidade, mal educado (como elle 
proprio coiifes;ava), sem experiencia e sciciicia da politicn e do 
xoverno da liberdade nioderna, habituado á pratica e as masi- 
mas do regime11 da monarchia absoluta e tradicional, era dotado 
de animo audaz, de teniperamento inipetuoso, de intelligeiicia 
vivaz, de uma ambição ávida dos applausos. dos arronbos de en- 
thusiasmo e da popularidade, que o levara a dizer-Entrei senz 
receio, porque conlieço que to li, o pouo me nnza.-A est:~s dis- 
posiçõe5 de sua natureza ajuntavam-se outras, como a paixão 
violenta de exercer o poder absoluto, irresponsavel-sem lii~zites 
e colatt-npeaos das theorias e praxes do governo parlaiiiei~tar 
inglea. 

Governou, como poder absoluto, quando regente e quniido 
defensor perpetuo; coiitinuoii a governar, a administrar, lepia- 
lar e iiliprrar desde 1821 até 1826, quando se reuiiiu a Camara, 
da 1." Legislatura. 

O Imperador era homem, que não estava preparado a amol- 
dar-se :is necessidades do regiinen do governo liniitndo, consti- 
tucional e representativo. 

A' camara de 1826, que lhe pede uma coiztn, ou exposição 
do estado dos negocio3 publicas, manda, por iiiterniedio do mi- 
nistro, responder-que a Assemblaa Legislativa nada tinha que 
ver coni isso, nem com os actos do governo. 

Dahi ein deante a luta subterrniiea, ou ás claras, patente 
e perenne, perdurou entre os dous poderes. 

Os miiiisterios succediaiii-se ao bel-prazer imperial, até que 
o marquez de Barbacena orgniiizoii o gabiiiete de 4 de Dezembro 
de 1829 com. nres e tendencins pa~larnentn~-es. 

Em breve a paixão do poder sem limites inipelliii o Soberano 
a despedir brutalmente o iniiiistro, que o servia coin coilsciencia, 
dignidade e dedicação. 

Ao ministerio Barbacena siiccede o de 19 de Marqo, que 6 
substituido pelo de 5 de Abril de 1831, ministerio dos mnrquezes. 

Agora o campo de batalha estava aberto. 
O povo. muito prevenido contra o Soberano, que, indo ti 

provincia de Minas, 18 fora recebido com dobres funerarios dos 
sinos das egrejas. 

Os eleitores mineiros derrotaram acintosameiito o conselheiro 
Maia, candidato protegido francamente por D. Pedro. 

As coleras e as decepções do animo impetuoso assoberbaram 
a vontade e a razão do Imperaute, que desde então se lançou 
ás aventuras da lucta. 



Logo que appnreceu o ministerio dos mnrquezes -o povo e 
a tropa, reunindo se no campo de Saiit'dnna, mandaram supplicar? 
a Sua Magestade - que demittisse tacs ininistros, contra os quaes a 
naqfio se revoltava. Ora, a repercussão dos acontecimentos da 
revoliiç%o de Julho em Firznça exercicia iiimio influxo na  alma 
popular, que parecia coagir a Corôa a submetter-se á vontade 
nacional, como o povo francez procedeu com Cnrlos X a respeito 
do ministerio Polignac. 

L). Pedro não attendeu A mensagem inciimhida ao major 
Frias, qiie regressou, trazendo o acto da ahdicaçiío. 

Aqui transluzem duas ordens de motivos que influirain na  
resolução do Imperador - os pessoaes c politicos. 

Quanto aos pessoaes, não se ignora que D. Pedro anhelava 
partir para Portugal, para repor sua filha co throiio, usurpado 
por D. Miguel Quanto aos politicos, D .  Pedro, desnioralisado 
em Minas, afí'roiitado pela reunião da tropa e povo no Campo de 
Sant'Anua, convenceu-se da iiilpossibilidade de manter-se no 
throno imperial, dadas as condições psychologicas de sua natureza. 

Susteiltam uns que seria momeiitaiieo o divorcio, si o Impe- 
rador tivesse querido recoiiciliar-se com a naçâo e contiiiiiar a 
imperar no Brazil. 

Opinam cutro; que os acontecimentos não só tornaram im- 
possivel a reconciliacâo, mas que ao Iinperndor não restava outra 
taboa de salvação, ~ i n ã o  a abdicaçso. 

Como verificar a procedencia, ou improcedencia destas opi- 
niões contrarias? Não nos 6 dado tental-o aqui. 

Estes graves eventos, que influiram profundamente nos des- 
tinos da nação brazileira, s,io representados e recordados pela 
data de lioje - 7 de Abril. (*) 

EUNAPIO D E I R ~ .  

(') Reprodnzitnos este artigo, escripto a 7 de Abril de IOOR, como o melhor com- 
plemento ellocidativo do trabalho de uni illustrc corisocio-dr. Gomes Ribeiro. Todo o 
Brasii conhece qnanto 6 proficiente o :reclnro ar. Eunapio Deiró na historia contempo- 
ranea nacional, e nestas paginas ainda est8 a demons;raçáo disso. N. da R. 



O estado do Direito entre os Autoehtones 
do Brazil 

PELO 

DR. CARLOS F R E D E R I C O  P H I L I P P E  VON MARTIrlS 

(Traduzido peIo d;. Alberto Lufegren e revisto pelo dr. A. C. de Miranda Azevedo) 

No meio das creações da civilização e dos costuines e l~ropeus  
que  no Novo afundo triumphalmente se espalharam do littoral 
para o iilterior do contiiie:ite, o iiidigena desta terra coritinua 
qual  enigma obscuro, que ninguem ainda comprehendeu. Si 
feições siiigulares do corpo os diffeienciam de todos OS outros 
povos da terra, mais ainda se diversificam pela natureza do seu 
espirito e cio seu caracter. Permanecendo em grau inferior 
d a  humanidade, moralmente, ainda na infancia, a civilização 
não o altera, nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona 
para u m  nobre desenvolvin~ento progressivo. Assim parecendo 
estar ainda lia miuoridade, a sua incapacidade para o progresso 
assimilha-o a um vellio estacionario; reune. pois, em si os polos 
oppostos da vida intellectual . Este estranho e iiiexplicavel 
estado do indigena ainericano a te  o presente. [em feito fracasqa- 
rem todas as tentativas para concilial-o inteiramente corn a Eu- 
ropa vencedom e tnrnal-o um cidadão satisfeito e feliz. E é 
exactamente nesta sua natuieea dupla que a scirncia encontra a 
maior dific~ildade para esclarecer a sua origem e deterininar a s  
épocas da  historia antiga a que elle, ha  niillieniiioo, pertence sem, 
comtucio, t e r  progredido. 

Qaem, de perto e sein prevençgo, observar o homem ame- 
ricano, deve concordar que o seu estado actual está muita  
longe de ser o natural, alegre e infantil, que uma voz interior 
nos diz deve ter sido o começo da historia humana e que o do- 
cumerito mais antigo nos confirma como tal. Si o estado actual 
daqurlles selvagens fosse o primitivo, daria-nos ellr uma ideia 
attrahente, ainda que iiin pouco humilhante, da marcha evolutiva 
d a  huinanidade; teriamos que reconhecerque a raça de liomcns 
vermelhos não partilhara do benrficio da origem divina, m a s  
que  unicamente instinctos bestiaes os conduziram at6 a actualidade 
contriqtadora, através de  um passado obscuro e em marcha im- 



perceptivel Mas, por outro lado, muito h a  que faz siippôr que 
a humanidade americana não esti mais no primeiro passo do 
simples ciesenvolvimento que e u  denominaria « o d a  sua historia 
nnlttrnl» . Ella já, sem duvida, passou por outras sendas, diversas 
daquella simplicidade, e o seu estado actual nao E o primitivo, 
representa u m  estado secundario, degenerado. Nesta raça zinem.se, 
portanto, como aos sonhos, as irnageiis mas variegadas; traços 
de tima vida natural iirnocrnte e pura,  ahi  se misturam com 
outros em que a hamanidade lmrece uma imitação do animal e, 
finalmente, outros ainda que rrflectem a natureza espiritual e 
elevada do nosso ser attingiildo a consciencia perfeita e, quaes 
harmonias de  conciliaqão, nos irmanam com uma raça decahida, 
que  pelas muitas des<.raças quasi se deshurnanizára. ? . Mas, quem ousaria arriscar-se a interpretar tão diversas e 
emmaranhadas manifestações de união e de arihelo intimo '2 
Quem queriria averitura.r-se a esclarecer as obsciiras phases do 
processo historico pelo qual pa.saram aquelles homens ? A so- 
lução de tal problema certamente seria inais attraheilte e mais 
fertil do q u e  a investigação da grande c ip ia  de  admiraveis pro- 
ductos naturaes que se escondem no seio do Novo Mundo porque, 
como diz um grande poeta nacional : o homem 6 sempre o 
objecto mais interessante para o homem » 

Uma raziio de outra ordem é que rios convida á investiga- 
$6 s sobre a humanidade americana, qual o triote facto de estar 
a raça vermelha, de alguns seculos Fiara c i ,  diminuindo numa 
progressão assustadora, de modo a subtrahir-se cada vez maisas 
investigações futaras e arriscada a desnpparecer talvez comple- 
t amente .  

Todas estas considerações determinam-me a tentar urna ex- 
posiç%o do estado do direito entre  os indigenns brazileiros, pelo 
q u e  pude observar por mim proprio durante muitos annos e pelo 
q u e  pude saber pela narrativa de  outros. Espero para essa ten- 
tativa obter indiilgencin, observando ser um leigo que, arriscali- 
do-se num terreno para elle extranho, apenas póde allegar as  
condições favoraveis em que observou e interrogou. 

Antes, porêm, de  entrar  no assumpto especial desta investi- 
gação, devemos lançar um golpe de vista sobre o estado social 
dos selvagens que habitam o Brazil porque, um direito e con- 
dições juridicas, presiippõem uma historia e um estado especial 
q u e  della deriva. 

O que sâo, pois, estes homens vermelhos que habitam as 
densas mattas brazileiras, desde Amazonas ao Prata ,  ou que em 
bandos desordenadcs vagueiam pelas campinas solitarias do ter- 
ritorio in te r io r?  Formam elles um povo, são elles partes dis- 
persas de um todo primitivo, são 1)ovos diversos, vizinhos um do 

.outro, ou  são finalmente, tribus frapm?ntadas, hordas e fainilias 
de  varios povos differeuciados pelos costumes, pela moral e pelas 
linaguias ? 



Estas interrogaçóes coinprehendem mais oii menos tcdos os 
enygmas da ethiiographia brasileira. A resposta satisfactoria der- 
ramaria iima luz intensa sobre a historia passada e sobre o es- 
tado actual deste grande paiz. Iiiniimeras difficuldades, porém, 
apreseiltain-se a cada passo para o investigador. 

Encontran~os no Brasil uma r)ooulacWo indicena i~ouco nu- > *  7 - 
merosa e irregularmente distribuida, de aspecto physico, tempe- 
ramento. inclinacões, moral, costumes e modo de vida mais ou 

7 ,  

menos identicos, mas, que em suas liriguas apresenta uma diver- 
sidade effectivawente surprehendente. Não sómente grupos mai- 
ores e extensas tribiis destes selvagens se assirnilham na lingua 
ou se approxiinam nos dialectos mas, muitas vezes, nnia lingua 8 
limitada a poucos individuos apparentados, sendo uma verdadeira 
instituição familiar que isola aqaelles qrie a usam de todos os 
outros povos, proximos oix distantes, e isso tão completamente, 
que exclue toda a possibilidade de uma comprehensão reciproca 
por seu intermedio. Na embarcaçso em que nós, o Dr.  Spix e 
eu, exploramos os rios do Brasil, contamos muitas vezes entre 
20 remadores indioo sómente 3 ou 4 que podiam commnnicar-se 
numa mesma lingua. Tivenios, pois, diante dos nossos olhos o 
triste espetaciilo de um completo isolamento de cada individuo 
relativamente a todos os interesses além dos das primeiras ne- 
cessidades. Em silencio carranciidos manejavam os reinos e em 
coinmuiri faziam todos os trabalhos da embarcação e do preparo 
das refeições mas, mudos e indifferentes ficavam um ao lado do 
outro e isso durante viagens de centenas de logoas que em geral 
costumam aproximar os homens. Que pheiiomeno nygmatico essa 
differença de linguas, sendo todos os costumes e habitos os mesmos i 
Só esta differença oii similhança entre as linguas fornecer-nos-ia 
um padrão da independencia das hordas, tribus, nações ou qual- 
quer que seja o nome que lhes demos, si não fosse a difficulda- 
de que tal investigação encontra e que torna esse padrão bas- 
tante incerto. Foi  assim que os portuguezes consideraram espe- 
cialmente a natureza da lingua, no seu julgamento da iiidepen- 
cia dos povos ou tribus. 

0 s  indios que podiam coinprehender-se reciprocamente foram 
classificados como pertencentes a lima e mesma nação, si bem 
que de tribiis ou hordas diversas. Mas, é da propria natureza do 
assumpto que a simples opinião sobre o numero, a distribuição 
e o parentesco de taes griipos humanos, unidos pela mesmalin- 
gua ou por dialcctos apparentados, nem antigamente nem hoje 
vode ser considerada definitiva ou admittida conio uma verdade 
geral. As observações dos imrnigrantes eiiropeus a esse respeito, 
não foram sufficientenieiite extensas nem feitas com o necessario 
criterio ou sciencia, para poderem ter dado iim resultado seguro. 
Acontecia tambem que as tribus, em constantes mudanças de 
logar, por perseguições e guerras, transformavam as suas linguas 
e dialectos caracterisados, alitis, por uma grande instabilidade. 



Assim foi que muitos dos povos anteriormente assignalados, foram 
effectivameute destrnidos ou, pelo menos, subtrahiram-se ás i~i- 
vestigações dos eiiropeus e do mesmo modo, ainda hoje, surgem 
da escuridão dai mattas virgens, povos ainda não conhecidos 
para dentro em pouco desapparecerem, quer porque voltam aos 
sertões, quer porque succumbem nas liictas entre si ou com 
outras raças. Num dos mais antigos documentos portuguezes so- 
bre o Brazil, do fim do seculo XVI (I), não existem enumerados 
mais do que tres povos, entre os quaes os tupis são divididos 
em nove tribus ou hordas. Em 1633, Laetius (2) enumera 76 
nomes de diversas nações e seculo e meio depois, Hervas (3) acre- 
dita poder adn~it t ir  pelo meaos 150 linguas e dialectos e, por- 
tanto, igual niimero de povos e tribus. 

Uma coordenação conscienciosa como a que tenho baseado 
sobre o todo o material a meu alcance e sobre todas as noticias 
que pude colher durante as minhas viagens, eleva acima de 250 
(4) o numero de todos os agrupamentos (hordas, tribiis e nações), 
que debaixo de nomes diverscs são coilhecidos no Biazi!. 

Jlas aqui 1350 devemos perder de vista que este3 agrupa- 
mentos não se equivalem em relações :io numero de individuos, 
nem em nacionalidade (si posso usa? desta expressão), ou em in- 
dependencia de liiiguas. Acontece que czda enumeração de 
iiidioa, segundo os nomes agora acceitos, não raras vezes com- 
preheride hordas inteiramente identicas ou separadas apenas por 
differenças iiisignificantes, do mesmo modo como reune debaixo 
de um sí, nome oiitras, completamente diversas. As denomina- 
ções dos varios grupos indios não pertencem a uma e mesma 
lingua, ora são designações verdadeiras ou estropiadas que certas 
hordas adoptarnm, ora pertencem z i  linpua tupi que C a mais 
espalliada no Brasil, ora são até portuguezas. Finalmente, podem 
ser nomes pelos quaes uma tribii em contacto com 6 s  descendentes 
europeus, desigiia uma outra tribu e estes nomes são então mal 
interpretados ou appellidos e alcunhas transformados. 

Por isso, as divisões dos autochtones brasileiros, pelas suas 
diversas denominações não são de valor identico. Muitas dellas 
são de povos inteiramente separadas pela lingua e certos cos- 
tumes ; outras designam apenas tribus que se differenciain por 
dialeçtos, ou hordas de origem inixta que crearam uma lirigua 
analoga a esta sua formação, e, finalmente, podem ser apenas 
familias destacadas que por uma longa separaçzo, adulteraram e 
transformaram até torna-la irreconhecivel a sua lingua primi- 
tiva, tendo-a amalgamado com uma nova por elles formada. 

Esta enorme confusão babvlonica é um ~henomeno coil- 
tristador para o philatitropo e dalarmaute para investigador. O 
~acisado remoto da humanidade americana apresenta-se-nos como 
;m abysmo insondavel. Nenhum raio de *uma tradição, ne- 
nhum monumento de força intellectual anterior esclarece essa 
escuridão profunda, nenhum som de uma humanidade elevada, 



nenhum echo e nenhuma elegia escapa deste tumulo para che- 
g a r  aos iiossos ouvidos attentos. lilillennios sem resultado pas- 
saram por esta humanidade e o unico testemunho da sua al ta  
antiquidade é exactamente esta completa dissoluçâo, esta fra- 
gmeritaqão total de tiido quanto estamos acostumados a saudar, 
como energia vital de  um povo, representada a h i  pela ruina 
absoliita. Nem ao menos o singelo e niodesto musgo qne como 
um symbolo da melancholia cobre as rninas das grandezas an- 
tigas romanas e germauicas se est.endeii sobre os rvstos daquel- 
la antiguidade sul-americana :-ahi (como por exemplo em Papan- 
t la)  escuras e antigas mattas virgens esconderam debaixo do 
h u n ~ u s  e dos detrictos mortos os moiiumentos dos povos de  h a  
milito desapparecidos e tudo que a mão do homem de  oiitr'ora 
creára está coberto por camadas de uma decomposição incalcu- 
lavel. A propria raça que desde tempos immemoriaes se  sal- 
vara deste desapparecimeiito, traz agora, ria sua infantil  velhi- 
ce, o cunho de urr;a degeneração continuada por millennios. 

Fo i  eiil tal estado que os descobridores do Brazil os en- 
contraram. Pasmados da rudeza selvagem, quasi animal, destes 
autocEtones maculados pelo peccatum nefnnclz~m e pela ant,ro- 
pophagia, quasi duvidaram que fossem homens que tinham en- 
contrado (5) e, por isso, nao é de admirar que  elles, não pre- 
parados para um tal especraculo e não acostumados A critica 
das ii~vestigac;ões, deixassem de deslindar os fios emmaranhados 
que conduzem ti historia daquella gente. Em vez disso rece- 
beram ideias certamente erroneas que espalharam e que de  
modo rienhum correspondem a verdade em relaqão á vida, 
ao ser e as particularidades etlinicas destes indios. E' dcste 
valor, entre outras, a opinião corrente durante muito tempo 
que admittia a indcpendencia de certos povos que apenas eram 
tribiis da extensa nação dos Tqtpis e que  havia um povo pode- 
roso e bravio que denominavam inp,uios, quando é certo que a 
rtalavra Tapzcia n a  l ingua tupi,  primitivamente era a desigiia- 
ção collectiva para todos os povos o u  tribus que não pertenciam 
aos Tupis (6) e significava um inimigo jcc,mo hostis no latim) e 
actiialmente quer dizer o indio livre ainda não civilizado. (7) 

Corno um dos factos mais certos está provado que os Tupis 
(ou Ttipinat~ibásj encontrados pelos portuguezes, estavam domi- 
ciliados em qiikisi todo o littoral e naquella época ainda foirna- 
vairi u m  povo riilmeroso e forte, apenas fragmentado em muitas / hordas e subhordas que se guerreavam reciprocamente ma 
no essaiivial os iiirsmos costumes e a mesma lingua apenas ma- 
tizada em diveisos dialectos. Provavelmente originarias das re- 
giões dos rios de Parnguay e I A a  Plata espzlharam-se para o norte 
e nordeste até Amazorias e margens do oceano. Isso! porém não 
quer  dizer que só elles occiipavam todo este territorio, fixaraui- 
se  por entre trihus estranhas, resultando d'ahi que certas palavras 
da sua lingua pas?aram para a de seus visinhos. (8) 



A lingua dos Tupis, por causa da sua distribuição tão ge- 
ral, tornou-se o veliiculo para as relações entre os europeiis e 
os indios. Empregada de preferencia pelos missionarios elles a 
desenvolveram e especialmente no Parasuay e 110 sul do Bra- 
zil, tornou.se ella a lingua Guaruny ou dialecto mais puro e 
sonoro, ao passo que no resto do Brazil permaneceu como f i p i  
ou Lingtla Geral. Esta ultiriia conservou->e até agora sómente 
nas provincias de Para e Rio Negro onde serve não sómeate 
para as communicaçôes entrq as outra raqas e os indios mansos, 
(9) como constitue tambem a uriião destes entre si e para as 
relações com os indios livres, entre os quaes não é raro propa- 
gar-se. 

Deve-se considerar porém os Twpis coino o povo predomi- 
nante entre os autochtones do Brazil. Em relação a grande 
distribuição da sua lingua que se perpetuou por todo o Brazil 
nos nomes de numerosas localidades, podem elles ser compara- 
dos corri o povo Cariha (Caoibes, Cal-iná, Calina, Cali~zago) (10) 
no nordeste da America do Si11 e com aquellas hordas no PerÚ 
superior e Chiiquisaca que fallam a lirigua Ai:nará. Mas assim 
como aquelles indios no Yerú que prirnitivaniente serviam-se da 
lingua Quichilá., perderam a sua indrpendencia pela mittura 
com os hespanhóes, tambem não se encontram mais Tupis puros 
nas partes cultivadas do Brazil. Os chamados iiidios do littoral 
que ora sós, era em comriiunidades habitam desde Espirito San- 
to até Par i ,  são quasi exclilsivarcente descendentes dos antigos 
Tupi7zarnbds, porém, pela maior parte esqueceram n siia lingua. 
Sómente bem no centro do Brazil, entre os galhos principaes 
do rio Tapajós, sem coiitacto com ns europeus e nuncaviaitados 
pelr s viajantes, ainda vivern os Apiacrís e Cahahycns, como res- 
tos de um povo outr'ora fort,e e de larga distribuição. 

Estainos, pois, no caso singular em que as nossas descri- 
pções das relações juridicas entre os autoel~toues do Brazil, no 
que respeita ao povo principal deste paiz, obrigam-nos n voltar 
até as narrações dos tempos anteriores. O que podemos apre- 
sentar de observação propria, relaciona-se especialmente com 
outras tribus e hordas no estado livre e cuja origem ou paren- 
tesco são totalmente desconhecidos ou, pelo nienos, em inuitos 
casos bastante diividr;sos. Eeina, comtudo, no modo de vida, 
costumes e horizonte intellectual de toda a gente da raça ver- 
melha, uma carrespondencia tão grande que, apezar de srrem as 
observações feitas por entre tribus isoladas, esperamos, que a 
nossa exposição tenha apanhado os traços mais geraes e com- 
muns da vida intellectual da humanidade americana, si é que, 
de algum modo, conseguirmoe dar conta da ta rda .  

Actualrnente nenhum povo existe tão numeroso nem occu- 
pando tamanha extensão no Brazil como antigamente os Tupis. 
Notavel é tambem que as fortes tribus de agora que merecem 
o nome de povo ou de naqão, são encontradas no sul ou no 



centro deste paie. Assim moiam ::o Paraguay os G~/aycurzís  
(Mbn!lns-ho7ne7zs ?) denominados pelos brazileiros «os ca\~allciros », 
calculados em 12.000;  em Goynz os Caiupós e Clzere7ztes, cada 
uma com cerca cle 8 000 indi-\riduc,s e nas margens de  Talmjoz 
os ~lfizche's com 1 6 . 0 0 0  e os M Z L I L ~ T Z ~ C Z ~ S  ~ o n i  18.000.  Ao norte 
do rio Arnazonas encontra-se um estraordioario numero de  pe- 
quenas hordas e tribus com os mais differeiites nomes, como s i  
aqui por migrações ainda mais frequentes, guerras e outras ca- 
tastiophes, os povos primitivos tivessem desapparecido, dissol- 
vendo-se e fragmentando-se em grupos pequelios e fracos. Alli 
povos Lia qiie compõe-se de uma b ó  OLI 1>0ucas familias, com1)le- 
tamentc.i isoladas de todas as re1ai;ões com os vizinhos, vivendo 
escondidas na escuridão das mattas virgens d'oilde s&o e ~ p e l l i d a s  
só por causas exteriores e ftilando uma l ingua paiiperrima e 
atrophiadn. E' esse o quadro contristador do estado desgraçado 
em qiie o homein, sob o peso da  inaldição da siia existeiicia, 
parece evitar os seus irmãos, para fugir de si proprio. 

AS triblis litimerosas dividem-se rrn hordas e fainilias; es- 
tas consideram-se entcio como cominuiiidades est.reitainente unidas. 
E' e ~ i d e i l t e  que muitas destas separaqões têm por base e cara- 
cter de parentesco, outras, porêm adoptanl as  relaçBes sociaes. 
Certos nomes destes grupos humanos s3o patronymicos que de  
conformidade com a tenacidade propria dos selvagens americanos 
fornm continuamente herdados de paes oii dc chefes (11) durante 
muitas gerações; outros provêm de  qualidades phyoicas ou de  
defeitos (p. es .  de orelhas alongadas, como nas hordas dos Caia- 
pós, membros adelgndos, dos C:-nns etc.) ou do logar on, final- 
mente, escolhidos arbitrariamente e iiicoriscientemente traiisniit- 
tidos e co~~servados  pelos descendentes. Tambem os colonos 
designaram militas tiibus por taes caracteres como p. ex. ore- 
lhudos, coroados, botocudos. Deste modo distingiiein-se 'i fnmiias 
dos Guaycurhs n a  margeili oriental do Paragay e assim os indios 
das tribns dos Gés, Crcins e Hzis na  provincia de lfnranhão, 
antepunham estas palavras aos nomes principaes, para designarem 
a horda. Uma secção dos Waiiáos no rio Negro superior cha- 
ma-se Ore ou Eré-Jfamíos isto é, ilialzcios ligitimos. 

Pela estatura, pela l~hysionomia e eapecialmente pelo g r i o  
de coloração epidermica de  taes hordas, mesmo quando resi- 
dem distantes, pode-se notar lima certa semelhança de fnmi- 
lia. Taes grupos parece= egectivamente mais ligados por cansa 
deste parentesco, porque guerream-se menos do que é habitual 
entre  outros grupos formados de  membros mais diferentrs,  inui- 
tas vezes at6 de tribus diversas e com nomes que cra s- ito esco- 
lhidos pelo fundador ou  chefe do grupo, ora arbitrariamente 
derivados de certos animaes ou plantas. Desta categoria sno as  
duas hordas dos dfirnizhas que habitam o Yupurtl. superior e que 
differem na lingna, os indios Pnssnro Grn?rde e os Cob7.a~. E 
é deste modo que a tribii dos Uni7zuvzns, j& pobre em pessoal, 



se fragmentou em varias familias, adoptando nomes de diversas 
palmeiras, de onça etc. (11). 

Em geral concordam todos os membros de uma tribu em 
usar certos ornamentos oii insignias que lhes servem de distiii- 
ctivo, escolhendo para isso as diversas especies de ornatos de 
pennas na  cabeça, discos de madeira, palhas, pedras, cyliridros 
de resiila e conchas que trazem nas orelhas, nas narinas e nos 
beiços e, sobretudo, as tatuagens (13) que com o maior cuidado 
praticam no rosto e em todo o corpo, desde a infancia, de con- 
formidade com o costume dos parentes e sempre com a mesma 
regularidade. Talvez nâo seja inexacta a minha opinião ji 
externada (14) de que taes distirictivos nacioniles sirvam ao mesino 
tempo de sigilaes permaneiltes principalmente para reconhe- 
cerem-se de lorige como amigos ou iriimigr,~. 

O que, porem de modo especial estabelece e regula a fórma 
das relações reciprocas entre os diversos p ~ v o s ,  tribus ou hordas, 
é a lingua. Uma lingiia cominum ou pelo menos identica, ge- 
ralmente irmana esta gente bruta e apesar de que, não raras 
vezes se giierream, taes brigas, todavia, são transitorias, ao passo 
que outras tribue, cuja lingua nenhum parentesco apresentam, 
são inimigas permanentes, em eterna perseguição reciproca. 
Uma inimizade constante e hereditaria entre certas tribus est& 
intimamente ligada com o seu nacionalisino. Pedindo a um sel- 
vagem o nome da sua tribii, elle quasi sempre e sem disso ser 
interpellado, dá tambem o nome da tribu que é sua inimiga 
mortal. Assim cada# Mu~zd~eicU entende como inteiramente na- 
tural, at4 como dever sagrado para com o seu povo, de perse- 
guir por toda a parte o pobre e fraco Ynre~~tinti,n, cortar-lhe a 
cabeça e mumifical-a para figurar corno um tropheu horrivel. 
Desta forma qnasi toda a tribu tem um inimigo declarado e 
ambos se consideram reciprocamente proscritos. 

A conservação do sentimento Le uma origem identica ou 
appareiltada, por meio de uma lingiia igual oii parecida, arma 
as partes de um povo ou de uma tribu contra os inimigos com- 
muns. Ao mesmo tempo e de diversos logares, organizam-se 
os ataques contra o inimigo, segiindo certas convenções e au- 
xilio mutuo. A inclinação innata para a caça e para a guerra, 
o sentimento vingativo facilmente despertado e a poderosa 
força da ambição, unem-se para conduzir toda iiina communi- 
dade a uma expedição armada e nenhum homem valido, de 
livre vontade, se exime de acompanhar taes empresas guerreiras. 
As relac;õed mantidas entre as tribus de iim e mesmo povo ou 
entre as hordas da mesma tribu, representam, pois, uma tacita 
alliança offensiva e defensiva. Taes allianças, porem, não limi- 
tam-ae aos individuos da mesma tribu ou povo, varias circum- 
stancias determinam não só a união entre communidades diffe- 
rentes mas causam tambem fragmentação entre outras, gene. 
ricamente apparentadas; assim, por exemplo, parecem quasi que 



expulsos de toda e q u a l ~ u e r  communidade os i l furus que habi- 
tam as margens do Madeira e do Soiiinões de  onde, como ciganos, 
emprehendein rxpedições de roubo e d e  latrocinio. Desprezados 
e perseguidos por todas as  out,ras tribus, são elles talvez os 
pobres rertos de um povo outr'ora forte e poderoso que em 
expiação das crueldades e roubos praticados sem distincção 
alguma, por guerras sem tregnas dos visinhos, perdeu o domi- 
cilio fixo e fragmentou-se completamente. E m  condiçôes intei- 
ramente coritrarias appsrecern outros povos poderoso* que, como 
os ~~~~~~~~~ús e os & f z i ? l d ~ t ~ c ? i ~ ,  ganharam a hegernonia entre  
os visinhos ; acomodam a s  brigas entre  os fracos e são os garan- 
tidores da paz ; solicita-sel-hes a aliianqa, e por nieio de convites 
i s  festas e por presentes offerecidos aos chefes, procura-€e obter 
a sua protecção. E m  outros  tempo^ as  tribus de origem eãraiba 
tinham alcariçado igual supremacia sobre os iridios do Rio Branco, 
Rio Negro e Solimões que guerreavam, priricipalmente para fazer 
escravos, e ainda hoje nota-se grande mêdo por certas hordas 
carnibas que se fixaram entre  outros povos que habitam os aflu- 
entes do So!imões (15). 

Os vestigios de allianças baseadas €obre o direito das 
gentes, siio rriuito insignificantes, acsim como relaçòes c.om- 
merciaes de povo a povo, de caracter publico. E' verdade q u e  
muitos objectos passam de mão em mão a té  distancias grandes, 
porem, estas rela,ções de permuta de certos objectos fabr~cados 
por uma outra horda, nunca s,io iiepocios da coiiimunidade. Só  in- 
dividiios deterrniiiados, especialmente os chefes, que a par d a  
influencia maior unem mais exprriencia, eLperteza e actividade, 
sustentam tal commercio Assim encontramos n(1 Rio Tapajós 
um chefe dos illnuhés que queria barganhar arcos de madeira 
vermelha e pasta de guarariá para bebida contra ornamentos d e  
peniias dos Iilundruczis. O vellio Jwi- tabóca que mostrou-me 
a fabricaç80 do veneno das flechas (16), negociava corn este 
artigo entre os povos amigos que moravani mais para o sul, 
onde a influencia da civilieaç80 européa já se manifesta, a tribu 
se congrega para commerciar sob a direcçko do chefe;  assim os 
chefe8 d. s A41~~t~d~.z~cz2s 0 dos ililauhés vendem farinha de man- 
dioca R salsa~:arrilha, produzidas pela communidade inteira, aos 
negociantes de Santarém e Obidos. 

A silbmissão dos mais fracos, mais covardes e mais pregui- 
ÇOEOS, debaixo de u m  individuo que se lhes avantaja em força 
phyçica e intelligencia, esta bem arraigada no caracter humano. 
E é nisso só que se baseam a importancia e a posição de um 
chefe entre  os autochtones braz!leiros; somente as qualidades 
pessoaes elevam (17) a chefe ou  director da horda, da  tribu. 

Costuma-SF! geralmente dar o iionle de Caciqtie aos chefes 
d e  todos os sel\rageiis nmeric:anos, ligando a este nome a idka d e  
um deapota poderoso que, sem restricção alguma, dispõe da vida 
e d a  propriedade de seus companheiros da tribu, que determina 



e dirige tudo que a ella diz respeito. Mas os conquistadores 
hespanhoes não podiam dar  a essa denominação tal sentido, em 
relação aos chefes dos mexicanos, eni cuja l ingua a palavra Ca- 
cique quer dizer « O Senhor >, e umbora alli tivessem encontrado 
uma monarchia ~ s s e n t e  sobre as  coluninas de uma aristocracia, 
porque certamente os chefes de cada uma dessa- hordas não go- 
zavam de uma antoridade tão firmada, nem poderio tão extenso. 
Com esses caciques dos mexicanos. os Cz~racas dos antigos pe- 
ruanos estavam em mesmo plano. Estes governavam as diversas 
hordas e tribus que tinham sido ~ub~jugadas  pelos Incas, ao prin- 
cipiq, exclusivamente como os chefes nas Antilhas e no Brazil 
governavam os seus povos. 

S6mente depois de um desenvolvimento maior do poder so- 
berano da famiiia dos Incas, aquelle Curaca tornou-se um grande 
do rrino e sendo da familia do governador Inca, assumiu a qua- 
lidade de chefe de horda. Muito freqtientemente tem-se exag- 
gerado a natureza das relações sociaes entre  os autochtories 
americanos, por tel-as comparado com muitas das instituições 
dos mexicanos, q u e  talvez fossem introduzidas posteriormente pelos 
conquist,adores (1 9) 

Ent re  os autochtones brazileiros, a distinção e o poder dos 
chefes estavam em gráo inferior, fundamentada por circnmstaii- 
cias transitorias, e pessoaes. Os ch9fes dos tupis chamavam-se 
Tupixaba (contrahido em Tuxana,  tambein ~Worubixaba) e assim 
são denominados ainda hoje ; em p'trtuguez se chamam Principal 
ou  Capitno. 

Força physica, agilidade, coragem, sagacidade e principal- 
mente a ambição, tão rara entre os indios que não se dão ao 
trabalho de rpensar pelos outros para os guiar  OU cornrnandar, 
são as  qualidades que constituem o chefe. Urn dos mais antigos 
e curiosos docume~itos sobre a geographia e e t h n o g r a ~ h i n  do 
Braeil (20), afirma a respeito dos Ttrpi~zambás que elles, após a 
morte de um chefe, escolhiam novo chefe considerando especial- 
mente a familia do fsllecido. Os Macamecrans, rio norte de 
Goyaz. com cerca de 3 mil individuns, assevera-se 121), tinliam 
um chefe hereditario e mais 7 chefes de euerra., provavelinerite 
commandantes das diversas communidades. E m  geral, pordm, 
informaram-me, taes escolhas se  fazem sem ceremonias e sem 
considerar a familia do morto. Parece-me que o chefe deve 
essa sua al ta  posição entre  os seuç compariheiros, tanto á força 
e o valor da sua persorialidade, como á escolha por parte da  
cominnnidade. A imbicilidade e a indolencia da turba fazem- 
n a  submet,ter-se á maior intelligencia e actividade de um indi- 
viduo. E m  taes circumat,aiicias 6 natural que a dist.incção de 
chefe seja antes a conseqiiericia de uma convenção tacita, do 
que  por accordo. El le  não se sujeita a deveres (22) determina- 
d o ~  e os outros em sua sujeição, não lhe conferem u m  grau  de- 
finitivo de  soberania. 



Alem disso os serviços dos chefes em tempo de paz s50 
limitados a poucos serviços ~ ~ ~ b l i c o s  E l le  ouve-as, aliás, raris- 
simas queixas de  partes em briga, jul.ga-as como bem llie pa- 
rece, geralmente de accordo com o feiticeiro, e inedico (Pizgé) ; 
p e s i d e  i 3  conferencias d : ~  coiiiiniinidade ; regula as  relações com 
na trib xs vizinhas ciijos einissnrios de pref~rer icia  se lio.;pedam 
com elle ; fixam alliailças com elles ; trata da caça em commuin 
etc .  No cnso da  commui~idade j i  estar em relaçno com OS nego. 
ciarites brazileiros é elle, conio o mais esperto e experiente, quasi 
sempre r, intermedi:lrio, que fecha o negocio, fornece c recebe OS 

artigos de permuta, abastece os emissarios com ma~-itirnentos, dá 
escolta de segurança quando devem atravessar todo o territorio 
d a  sua soberania e cuida no tiansporte de suas mercadoria (23). 

O g r i u  da sua auctoridnde, eiil todos estes casos, diverge 
bastante conforme as  suas qiialidacies pessoaes, todavia, h a  em 
geral uma grande subiniss50 a todas as  opinões e desejos desta 
personagem. A's vezes tem elle f,imilia nuiileiosa, ou outros 
amigos valentes ,Z sua disposição para fazer cumprir a3 suas or- 
dens, e,  como alem da indolencia innata  desta gente,  tambe~il h a  
o inedo, reiii:~ elle i descriç8o e com u m  poder que seria iilsup- 
portavel, s i  a sua ambiç&o ou inariia do poder o impellisse a 
grandes excessos coritia os seus pntricios. Onde jâ existem 
relações coiil os braiicos, o espirito empiehendedor de taes chefes 
tornados dictadores, 6 aproveitado principalmente para caçadas 
hunianas, porque a venda de escravos coiiqiiistados e uma fonte , 
de  enriquecimento. Quasi por toda a parte nas provincias do 
interior, onde ainda moram nuinerosns hordas de  indios, floresce 
este vergonhoso coilimercio de  carne humana, sendo iiin dos 
priilcipaes motivos do rapido decresciineiito do p o v ~  indio. 

P a r a  a propria tribu o chefe dictador torna-se um flagello 
si elle, preso ao vicio da  polygamin, sem respeito pelo direito, 
transforma a sua cabana em harem. Este  caso, porem, é bas- 
tante  raro por causa do temperamento iner te  do indio. No Rio 
Negro contaram-me niiiitas histerias das crueldades do l?~pixnba 
Coc?ci, dos indios Mn~zdos, no curso superior deste rio. Es te  
chefe não se  contentava com o rapto dns mulheres dos seus 
coml~anlieiros : tendo saciado nellns os setis instinctos, engorda- 
va-as e coriiia-as. Taes excessos de  poder, o chefe miiitas vezes 
pafia com rt morte, porque o ciiinie e o espirito de vingaiiça, são 
poderosos niotoras para o indio americano, talvez a te  as  uiiicas 
emeções da siia alma enibotada, capazes d e  o arrancar do seu  
entorpecimento indolente. 

Onde O chefe possue escravos ou fnmilia niiinero;a, pbde 
elle, com este  contingente, entregar-se a tima lavoura mais ex- 
tensa do que é costume. Assim nâo lhe  faltam alimentos e 
esta opulencin permanoiite contribue muito para conservar-lhe a 
estima dos seus siibditos. Qn:isi sempre tein elle alguns hospe- 
des e na sua grande cabana, ou rio quintal,  o esl~aço que a 



circunda, realizam-se a maior parte da; orgias e mais reuniões 
da corninunida.de. AS suas mulheres e escravos trazeni as  be- 
bidas e coinidas e serrem aos liospedes, frtzeiiclo elle proprio as 
honras da casa. Llssiin encontrei os costumes, durante a deino- 
ra por umas semanas n a  cabana do chefe dos ilfira~zhas, cnni- 
baes do Y u p u r i  superior. E' verdade que alli não reinavam u 
civilisaçzo e a moral hellenicas, pnrêin, muito lembrava-me da 
siinl~licidade natural do Inr dos lieróes hoinericos. 

A gravidade tncitiiriia do chefe doquelles ilfii.nn7~n.s não o 
perinittia de i~iastrar-se co111 as irisigiiias da  sua dignidade du- 
ran te  as festas, ás qnaes chegavam velhos e moços ornados de 
varios enfeites para assistirem ás  danças e aos banquetes. E m  
outras occctsiões, porêrn, appzreceni os chefes enfeitados de  ri- 
cos nrnaineiitos de penas ao redor da cabeça, nos hoinbros e nas 
virilhas (Arnp?/aba) ,  pintados de vermelho e com armas bella- 
mente csculpiclas i ~ a  mão (24). 0 s  chefes dos indios Gcz em- 
punham um maclindo de p d r a  de cabo curto como distiuctivo 
da  sua liosiç&o. Os chefes ~+I~iiadrriczis tem um sceptro de  pen. 
nau fabricado com milita ar te  e os l'c~pixabns das trihns Tupy  
parecrri t e r  como emblema de sua cathegori:~ a Tucacnba, uma 
grande taqiiara. Foi  por isso que o ministro Pombal, para agra-  
dar  os chefes indios subjugados e reunidos cm aldeias, fez dis- 
tribuir entre  elles bengalas de junco com grande castão e bor- 
las. E u  ainda as  alcancei nas inãos d e  alguns priocipaes que,  
juntamente oom casacas fora da moda e cabelleiras, offereciam 
um espectaculo ridiculo. Que os chefes de certas tribus selvagens 
cortavam os sens cabellos em coróa e deixavam crescer as  unhas, 
conta-nos um auctor antigo (23). 

O dever do chefe é convocar reuniões para discutir os ne- 
g o c i o ~  publicas. Ent re  os descendentes dos antigos G'oiatacazes, 
os Coroados, que moram no limite entre  Minas e Rio de  Ja- 
rieiro, faz-se hoje a coi~vocaçZo por meio de urna busina (Bord) 
feita de um chifre e entre  os C'aiapòs e Botucudos ( 2 6 )  por um 
instrumento similhailte feito da caiida:do grande ariiladillo ( tn th);  
en t re  os C~.ans por bujinas fabricadas de pu:.ungas; en t re  os 
.Mu1zdruc.2~s por um iiistrumento de  tnquara e entre  os Mirani~ns 
e outros povos ao nort'e do Amazonas, por tambores de  madeira 
(Uapy) (27) que, tocados de differentes modos, como u m  telegra- 
pho scustico espalham as noticias. 

A's rnais das vezes estas reuniõeq se effectiiam de noite. 
Cada chefe de  familia tem o direito de assistil-as, (28) appare- 
cendo em geral  só os iiiais velhos. Noços nunca l i  vi, porkm 
muitas vezes meninos e crianças que importunamente se  moviam 
entre  os oradores, sendo supportados com uma paciencia que 
admira ao europeu. Antes de comeqar a discussão ouve-se iim 
murmurio oii conversa baixa entre  a inultidào quieta. Todos 
ah i  fallam de um modo rnonotoiio e ao mesmo tempo sem se 
importarem si alguein lhes ouve ou não. Unicamente o pngd 



ou um ou outro que quer fazer partido, se move com alguma 
vivacidade, conversando. Logo que o chefe apparece - e raras 
vezes elle se faz esperar-a teuniao fica silenciosa. Em geral 
de pé, ou sentados sobre os calcanhares, formam um circulo ao 
redor do chefe. Os que vêm de longe tem as armas na mão 
ou encostam-nas a parede. Si  a reunião é pouco numerosa, ef- 
fectna-se ella, sem distincção, nas rêdes da grande cabana e a 
discussão tem logar nesta posiçã.0 indolente. 

Confortne ouvi durante a mirilia estada entra os Puris e 
Jlirallhn~, o assumpto de taes conferencias eram os seguintes : 
tempo e logar de caçadas em commum (de passaros migratorios) 
e pescarias ; participação rm expedição para colher salsaparrilhn 
ou ca,pturar tartarugas ; venda de rêdes de dormir; ferimento de 
companheiros e a necessidade de satisfaçâo. Tambem discutem-se 
nessas reuniões as expedições guerreiras ou ataques para vingar 
derrotas ou capturar prisioneiros; mas, com accôzdo prévio de 
cada um. 

O chef.3 expõe o assumpto e deixa cada um fallar a seu 
turno, raras vexes interrompem o orador, e a conferencia tem um 
caracter de calma, paciencia e sangue frio incomprehrnsiveis ao 
europeu. parecem examinar o assumpto de todos os lados e como 
o indio não hesita. eun mudar de opinião, a deliberação é quasi 
sempre unamime. Uma simples palavra como : e estã bom B, ou 
t acoritecerA» etc., da bocca de todos, niiiitas vezes com tran- 
sposição das palavras e repetição emphatica, traduz o consenti- 
mento geral. E' sabido que nas reuniões de indios Norte- 
Americanos mantem-se uma fogueira, (29) por8m este costume 
nunca observei entre os sçlvagens brasileiros. 

A execução do que foi deliberado é conferida ao chefe, só 
ou com auxiliares. Urna outra raunilo em que devem dar conta 
do acontecido fica fixada para um dia determinado. Levantada 
a S P S S ~ O  ergue-se o chefe dizendn evamos» ; cada um repete o 
avalnos2 com gravidade e a reunião dissolve-se,. 

Em muitas destas conferencias é inkerdicta a entrada para 
as mulheres que, como em geral se observa, gozam de muito 
poucs, confianqa dos homeriq. Retiram-se para as cabanas pro- 
xirnns onde se occiipam rio preparo das bebidas para a orgia 
que succede a qiiasi todas as reuniões. Enti-e os povos que têm 
eacravoP, são estes prollibidos de testemunhar as conferencias. 

Quando o chefe funcciona como juiz entre iridividuoa ou 
familics, o que, segundo a nossa opiiiiâo scnntoce mais em causas 
civis do que criminaes, o julgamento é feito na sua cabaria sem 
que os outros habitantes a desoccupem. Ambos os partidos appa- 
recein pessoalmente e em casos importantes, trazem toda a fa- 
milia e parentes. Tambeni o pagé e, as vexes, testemunhas 
trazidas pelos interessados, ahi figuram. Que o juramento exista 
como prova nunca ouvi. Taes julgctmentos são em geral feitos 
á tarde. 



Na guerra, a auctoridade do chefe augmenta ;  ordena então 
com poder absoluto, geralmente de accordo com alguns amigos 
ou com o pagé e é obdecido cegamente;  tendo o direito de vida 
e morte sobre cada um dos sriis giierreiros. Uma v L z  atravrs- 
sandn uma matta em companhia do chefe dos &Iir,-i71,hns e meu 
interprete, deparamos com um esqueleto amarrado a uma figueira; 
rindo-se, disse-me então o indio : estes são os restos de um 
comp:inheiro que mandri matar a flechadas, porque de-obedeceu 
á minha ordem de chamar uma trihu amiga em auxilio contra 
os inimigos vagahundos da tribu U m a z ~ á x .  

S i  varias coinmiinidades se reunem para uma guerra, o com- 
mandante em chefe é eleito ltelos outros chefes, sem consulfarem 
os guerreiros, e si  a eleiçào vacilla entre dois chefes, o durllo 

. decide entre  elles ou, a palavra do pcgP ou, finalmente, a voto 
da communidade. Os Gunycz~rzis em guerra elegem o mais moço 
de  seus chefes e os mais velhi~s o acompanham como conselheiros. 
No d a da saliida, o eleito, asseiitado na  rêde, recebe os guer- 
reiros que, u m  por um, apresenta os seus respeitos á mâe ou . 
educadoura do chefe. Esta ent%o, em voz alta, e com 1:igrimas 
nos olhos, conta todos os grandes feitos dos antepassadc s e instiga 
os guerreiros a imitar-lhes a ant'es morrer do que fugir (30). 

E m  marcha o chefe occupri a frente e peleja nas primeiras 
fileiras A instigação dos outros chefes das hordas alliadas, 
muitas vezes incita-o a praticar os mais heroicos e arriscados 
actos e, nào raras vezes, tio ardor da prlqj>~, o corrimandante 
perde completamente a sua acostumada calma. Sórriente entre  
os Mzr~zdruczis que, aliás, pos-iiem uma constituiqâo niilitiir com- 
plicada, o commandante ern chefe se conserva por detraz dos 
combatentes de onde Ihrs coinrnuiiica as suas ordens por meio 
de  grandes biisinae. Ao contrario de  todos os outros 6 elle 
rodeado pnr nnmerosas mu1hev.e~ que com grande destreza pro- 
curam desviar delle as flechas que contra elle arremessani (31). 
O exercito todo é que determina si haverá perdào ou não, 
passando o chefe a executar a decisão. 

De modo nenhum o chefe Incupleta-se com presentes ou ' 
impostos ; p ó  do saque recebe elle uma parte maior, geral- 
mente de escolha propria. Toda a especie de contrihuição é 
desconhecida entre os indios brasileiros ; não h a  e ~ i t r e  elles do- 
minios. nem fiscaes (32). Si para uma expedição de guerra são 
necessarias maiores quantidades de  mantimentos, cada uma das 
familias contribue em relayão ao numero de  seus membros guer- 
reiros ou mesmo conforme a boa vontade. Sendo a exped ção 
para logar muito distante e não havendo quantid:,de sufficiente 
de  provisões d e  bocca, a commutiidade toda reune-fie para p w p -  
ra r  um terreno para o plantio, especialmente da  mandioca Estas  
culturas em commum entre  os selvagens brasileiros, é o unico. 
onus que em relação a serviços para o bem geral  póde ser com- 
parado com o trabalho do vassallo europeu antigo (33). 



E m  muitas tribus eertoa individnos lia que,  apesar de va- 
lidos, 1150 sno obrigados a acompaiihar os oiitros á guerra. Es te  
facto 6 evidentemente urr, vestigio de privilegios hereditarios 
entre estes povos. Os ecicravos aqui  como entre  os antigo-, nRo 
são considerados digiios de trazer armas e, lias tribus em que os 
prisioneiros de guerra são misti~rados entre  05 outros e perrnit- 
tidos de procrear, desenvolve se desta fórma nma casta de pente 
escrava e particularmente infeiior. O Gunyczsrlis, iMundrtschs e 
L1.4nuhés, assim como os Botucc~dor (34) no Braeil oriental, raras 
vezes coiicsdem a vida a seus prisioneiros m a ~ c u l i i ~ o s  adultos. 
As crianças, ao contrario, levam comsigo para serem educadas 
por sua3 miillieres. ti casta de escravos (35) assim formada, 6 
bem tratada pelos Guaycut-ús; 6 coilsiderada como peitencente 
it familia e toma parte  em todos os negocios e todas as festas 
da casa. Mas, npezar desta bemievolencia, é t ida como rehaixa- 
mento a união de um homem livre com uma escrava (36). Os 
escravos que vi entre os illz~7adrucLis e M ~ Z L J L ~ S  n i ~ o  tinharn li- 
cença para tatiiagens como os szus vencedorca e senhores, nem 
para trazer ornatos equaes. Táo pooco podixn~ conservar os or- 
natos e distinctivos da sua propria tribu (37 ) .  Ent re  outras tri- 
bils, como nos nurnerosos e g u e r i e i r o ~  Tin~b!ji-as de  MaranhZo os 
prisioiieiros d e  guerra SHO escravis.idos, por6n1, não são tratados 
com tanta differença. 

Os Gl~nycurzis, além disso, dis t ingi i~ni  no seu povo ainda 
duas categorias (ou castas?): ou guerreiros livies e os nobres 
(38). Estes ultimos sdo deiloniinados ccpitües pelos portngiie7es 
e as  suas mulheres são tratadas d e  cloian, por europén. 
Estas familias mais nobres e mais poderosas conservam coin 
ciume uma especie de primazia entre  o povo, principalmente 
pelo casamento de seus membros eiitre si, todavia, n i o  s5o pro- 
hibidas as  uniões coin iiidividuos femiriino~ da  catrgorin dos 
guerreiros. E' dos nobres que se elegem os chefes. 

Ent re  os Ll.2irnnhas, ~nilsz~nzcis, J I L T ~ S ,  PLZSS~S e ou t r i :~  tri- 
bus no Ynpurá, que tambem escravisarn os sciis prisionniros, 
tratani-se menos humanamente as crianças. Como ahi  iião existe 
um despotismo individual, tainbem não prevalem a observação 
geral de que a sorte dos escravo3 eiitre povos de  govrrno des- 
potico se.ja relativamente melhor. As iniilheres nprisionadas s e  
tornam muitas vezes concubiuas dos vriicedores mas, apezai  
disso, vivem os escravos alli  lia maior miseria, condeiuundos a 
todos os trabalhos a que são forçado3 por meio d~ pancadas e 
cruelmente abandonados quando doentes e fracos. P o r  si mes- 
mos têm de prover as  suas necessidades, ou os habitantes livres 
das cabanas lhes jogam os restos que sobram das refeições. Aqui 
nbo vivem como entre  os Gua?/cz~rris e J f u ~ z d r i ~ c ú s  nas condi- 
ções mais suaves de subordinados protegidos mas, em qualidade 
de escravos despres~dos. Geralmente nno siio aqui,  como alli, 
educados desde a infnncia, rnas de  ordinario, aprisionados já 



adultos e, em occasião opportuila, vendidos aos brancos. A mi- 
seria e a falta de recursos em que observei fniliilias inteiras de 
Jzcris entre os Zi ra~thas ,  teria revoltado os sentimentos dos 
bravos e generosos &lz~?zdrucús, ao passo que em iindti, impres- 
sionava os brutos e bestiaes flfira~zhas. Náo distante deste povo, 
entre o rio de Tupurá e o alto Rio N e g r ~ ,  habita uma tribu 
selvagem, ainda dada antropoplingia, os- Uaupés, que mantêm 
differencas de casta. Distinguem eiitre chefes nobres e plebeus - 
e indicam a casta pelo coiripriinento maior ou riieiior de um cy- 
liiidro furado que cada um traz pendurado no pescoço. R razão 
historica desta divisão talvez seja, como entre Guaycq~rzis, a 
conquista de muitos escravos. Pelo menos os Uaupbs eram outi'- 
ora Lima nação muito guerreira que atacava os visiiihos e os 
escravisava (59). O escravo entre todos estes povos, não 
é, além disso sómente o servo exclusivo do seu dono, por- 
que os seus serviços são reclninadoa pela communidade toda, 
principalmente pe!os habitante., da cabana onde elle se aclia. 
O mesmo costume tinham tambem os aiitigos Lacedemonius (40). 
De miliiumis~ões dos escravos, ein parte nlsuma tive noticia. 

Alem disso, não ha entre os itidios brazileiros circuinstancia 
alguma que restrinja a liberdade individual, especialmente do 
homem: s8  o facto de ter sido preso na guerta, o priva della. 

Nisto differem essencialmente dos negros, ent1.e os quaes 
não sómeilte os prisioneiros de guerra, como tainbem os assassi- 
nos, os adulteros, os feiticeiros, os traidores e os devedores per- 
dem a sua liberdade em paga de seli9 crimes. O poder patrio e 
o predominio do marido sobre n mulher yermittem, é verdade, 
ao indio americano de vender a mulher e os filhos, como mais 
tarde teremos occasião de mencioiiar, portini, isso acontece raras 
vezes, ao contrario do que se observa eiltre os povos africanos, 
onde é facto frequente o pae procrear filhos unicamente para 
servir de mercadoria. 

A Africa, onde em coiiseqiiencia de uma força procreadora 
assombrosa, a vida de cada iim quasi que desnpparece está, além 
disso, em contraste singular com a America, pnupecrima em po- 
piilação e cuja hiinianidade primitiva, no triumpho das forças 
natiiraes brutas, não sómente se acha iiitellectualmeiite depriinida 
e obscurecida, como tambem physicamente desorgailirada e al- 
cançada pela maldiçno da esterilidade. 

Como casta esl)ecial eiitre os Guaycurzis, certamente n8o se 
póde co~isiderar aqiielles homeils que se vestem como mulheres 
e se entregam exclusivamentr a occupações feminin:ts como: fiar, 
xecer, fabricar potes, etc., e que o povn denomina acudinas»,  
isto é castrados (41). Tal  costume, de homens, assiin deformados 
e que pe:a primeira vez foi observado entre 03 indios Sioux e 
outros em Louisiatin, Florida e Yiicatan, torna a apparecer tam- 
bem no sul do B r ~ z i l ,  tã9 longe d'aquellas terras, o que é tanto 
mais curioso, porque a significação e o destino destes sndrogynos, 



constituem um enygma n a  ethnographia americana. Alem disso, 
todas as narrações parecem accórdes em affirmar que os andro- 
gynos entre os indios gosani de pouca estima. Não ha vestigio 
algum, de culto especial ou de qualquer esl~ecie de  confiaria. E', 
por isso, mais provavel que  este costume esteja ligado A enraizada 
corrupção moral dos indios, do que derival-o de uma sr i ta  de  
abnegados e voluntariamente humildes ou, como fez Lafitau, 
reconhecer nelles servidores da eDea syria», si bem que n a  maior 
degeneresce,niia (4%). 

O philantropo, de  bom grado, veria um laço que une mesmo 
esta  humanidade inferior a um mundo espiritii:tl superior, nestes. 
costuines singulares e enygmaticos; porquanto, baseados em certas 
ideias de um ser espiritual, de  um culto e de uma casta d e  
padres que o professam, mas, como actualmente est,a raça vcr- 
melha se nos apresenta, não nós 6 permittido esta consoladora, 
opinião. Todos os fios de  uma ligação en t re  um tal estado espi- 
ritual anterior e o triste presente estão rotos. Os indios não tem 
padres, têm somente feiticeiros que  ao mesmo tempo empregam 
remedios e exorcismos para exercerem influencia sobre a super- 
stição e o medo de phantasrnas do povo bruto. Podemos perfei- 
tamente comparal-os com os Schamanos dos povos norte-asiatic.0~. 
(43) Como aquelles, são estes. além disso, não só feiticeiros, fa- 
bricantes de fetiches, prophetas, explicadores de sonhos, exor- 
cistas, visioriarios e curai id~iros mas, a sua acção tem tambem 
um caracter politico, porquanto excercem infl,iencia sobre as de- 
termiilaçòes dos chefes e da comniunidade rios negocios puhlicos 
e fuiiccionam nas cansas privadas como juizes, ~~i:,>curadores e 
testemunhas, tendo riisso uma autoridade superior a de todos os 
outros. 

Os pagPs de uma tribu parecem formar mais ou menos uma. 
ebpecie de confraria, Effe.ctivamente, têm elles rrm interesse 
commum em conservar o povo n a  maior superstição, para com. 
isso poder chegar á maior distincção, fortuna e influencia. J á  
desde a mocidade destinam-se os pagés a esta conftaria do em- 
buste. Os velhos ladinos incuinbein-se de educar os discipulos,. 
reclusos na maior solidão e de ii~struil-os. O jovem feiticeiro 
habita só no alto de  urna montanha, ao pé de uma cachoeira 
o u  em qualquer outro logar apropriado. Pelo menos apllaren- 
temente (44) jejúa elle durante dois annos at6 que, finalmente 
e debaixo de certas ceremonias, os outros o conduzem como 
pngé á siia horda. D e  volta ahi, procura elle impor-se pelo 
silencio. reclusão com gravidade, penitencia e tratamento char- 
latão lios doentes e, pouco a pouco, adquire assim uma espei:ie 
de confiança. um mixto de medo e de admiração. Seria in- 
exacto admittir que elles são inteiramente hypocritas. São como 
tantns ousres impostores, ertganados pela sua propria >uperstição e 
suppõein-se eEectivamente com poder directo sobre forças occul- 
@s, suas inimigas. Apezar disso não h a  duvida que  a maior 



parte de seus actos são guiados pela ambiçào e pelo egoismo. 
Sabem alliar-se aos chefes que, sendo os mais ladinos e de  
menos i~revenções, acceitam-nos com as suas a tes 

Muitos destes pagés têm entre  as hordas visinhas a fama 
d e  especial santidade. Tanto elles como a sua cabana e mais 
propriedade são respeit~tdori rriesmo n a  guerra e no saque, ao 
passo que outros são tratados como inimigos vulgares. Para o 
pagé, como para o chefe, tudo depeiide da força da sua perso- 
nalidade. O feiticeiro que a Iiorda não mais teme, pode estar 
certo do seu mais ardente odio e perseguiqão que vae a té  a morte. 
O pagé  berize amuletos (ma,deiras e ossos, pedras, pennas, e tc . )  
para arredar a infelicidade da cabana;  estes objectos são su- 
persticiosamerite guardados e adorados. Onde elle funcciona 
e m  qualidade de juiz, interdiz certos obiectos com exorcismos 
diversos, de  modo que o ex-proprietario se convence mais do 
s e u  direiti) sobre elles, ou  perde-o, geralmente a favor do pagé 
o u  de tini seu protector. Incutindo a crença de  feitiçaria, li- 
mita, amplia ou assegura elle muitas vezes a uma communidade 
inteira  a posse de  propriedades, direitos ou faculdades. Assim, 
por exemplo, determina » pagC os limites de certas zonas para 
caça etc.. ou  que uma mulher sobre a qual h a  diverkas pre- 
tenções. deva de ser cedida ou rerebida por quem elle indicar. 
Tambem para  alliancas, guerras ou p z ,  ns pagés aconselham 
com grande aucroridade. Para este fini a.llegam ter  tido appa- 
rições noctnrnas, c,uvido vozes terriveis r u  terem tido conver- 
sas  com fallrcidos etc. A app:irição de  um :inimal como a Jiti- 
rnwaboia, de certa# corujas ou gaviões, os movimentos de cobras 
domesticadas, sâo invocadas como sigiiaes de suas relaqões com 
o s  Feres sobrenaturaes. (45) 

D e  modo similhante, dirertamente o11 por insiniiações e no 
interesse do p g d .  actuam tnrribem as feiticeiras. E', portanto, 
a ideia obscura da  relação das cousas terrestres com uma força 
occulta que as domina-preoccupação a que nunca 6 totalmente 
-extrailho o homem mais bruto - que constitúe o laço com o 
q u e  o astuto pagé fomenta a cegueira indolente de  seus com- 
panheiros. Assim actúa este embusteiro enganando, directamente 
por si ou em connivencia corri o cliefe, allegnndo o mandado de  
u m  mundo de  espiritos superiores, incomprehensiveis, consti- 
tuindo-se legislador, juiz e executor (46). 

Descobrimos o triumpho destas tentativas primitivas de  
uma theocracia, n a  eleição de um pagé pelo vota da  maioria 
d e  seus collegas, para o posto de eremita santo e invulneravel 
que, longe dos homens e no monte mais inaccessivel da regiao, 
habita sem nutrir-se e em communicação ininterrupta com seres 
superiores. Nas margens do Yupurá ouvi falar de u m  destes 
homens milagrosos que os indios mencionavam com toda a ve- 
neração. Diziam que elle morava nas montanhas fulgurantes 
de ouro e d e  prata  ao p6 do rio Uaupé, apenas aco~npanhado 



por um cão que coin seiis latidos o avisava da aproximação dos 
eclipses. O feiticeira então transformava-se em um grande pas- 
saro voando, por entre  os povos até  que, pela volta do brilho 
do sol, elle podia regressar A sua habitação. E' curioso como 
esta lenda lembra as  dos montes de  ouro de Parima e o costume 
dos antigos períianos que, por occaclião dos eclipses, com paii- 
cadas faziam latir os cães (47); assim como das forqas magicas 
que inuitos indios attribúem a p:issaros do genero da aguia (48). 

Quando as magicas e as feitiçarias são praticadas no intuito 
de  molestar ou prejudicar, são consideradas por esta gente feroz 
como as  maiores offensas ao seu estado social. Ameaçam a 
segurança das pessoas e da propriedade dum modo duplamente 
terrivel por terem o poder 1in:rginario d e  praticar o mal por 
meios sobrenaturaes e clandestinnmente. Dahi tainhem o odio 
e a persequiqão, por parte de  todos, áquelle que incorreu ila 
suspeitii de piaticnr sortilegios sem, a o  mesmo tempo, como os 
pagls medicos, produzir um beneficio. Muitas vezes é o pro- 
prio nagé que por meio de castigos inflingidos per ontro conee- 
g u e  livrar-se cie u m  r iv r l  perigoso. Kão sendo feliz no t ra-  
tamento de um doente, attribúe :i culpa disso ao feitiço de u m  
inimigo do enfermo e, não raras vezes acontece, então que os 
parentes do doente se livram do pretendido inimigo, matando-o. 
AlCrn disso 6 o caso apreserirado ao chefe ou a toda a cominu- 
nidade para conferencia. Entre  os selvagens brazilei~os 6 mais 
frequente sacrificar mulheres '49) do que homens a taes ideias 
supersticiosas. O indigitndo culpado C! morto a pancadas ou 
flechado. Nestes costumes os iudios do Brazil não diEerem de 
todos os outros aborigenes americalios e, especialmente dos Cn 
rnibns que são dominados pelas mesinas prevenções (50). 

P o r  inferior que pareça a civilizar,ão dos autochtories bra- 
zileiros por estes traços de seiis costumes em relação ao direito, 
todavia, n%o lhes é desconhecida a idein da propriedade, tanto 
em relação A communidade como ao individiio. O engano cor- 
rente de que  não possíiem propriedade immovel, certamente provem 
da  opiniao errada de  que os selvagens sul-americanos n&o tinham 
lavoura e neiri n exercem ainda, o contrario é que é exacto ; pois 
só conheci povos que possuiam lavoura, por pequena que  
fosse, excepto os vagitbiindos il.í2~rcis, que não tinham domicilio. 
Noinades como os ha  nos esteppes asiaticos, cuja existencia 
depende exclusivamente do seu gado, não existe em toda a 
America do S u l  onde, sem excepção alguma, não se  conhecem 
os lacticiiiios. E m  toda a extensão que as familias de uma horda 
occupain iiuma certa região, é esse territorio coiisiderado pro- 
priedade da  communidade. Esta  ideia está clara e viva n a  alma 
do indio e elle comprehende a propriedado communi como causa 
inteiriça da qual porção alguma póde pertencer a um individuo só. 
P o r  isso elle não concede ao um outro indio da  horda vizinha, 
sinão por mêdo, a licenpa de domiciliar-se neste terreno, apesar de  



considerar o seu ~ a l o r  tão diminuto que, muitas vezes e sem razão 
alguma,  elle o abandciln para, conforme o capricho, i r  habitar 
outro, 110 que tamhem nenhnm dos seus companheiros o impede. 

Es ta  ideia nitida de  uma propriedada determinada da  tribu 
toda, baseia-se principalmeiite n a  necessidade de  possuir uma 
certa região de rnatta para terreno exclusivo de caça porque, 
ao passo que poucos hectares de  terreno cultivado são sufficien- 
tes para proyer 6 subsistencia de uma communidade numerosa, 
a caça move-se em um territorio muito maior. A' vezes esten- 
dem-se tues territorios de caqa a t é  além do terreno occupado 
pela tribu. C s  seus limites são rios, montanhas, rochas, cachoei. 
rns e grandes arvoies;  (50) estes limites baseiam-se ora em 
tradiçòes, ora em verdadeiros tratados. Nas occasiões das de- 
marcações os pagés tambem representam um papel, fazendo toda 
especie de palliaqadas, chocalhando os maracás, commiins a to- 
dos os selvagens americanos, batendo e111 bumbos e soltando fu- 
maqa de grandes cigarros. A's vezes penduram-se cestos, trapos 
ou pedaços de  casca de arvores nos marcos. As incursões nos 
teritorios alheios 6 uma das mais frequentes causas de guerra. 
Cessões veluiitarias são feitas tacitamelite, retirando-se uma tri- 
b n  para deixar entrar outra. 

Pelo que  foi dito, démos a entender  que o se lvagen~,  de 
certo modo, considera como propriedade da tribu o terirrio que 
elle cultiva mas, em sentido restricto torna-se, todavia, immo- 
vel  priiado, tal como acontece com a cabana, sendo estes dois 
immoveis considerados mais como propriedade de  toda a familia 
ou familias que moram nelle, do que propriedade individual ex- 
clusiva. Nisso reconhece-se uma certa similhança dos costun~es 
com os de direito dos antigos gregos e dos antepassados ger- 
manicos (52). Taes bens de raia tambeni são adquiridos só- 
nieute erii cominum e por isso, com mais direito ainda, consi- 
derados propriedade de  todos. Uiiia cn mais familias reunidas 
desbravam um pedaço que cultivam com mandioca, milbo, ba- 
nanas, algodão etc. (53). Sem machados de ferro, as difficulda- 
des são muitas e por isso são taes ciiltivados serr.pre muito pe- 
quenos (nunca v i  uma roça de indios que tivesse extensão maior 
do que o trabalho de um dia). 0 s  trabalhos de Iavonm são 
executados pelas mulheres de uma ou mais familias que habi- 
tam juntos. Emquanto conservam a mesma habitação, conti- 
nuam a lavrar annnalmente o mesmo terreno, porque para des- 
bravar outras porções de matta e abandonar a s  velhas, que  é o 
systema dos colonos americanos, seria muito trabalhoso. Por  es- 
t e  cultivo continuado d ~ r a i i t e  annos, o terreno e os seus pro- 
ductos se tornam propriedade da  familia (54). 0 s  vizinbos re- 
conhecem o direito do ~ropr ie ta r io  sobre ambos, deisando de  
reclama1 o para si, nem se utilizam delle depois da colheita. 
Havendo abundancia de  terrenos sem producç80 e sem valor, 
pode-se dizer que a posse de terrenos é desconhecida pelos in- 



dios e que elle apenas adquire um direito de propriedade su- 
bordinado, ou  de uso-fructo do territorio todo do sua tribu e 
dos co-proprietari s, em virtude do desbravamento parcial da matta. 
Teriamos, !)ortanto, aqui o primeiro esboço de um cdominium 
divisum directo et  u t i l e ~ .  A arqu;sição da  propriedade para 
uso-fructo se rffectúa por tomada de posse directa ou depois de  
abaiidoilo por outro. As ideias do indio sobre este assiimpto 
sâo, aliás, iiiuito pouco claras. Utiliza-se simplesmente do ter- 
reno que occupa, sem enxergar nisso um emprestimo nem u m  
bem heriditario que lhe  fusse conferi30 pela comuriidade toda. 
Todo e qualquer traço ou  vestigio que pudesse leulbrar, mesmo 
de longe, 1s princiopis do systema feudal é, não só aqui  
corno l~rovaveimente na America toda, inteiramente desconhecido. 

Ainda que o conjuncto do systrma administrativo dtts Incas 
no Perú, applicado pelos Curacas, iiistituidos por elles e fisca- 
lisados por pessoa% de  sua familia, A primeira vista apresente 
urna certa siinilhança com as iristituições feudaes, verifica-se, 
todavia, por um exame detido que dellas differe radicalmente mas, 
que pelo successivo dssenvolvimento do poder dos Incas sobre 
numerosas tribus, eguaes em bruteza As brazileiras, era  a unica 
fóriria tie administraçào ali  possivel. 

Raras vuzos ouvi falar entre  os indios brazileiros, de  fur- 
tos de prl ductos agricolas (55), como de  reiibo e de furto e m  
gera l ;  tão pouco encoiitrei cercas ou outros signaes de divisa 
entre as roças. Dos selvagens de Cunzana refere-se (56) que 
elles cercavam as suas roças com uma cordinha de algodâo ou  
com uin cipó collncado a dois pés acima do chão e que com 
~ S F O  estavam plenamente garantidos, porquanto teria sido u m  
alto crime o transpor tal fecho e ,  havia a crença geral de que 
quem rompesse aquelle fio logo morreria : o inesmo é corrente 
entre os iudit.s do Amazonas. Nos Purzis não vi roças inteiras, 
porem, partes das divisas das roças, onde o fecho cahira, cerca. 
das por uma só linha de algodão. 

Na Europa é sómente nas poesias que a beHa princeza 
Crimhilda, em digna1 de soberania suprema, cerca o seu marn- 
vilhoso jardim de  rosas com um fio de seda (57) ; para a pro- 
priedade real, a nossa civilisação necessita de garantias mais 
fortes. Drpois da morte do chefe )3a familia, os bens de raiz 
ficam para ella. Este modo de herança directa não é resultado 
de disposic;ão testamentaria, nem tem por base tratados de he- 
rança mad, exclusivameiite um costume de direito tacito. 

Alkm de taes t r rrrnos cultivados podem as casas ou caba- 
nas ser consideradas bens de raiz entre a maioria dos povos, 
desde que sejam d e  certo tamauho e edificados com certa soli- 
dez. 0 misero iVI7crá, sem teçto nem abrigo, contenta-se muitas 
vezes com uma rêde de embira, extendendo-a entre  duns arvo- 
res frondosas. Ao Patachó satisfaz lima especie de esteira de  
junco e de folhas de palmeira que o abriga contra o sol, o or- 



valho ou a chuva ;  e os Botircvdos não são muito mais exigentes. 
Mas, fóra destes, quasi todas as tribus constróein as suas cabanas 
tão solidas que duram uma porção de  aunos. As cabanas sem 
janellas nos rios Negro e Yapurii, onde se piocura abrigo con- 
t ra  as motucas, são de  barro, muitas vezes de  pedras e trans- 
mittidas por herança de  uma geração á outra. 

Quando varias familias habitam o mesmo edificio, pertence 
a cada uma o logar onde tem aimado a rede e onde accende a 
sua fogueira. Neste logar, geralmente demarcado por postes na  
parede, cada familia trata de seus negocios particulares, sem que 
as outras tomern parte nelles. Sobre o giráu ao pé da parede, 
logo por baixo do tecto, cada familia guaida o que é seu e, 
como o logar da fogueira è essencial para cada familia, o indio 
brazileiro regula o tamaiiho da cabana pelo numero de  fogos 
que dsveiá conter, ta1 como é costulne entre os iiidios norte ameri- 
canos. Estas moradias, e tambem a cabana do chefe onde tem 
logar as  r ~ u n i õ e s ,  são consideiadas propriedades dos moradores, 
embora que  toda a tribu ou várias familias vizinhas ajudaqsem 
para a sua construcção. As portas cornmuns a todos os mora- 
dores são ceriadas durante a no:te ou fechadas por escóras. D e  
dia estão abertas ou, na  ausen .ia dos habitaiitrs, fechadas com 
uma tranca ou uma cordinha de algodão. A prinieira vez que 
encontrei este modo confiante de  fechar as  2ortas nos J u r i s ,  
entrei curioso na  cabana e vi num giráu uma criança morta. 

Mais tarde encontrei muitas cabana. fechadas assim, de forma 
que a sigriificação da cordinha de algodão, como uma especie de 
interdicçâo me parece pouco provavel. E m  geral fecham as 
cabanas unicamente para as  motucas não entrarem. 

Esta  confiança absoluta na  probidade dos vizinhos só en- 
'contramos egual  entre os povos escandiriavos n,, norte da  Europa 
e constitue um brllo traço do cnracter do selvagem americano. 
O seu merecimento não é dirninuido pelo facto de possuir elle 
apenas poucos objectos e de facil acquisição. Armas, ornatos de 
pennas e utensilios d ~ m r s t i c o s  têiil para elle grande valor, pois 
apezar de elle mesmo os fabricar todos, custa-lhe trabalho e 
tempo. d circumstancia, porêm, de que todos estão nas mesmas 
condições para obter o que precisam e que, aqui  não existe como 
nos paizrs civllizadou, ricos e pobres, parece ser o palladio da 
probidade do indio, porque no indio tambem se accende a cubiça 
daquilto cujn posse, sò casualinente e com difticuldade alcança, 
de fórma que  tambem aqui  a occasião faz o ladrão. 

Commettido uni furto, é isso immediatamente communicado 
ao chefe que então, em companhia do pagé ou de  outros conse- 
lheiros, trata de descobrir a crimiuoso. Grandes, porêm, não bão 
os castigos por este delicto. A entrega do objecto, pancadas o u  
a te  um ferimento praticado n o  braço ou n a  coxa, são as  penas 
mais communs, dictadas pelo chefe e immediatamente applicadas . 



E n t r e  os o'utros selvageiis americano-., o furto e o roubo eram 
mais severamente punidos (58). 

Tambem esta gente primitiva conhece diversas especies de  
valores : elles distinguem propriedades que Ihes facultam iitili- 
dade material, de  outras que trazem conisigo por orgulho e que 
lisongeiam n siia vaidade. Eiitre os ~112rnnhns que i~iandei reiinir 
por meio do bumbo yara coinprar delles arnias e ornatos, um 
trazia um collar de  dentes de  onqa, os maiores que eu tenho 
visto. E m  vão offercci-lhe varios macliados, poreni o seu orgu- 
lho resistiu a toda a tentaçno, porque ayuelle tropliéu, de uma 
caqnda arriscada e feliz, o elevara aos olhos de seus companhei- 
ros. E ninguem da sua tribu teria tido a coragem de  lhe  roubar 
este ornato, como na  Europa, ás vezes, s8o roiibadas as irisigiiias 
de  unia distincçâo. Taes objectos de  um valor inteiramente 
est,iinativo, talvez identico ao do « a n i i u l u s ~  da  arrha romana, 
constituein a unica especie de penhor qut, o selvagem e i i t r e g  
,luaxdo se trata de reconhecer lima divida proveriiente d e  pro- 
messa. Assim, ein vez da  sua palavra de honra, penhora elle os 
siffnaes materiaes da siia coragem, tnes como a caveira de uin 
inimigo por elle morto, o seu ornato de dentes de animaes ou 
de gente, ou a pedra que costuma a tmzer  iio beiço (59). 

Antes das relações com os europeus, os objectos mais valio- 
sos que possuiam os autochtoiieç braeileiros, eram talvez a canoa 
difficilmeiltc constriiida com o machado de pedra e a fogo, e o 
veneno para a s  flechas, fabricado com plaiitas que iiBo crescem 
por toda a parte. Depois da iiivnsão e u r o p h ,  os uteiisilios de 
ferro e outros productos da civilização, estimularain as  tentações 
yara o roubo mas, estes objectos europeus aiiida são tão raros e a sua 
1)osse 6 tão precinsa, que a descoberta do furto re ja  simples falta 
do objecto 6 q m s i  senipre inevitavel, e dahi provavelmente a 
pouca frequeiicia do forto entre vizinhos. Outro, poreni, 6 o 
costiime liri ,  guerra quando a propriedade do vencido 6 conduzida 
c,omo presa l e ~ i t i n i n  ou deetruida no calor da  peleja. 

Consideratii-se como ohjectos de propriedade privada : as 
arnias e os ornatos dos homens, os ornatos e as as  roupas das 
mulheres quando as  tiverem. Tudo mais, como rcdes, vasilliamc, 
apparelhos p a r a  o fabrico da farinha etc. constitue propriedade 
da fainilia - bonn ?:ita. Quaiido varias fiirnilias moram lia 
mesma cabana, 6 raro que taes utensilios sirvam ,Z todos, porque 
cada farnllia tem os seus e não precisa da dos outros. Não posso 
porei11 dizer si na lingua h a  on não expressões especiaes para taes 
distincções de propriedade familiar ; parece-me, comtudo, pro- 
vavel que os membros da  familia, especialmente o marido e a 
mulher desimnein os uteiisilios de cada um por meio de certos 

a, pronomes. bomente o marido y i d e  dispor desta especie de pro- 
priedade. 

D e  tudo isso deprehende-se que para a conservação da  
propriedade, a nielhor garantia está na  identidade e similhança 



de todos os objectos e no pouco valor que representem para 
os outros. Rarissiinas vezes o indio deposita na  mão dc chefe 
algum objecto que não lhe  parece em segurança sufficiente ria 
cabaiia, como acontece especialmente em relação a objectos roii- 
bados, principalmente de feiro. Observei um caso destes em 
que o chefe dos Mirnnhns declarou acceitar o depoaito de uni 
machado de ferro-provaveliriente ronbado-com a condição de  
te r  a metade da posse. Ent re  os Coe~.z~izns e os Coisetns 6 cos- 
tume que os chefes nas suas cabanas guardem os ornatos e en- 
feites dos dançarinos, provavelmente por ser em frente destas 
cabalias que as  dalisas c&o mais frequentes. De penhores oii 
de  fianças nenhum vestigio ha  entre  os indios. 

Onde j á  existe algiima civilização h a  producção em quan- 
tidade de certos objectos para negocio. Assim 05 i l ln lrhés  fa- 
bricam arcos de madeira vermelha e pasta de giiarariá. (60) 0 s  
i l lz~ndu~uczis  fazem enfeite3 de pennas e entre  as 111Zrniahn.s as 
mclheres tecem annualineiite iiin numero coilsideravel de  rêdes 
de fibias de palmeiras que são vendidas a t é  aos iiidios de  Su- 
rinam e Essequibo. Varias tribus fazem criaqão de galliiihas e 
fabricam farinha para vender. Todos estes objectos, porém, 
não são vendidos, mas trocados por outros. Nas tribus brazi- 
leiras só se conhece o valor relativo, mas o dixiheiro lhes 
é descoilhecido e onde elles possuem metal, serve este 
sómente para enfeites. No hlexico, no tempo dos Aetecas, as 
favas do cacaoeiro faziam as vezes de moedas (61), tal como os 
cauris ria India e n a  Africa. No rio Amnzanas os indios co- 
lhem taes favas, como colhem salsaparilha, baunilha, cravos 
etc .  para o commercio de  permuta com os brancos mas, a uni- 
dade não representa um valor certo. Esta  ausencia completa 
de toda especie de moeda caracteriza o p á u  de civilização do 
indigenn americano. «Si, diz hlontesquieu, t u  chegares n uni 
povo extranho, podes ficar tranquillo si enxergares uma moeda, 
1;orque estás num paiz civilizado». 

Por  causa dessa falta total de ideias drterminaiites de u m  
valor definido dos objectos, a acquisição de bens ou de  proprie- 
dades é possivel sómente por permuta, visto que c3ml)ra ou OU- 

tros nodos de  adquirir são desconhecidos, e por isso as dadivas 
ou presentes são muito raros e a natureza do indio nada tem 
de generosa. Os seus presentes S ~ O  unicamente de objectos 
secund;~rios. Nas permutas h a  promessas e contractos. A re- 
cusa de  cumprir obrigações contrahidas, muitas vezes dá  lagar 
a queixa perante o chefe. Ent re  os Corôaclos e Camacc~ns f u i  
testemunha das mulheres dirigirem-se ao chefe para rece- 
berem a suo parte da colheita do milho e da  pescaria. Ent re  
iMZrnnhas o chefe teve de  intervir na  br iga entre duas faini- 
lias, das quaes uma reclamava uma parte das ferramentas que 
e u  tinha dado, allegaiido uma divida de rêdes fornecidas á ou- 
t ra .  As réplicas e as  trkplicas dos dois partidos duraram bas- 



tante  e pareciarti cançar muito o juiz, prrkm, chegaram a um 
accôrdo que satisfez a todos. 

.Já mencioriarrios que a acquisição directa de bens de raiz por 
morte ípor testainentrt ou  legado) ah i  i i ã ~ ~  existe. O mesmo 
se da  tarnbem ern relação i propriedade movel, porque o indio 
não cotihece legados nem testamento. Tudo que o pae de fa- 
milia deixa é repartido egualmente entre os parentes. S i  a s  
sua- armas e enfeites não forem depositados sobre o tumulo ou 
enterrados com o cadaver, passam para os filhos (62) e si est,es 
se  separam. formando novas familias, a casa do pae ficaperten- 
cente ao primeiro casado. 

Allm disso nâo encontrei vestigio de  privilegios de pri- 
mogenitura entre  os indios brazileiros, pelo menos em relação 
á prolriedade (63 ) .  Os outros pertences do fallecido não são 
distribuidos egualment,e entre  os herdeiros, em geral paesam 
para os filhos, segundo accôrdo reciproco. A ideia de parentes- 
co talvez 6 entettdida de  modo a auctorizar a herança, mas não 
sei até onde se  extende o parentesco de sangue, communidade 
sexual de  parentesco paterno ou materno. 

O direito sobre a propriedade alheia não se salienta na  
vida rude desta gente.  Provavelmente manifesta-se n a  fórma 
de retenção de  um objecto quando um individuo julgar-se lo- 
grado por outro Tão pouco v i  vestigioe de condições contra- 
ctuaes, comparaveis com as nossas em qualquer das suas fórnias 
(direito de retenção, penhora, t.refereiicia ou revenda, uso-fru- 
cto, servidão etc ) As relaçôes dessa gerite sã» tão restrictas 
e a sua mentalidade t%o simples e fraca que não chegam para 
crear taes condições e ainda iiienns desenvolvel-as em fórma 
de um direito Possuindo cada individuo o pouco que const,i- 
túe  a sua estricta necessidade, o proprio emprestimo de  obje- 
ctos é urna raridade. Os moradores de uma e mesma cabana, 
não se acham mais aproximados do que si fossem v~zinbos.  Ahi  
pertence, o que i á  inencionamos, á conimunidade a utilização 
do escravo. Ent,i.et:into não desconhecem a fórma mais an t iga  
dos contractos Os einprestimos consistem geralmente em ali- 
mentos e, $s vezes, os objectos preciosos são entregues em depo- 
sito 

Quando os s e l ~ a g e n s  do Brazil querem negociar entre  si, 
depositain primeiro as  suas armas num mesmo logar. Sendo 
concluido o negocio, o que se patenteia por certas palavras re- 
petidas por ambos os negociadores, retiram immediatamente e 
a o  mesmo tempo as  armas do logar Constitúe isso claramente 
u m  symbolo de  direito e talvez uma proniessa de amizade e paz 
emquanto negociam. Na  retomada das armas, feita militarmen- 
t e  e como por commando, pareciam-me as  expressões dos con- 
trahentes tradiizir unia gravidade selvagem, como si quizessem 
com isso significar que saberiam obrigar á força o cumprimento 
do negocio e não é esta a unica acçâo symbolica que observei 



entre  os indios. E' a té  provavel que todos os diversos nego- 
cios sejam acompanhados de similhantes acções ou manifesta- 
ções, quando baseadas numa relação com o direito, si Á que os 
symbolos sejam a linguagem juridica da humanidade selvagem. 
Mas como para encontrar e decifrar estes traços longinquos e 
rrieio apagados, seriam necefisarios uma longa estada no meio 
dos indios, conhecimento da sua lingua e uma observação ati- 
lada, pod-rei consignar aqui sómente as poucas manifestações 
d e  synibolismo juridico que, mesmo sem as mencionadas condi- 
ções favoraveis, me foram dadas observar. 

O indio não conhece o juramento (64); assim mesmo reforça 
elle as suas asseveraçòes por meio de  uma acçao ou gesto, por 
exemplo: mergulhando uma mào no cabello (65) ou ci,ll candc- 
a s  sobre a cabeça. 0 s  cabellos desta pente sclvagem constituem 
uma part,e importante do corpo. Ao passo que extirpam os prllos 
d a  cara e do resto do corpo, conservam-nos na  cabeça e os tra- 
tam, amarrando-os, trançando-os ou cortando de  diversos modos. 
O s  Tupinnmbcis e outras tribus parentes deixam crescer os ca- 
bellos em sigiial de lucto e pintam o rosto de preto. Muitas 
outras tribus para mostrar lucto cortam-nos parcialmente ou de 
todo, conio os antigos gregt s e romanos, (66) o que outros só 
praticam com os seus prisioneiros ou escravos. 

Em geral o indio brazileiro considera urna farta cabelleira 
como ornamento e a calvicie (a1iá.s muito rara), é ridicularizada 
como vergonhosa. O cabello é tido, portanto. entre est-s povos 
na  mesma consideraç,?io qiie a barba entre os nossos an t~passados  
que, pelo simples tocar riella ou cortando-a, symbolizavam cer- 
tos  actos juridicos. Quando o indio ergue a rnãc, sobre a caheça 
para reforqar a palavra, equivale ao nosso gesto quando a t1>ten- 
demos para um juraniento, ha  para base deste ~.yrnbolo talvez o 
temor supersticioso do ente  desconhecido que no trovâo e no re- 
lampago paira sobre a sria cabeça. Apesar da profunda irido- 
lentaia desta raça pude sempre observar nos me7is camaradas 
indios um certo receio, mal contido, durantr. as trovoadas (67). 
Para confirmação o indio militas vezes toca na ponta de suas 
armas, tal como fazem os Kalmucos (68) ; ou nos seus collares 
d e  dent*,s humanos ou de ariimaes. 

O indio não usa dar a rnâo em signal de confirmacão. lJara 
cumprimento usam-no com a expressão amigavel «camaradas B, 
ambos imitação d,  s portuguezes. Algumas vezes tambem o h ~ e r -  
ve i  que em signal de  uma deliberação ct.llectiva e para mostrar 
alegria, ou coritetamento, batiam nas mãos com os dedos espa- 
lhados. O beijo, este symbolo elevado do sent iment ,~,  é-lhes 
inteiramente desconhecido. Coino signal de cumprimento amigavel 
e de  hospitalidctde aconteceu-rne a mim (69j, e vi fazer o out,ros, 
que  o dono da cabana esfrega o seu rosto ao do hospede e dizem 
q u e  os Hotu<:~idos cheiram-se reciprocarne~~te as m u i i h ~ c a s  (70). 

U m  symbolo commum a todos os indios no Brazil é que o 



dono de um? cabana, ou si esta tiver mais inquilinos, todos re- 
cebem a visita deitados na  rede. Logo que enxergam algiiern 
dirigindo-se R cabana, correm para se deitarem e muitas vezes o 
faz toda n faniilin, de modo que o recem-chegado é o unico a ficar 
do 116, a t e  Tue se lhe  offereça um logar ao fr,go ou numa rede 
especial que armnni para elle. Nao ha  duvida que  com isso o 
indio quer documentar o seu incoritestavel direito de seiiliorio e 
protector. Este  costiime juridico parece ter  um motivo mixto : 
de  um lado o ~ i iedo  que algiirm pudesse contestar-lhe o seu di- 
reito de yropriedadc e, do outro, benevoleiicencia com que elle 
offecrrece ao hospede a protecçiio da  cabana sob seu rnando. 
Quando o hospede, de ordiiiario por u m  signal tacito, fôr 
convidado a tomar parte n a  refèiçiio e tendo o dono da casa lhe  
ogerecido o seu cigarro acceso, a liospitalidade est8 firmada e 
nunca M quebrada. Si, porêm, O hospede 1180 for recebido assirn 
tem elle tudo a receiar. Acoiitcce muitas vezes que enviados de  
outras tribus siio offendidos nos seus direitos de hospedes, quando 
são meiisageiros de mis  iiovas. 

A rnaioria dos syinbolos de direito que chegaram ao meu 
coilheciinento, parece-me pertencer ao direito internacional destas 
raças e l)odein, ein parte, ser comparados com ide1iticc.s da 
antiguidade claçsica e gerriianica. Ahi pertence tambem o costu- 
me dos Elo?-idn7zos e dos C'nrn~bns de declarar a guerra por fle- 
chas ou lanças arremessadas ao territorio iniinigo, ou finc:lda no 
chão na< divisas. 

O chefe do JZLTZ'S asseveroii-me que na viagem de siia aldeia 
até  os Mirn~zhns em companhia da sua gente, nenhuma liostili- 
dade tinlia e u  yne receiai, porque aquelles viziiilios a j a  t inham 
arrancado as lança= dns divisas»». Repete-se, pois, aqui o nnti- 
quissinio costume da  laiiqa carboiiizada e ensanguentada que os 
romanos arreinessavarn para o territorio inimigo, como declaração 
de guerra. (71). Certamente ta l  declaraçáo não é muito cornniiiin 
entre  os selvageiis cujo cnracter covarde e ardiloso profere at- 
tacar os inimigos desprevenidos. Os guerieiros dos i l I~~~zdrzrcús  
obrigam se a espediçõrs por meio de iim risco que gravam num 
pedaço de madeira enviado pelo chefe d e  cabana eni cabana e 
ilingueni, que por esta forma declarou-se prompto a seguir, 6 
capaz de siibtral-iir-se a este comproinis-o symbolico. Talvez que 
a circulação deste pedaço de  madeira, que lembra a lança cir- 
culante dos escaiidiiiavos e dos escassezes ( 7 2 ) ,  só tenha por fim 
fazer o chefe conhecer o numero de seus guerreiros disponiveis. 
E' o mesmo que o cavaco ([a buchette) (78) que  circ~ilavn en t re  
os Iroquezes e que pelos guerreiros que o acceitavam era en- 
feitado de  pennas, cordões multicores, etc. O cnlzrrnet (74), um 
cachimbo grande de  pedra, enfeitado com peniias c pellos, que 
os selvagens Norte-ninericanos offerecem em sigiial de paz ou 
giierra e nas conferencias passa de bocca em bocca appnrece, 
ainda que menos desenvolvido, tnmbem entre  os indigerias bra- 



xileiros. Nas ~113s reiiiiiões fumam um grande ciqarro que pas- 
sam a todos como syinbolo da paz e da coiifiailça. S j o  acceitar 
o cachimbo offerecido 4, não abmente uma offensz, como uma 
declaração franca de i~iimizade. A's vezes o pngC, acompanhando 
com moliiices, especialmente soltando fumaça e cuspindo para o 
lado, offerece-o á visita, parecendo com isso invocar uma pro- 
tecção para esta vibita ou proceder A sua purificaçzo. Não oiiso, 
poicm, o cliefe dos ilíi~.a~zhas, quando voltava de  uma eripedição 
e com seriedade ceremoniosa offereceu-me um Filices c?c~-iosn- 
Schiznen ynci$cons-quiz com isso praticar u m  symbolisii~o de 
direito reconhecido. 

Quando toda uma coiiimiiiiidade quer offerecer a paz e a 
amizade a u ~ n a  outra, envia-lhe uma cornmiss~o, festivamente 
enfeitada e com armas especialmeizte delicadas que, depois de 
muitas danças e loiigos discursos, deposita lia riião do chefe. Os 
Caia2~ós, Gzcayc?~rús, ~ l f u n d ~ u c l i s  e muilas outias tribus com as 
quaes o governo portugiiez entrou em verdadeiras negociações 
de paz, costnniavam sigiiificar a siia subniissào ao Grande cheje 
(Bea ou Ttipzxnvci-nçú) pela offerta de aicos e flesas ricamente 
escupildos. 

Um symbolo qiie se encontra entre  quasi todo9 os povos 
selvageiis, P jogarem-se os prisioneiros ao p6 do veiicedor, col- 
locado o pé delle sobre suas cabeças, e v i  mulheres e criaiiças 
dos Juv is  testemunhar desta maneira a sua stibmissão an te  a mti- 
lher  do chefe triumphaiite. Os Tupis vencidos sirnificavam a 
submissão arremessando as  suas armas e collocando as  insos na  
cabeça. Ji  fallnmos do modo syinbolico de  garantir o direito 
da propriedade por meio de  um fia de  algodão ao redor do ter- 
reno. Ent re  muitos povos a mudança do nome dos individuos 
e ra  corrente para vaiias occasiões, porêin. não sei si isso 6 ba- 
seado em algum symholismo de direito. Conta-se (75) dos velhos 
1'z~pznninbds que depois de ter  morto uni inimigo, o guerreiro 
que o fez, addiciona mais iiin outro nome (76) e ao mesmo tenipo 
riscs a sua pelle com um dexte afiado e embebe a cisura com 
tinta. Inteiraxiientc simi1ha:ite costume encontramos na  Ame- 
rica do Norte quando um Chiptcny é acceito nas fileiias dos 
guerreiros (77). 

Extremamente curiosas sBo as diversas ceremoriias que acom- 
panham a e m a ~ c i p a ~ ã o  dos moços e talvez que certos svmbolos 
de direito têm-rias servido de base. Principalriieiite a bravura, 
o arrojo, a coragem de  enfrentar dores l)hysicns e odio contra 
os inimigos da tribii, devem ser postos A prova('i8). NOS Pnssks o 
filho do chefe é por elle declarado guerreiro depois de ter-se-lhe 
praticado uma longa ferida no peito com um dentc agudo ou 
com o bico de um gaviao. Esta  ceremoriia lembra o modo pelo 
qual o filho do chefe Carniba ganha a s  suas esporas. O pae 
quebra-lhe n a  cabeça o craiieo de  uma ave de rapina e d&-lhe 
de comer o coraçào do animal dilacrado (79). E' muito restricta 



a série de casos nos quaes o autoclitone brazileiro pódc fazer 
valer os seus direito* contra out,ros que não pertencem a 
familia ; entre  elles, mericioriareinos principalmente os toscos 
vesticios de  um direito venatorio. D e  ordinario, cada caçador 
v a i  só, e a caça morta por elle não é considerada propriedade 
exclusiva delle, mas de toda a familia. Por  isso o caçador não 
se julga obrigado, singo por excepção, de carregar a caqa para 
a casa ; esconde-a no matto e deixa que a mulher, que os velhos 
ou  6s crianças vá  buscal-a. Si varios caçadores se encontram 
quando iima caqa foi morta, é a 6  quem realmente a matou que  
tem direito a ella, porem, muitas vezes um dos outros re- 
cebe uina parte  com a obrigação d e  conduzir o resto para a casa. 
O caçador não póde utilizar-se de armas alheias; especialmente 
os indios que emprezam a sarabatana, afirmam que esta arma 
fica estragada s i  fór utilizada por quem não é seli dono, pelo 
q u e  nunca deixam-na lvvar por outrem. Não raras vezes um 
entope a snrabatn~za do outro para impedir que mate a caça que  
deve ficar para elle . . Caçadas em commum são feitas contra 
animam perigosos como a onça, ou  no intuito de  fazer provisões. 
Principalmente macacos e aves migratorias sáo assim mortos em 
quantidade, preparados e moqueados. A partilha é feita n a  volta 
destas expedições que, 6s vezes, duram semanas e aquelles que 
forneceram o veneno para as  flexas recebem uma parte especial. 
O roubo de  eaqa cahida nos laços é considerado um grande crime 
e a queixa é levada ao chefe. Este, aliás, não tem previlrgio 
cyncget co algum e as caçadas eni commum tem logar em dias 
convencionados, porém, não pasaa além dos limites determinados 
an t r r  as  diversas hordas, como j& temos dito. Ent re  os Botu- 
cudos as infraçções são julgadas pt r meio de duello, com grande 
bordortda e no qual tomam parte varios membros de cada partido 
(80). As pescarias. 5s msja das vezes, são tambem feitas em 
commum e srbre a partilha entendem-se com tant  mais facili- 
dade quanto em geral são muito prodiicrivas. S i  tiverem a fe- 
licidade de  apanhar  um Iamantim, um golphinho ou um grande 
jacaré, qixa~i  todas as  familias da cabana, a té  da aldeia, partici- 
pam desta presa que, a não ser asbim, estragar-se-ia muito antes 
de  ser coilsumida. 

Si voltarmos agora deste pouco desenvolvido d i r ~ i t o  indi- 
vidual. atP n fonte commum donde emana, como todas as rela- 
çõe8 de direito do individuo, da  farnilia e da collectividade, 
rtchamol-a no matrimonio que, apesar d~ differente do dos povos 
 civilizado^, todavia, é uma união regular dos dois sexos ; achamos 
direitos e obrigações do esposo, o poder paterno e os diversos 
grhus de parentesco. E' um privilrgio da natureza humana o 
de  erguer a base de toda :i soc i~dade  sobre o terreno do senti- 
mento e do amor e, plbr mais embryonarias que  sejam as relações 
entre  estes indios, parcialmente quasi irracionaes, têm todas sempre 
a mesma origem elevada, baseada na inclinação e n a  escolha. 



Não podemos considerar taes uniões como pactos religiosos 
nem actos civis. Contráe-se ella sem sagração religiosa algu- 
ma;  o impulso espiritual ou intellectual cstA in te~ramente  subor- 
dinado ao corporal e a e-colha parte unicamente do hcmem (81). 
Tão  pouco póde uma união assim ser considerada um contracto 
civil, em virtude do infimo grAu de civilizacão desta gente e, os 
direitos que drlla emanam para os dois conjiiges, só yl r elles 
iriesms~s pódem ser garaiit dos ou suspensos. Em todas as rveri- 
tualidades desta união a collectividade permanece passiva e afas- 
tada.  A horda ou t r i h  não acceita queixa nenhuma dos es- 
posos, não dá a nenhurri drllçs uma garantia pela duração da 
sua utaião e não lhes asseguia direito aiguni. E' lhe intriramente 
indifferrnte a té  o ultimo g láu  que os direitos ou os deveres das 
partes tenham sido usuipzidos ou negliceii iados, a collectividade 
nho toma disso conhecirilento e s i  chegar a contenda A a um jul- 
gamento juridico, acontece isso unicamente porque os parentes 
ou  amigos se  declaiam em favor cu  contia um dos esposos, to- 
mando a si a briga. Si, poitanto, essa união, analoga ao ma- 
trimonio, como ta l  escapa tt talmente ao ~ o d e r  e julganiento do 
chefe e da cclllectividade, tem ella toda a feição de uma auto- 
cracia interna e incondicional. 

O caracter desta autociacia, fortifica a siipreniacia natural 
do homem que domina a sol te  da mulher. Esta é entregue pelos 
proprios pais, sem indellendencia, condicão ou garantia e accrita 
pelo homrm sem coritracto alguin Assim, de facto, fica a mu- 
lher qual criada subinissa, a escrava do homem, num rrbaixa- 
mento que se harmonira no mais com o estado fero do selvagem 
br; ziieiio. Forçadas, tem as riaulheres de sujeitar-se a t o d ~ s  os 
trabalhos agricolas e domesticos e, &em a menor indrperidencia, 
soffrem todos os caprichos e rodas as arbitrariedades do homem. 

A monogamia é predominafite e parece fundada no tem- 
peramento indolente dos homens. Os descendentes dos antigos 
Goytacazes, Mu~zdrucús e de quasi todos oi indios, só tomam uma 
mulher mas com o diretio de a repudiar e tomar outra o que, 
porém, raras vezes acontece. (82) Nos Botocudos, foites e extre- 
mamente brutos, um homem geralmente tem mais mulheres, ou 
tantas quantas póde alirrtrntnr. Os seu numero por vezes chega 
a t é  doze (83). Tarnbem muitas outras tribus, principalmente rio 
norte do paiz onde um sol mais quente parece excitar mais o 
temperamento, conforme os caprichos e desejos, vivem em pnly- 
gamia irregular D e  ordinario são os homens mais poderosos, 
especialmente os chefes, que toniam varias mulheres ao mesmo 
tempo (84) 

A estima e os direitos destas mulheres nãosãoeguaes; o go- 
verno dos assumptos domesticos nem sempre pertence i mais moça e - por isso a mais estimada de ordinario é exercido pela primeira, a 
mais antiga dellas . Ent re  JUTÊS, Passés, Uninztmás, ~Mzranhns e 
muitos outros, a piimeira das mulheres que c marido tomou é con- 



siderada superior (85) : a sua r8de fica mais proxim:~, a do liiarido. 
O poder, a influencia sobre a conimunidade, a ambição e o tempe- 
ramento do homem são motivos que mais tarde o determinarri a 
augmentar o numuro de suas subesposas ou conciibinas a té  cinco 
ou seis, raras vezes mais, porque a posse de muitas mulheres é 
considerada luxo para satisfazer a vaidade. Cada uma dellas tem 
siia rede e em geral tambem a sua fogueira, principalmente 
quando têm filhos. A mais velha ou snperiora, apeear de ciuines 
e brigas esercs a sua influencia nos negocios dcmesticos, muitas , 

vezes chega a tal  ponto essa intervençãc que leva novas mulheres 
ao marido quando seus proprios encantos declinam. O mesmo 
conta-se dos antigos irzrpinambds (87). A superiora nada tem com 
a educação dos filhos das outras. O marido é temido por todas 
as suas mulheres ate edade avançada e, o maior numero das 
vezes conquista a sua apparente paz domestica L custa de rigor 
extremo ; sempre 6 elle o juiz em todas as contendas do seii 
harem. 

Na maioria dos casos as uniões são de membros da mesma 
tribu, porêni, entre alguns povos menores do Amazonas e Rio 
Negro, apparece uma certa tendencia de unir-se coiii mulheres 
de oiltras tribus mais fracas, muitas vezes, muito distantes. Isso 
acontece, especialmente no intuito de ampliar o conceit~, em que 
6 tido e augmentar a sua casa pelos parentes da mulher que de 
boa vontade a acompanham ; já disse que as mulheres prisioneiras, 
são feitas concubinas. 

Entre os Guaycuvzis e muitos outros povos encontramos o 
phenomeno curioso de ser a lingua das mulheres inteiramente 
ou em parte differente da dos homens (88); este facto s i n p l a r  
foi notado pela primeira vez nos Ccwaibns. Nas Antilhas originou 
isso o mytho de que este povo, vindo do continente, matou toda 
a populaçiio masculina, propagando-se em seguida coin as mu- 
lheres. Por isso, contam, que ali as mulheres nunca chamam o 
marido pelo nome e nunca o olham quando esta comeiido (89). 
Em todo o caso parece que esta differença de lingun dos sexos, 
tambem entre os povosbrazileiros, poderia ser attribuida a uma 
origem mesclada. Raptos de mulheres não s8o raros. O chefe 
dos iWiranhas, de quem eu era hospede, tinha raptado a sua, de 
uma tribu vizinha. Consta que os ,llundrucús tinham raptado 
as moças e mulheres dos Pnrextintins e deste facto originara.se 
o odio mortal que existe entre estes dois povos. Os Tecunas 
frequentemelite raptam as tão afamadas bellas dos Jfarn?~hcís. 

Além deste modo violento, o selvagerr? brazileiro p0de adqui- 
rir a sua companheira por coiisentimento pleno do pae, de duas 
maneiras : por serviços prestados na cabana do sogro; esta ma- 
neira 6 geral nas tribus ou povos maiores, de domicilio fixo ; ou 
por compra. O moço, qual novo Jacob em casa de Labão, serve 
ao sogro e com a maior diligencia, muitas vezes por annos, em 
todos os trabalhos e occupações domesticas. Vae por elle ri caça 



e á pesca, auxilia-o ila construcçâo da cabana, n a  deriubada, 
em buscar lenlia, fabricar canoas, armas e redes etc. Elle mora 
com os pareiites, mas passa o dia em caqa da «escolhida» (90). 
Muitas vezes ericontrani-se ali  mais pietenden tes . Eri ti r os 
pequenos povos de Amazonas jB  durante este tenipo gosa elle 
do chamado «direito do peito», como 6 o caso entre  vnrios povos 
da Siberia (91). Ent re  outros povos predomina luais rigor e o 
pae castizaria com a morte toda a tentativa de aiitccipaçao 
marital (9%). Tendo, fiilnlmeiite, a felicidade de  alcançar o con- 
sentimento do pae, começa elle por ter  um l o g r  á fogueira na  
cabana dos ~ogroq  OU arranja uma prollrin, separada da 
dos pnes. Ent re  Gunycurzís, o genio permanece na casa dos 
sogros, porêm, desde o casamento, estes evitam de fixllar lhe  (93). 
A's vezes ajusta-se o pretendente á familia de uina horda es-  
trailha, a té  tribu diversa. EEeeçtuado o casamento, coiitiriúa elle 
muitas vezes entre  elles, seiido esta iixta das causas da  grande 
mistura das liiiguas, 

Esta  maneira empregada entre inuitos povos p r a  adquirir 
a mulher, refere-se principaliiiente B primeira cii superiora. D e  
posse desta, o indio adquire outias, as  coricubiiias por meio de 
presentes, offerecidos aos sogros. E', portanto, o mesmo costume 
que n a  Asia e alguns paizes da Europa oriental, de comprar a 
noiva por preço matrimonial (94). Sendo o pretendente chefe 
o u  individao de certa influencia, basta muitas vezes o siinples 
pedido. E n t r e  alguns povos compra-se tambem a primeira inu- 
Iher. Encontramos este costume de comprar a mulher por urn 
K n l y ~ i ~ ,  geralmente nos povos polygamistas e naqiielles onde a 
mulher  è obrigada a serviços de escrava, e representa 
uma mercadoria. Não é extranhavel portanto encoiitrar ta l  
costume legal entre  os indigenas brazileiros. O preço da  noiva 
não é regulado por lei, como entre  os Tartaros (94), tnmbem 
niio é elevado como naquelles povos iiomades ricos, onde camel- 
los, cavsllos e centenas de carneiros são offerecidos ao pae de  
una  moça nobre e bonita. Antes é este preço pequeno e ade- 
quado á vida bruta do simples selvagem. Tão 1)ouco differem 
os direitos ou obrigações do noivo com os differentes preços da  
noiva, como é costume entre  os Malayos na  Szimatra (96). Nos 
povos mais ferozes dos Pzlris, Co~l.ôados e Coropós (97), consis- 
tem unicamente em caça e fructas e são offerecidos immediata- 
mente antes do casamento, mcis conlo uni symbolo de que  o 
marido póde alimentar a mulher, do que como precioso presente 
d e  troca pela filha da casa. Nos povos mais civilizados este 
«kalim» consiste em armas, enfeites, provisôes de farinha e caça 
secca, objectos adquiridos dos europeus, principalmente ferra- 
mentas e, fiualm=nte, em cavallos, como nos Gziaycurús (98), 
num escravo ou escrava. D e  ordinario é offerecido antes do 
casamento, ás  vezos pouco n pouco. Com estes presente o pre- 
tendente tem saldado todas as suas obrigações para com o sogro 



(99) e dahi em deaiite não precisa prestar-lhe mais serviços e 
ainda menos terão os seus filhos alguma obrigação para com a 
famiIia dos avós (100). Presentes de nupcias não ~ ã o  de costume 
e a vontade da mulher não é corisultada em todo o negocio, si ella 
não póde fazel-a valer em relação a seu pae que  é o seu senhor 
absoluto. iJroinessa de casamento em relaqão a menores não ha.  
A's vezes, entre  os antigos T~~pis, determinava-se para mulher 
do chefe urna menina impubere e este então levava-a para a sua 
casa, onde a educava para sua mulher (101). Uma outra ma- 
neira, pouco freqnente, de  adquirir a rnulher, é corrente entre  
os Chnvnntes (102). 0 s  moços que pretendem :i posse de uma 
bella, sujeitam-se ao resultado de uma especie de duello. Quem 
por mais tempo puder carregar um pesado bloco de madeira, ou 
em corrida lavantql-o e joga1 o mais longe leva a moça e é 
curioso encontrarmos similhante costume n a  antiguidade grega, 
onde a encantadora Atalante entrega-se ao melhor corredor (103). 

A uica condição para o casamento por parte da mulher é 
t e r  entrado na puberdade. Antes deste periodo a união é im- 
pedida por miiitas superstições dos indios. Por  isso mesmo, é 
esta entrada na  puberdade (104), geralmente aos doze a n n f s ,  de 
consideravel importancia e por toda a parte festejada. Acompa- 
nham-na entre todos os povos brazileiros com miiitas e curiosas 
cerimonias, recliisão da familia, flagellações, fumigações, sangrias, 
incisões sangrentas n a  pelle etc. (105). Ent re  os antigos Tupis 
a doneella, em signal de  pubere, trazia cordões de algcldão ao 
redor das coxas e parte superior dos braços, que  depois de per- 
dida a virgindade tiravão ; o mesmo costume, disseram-nos, têm 
os J u r i s  Correths e Coeru~zns. 

Sómeilte em poucas nações fazem caso da virgindade. como 
entre  os Chnvantes (106) que procuram preserval-a com especial 
vigilancia dos moços, não das moças. 0 s  antigos Tupinambds 
ligavam-lhe tão pouca importaucia, como os primitivos moradores 
de  Cumxná (107) e como a maior parte dos povos actuaes do 
Brazil. Em geral os indigenas americanos, neste ponto, formam 
um contraate curioso com os povos asiaticos e slavos (1C8). A 
seducc;&o violenta entre  os s e l ~ a g e n s  é considerada offensa gra- 
v e  á tamilia da seduzida e cruelmerite vingada (109). 

0 s  selvagens braxileiros que medem a superioridade mas- 
culina pelo estoicismo que mostra nos soffrimentos physicos, re- 
commendain uma certa abstinencia por parte do homem. Assim 
quero interpretar o costume de muitas tribus que na  noite das 
nupcias, iiianda o noivo, separado da  noiva, fazer sentinella 
com as armas na mao em compznhia de  seus amigos ou, sem to- 
ca r  na  noiva, ficar toda a noite ao pé della na  cabana do sogro. 
O prinieiio foi-me contado doa 3fundrucús, cuia mocidade guer- 
reira, passa a noite numa especie de caserna commuin (110): o 
outro refere-se dos Guayczcrú.~ (111). Ent re  muitos selvagens 
norte-americanos esta abstinencia é praticada por mais tempo 



(112). Certamente, porem, não ter& este costume de  abstinelicia 
do noivo, aliás considerada meritoria, a sua origem naquelle liso 
singular que confere o Jus pl.imae noctis ao paqé. Vigora no 
Brazil entre outros nos Culinos (113) nos Jz~ris cujo pagé disso 
gabava-se a rnirn, nos Paris e no*  antigos habitantes de Cuma- 
n á  (114), sendo provavelmente baseado na prevenção commum 
ent re  varios povos brutos contra a impureza da mulher. Fecun- 
didade não é recommendaçho especial para o casamento, como 
e n t r e  oa Laponios, os Rladeaassos e muitos povos africanos. 

O pedido em casamentq é sempre feito verbalmente, ora só, 
o ra  :icompanhado dos pareiites. Neste ultimo caso o grupo todo, 
festivamente adornado e com presentes, principalmente cachos 
d e  bananas, dirige-se de tarde a casa do futurasogro onde fes- 
tejam e dansam a noite toda. Appparecendo então o pae da 
desejada, acceitando o cigarro do parente mais gradiiado do pre- 
-tendente e tirando algumas fumaradas qiie com gravidade sopra 
para o ar, é isso signal de ter acceito a preten-ão. Eiitrega 
então immediataniente a noiva ou, si assim fòr convencioriado, 
,um pouco inais tarde. 

O dote da mulher consiste unicamente nas suas riquezas 
d e  toilette como collares e brincos de conclias, sementes, pero- 
las de  vidro, etc., e em potinhos de tirita com o vermelho uru- 
,cú e o preto genipapo, quiça algumas vestes. (115). Nos Guay- 
.curús as filhas casadas, cgualmente ás outras, conservarn o di- 
reito B futura herança paterna, que este deixar, dos cavallos, 
,escravos, etc. Mas como os povos do Amazonas raras vezes ou  
nunca possuem ou conhecem taes ohjectos e os prisionrirns que  
o guerreiro deixa são 1ev;tdos pelo chefe, nRo existem alli  taes 
heranças para as  filhss casadas. Presentes de rtupcias nunca 
são dados pelos parentes neni pelos amigos ou companheiros d a  
tribu, tão pouco existem arrhas. A comitiva nupcial reune-sei 
numa grande festa em que muitas vezes centenas de  pessoas 
tomam parte e celebra-se seni r e  na casa ou quintal da mais 
poderosa e rica da4 duai  f:tmilia+ dos nubentes, vindo as comi-  
das  e bebidas de toda a parte Muitas vezes o.; selvagens bra- 
zileiros mudam de nome quando casam, mas ignoro as  circum- 
,stancias especiaes em que isso se dá. Nos Caraibas, nas Anti- 
lhas, ambosos nubentes mudam de nome (116). 

Certos casarrientos são tidos como prohihidos, porém, a s  
dispo+ições de direito a respeito são muito diversas nos diffe- 
rentes povos t:ibus. Ern geral é con-\iderado escandaloso d e  
nriir-se com uma irmã ou sobrinha e a este respeito os costu- 
mes são tanto mais severos quanto maior for a tribu. E m  lior- 
das e familias pequenas e isoladas 6 frequente que o irmão 
viva com a i ,mã, e entre  tribus que neste sentido têm princi- 
pios beni laxos, indicaram-me os Coerunas e Uainumás, proximas 
a extinguir se. Póde-se affirmar como regra geral que o in- 
.cesto em todos os seus g r i u s  é bastante commum entre  as  nu- 



merosas tribus e hordas do Amazonas. Nos territorios mais 
para o sul os liabitos são mais purps. Conta-se dos antigos 
Tupi~za?nbcis que taes uniões só existiam claiidestinameilts (117). 
Os Yanzéos, nina tribii n o  Amazonas, 1160 permittem união en- 
t r e  pessoas qiie pertencem á mesma casta, ainda que nenhnm 
parentesco entre elles exista, porque sendo da mesma casta ou 
cateqoria 850 corisidrrados parentes (118). E' esta uma das 
mais curiosas disposições na  vida de povos t&o brutos e parece 
indicar urn caracter oiitr'orn mais elevado. 

E m  coiitraste singular com 3s iiiiiões nos varios graus d e  
parentesco, estào certas uniões forçadas. Assim d habito rigo- 
roso entre  quasi todos os selvagens brazileiros que, depois da 
morte do liiarido o seli irmão mais velho ou, em falta deste, o 
sei1 mais proximo parente, se Una com a viiiva e o irmão della 
com a filha (119). Ent re  os ~ ~ ~ Z L ~ E ~ P Z L C ~ S ,  uainunzás, J ~ i ~ i s ,  
Mazihds, Passés e Coe~.z~nczs ouvi fallar deste costunie. Dos an- 
tigos Tupinnnzbás coiista o mesmo, com o nccrescimo de q ~ e  o 
irmão, oii o mais proximo parente carnal da  viuva, tem direito 
legal sobre sua sobrinha, podeiido leval-a e cducal-a ainda em 
vida do cunhado (120). Nào querendo desposal-a, tem, todavia, 
direito de pae sobra ella e pode casal-a com quem lhe  parecer. 
E' fóra de duvida que a s  iiniões entre  parentes tão jiroximos, 
são uma das causas da degeneraçjo physica e ainda mais da  
intellectunl desta raça vermelha. 

Os exemplos atc': agora expostos demonstram siifficiente- 
rne~ite  que nestas uniões dos selvagens, comparizveis ao matri- 
monio, do lado do marido o poder e o capriclio predominam so- 
bre o direito. ao passo que as coiidiçiies da mulher são intei- 
ramente passivas, como conseqiiencia, dispõe o marido a té  do 
corpo de sua compnnheirn. As narrações de  iiiuitos viajantes 
de  que o selvagem americano, em sigoal de  amizade offerece 
a siia filha, ate a sua mulher ao hospede, por mais que se du- 
vide, não p8dem d e i ~ a r  de ser verdadeiras e qualquer que pe- 
netrar no interior do novo continente a té  encontrar nquelias 
trihus ferozes, em pouco contacto com os européng, terá occa- 
sião de  certificai-se, deste costume que tanto repugna aos nos- 
sos çentimentos Acontece, ás  vezes, entre  os pequenos povos 
do Amawonas e Yapurá que o marido por paga prostitue a m u -  
lher  ou, por tempo determinado cede-a a u m  outro liomem. E m  
todas a s  tribus brazileiras póde o marido expulsar a mulher 
sem motivo e tomar outra, e nestes casos n8o é permittido á 
parte passiva d e  reivindicar os seus direitos perante o chefe 
ou a communidade e 6 sórnente por infliieilcia ou intervenção 
da  propria familia que elln os pode alcanqar. Ent re  os illira- 
nhns e outros povos póde o marido vender n mulher, porem, 
ta l  facto i. extremamente raro, ao contrario do que se  d á  com 
os negros (121). As opiniões a respeito. d a  fidelidade conjugal 
são mais ou menos eguees entre  todos os indigenas brazileiros 



e inteiramente a favor dos honiens. Estes consideram a vio- 
lação do seu leito como u-ma offensa pessoal e vingam-se nos 
dois ciilpadns, quasi sempre com mais crueldade na  mnlher do 
que rio liomem (122). Talvez que os homens em geral  tenham 
mais motivos para ciume do que as  miilheres que são domina- 
dos por um temperamente muito mais fogoso. 

C ciume innato e intimamente arraigado no espirito destes 
homens, arma-os como juizes em causa prapiia, e a culpada 
provada, mesmo a innocente suspeita, não raras vezes é execu- 
tada, sem que o chefe ou a comn,iinidade a pcssa salvar. Prin- 
cipalmente dá-se isso entra as tribus ferozes dos Mzcrtis, Pii7.is, 
Cor6ndox, Pafachós, Ainzol-e's, etc. As miillieres destes ultimos, 
dixein ter  permissão, n a  ausencia do marido, de  unir-se a outro 
homem que tem feito uma gyaiide caçada. Sendo, pprém apa- 
nhadas em flagrante, pagam isso com pancadas ou feridas que 
se lhes praticam nos braços e nos periias (123). Vi uma boto- 
cz~da que por adulterio tinha sido amarrada a uma arvore por 
seu liiarido que a feria n flecliadas (1 24). A* raiva brutal do 
offendido vira-se então egualmente contra o cumplice enl ata- 
ques abertos ou ciladas, porPm, nem sempre chegn ao assassi- 
nio. Entre  outras tribus, especialmente do rio Amazonas e nos 
Mu~zcTreiciLs e Guaycu~.zis, o castigo do adulterio não 6 tão ri- 
goroso. Sambem ahi, AS Tezes, chega a julgamento pelo chefe, 
quando é solicitado pelas familias dos interessados. Si o marido 
quer vingar pela morte a violação do seu leito, recorre elle 
freqiientemente ao pretexto de bruxaria em que 6 apoiado pelo 
pagé. O caso mais commuin é então n expulsão da adultera. As 
crianças, especialmente as meninas, seguem a mãe, pordm não 
h a  disposições determinantes a respeito, porqut> ás mulheres não 
assistem o direito de  uma appellnção no chefe ou a cornmuni- 
dade. (2eralmente subtrjem-se ao marido pela fuga para casa 
dos parentes. D a  exposição dessas coridições fica patente que 
entre  os iydios não se p6de falar de um divorcio formal, por 
intermedio de um poder judicial. F r e q i i ~ n t c m e n t e  acontece ha- 
ver  separação por accôrdo mutuo, i s  vezes, a té  os maridos tro- 
cam as mulheres. 

Communidade de  mulheges e polyandria são contrarias 9s 
coiidiçôes intellectuaes e espirituaes do indio, nunca v i  disso 
vestigio (125). 

A grande dependencia das esposas obriga as a serem sem- 
pre siibmissas ao marido. Dahi provém o crime corrente em 
muitas tribus de  provocar o aborto. Ent re  os Gua;l/cu~zís é 
muito conimum que as  mulheres só depois da edade de  t r inta  
annos parem e educam fillios (126). Ainda que não seja isso 
costume nacional, 6 esta pratica deshumana bastante frequente- 
te,  assim com as consequentes molestias da  mulher  entre  mui- 
tos povos do Amazonas e do YupurA, os J u r i s ,  Uainumás e 
Coerunns. Consta que os Gun~zás  do Paraguay enterram vivos 



os filhos femininos (127). Tambem o abandono do recem-nascido 
pela m4e é consequ*ncia do estado de extrema inferioridade e m  
que se acham. Como padrão da  miseria desta submissbo, basta 
dizer que o coraçbo da mãe esta exempto de todos os senti- 
mentos delicados. 

O inosmo poder sobre a mnlher que por sua fiirça lhe  as- 
siste, é lhe conferido tambem sobre o. filhos, sem restricção al- 
gum:t, nerii fiscalização, porem, este poder paterno illim.t;ido, 
-dura apeiia atP, a maioriditde das cri nças (128) Entre~ri~. ios ,  
porém, o [me, que aliás é um extraiilio para os filhos c, nunca 
cuida drlles, pode 1)ermittir.se todo castigo, todo capricho. Logo 
que a crisnça pode assentar-se (1%9), 0 pae lhe dB u m  nome de  
parente, (de um aniinal ou de uma planta) e outro quando é 
declarado piibere. Ainda outros iii)rnehs recehe depois por dis- 
tincção na guerra, o que elle mesmo s +  d á .  Eritre as  tri-. 
bus que usam tatuagens. a tomada de um nome novo é acorn- 
panhada de aiigrnento da tatuagem, co o nos Mu?zdruclis (130). 
A declaração da pubnrdadr não é um acto de poder paterrio, mas 
d a  collectividade que assiste ás provas pelas qnaes liassa o me- 
-nino ; este acto tem logar no deciino quarto ou decimo quirito 
anno. Corno o futuro moço desde então por si póde prover ás 
suas necessidades e servir muito á casa paterna, as violeticias 
do pze c's-am pouco a POUCO. E m  relaçbo ás filhas, porém. con- 
tiniiam ainda. a t é  Jue pelo casam,ntll a ellas se snbtráern (131). 
O se1v;igem brazileiro, ás vezes, vende os filhos-int'elizmcante 
tenho que confrssal-o - quasi semlpre aos brancos e raramente 
aos homens da propria cor. 

O griiiide, a t é  a,bsol~xto poder que o pae excerce sobre os 
filhos menores, nada mais é do que a expressão da prepotencia 
physica, ao passo que muitos povos da antiguidade, conio os 
gregos (13d), basearam-na nos erisinamentos piirissimos de  uma 
moral rigorosa. Educação dada pelo pae não ha. O pae a tura  
os filh,fs, a rnàe prestam serviços e, si quizrrri~os dar como pro- 
vado que o poder paterno se fundalneiita no principio moral d e  
educar os filhos para humanidade, os limites de.ite principio são 
aqui estreir,isuimos, Rrspeito e obedienci são extranhos ás  crian- 
ç a s  A rdlação do filho para Q pae pr rdeu  aqui o sentido 
sagrado que se basêa nos sentimentos mais nobrrs da natureza. 
Ent re  os chins o poder patrrno é a fonte derradeira e riiais 
pura da qual emanam todas as  relações politicas e civis e em 
relação a, isso nâo é possivel achar maior contraste do qiie e n -  
t re  os principios que desenvolveram o direito dos autochtones 
braziieirow e tios do povo asiatico referido. A fiacri, extensho do 
poder paterno entre  aqiielles, corresponde á falta de  todas xs 
noções superiores sobre o direito. Basta este traço na h~storiit  
moral dos dois povos. p r ra  de certo destruir a opinião da luelles 
que, nos ferozes habitantes da America, querem enxergar os 
descendentes retrogados de raças asiaticas. Por  mais extraordi- 



naria que a degeneração de chins emygrados pudesse ter  sido 
pela irifluencia de uma natureaa completamerite differentc, nun-  
ca teriam elles chegado a. tamanho contraste na  com[)rehensão 
das bases de  todas as relacões sociaes, civis e juridicas. 

Será egualmente difficil adrnittir que as  mulheres dos sel- 
vagens hrazileiros pela união com os homens, assumissem certas 
obr i~ações  para com o marido depois de morto, corno isso é ço- 
nhecido ser tão frequente entre os Hindus. Das mulheres dos 
Caraibas antilhanos e no Perú,  dos Iiicas e dos chefes mais no- 
bres, consta que eram obrigadas a eriterrar-se vivas com o ca- 
daver do marido (133), porém, era  isso excepcional e por vontade 
propria. Tarribem entre  os selvagtlns norte-americanos os escra- 
vos e as mulheres do chefe, einbriagqndo-se primeiro corri grandes 
bolas de fumo que engoliani, deviam queimar-se vivas ern honra 
do seu senhor. 

Sacrificios analogou de abnegação não se encontra entre 
povo algum brazileiro, porque o costume de exhumar os mortos 
queridos (134), para limpar os ossos, e a conservação total ciu 
parcial dos cadaveres mumificados, como se encontra aqui e acolá 
em toda a America (135), de modo algum se relaciona com 
ideias de direito. 

Parece egualmente que a união, analoga ao matrimonio, 
entre  os selvagens não obriga á manutenção das crianqas ou 
parentes. Não raras vezes as crianças menores succumbem a 
fome ou morrem de outxas causas provenientes de negligencias 
deshumanas. Entretanto rião ha vestigio de sacrificio de crianças, 
tão commuiis entre os Mexicanos corno entre ãquelles p;.vos 
antigos, ferocissimos, que habitavam o Pei.6 (136). Uma diffe- 
rença legal entre  os filhos da primeira mulher ou verdadeira e 
os das concubinas não existe; são todos talvez egiiaes (137), e 
uma espécie de tntella sobre orphilins tão pouco se conhece. 
Muitas vezes morrem, abandonados na  maxima negligencia, depois 
de fallecidos os pxes; ás vezes, porem, os vizinhos ou parentes 
os adoptam, mas o chefe nada tem com isso. E p a l m e n t e  não 
h a  obrigaçâo alguma para com os velhos doentes e decrepitos. 
Todos aquelles laços sagrados que p e n d e m  o coração humano 
ás  gerações passadn e ftitura, são aqui  laxos e fraqiiissinios e 
muitas tribus chegam a matar os seus proprios parentes enfermos 
que os incommodam, allegando que sem caçadas, guerras e festas, 
nenhum prazer mais póde haver para os velhos. Nos antigos 
Tupis acontecia, ás vezes, que um doente, de cujo resta.heleci- 
mento o pngé duvidava, era simplesinente morto e comido (139). 

Si o assassinato dos parentes enfermos nada de criuiinoso 
ou escandaloso tem aos olhos da c mmunidade, póde-se tainbem 
esperar que a communidade como collectividade não ache os seus 
direitos offendidos si da briga de  dois dos seus membros resultar 
uma nioyte ou, si uma inimizade terminar por um assassinato. 
Em taes casos nenhuma punição ha, apenas vingam-se do assas- 



sino só a familia interessada. Por isso eiicoiitrainos alii, como 
entre miiitos povos da India, a t é  da Europa (Snrdeiilios, Corsos, 
Bosniou, Valaçhios etc.), a iiistituição denominada cencletta. 
Substitue isso de  algum modo iiin julgrainento penoio, mas a sua 
influencia é t ~ i i t o  mais triste, quanto perpe-úa o odio e a perse- 
giiiçâo durante gerações e a vingança do indio não adormece 
facilmente. Tnmbem é devido inaiq a esse seiit,imento pessôal 
do que ti ideia de  que a iirpligeiicia de  uezdettrc se.jn lima ver- 
gonha, quc mantéin ta! costume. S i  o as-assinato por ~ ~ n d e t t a  
6 praticado por membro da niesma tribn ou borda, 6 sbrnente 
a este que depois se procura vingar. Outro porém C o caso 
nas offensas giaves oii assassin:itos por membros de outra horda 
oii tiibii. Torna-se então de iilteresse conimiim e em conf6- 
rencias presididas pelo chefe trata-se do caso. Como. porém, a 
ideia da ~evde t tn  entre  os ac.lvagens brazileiros é prepoiideraiite 
e fortr,  segiie-ee que nestas conferencias fica ella dcterniinada 
como indispensavel, quer executada unicamente pela pessôa in- 
teressada lia pessoa do culpad:, quer pela commiinidade sobre a 
familia toda, a té  a tribu inteira e é isso o assumpto da, confe- 
rencia. A deliberação depende de successos anteriores obtidoq, da  
fraqueza on da força da  tribu e do espirito giierreiro OLI inedo d e  
cada um dos chefes. E m  geral fica determiuado que :i causa seja 
considerada coinmuin e a guerra começa, com ou sem declftração 
prkvin. 

0 s  parentes proximos do assassinado apresentam-S., seiiipre 
como os vingadores directos; procuram salientar-se na  giieira e, 
quanto possive1, matar pela propria mão o culpado e sua familia. 
Outros parentes e amigos acompanham-nos para ecse fim o, du- 
rante a gurrra, os taea vingadores distiguem-se por pinturas 
pretas no corpo, outr;s cortam os cabellos. Antes da  eahida 
guerra, organizam festas especiaes, nas quaes em cantos selva- 
gens exaltam as virtudes do parente morto qiie querem vingar. 
Os mais obrigados a exercer a ne7zdetfa são os filhos, os irrrãos 
ou os sobrinlios. Pratical-a é csuo de  consciencia e nem medo, 
nem difficiildade de qualquer especie pódem impedil-os. 

No caso referido do assassino ser de tribu diversa, a ven- 
drita se estende a té  toda a fainilia do assassino. O viligador 
não perdôa iim só membro e não esceptúa os vellios, nem as 
crianças de peito. O chefe dos Af~ruizha.~ que hospedou-me du- 
rante  semanas, regosiiava-se de  uni ta l  acto e accrescentou que 
incendiAra a cabana do seu inimigo com tudo qiie havia dentro. 
Como neste caso acoiitecia, a vendetta não tem fórma definida 
e depende s0mente das circumstancias, geralmente por emboscada 
oii ataques noctiirnos. O caracter do indio salienta-se ah i  em 
toda a sua força infame. Ardiloso e taciturno, dissimula elle 
durante annos a sua raiva, a té  que rompa numa vingança brutal 
e sangrenta, victimando o inimigo debaixo dos niais horrososos 
soffrimentos. Consta que o vingador procnra praticar n a  siia 



victima a s  mesmas feridas a que succuinbiu o assassinado. E', por- 
tanto, um credor de sangue, qual Goel dos antigos hebreus. 
Não raras vezes o vingador mata o seu inimigo, ar na ir ando.^ a 
uma arvore e despedaçando o com faca e flechas. O victimado 
supporta os seus soffiimentos com estoicismo e desprezo da morte, 
at6 com escarneo e orgulho, de fórma que é difficil dizer s i  
devemos ahi admirar esta força de vontade quasi sobrehumana 
em supportai soffrimentos physicos ou, si devemos lastimar este 
espirito humano, chegando a tal g ráu  de odio e de raiva que 
faz desapparecer at6 as dores physicas. 

Os prisioneiros de guerra dos antigos Tupynambris e actual. 
mente tambem de muitas tribiis guerreiras, como os Apinccis, 
Mundruc~is ,  Mnuhés, Araras, A?ymorés etc., devem ser conside- 
rados como taes victimas da zendettn de  uma tribu inteira. Ent re  
os primeiros eram conservados presos e amarrados a cordas com- 
pridas (140), bem nutridos e a té  providos com mulher para, final- 
mente, depois d e  engordados e debaixo de escarneo e soffrimentos 
de toda :I especie. serem niortos para o seu ccrpo fornecer o mate- 
rial para um festim (141). 0 s  3Injo~-ú1zas, Ayrnorés r muitos outros, 
ainda ho.je praticam- o mesmo. Dos outros mencionados, e mais 
alguns que não são mais considerados antropo]~hagos é tod'ivia, 
certo que praticam a zeizdetta pelo mesmo rnodo apurado (142). 

Si o assassinrito de um individuo de uma commiinidnde rrcla- 
ma  a vendetta por parte do resto, e s t i  no poder do chefe 
permittil-a ou impedil-a. E m  geral. porêm, não intervem nestes 
negocios privados, excepto si amizade ou parentesco o inclina 
para uma ou outra das partes. Tainbem póde elle, como qual- 
quer  outro, quqndo não h a  parentes do morto, tomar n causa a 
si e p e r s e y ~ i r  o assassino, porêm, leis especiaes a reqpeito n60 
ha  e tudo depende das circumata~~cins . Principnliiiente nas 
hordas e tribus pequenas no norte do Amazonas, cujos costumes 
são mais brandos e, por causa da fraqueza da  communidade dBo 
maior valor á vida de um homem, é frequente arvorar-se o 
chefe em conciliador. Neste caso t rata  de estabelecer uma espe- 
cie de indemniznção (142). Ent re  ill irn~lhas soube de dois destes 
easos de conciliação pacifica; num delles o assassino entregou o 
seu machado de ferro e no outro dous prisioneiros novos que 
imniediatamente foram vendidos a um branco que estava presente. 
Ahi, por", os vingadores eram apenai  parentes affastados do 
morto e é provavel que a indemnizaçãg n6o é possivel quando 
os vingadores são parentes piosimos. 

Que a vendetta não tem fórma definida, já mencionámos. 
O Goel procura alcançar o perseguido pelo morto mais commodo 
e seguro, muitas vezes de emboscada, sem arriscar enfrental-o 
em lucta aberta, nem o chefe, nem outrem é convidado pala 
testemunha da lucta. As formalidades de um duello, com fisca- 
lização pelos padrinhos de  ambas as  partes, sâo inteiramente 
desconhecidas. 



A guerra que resulta de uma vendetta tem forçosamente o 
caracter pessoal. Alêrn disso, é hoje mais frequente fiieel-a para 
obter escrdvos que são vendidos a outras tribus, aos colonos 
p o r t u ~ i i r z r s  (144) ou para livrar prisioneiros e, raras vezes para 
expulsar o inimiqo do domiiiio da caça ou da  pesca. 

Offrnças menores sâo vingadas irrimrdiatanieiite após feitas, 
começando por br g a  verbal entre os dois e acabando por vias 
de facto. As b ~ i g a s  em geral começam nas bebedeiras e sâo 
solvidas peln direitn do pulso. Sómente raras vezes a queix é 
traeida ao chefe, porque 6 tido por vergonhoso não tomar sntis- 
facção por si mesmo e um pulso forte e dextro é considerado O 

melbnr niedindor em differenças. Nisso o selvagem brasileiro é 
a te  inferior ao Esqiiimtiu que num canto expõe a sua qiieixs 
peran t i  toda a communidade salientando satyricameiite os defeiros 
e erro> do seu contendor, ridicularizando-o, e a satisfação con- 
siste nos applausos com que o aiiditorio reconhece a siia supe- 
rioridade. inteilectual (143). 

Esta comparação lembra-nos aquelle povo que, sendo o 
mais boreal em toda a Amrrica, vive debaixo da  influencia de  
uma naturpza extremamente avara. 

Na vida deste povo muito ha que parece indicar que des- 
envolveram uma certa nitidez nas suas opiiliôes, o que em geral 
falta ao selv:lgr,m americano, porêm, esta superioridade relativa 
de cu:tiira intellectual, talvez seja apenas a c o r ~ s ~ q u e n c i a  dos 
exercicios mais intensos da intellipencia a que o groe1landt.z t em 
sido obrigado na  lucta com o meio iilhospito em que vive. De 
resto, 15 applicavel tambem a este povo polar, de  urna raça diffe- 
rente, que faltam-lhe aquelle esclarecimento e aquella e1evacã.b do 
espirito que, com razão, consideramos o ornamento e o attributo 
essencial da nossa raça. Todos os autochtoiles, não sómente s e  
approxirnam rio mesmo grau  de  civi1iz;ição mas, tambem e ,  por 
differentes que sejam as condicões da natureza em que vivem, 
é idrntica a totalidade do estado intellectual em que se  refle.cte 
a sua humanidade, especialmente na  sua concepção religiosa e 
moral, esta fonte de todos os mais estados internos e externlls. 
Si, pois, nas outms partes do mundo, ao mesmo tempo e paral- 
lelamente, são representados os mais differentes grLus de desen- 
volvim~.nto e estagnação intellectual - o resultado variegado da 
diversidade das respectivas histerias - toda a população primi- 
tiva da Arnerica, pelo contrario, jaz numa pohreza intellectiial 
rnonotona e dura, como si nem as comrnoções internas, nem os 
impuls~is do exterior tivessem tido a força ncessaria de  Ihes 
accordar desta lethargia moral ou modificsl-a. O homem verme- 
lho, por tttda a parte apresenta sórnente um e mesmo destirio 
monotono e ,  por toda a parte a sua historia 6 egualmente pau- 
perrima. Um ta l  estado f~rçosament r  deve extranhar, tknt,o 
mais si corisiderarmos a variedade das iiifluoiicias exteriores a 
que elle esta sujeito como habitante de paizes que avizinham os 



polos e dahi  extendem-se até  o equador, com montanhas e valles, 
sobre ilhas e no continente. Admittindo ainda e, certamente 
com razão, que as forças intellectuaes em lucta com uma na- 
tureza madrasta se fortalecem e SH multiplicam e que, pelo 
contrario, um ambiente de exhuberancias attraheiiteu encerra 
um veneno que corióe a fihra da  humanidade teremos, todavia, 
de  procurar as causas da degeneração dos sutochtones americanos 
ainda mais profundamente do que na  influencia da natureza 
que agora os rodeia. S ã o  foi sómerite nos valles callidos 
e pujantes deste continente, oride o iridio está cercado de uma 
natureza prodigamente rica, que elle decahiu a t é  a presente 
brutalidade animal ; nos ioçhedou aridos e estereis e nas frias flo- 
restrs da  Terra do Fogo habita unia r.rça na qual drpararnos 
com a iiidole caractrristica dos auiericaiios ampliados a t é  a 
proporção de um horrivel pauperisiiio iritellectual ; mesmo nos 
~ l a n a l t o s  do Mexico. Cundiiiamarca e Perú. onde i m ~ e r a  uma 
Aatureea primaveril e alegre, apropriada para dese&olver as 
forças humanas na mais bella harmonia, outrlora, seculos antes 
da invasão dos conquistadorrs hespanlióes, já  pesava sobre a 
populaçào a mesma brutalidade, urn estado acima do qual a s  
instituições tbeocraticas mal e mal elevaram os seus refoimado- 
res, um Quetzalcnhuatl, um Bochica e um Manco Capac (146). 

Comtudo, este triste estado de selvagem, sem duvida, iião é 
o primitivo em que se acha a humanidade americana, é uma 
degeneração e um abaixamei~to. Muito além e separado porunia 
obsciiridade de millennios, está urn passado mais n.  bre e que 
escassissimos restos ainda perrnittein adevinhar. Edificações 
çollossaes, comparaveis ás dos antigos Egypcios, taes como as  
de  Tiahuanacu no lago Titicaca e que os Perúaiios já no tem- 
po da invasão bespanhola adiniravtam (147: como restos de uma 
população antiquissima que a lenda fazia desapparecer como por 
encanto numa só noite. Estas e similhantes ruinas disseriiiriadas 
sobre a s  duas Americas. dão testemunho de que os seus habi- 
tantes em remotos seculos dispunham de uma força moral e uma 
civilização que hoje se acham completamente perdidas. Sómeil- 
t e  um écho de  uma tentativa de reanimar aquelles tempos, d e  
h a  tanto sumidos, encoiltramos no reino e nas instituições de  
Montezuma e dos Iricas. Estes reinos, porém, estavam tão pouco 
de  accôrdo com a vida e O modo de pensa,' dos indios degeiie- 
rados que, pela influencia da conquista hespanhola e, antes de  
decorridos quatro seculos, todo o edificio daquellas rnonarcliias 
theocraticas ruiu como de um sonho. NO Brazil, a té  hoje, não 
s e  descobriu um só vestigio de urna tal civilização e, si  elle ti- 
vesse existido, teria isso sido num passado extremament,e remoto. 
Assim mesmo, o estado da ~ o p u l a ç ã o  biazileira, como o de to- 
dos os povos n a  America, parece attestar,  de  outro modo, que a 
humanidade deste chamado Continente Novo, de modo algum se 
compõe de povos novos, e tRo pouco ser-nos-á possivel avaliar a 



siia edade ou seu deseilvolviinento historico, lielo mesmo niethodo 
que empregamos para a iiossa era chiistã. h s t e  attestado indiç- 
cutivel é fornecido pela p r ~ p r i a  natureza apresentando-rics os 
animaes dorilesticos e que constitúem uin c:ipitulo essencial n a  
sua historin evolutiva. O estado ein que foram eiicoi~tradosestes 
nnimaes, demoiistra que a nntiireea aiiiericana já por millennios 
soffreia h influencia traiisformndora e niodificante da mão hiimn- 
lia. Nas Antillins e no continente os primeiros coilquistadores 
eiicontr:iram o cão mudo (148) eiii estado dorriestico e compa- 
nheiro nas caçadas, assim ccmo ein S. Domiii,rros o porquinho 
da I i ~ d i n  jk estava perfeitamente iiatuializndo (149). Blnitas es. 
pecies de  aves como o peru, o jacami, varios hoccos e outras 
(150) eram criadas pelos indios. Ko P e r ú  o Ilanla já desde tem- 
110s im~nemoriaes ein empregado conio aiiirilal de carqa e jzi não 
existia iiiais em liberdade. Até o guariaco e a vicufin tanibem 
não pareciam mais bravos, ç i  bein que vivessem numa. certa liber- 
dade reatricta, porque eram soltos logo depois da tosquia (151). 
A aiitigiiidade das relações com estes ariiinaes iesalta ainda 
mais do fiicto de que os llamas por muitos peruanos eram con- 
siderados sagrados e tinham o seu culto (152). Em toda e qual- 
quer parte que um ta l  culto é observado, reinolita elle sempre 
aos mais remotos tempos mythicos. Assiili os moradoies da pro- 
vincia perúaiza Euanca  adoravain tnmbein o ido10 de  um cão, 
e oiitrcs adoravam o iiiilho (133). O cultivo desta planta d a  
qual  os perúanos extraíam o assucar, 8 antiquissimo e tão pouco 
encontia-se ella em estado selvagem conio a banana, o algodoei- 
ro, a quina e a maiidioca ou os ilossos cereaes ila Asin, Euro- 
pa ou Africa. Muitos rnythos dão estas ylantas oomo presentes 
de betievolos grnios. Assim, segundo a lenda de  Odjitiica, um 
moço devoto e bondoso de nome F V Z L ~ Z ~ L ,  durante uin jcjiim d e  
sete dias, luctnva com o 1llog-dnic-7nin~ (é o nome da planta), o 
divino amigo dos homens e subjugando-o v iu  a planta brotar 
do tuinulo do vencido (154). A unica palmeira que os indios 
cultivam (155) perdeu nesta cultura o seu grande caroço que 
niuitas vezes estB reduzido a algumas fibras, outras vezes com 
pletamente desapparecido. O mesmo observa-se n a  banana, cuja 
introducção n a  America nunca p o d e  ser historicamente demons- 
trada é sempre sem sementes. Sabe-se, porêrn, que immenso 
tempo seria necesario para iinpriinir á planta o srllo da força 
trailsformadora da influencia hiimaila e, certamente tambem n a  
America as plantas iiteis indigenns devem ter  prestado os seus 
serviços B liumanidade desde tempos incalculaveis. S6meiite duas 
hypotheses são a h i  imaginaveis: ou estão estas plantas ao con- 
tacto com o homem tão transformadas que não é mais possivel 
reconhecer os seus prototypos que ainda talvez existam ou, t a l  
tem sido a influencia hnrnnna que perderam a capacidade d e  
manterem-se por si sendo susceptiveis unicamente de  uma vida 
artificial, mais nobre ao lado dos seus transformadores. O pen- 



sador profundo que no seu « Systenzn dos etEntSes do mu~zdo » 
procurou estudar todas as diversas direcções da consciencia e 
percepçao huniaiias, como outros t a ~ t o s  actos necessarios de um 
processo unico de  intimo eutrelaçamento, reconliece nisso uma 
certa magia esercida pela humanidade sobre o mundo vegetal 
nos tempos prehistoricos, quando ella, saliindo do eùtado de 
liberdade irrequieta e fixava-se em moradias, se arava-se e 
evoluia para povos distinctos. T a l  ideia que encnmin i a as nos- 
sas vistas para a obscuridade remotissima da prehistoria da nos- 
sa  ~ ç a ,  está de pleno accordo com a minha convicção de  que 
os primitivos germens e evdluyões da  humanidade america:ia, 
não deve111 ser procurados em parte alguma fóra deste conti-.i 
nente. 

Para fundamentar essa opinião, alêm dos vestigios de lima 
civilisação antiquiusima, mais que prehistorica e identica relapão 
do homem americano com a natureza, podemos mencionar tam- 
bem a base do estado do direito entre  elles naquelles tempos. 
Quero com isso referir me á já mencionada fragmcntaçâo enig- 
matica dos povos numa variedade, quasi incalculavel, de maiores 
e menores grupos humanos ; a reclus&o e repulsão reciproca e 
quasi total em qiie esta humanidade nos apparece na fótma de 
uma immensa ruina. Para este estaao não encontramos anale- 
gia  alguma na  historia dos oiitros povos da  terra (156). 0 s  
americanos, por isso, devem ter sido victimas de  uma sl r t e  que 
jamais attingiu aos outros. 

Pede-se dizer que os povos do mundo antigo, quaes as  for- 
mações orographicas que constituem a crosta do nosso planeta, 
acham-se extratificados, um por ciriia do outro. E ao p a ~ s o  que 
o genio da  humanidade oe empilhava assim em massas maiores 
ou menores, muitos desappareceram tão completamerite como si 
tivesseni sido soterrados pelos siiccessores ; outros apparecem- 
nos como uma mescla de elementos que primitivamerite desi- 
guaes, combinaram-se de differeiltes modos, evoluindo ern segui- 
da para tornarem a entrar eiii ilovass con~binações. As lendas 
e liistorias mais antigas referem-nos poiicas grandes massas 
humanas ; quanto mais nos approsimamos dos tempos modernos, 
mais apparecem ellas dentro de limites delineados, iiidiv~duali- 
sedas em lirigiia, moral e localidade. Na decifração de taes evo- 
luções historicas, o historiographo é obrigado ao mesmo methodo 
que  o naturalista porque, coino este investiga a edade e a suc- 
cessão das formações geologicas pelos restos dos organismos 
desapparecidos, aquelle recebe indicações preciosas sohre a es- 
sencin e o estado da  humanidade anterior, pela lingua e varios 
costiimes e habitos que, de  um passado remoto, puros ou  alte- 
rados, tem-se transmittido n a  vida de  povos posteiiores. Si 
considerarmos os autochtones americanos sob este ponto de  vis- 
ta, notando aquella extrema fragmentação em pequenos povos, 
tribiis e hoidas, em completo isolamento, apparecem-nos elles- 



para continuar a servirmo-nos da mesina comparação physica 
empregada - como uma formaçbo de honiens desagregadn por 
forças volcaiiicas em actividade inceessante. E deante deste 
espectaoulo assiste-lios ceitamerite o direito de attribuir a esse 
priniit,ivo estado social e juridico do hnmeni vermelho-que não 
passa de unia insociabilidade irrediictivel- um alto interesse ge- 
ral  humano. Essa dissnlução de todos os laços de  uma comuni- 
dade rthnica anterior, acompanhada e ampliada por uma coilfi3são 
babylonira da liiigua, do direito brutal da força e continua gueru 
r a  surda de todos contra todos como resultado desta mesma dis- 
solução, parecerli-rne o essencial e o mais importai~t~e para a bis- 
toria do direito dos brazileiros, a té  de toda a primitiva popiila- 
ção americana Urii ta l  estado não póde ser o resultado de  
catastroplies modernas ; com irrefutavel seriedade indica a acçâo 
d e  inillennios. Tambem parece que o periodo em que um tal  
estado teve começo, deve achar-se tanto mais affastado quanto 
mais geral foi o impulso pelo qual a humanidade norte e su l  
americana, por modo ainda ignorado, foi impellida a tal des- 
truição completa de primitivos povos e para uma confusão de  
lingnas tão lamentavel. Einigrações demoradas de povos e tri- 
bus icoiados tiveram sem duvida logar atravez de todo o conti- 
nente  americano e especialmente a ellas se devera attribiiir a 
cansa da fragmeiltação e da perda das linpuas corn a corise- 
quente cerrupqão. E' verdade que este estado actual da hiima- 
ilidade americana, tein sua explicação admittindo que sórnente 
poucos povos principaes, do inesmo modo porque demonstra- 
mos pnra o povo 7'ilpy se frlrgnientassern radicalmente mistu- 
rando-se entre si e dissolvendo-se por atritos reciprocas e, 
que as migrações, divisões e transfusões duraram desde tempos 
incalculaveis ; porkm, a. causa dc'ste singular retrocesso historico 
não fica pcii isso menos igeorada oii enigmatica. Terá  por aca- 
so havido um extcnso terremoto convulsionando terra e mar- 
ta l  como a lenda atribue como causa do desapparrcimento da  . 
decantada ilha Atlantida, ou desprendendo gazes mortiferos que 
a l i  asphyxiassem toda a população P Teião os sobreviventes 
talvez suffrido tal  terror que, transmittido de geração em gera- 
ção, obstrui0 a intelligencia e einpedernio o coração, segrrgan-  
do aqiiella gente  em fuga constante de  todos beneficios da so- 
ciabilidafie ? Teriam talvez incendios ou immensas inundações 
ameaçado a t,oda a raça vermelha de um periodo de  fome me- 
donho, armando-a com o sentimento de inimizade brutal para 
que, perdendo.se n a  horrorosa pratica da anthropophagia, de- 
cahisse do seu destino divino a té  a miseria actual'? Oix será 
esta deshiimanização uma consequencia de  vicios inveterados 
e brutaes com que o genio da nosia raça castiga tanto o ino- 
cente como o culpado e cuja severidade para com toda a 
nature,za, para o observador superficial, parece uma cruel-dade 
incoherente ? 



Ao tratar d e  coiisideraçõe; t,aes não 6 possivel afftistar 
totalniente a ideia de rirn defeito geral na organisaçã,~ desta raça 
v e ~ m e l h a  poique ella traz já viz,vel o germrn do desappareci- 
merito rapido, como si apenas estivesse destinada a re1,resentar 
um papel automatico na  engrena:ein do miiridr~, iriais 
imr~ortaute que activo, urii birnplrs dearáo n a  escala evvol~itiva 
lilimana. E rião ha duvida: o arnericrino ei tá  prestes a desap- 
parpcer. Outros povc's vivrrâ~l  quando aqurlles irifelize,~ do 
Novo Mundo jA dorrnir-rn 1 1  somtio eterno - O que restará delles 
então? Onde estão as cr+açõ*r; do seu espiiito, onde os seus 
cantos, suas epopeas, onde estão i s monumentc~s da sua arte, 
de sua sciencia; onde os rnsiria $ventos da sua fé ou oi exem- 
plos de feitt s heroicos de fi ieliiadt? a uma patria amada '? J á  
agora estas perguntas ficaram sem resr)osta porque taes frutos 
esplendidos talvez nunca arn duiecrsem entre aq~iel la  raça e 
quaesquer que ~ e j a m  as in error.ações da posteridade, u m  triste 
écho as repetira sem as satisfazer 

0 s  cantos d'estes povo. já emmudeceram e de  ha  muito a 
immort,alidade de seus monumentos SH decilmpoz; nenhum espi- 
rito elevado delles te,rn--e nos rrvelado erii ideias brilhantes. 
Irreconciliados com os h meiis do oriente e com a sua propria 
sorte, definham, parecendo até  que não lhe esteja res. rvada oritra 
sati+fação além de despei.tnr a nossa conipaixâo, como si tivewem 
apenas a inactiva importancia de causar nos surpreza pela celere 
decomposição em vida, dr toda uma raça Iiumaria, habitante de 
um grande continente. 

E de facto, o presente e o futura destes homens vermelhos 
que, núa e sem lar vaguriatii na  prtppria patiia e que o mais 
ardeute amor fraternal d.,sespera em lh-s conservar rim adylo 
(157). c.onstituem um destiiko assombroso, trapico e maior do 
que jamais um canto de poeta póde desenrolar diante do nosso 
espirito attonito. Uma hum~iriidade iiiteira. a morrer diante 
do- olhos do mundo c, nipaasivo; nenhum brado do* pricipae* da 
philosophia, do christianismo é capaz de arredar a sua  obstinada 
marcha para a dis+oluçâo certa e geral .  E das suas ruirias 
eleva-se em mistura variegado uma raça nova e Ieviaria, avida 
a desapegar da  nova patria conquistada o seu primitivo dorio, O 

mais depressa e o mais pos-ivcl O oriente traz saiigiie e ben- 
çams, sociabilidade e ordem, industria, sciencia e religião atravez 
do oceano mas, ~ g o i s t i c a m e n t ~ ,  só para si 1 elle e,tifica um miiildo 
novo e a humanidade qiie (~i i t r 'ora  aqui  rr-inava, foge, espavo- 
rida como um phantanma do circulo da  vida. 

Grandiosos a t é  e~mapadnres são estes ensinameutos para a 
historia da  posteridade. Mas o homem ergue-*e alegre no 
pensamento sublime que como iim relampa,go ao longe existe 
tambnm n o  alrna obscura do, selvagem : uma 'justiça eterna guia  
os destinos dos mortaes! 
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NOTAS 

O S  XUNEROS CORRESPORDE31 AOS S U J I E R O S  NU T E X T O  

1. Xoticia do Brazil,  Llescripç60 aevducleira da Costa du- 
qz~elle Estado que pertence n Corôn do Xeino de Portugal, es- 
cripto por iim auctor desconhecido mas que depois foi verificado 
ser Gaspar Soares de Lisboa. Impresso na Colleccno de Yo t i -  
cias pr,rn a FIistorin e Geographza das ,Vnçõos u7t1-ninnrz~zasque 
ciuem nos Donzinicis pol-tuguezes etc. Lisboa 1825. 1107tz. III. 
pnrs 1 .  

2. Laetius, ATovus orbis 1633. p .  554. .sq?c. 
3. Hcrvas, Iden dell'U7ziversc. 1784.  Tom. XJ711. pag. 25. 
4. V e j a  o annexo deste trabalho. Glossaria Linguai.zcin Bras. 
5. Foi ate precisa uma declaração terminante do Papa 

que estes indios eram gente. (Atteizdes Azdos ipsos 1tt11oSe ve- 
vos honiines etc.) na bulla do Papa Paulo 111. 4 de Junho 
de 1537. 

6. J7usconceElo.s, Chronica da Con~panhin cle Jesus do Es- 
tado do Brazil. Lisb. fol. 1663. pug. 95. 

7.  Barbaros na concepçlo antiga dos gregos e romanos, 
certameiite não era para o I b p i  os indios de outras nnciona- 
lidades, porque oppunha-se a elles mais pelo odio do que pelo 
desprezo. Mais orgulho ha na resposta qiie dá  o Cai-aiba quando 
perquntado pelo Cumilla sobre a sua nacionalidade: Aizn Ca- 
rina 7.ote, só ncis somos gentes. Os portuguezes recemcheqa- 
dos, por causa do seu traje, eram chamados por zombaria Em- 
bonbns os calçados, u m  nome que designa os passaros de pernas 
emplumadas. Os colonos por sua ve z  chamamavam os indios 
de--bugres-escravos o11 caboclo3, os c:tlvos ou depilados, por 
causa da falta de barba e pelo costume de arrancar os pellos. 

8. iTfnrtius. Reise i ~ c  Brnzilieiz 111. png. i 0 9 3  - 1097.  
9. Até o anno de 1775 foram assim chamados do piilpito. 

10. As mulheres chamam o seu povo de Cnli2~oiaain. Bre- 
to~z,  Dict. C'araibe-Francaise. Auxet-re 1665. 21. 105.-Co- 
lombia, 12elncio7i etc. Loitd. 1822. 1. pg.  513. 

11. Assim os Aimupiras e Potyicárns, tribus doslupia, tc- 
riam os seus nomes dos chefes Amoil~ira e Potyzcára (hToticia áu 
Brazil. pg . 310.  Vnscoizcellos. Chronica pg .  91 .); os dz te -  
cas, uma das sete tribus do povo de Bnahz~nc, os Na7~tlacns ou 
A~znhuatlacns, fora111 chamados mexirauos do seu chefe iklexi. 
Acosta. Hist. Natural y &forul de Ias I~zdiccs . Sevilln 1590 .  
pg. 454  e 460 .  

12. Mnrtiz~s, Reise 111. pg. 1208. Os Bzwo~ts eram di- 
vididos e m  3 tribus, a do lobo, do urso o da tartaruga e e m  
geral a maioria das tribus dos chamados povos de Canada su- 
perior, t inham nomes de  animaes. 



13. As tatuagens j& eram praticadas pelos antigos, como 
os babaros britnnnicos (Soli~z c .  22) que isso tiiihitm o nome de 
Pictens ( G r i n w .  Rechsaltertl~.), os Tracios (Diod Fi-a,qrr~. 1Vess. 
X X X I I I .  9 pg.  87 e t  (Bipontim.) os Saimntos (Plzn- X X I I .  c. 3) 
e os Assyrios e Ilierapolis tambem (Lzcciaiz. de den syr. adfin.) 

14. Reise 111. pg. 1279. 
15. Assim tambem ha  grande medo pelos Carivzns que mo- 

ram no Rio Yuriiá. 
16.  &Iartius Blichizer.~ repertori~~nz. Vol. 36Jasc. R. Reisse 

111. pg. 1237,  
1 7 .  Duces ex-virtzcte sunzz~nf ,  como os nossos antepassados 

(Tac. Geq~m. 7 
18 G~t.cilu90 de ln Vega. Comnze?ztnrios rentes, Madrid 

1723. I pg. 50, 276 etc. 
19.  Entre os iWexicanos, e talvez sómente entre elles, os 

conquistadores hespanhoes acharali1 uma constituiçáo bastante 
desenvolvida. O Jíexico tirilia uma moilarchia electiva que go- 
verr,ava vnrios estados pequenos como partes de uma coní'edera- 
çho. No principio o rei era eleito por todos mas durante o go- 
verno de de lecoatl, o quarto dos reis, foram nomeados quatro 
eleitores aos quaes uniain-se 03 principes silbordinados de Tezcuco 
e Tacubn. O rei devia pertencer numa das quatro ordens siipe- 
riores, os Ditados que eram: Tlncohecalatl, principes dn lança, 
Tlacolicatl, esquartejadores de gente, Ezuahuacatl,derramadores 
de sangue, Tlilaqualqui e senhores da casa negra. Estas quatro 
dignidades formavam o conselho superior do reino. Acosta livro 
VI. cnp. 24,  2.5 pg- 440 etc. 

20. A já referida iVoticia do Brnzil e fc .  p .  304 .  Entre 
os Caraibas em Haiti o cacicado era herdado pelo filho príino- 
genito, qualquer que fosse a mai. Quando o chefe morria sem 
descendente, a chefia passava para o filho da irmã, e só depois 
para O do irmâo. Charlevo~x. !5istot1*e c7e St .  Doiizin~qz~e, Anzes- 
terdain 1733. L pg. 65. de Ovzedo, Histoq-ia C$eizei.nl de Ias Iiadias 
i547 Aivro c. c. 3. fol 49 ,  b. 

21. Patriota. Xet. 1813. pg.  63. 
22. Entre os selvaqens chilenos elege-se para chefe su- 

perior nquelle que por mais tumpo pode carregar nos homhros 
uni tronco de arvore. Oa Carrabas lias ,Ir~tilhas e Guiaiza con- 
ferem essas distincçiies sómente depois de muitas provas de per- 
severança e de forp em supqrtar dores e fadigas. IZoehefiir. 
Histoire fMornle des Antilles 11. pg. 538. Lafituzc, ~Morurs cles 
Amerienns I. p -  400 etc- Entre os indios em Daria o ferido no 
combate era iiobilitado e gosava de grandes prerogativas. Go- 
naui,a. Iiistoria de las I r~dias .  A7zcers. 1634. cal). 7 8 .  C cacique 
lhe dava casa e, serviço e para distiiictivo o nome de Cavra 
(Herrera Dec. 16 livro 3. c. 5.  p. 84.) No Perii os principes 
de sangue do sol, que sómente por descendencia masculina 
Iierdavam a coroa, passavam por provas de jejum, sede, vigilia, 



corridas etc. Garcilaso I. I V .  c. 9; 10 .  O mesmo conta-se dos 
T R ~ S  mexicanos. 

23. Que o chefe tinha tamhem deveres de agente sanita- 
rio, nunca obqervei. Gumilla conta de um cacique dos Gúamós 
que por occasião de uma epidemia, tirou do seu proprio sangue 
para com isso fomentar os ventres dos seus companheiros. 

24. Uma das insiqilias mais commiins dos chefes parece 
ser nma especie de diadema da pennas (Acanguape). Encontra- 
se este enfeite tanto nos indios mais brutos (p. ex. Rotocudos) 
como nas tribus mais civilisa la, (M~~ndrucz is ,  Coerunas) e em 
todos os outros povos americanos: Peruanos, Mexicanos, Carai- 
bas. Chilenor. etc. O ornamento priiicipal dos I~zcas do PerÚ, 
além do ctlbello cortado curto, era uma borla colorida (Llautzi) 
que romo uma franja espalhava-se sobre a testa. O piincipe 
herdeiro a tinha de cor ainarella. Esta insignia já foi introdu- 
zida por Kanco Capac, Qarciln.~. Conzmentariou I cap. 23 pg. 
28. Os t.rarides do reiiio peruano traziam a borla n'um lado. 
Acosta VI. c. 123- p .  416. Tamhem placas enorrnes da L, pol- 
legadas eram penduradas nas orelhas e pertenciam &E, distinc- 
ções peruanas. Estes fidalgos, ctiarrtados «orej«nes» pelos hespan- 
hoes, eram destinados para as mais altas posições. Gornarn c. 
1 2 0 f p .  177. c. 124+p. í61 .  \ o  Mexico a coróa era uma es- 
pecie de mitra. Acosta VI. c. 24. p. 440. Entre muitas tri- 
bus brazileiras uma especie de tonsura, como lios franriscanos, 
pertence 8s distincções das pessoas. Quando um Ab7pove é eie- 
vado a nobre, u m a  velha corta-lhe o cabe110 deste inodo. Do- 
hrizhofer, II. p. 497.. 

25. Va~nscolzcrllos. Chrcznicn. p. 91. 
26. Mazi~niliano Prineipe de Wied. Reise i n  Brazilien II. 

p. 10.  
27, JB  Ouiedo. IIistoi-ia r*fne~-01 de  las Indins 1547, V. 

c. I. p. 46 b menciona este instrumento como cornmum entre os 
Caraibas. E' um pedaço de tron.0 Oco, pendurado entre dois 
postes ou deitado no chão, defronte da cabana do chefe ou na 
praça commuin (ócara). 

28. Tiies reuniões da cemrnmunidade não são cornparaveis 
com as assembléas de conselho ou de julgamento que os Incas 
indroduziritm no Perú. Ali cada urna das quatro provincias da 
reino teria tido uma assemblé~ de pn&*rra, de justiça e de fi- 
nança*, cujos membros eram distribu dos em subcategorias d e  
gráo, até complexos de 10 visinhos (decuriones). Provave!men- 
te é esta descripção de orgnriisayão tão complicada bastante 
exagger ada por Garcilaso. 

29. Lafitazc, Moews des Aw~eric. I. p. 478. 
30. Fraizciaco Alvev do Prado. Historin dos inrJios caval- 

l e i ro~ ,  no Jornal O Pntviota, R I O  de Janeiro 1814. N. 3 p. e30. 
31. Taes mulheres que acoinpanham nas guerras, originaram 

talvez a lenda das Amazonas. 



32 Os Itzcas dos Peruanos parecem ter tributado, ainda 
que  em pequena escala, os seus suhdictos. Compare Garcilnzo 
L. V. c. 6 p. 136 e mais. Acosta. Hist. Na t .  ?/ ,WT. de tas 
Iizdias I V I .  c. 15 p. 421 Tainbem rritie os AIesicanos hnu- 
ve contribuição em roupas de algodão, fardos, cacao, ciuro prata, 
ornatos de penna, c q a ,  peixes e fiutas. Acosta I .  VII. C.  

16. p 491. Entre o.; indios da Daria havia uma especie de 
prestação de servivos para o amanho das terras e edifica~ão de 
cabana". Durante o tempo dtlstes serviços, os contribuintes eram 
alimentados pelo chefe. Herrera, II. 1. 3 c. 5 .  p. 84. 

33. Estas instituições estavam muito mais desenvolvidas 
entre os Incas do Perii Toda a terra cultivada estavo por par- 
te destes despotas dividida em trez partes, das qiiaes duas ( as 
Capellanzcls ) eram destinadas ás nt->cesiidade dos lagares sacros 
(Guacos), d l~s  padres e do se~viço domeitico dos Incas; a ter- 
ceira ptirte, a inenor (Guaclixllama), pertencia ti communidade. 
As roritribuições dos indios consistiam em lã, metaes e oiitros 

e productos de cada provincia (Acosta L. V. c. 15.); e em tare- 
fas que differiam ~eguiido as qualidades pessoaes H officios de 
cada um e que nunca exediam a dois meees por anno. Gnrcilaso 
2 .  V. c .  14. Livrrs de contrihiiiçòes erain ris homens acima de 
50 annos, mulheres, moças, dt entes cegos e çc~xos. Garcilaso 
L. V. c. 6.  p. 138. Os Incas, alkni disso, procura~7am assegu- 
rar-se a sujrição dos diversos povos subjugados pela mudança 
de  grandes nia-sas de gente para lorares distantes onde rece- 
biam terrenos. Estes emigrantes (iWtimnes) serviam como uma 
especie de rnilicia ou janitschflros pala reprimir qualquer mo- 
vimento úiibversivo dos outros. Prado de Ciegn, Chronica de1 
Perú. Anvers 1564. c. 44. p. I06 etc.  Garcilaso L. III. c .  
19. L. V I I .  c. 1 p. 221. 

34. Neuzcied. Keise 11, p .  4 4 .  Pretende-se ter viçto os 
escravos dos Botocudos em Belmonte empregados em varios tra- 
balhos. 

35. Si  o termo a casta » significa um direito hereditario 
pelo angiie, poder-se-ia nos selvagens brazileiros adrriittir castas 
unicamente onde ha escravidão hereditaria, porque o previlegio 
da  nobreza perde-se logo onde não ha distincção pessoal. 

36. Prndo.pg. 17. 
37. Entretanto os escravos dos selvagens brazileiros não 

se dietinguem por signal algum como conta Gomara (Histeria. 
cnp. 68), dos Indios em Daria que pintam os seus rostos da 
bocca para baixo e o dos escravos da bocca para cima, arran- 
cando-lhes tambem um incisivo. (O arrancamento de dentes 
parece um castigo vulgar entre os velhos p e r u a n a  Inca Huayna 
Capac mandou arrrancar os dentes do cacique de uma nação re- 
belde e ordenou que este castigo devia ser applicado tambem aos 
decendentes Gnrczlasu L IX. c .  S.) Estes iiidios, segundo 
o mesmo auctor, teriam maltratado os seus escravos. Os nobres, 



como entre os mexicanos, eram conduzidos em liteirns pelos es- 
cravos. 0 s  Cai-nibas das A~zt i l l~as  costumav;.m cortar os cabellos 
dos seus escravos, mesmo das mulheres com que se  casavam. 
D u  i r r 7 . t ~ .  IIistoire Geizeral des Antiiles. I I , .p .  179.  

38. Assim tambem valem certas categorias en t re  os Abi- 
pones. A admissão entre  os nobres (H6chel.i) que depende não 
sómente de origem como de distincção, é sempre acompanhada 
de accrescimo de um nome novo que terinina eni t i n »  para os 
homens e err aen» para as  mulheres. P)ohrz~i~ofer de A b ~ p o i ~  
11. p .  294. Estes IICcheri fallam então um outro dialecto (O 
mesmo. ) 

39.  A%c~tizis Reise III. p . 1302.  
40. Aristofeles, l:epublicn, III. c .  5 .  
41 Prado. p .  33.  Lembra os Gal lo~,  padres castrados dos 

ICybeles e os generosos ICoi~zbnbz~s em vestes d e  mulher etc .  
L ? ~ c i a n ~ ~ s .  de Dea s y ~ i a .  

42 Compare Lafi taz~.  111oeu~s des Amei-icai~zs I. f. 5 2  etc. 
- J u l .  F i r ~ t ~ i c  . illnder . de t ~ r o r e  prof rellg . c . 4 .  --- Synesii 
Encomit~i~z cnlcitii i n  e j i~s  Ol~el-. Par. 166.3. tòl. N3., segundo 
o qual, já lia aiitiguidade, aqiielles homens vestidos de mulhe- 
res' ernin tidos por I<inaedos; compare além disso Xstl-abo L. 
X I I .  c .  2 3 .  Ed t t .  Tschuke Vol .  7'. p. 17. E' curioso 
que as  noticias deste ass~imptu tanibem apontam o herrnaphroditis- 
mo que, especialmente entre os Floridanos teria sido muito 
commum. E72.5. Hist. Ind. Occicl. Colon. 1612. p. 1 6 3 ;  compa- 
l e  Paz~tc., szir les Al~zwicaiics. VOZ. II. p. 89. des 7~e1-rnap7~rodites 
de ln  Eloride.-Que os americanos se entregaram ao peccato 
nefando, jh contam os auctores mais antigos : Ilernandes Ovie- 
do. Hist .  Gen. L. V. c. 3,  segundo o qual E1 que dellos espa- 
ciente ti-ne nagzras (um manto de algodão) como mzcger.-GG- 
mara c .  6 5  +p.  8 2 .  h. c. 68. c. 87 h. Mais Ierrel-a, I l is t .  
Geiz. de 10s IIechos de 10s C~ste l la i~os  etc. etc. Madrid 1601. 
Decas prinia L. III. c. 4 p. 88. Pediao de Ciecn, Ch~onica  de1 
Perii. c. 49. p. 134.-iVoticia c10 Brasil p. 282. Colctan~ esta 
bestialidade por proeza, e ?Las slcns aldeas pelo cerMo ha alguns 
que têm tenda publica a qz~antos os querem como mulheres pu- 
blicas.-Eni Esmeraldas eram punidos estes criininoros. Gomar-a 
c. 7 2  p .  93.-Em Nicaragua o castigo consistia em apedreja- 
niento. C) mesmo c .  206 p .  264. 

43. Como prova de relações anteriores entre  os povos in- 
dios das Antilhas, terra  firme, Giiaiana e Brazil, póde-se men- 
cionar que não sómente todos os negocios, costumes c: occupa- 
ções mostram a mesma influencia dos feiticeiros que a té  tem o 
mesmo nome de pagd em toda a parte (Piaché, Pzaccé, Boyé, 
com as formas carazbas Boyaicozc e Niboyeri) com que  se  desi- 
gnava estes exorcistas. A descripção que em 1552 Gomara fez 
dos PiachCs de  Cumana, Hist. c .  83, dá uma ideia verdadeira 
destes iinpostores, como elles ainda são em todas as partes d a  



America. Vicie Acsstc p. 370. Garcilaso L. I. c. 14 -j- IIer- 
rera Dec. II. L. III. c. 3 22. 84. Traqos iguaes dos Groen- 
landezes da o Ailgekok delles. Crarzz Historie I V .  p. 268 etc. 

44. Es tes  exercicios c outros nas praticas destes visiona- 
rios lembram os fillrirs da India. Conzpare Bohlen. Das alte 
I ~ ~ d z e n ,  I. p.  182 etc. 

45. Compare Spix e Jfartius. Reise I. 379. 
46. T a l  iinião do terrestre com o sobrenatural e uma de- 

peiidencia claqiielle deste, encontramos muito desenvolvida entre  
os povos da Polyilesia para servir a fins sociaes e expressa na  
Instituiqão do Tahbu,  pela qual objectos e pessoas ficam inter- 
dictos para sempre ou periodicamente e cuja quebra importaria 
em o%ensa e ringailça dos espiritos. Langscloltf: Bemerkunqegeli 
nuf eine Reine una die Wíe2t. I. p 113. 

47. Garciinso. L. II. c. 25 + p. 62 f O mesmo conta-se 
dos Groerilandezes, C'railz Hist. .r;. Groizlancl 1P. p. 295, onde 
as miilheres durante os eclipses beliscam os cães para que 
ladrem. 

48. A h i  nertence tambem a Garuda. dedieada ao Vishnu 
n a  ant iga inyt$ologia indica. Bohleq~, Das alte iitdien. I. p. 
203. 

49 .  Assim tambem entre  os Groenlandezes, as  velhas, sus- 
peitas de bruxaria são apedrejadas, apunhaladas, eaquartejadas 
0x1 jogadas no mar. Grane. I. p. 217. 

50. Compare Chn:lavois, Hfs t .  S. Donzingzie, I. p. 75.  
Elles aleijarri e matam os seus papés si o doente que t rataram 
morre e quando julgam ser culpa do med~cc ,  Ilerrera. Dec. I. 
L. III. c. 4. p. 87.  Os chilenos costumam queimar os seus 
feiticeiros e toda a sua propriedade para que nada reste do ma- 
leficio. i7fnrcgrav. Chile. p. 30. b conhecido que os negros são 

, muito rigorosos para com os feiticeiros. A sua culpa ou inno- 
cencia deve ser provada por um o r d ~ a l  pelo veneno da casca 0x1 

sementes de  uma leguminosa. Christison, Orcleal-Beai~ of Old. 
Calabar, in Lon-'. Pharnz. Jo?iriz. March. 1855. 

51. Desta especie são as seis giandes arvores, de  pelo me- 
nos 6000 annos de  idade, de  um genero de  Magnolia mexicana 
que  serviam de  marcos do territorio do rei E t la  dos Zapotecas e 
que  ainda $30 admiradas em Etla, Teosacualco, Laiziza, Santya- 
gito P Totomachapa. Carta do Barno von hrarzcinski. 

52. ilristoteles de republicn, II. c. 5.  rkle~zophonte. De re- 
puúIica Lacedemoniorum, c. Tacitus Germania c. 20.Lex. Salica, 
Sacitsenspiegel etc. Uma das formas basicas da  propriedade, a 
propriedade commum da horda no trrritorio onde caçam ou, onde 
cada um faz unia roça de certo não permanente, lembra da  
propriedade commum da  sociedade de  Mark n a  Allercanha, a 
Almanda (O Mark commiim), apezar d e  que lá tambem o modo 
do approveitamento digere, porque o selvagem brazileiro não man- 
teni gado no pasto e ninguem pensa n a  distribuição da utilisa- 



ção da  lenha. A outra forma baiica, po9eni, a propriedadecom- 
mum da fiimilia (ou cohabitaiite* d:i cabiiiia) na  roça feita differe, 
não són~eiite da I~rol)riedadr ~ ~ a r t i c u l i . ~  do germano livre. cuja 
familia .ó t+-m direito á hcranpa irkas nào codireito ou cotbartici- 
pação diirliirte H vida do propi ietario, coriio tambem da I ropiie- 
dado particuliir grega, da. qual n. tniiiiiia apenas tem a herança 
garan t,ida. A fcirrna indiana, não de~ei ivi~lvina,  é tanto mais 
eurios;,, qii;iiito nelle se r e c i ~ ~ ~ t i e c r  falaramente a tran*iqão da 
proi riedade c< mmarn do povo, da  tribu, da communidade, para a 
prl priedade individual. Ja é prop,iedade privadã alas, ainda na  
forriia de protsriçld~de familiar. Qiiaitd~t cada familia tem a liber- 
dade de rsc:itlher urna propriedade familiar dentro da  proprieda- 
de da ~(Pininunidade cessa, b,ortanti,. esta d e  ser parte da  pro- 
prieda . e  coinriium, isto 6, o aprove tamento tmor parte da  horda 
acaha diante do ce~cado,  deilt,ri do qiial só se permitte o apro- 
vritamf:nto por parte dos rohabiraiites Dahi  segue-  se que  
tarnbrm ri50 pi de haver uma divi&o r m propriedade geral e 
prciprirdade de uso-fruto, o yiie pnia as ideis juridicas do indio 
é pt r drrriais artificial. 

53 Eiitre os peruanos a p sse de u m  bem de  raiz e ra  
,garantida Ftor demarcação (?I ordrnada pelo Inca Pachacutec 
e os svus s u b d i t ~ ~ s  ci~ltivavam em e ommum, não sórnmente estes 
terrrnos piiv:.dos, como tainhem os que ei.an1 destinados ao ser- 
viço do si,1 e lia familia do + *  beraiio. Garcilnso L. TU. c .  35. 
p. 217. 2. Os productos colhidos eiam guardados em granjas 
cominuns. Acosta L. 6. c. 15. p. 42%. 

54. Corníi bens de raiz da fitmilia e não individual, são 
estes bens ridos tambem nos an t ig~ls  selvagens da Nicaragua. 
A q u e l l ~  que dallr se retirava c#u mudava de loyar não podia 
dispor 1ivl.emente dos bens d e  ~'iliz m4- tiriha que deixal-os aos 
par-ritrs inuis proxiinos. G ~ ~ m a r n .  C. 206. p. 264. 

55. Dt s indios de Daria diz Gomara : Como criine maior 
tem-se o furto e cada um gonie f,iinir aquelle que furton milho, 
cort:indo-lhas os braços, drpendura~do-lh 'os  ao pescoço. Goma- 
ra .  C'. 68. p. 88. 

56. Gomnru. C. 79. p. 103. 
57. Canto do Jardim das rclsas, eetrophe V. 
58. E m  Hait,i, entre  os Carw.ibas, os ladrões e os salreado- 

res são eslzetildos. sem qne algurm iritervrnha por elles. Ouiedo 
L. V. c. 3. p. 50. Charleçoix, h'. Dmingtce I. p. 64. Os antigos 
indios de ('uzg-o furavam-llies os olhos Gornara c .  124. Os 
Iticas puniam os salteadores como in<.rndiarios e assassinos, en- 
forcando-os. Acosta L. VI.  c .  18. Garcil~iso. L. Ir. c. 1 9 .  
Ent re  os chilenos eram punidos com a morte, si  grandes prote- 
cções não os  salva-sem. Os ind11 s de Daria puniam os salteado- 
re!, assassinos adultero3 e a té  mesmo mentirosos com a morte. 
Herrern Dec. II .  L. I I I  c 5 .  p. 84. Em Esmeraldas os crirni- 
nosos eram amarrados a postes e ap i tados ,  nartz e orelhas cor- 



tados, ou eratn eiift rcadoa. Aos nobres ccrtavalll-se os cabellos 
e ahriram-se-lhes as mangas dos vestidos. Gonznra. c .  7 2 .  
p. 92. b .  

59. Vasconcellos. Cl~ronica do Brazil. p ,  84.  
60. Ilemedio e refresco fabricado das sementes da Paul- 

linia sorbilis e que e m  niuitas foim:cs apparece nos mercados 
de todo o Hrazil. 

61. lIumholdt . Essaz poli f ,  aurla A70uv. Espagne, 11. p . 
436,  Assim tambem em Nicaiagiia (G'onzara c. 207, p. 264, 6.) 
e e m  Guatemala 1. c. c. 209. p. 268.) 

62. Entre os selvagens Pu'orte-americanos a viuva nada 
herda do espolio do marido. OS presentes que d'elle t em  recebi- 
do, suas vestes, sua cabana, seus oriiatos, tudo é distiibuido, 
até saqueado e nada fica para 0 s  filhos JToZ?iey, Oeuares. Paris 
1821, V I I ,  p. 409. 

63. 0 s  antiq0.i Incas legavain n coroa e suas propriedades 
de conformidnde com a lei da priinogeiiitura mas os c.iciqiies e 
os siibditos se regulavam por outios ncos legaes nas provincias. 
Garcilaso, L. VII, c. 8. Segundo Gonznra, c. 124, p. zez, c. 72 ,  
p. 93. b. não eram os filhos mas os irmãos e os sobrinhos que 
herdaram em Cuzcn e em Esmeraldas E m  S .  Domingo os bens 
moveis dos cacique eram diçtiibuidos entre os participantes que 
vinham de longe assistir as cseqriias de 20 dias. Ovzedo, L. V, 
c. 3, p. 48 ,  b. 

64. Entre os aritigos peruanos o juiz perguntava t i  teste- 
munha: qPromettes ao Inca de dizer a verdades? A atfirmação 
valia por u m  juramento. Garczlaso, L. I, c. 3 ,  p. 36. 

65. Lembra o juramento antigo allemiio das mulheres que 
cjuravam «no peito e na trança, e m  confirmaqão de ter rece- 
bido o presente de nupcias. 

66. Compare Snuhert de sacrificiis veterum. p .  227 etc. 
A moça grornlandeza que é pedida em casamento mas não quer 
acceitar, corta o cabello em signal de repugnrincia e dor. Granz. 
Historie v ,  Gronland I, 21. 209. 

67. Os antigos peruanos viam no relampago e na trovoa- 
da servidores do sol e tinham por encantado e mau o logar 
attiugido Os quartos attingidos por raios eram fechados com 
pedras- Garcilaso, L. 11, c .  1, 33 ,  c. 23, p .  62. 

68. Pallas, Reise durch verschiedens Provinzen des russis- 
chen Rrichrs, 1776, I ,  p. 266. 

69. S p i x  e M a r t ~ u s  Refse, III, p. 1216. 
70. Sellow. com Maximilian P~ inc ipe  de Wied, Reise nach 

Brasilien, I, p. 332. 
71. Livius I ,  c. 32. Virgil.  Aen. 11, V. 52-53 .  
72. Jac Grirnm . Deutsche Rechtsalterthiimer p . 164.  

Conzpare tnmbem p. 174. 
73. Ln$tau. Moeurs des Arnericains 11, p. 185. 
74. í ~ f i t a u  L. e. p. rzc seq. No Brazil nunca encontrei 



vestigio de  mais doia objectoi symbolicos dos n'orte-americanos, 
o Tt'nmpz~rn e o Y'anzn7tai(.h. O trn?~rpum C lima facha ou cinta 
feita com pequenas conchas e qua, como os Qziipl~cls dos anti- 
gos perumms, por meio de desenhos e cores diversos, designa 
differeiites actos historicos e de direito; lias trniisacções entre 
tribus passa de uma pala  outra e iio f(whainento de tratados, 
ariibos os contrahentes o tocam. (Long,  ióyn!jes c7td 7i.uz.els JJ. 

46). Os Uereclue~zns no Rio Negro superior (,lIc~rtiz~s, Ilczse 111, 
1302) dizeir\ ter  cordões conio os quippos dos peiiianos (Nudos 
dos hespanhoes, cordões de  lembrança com iitis, fcitos de pen- 
nas mnlticorcs, pedrinhas e grãos de milho. Acosta, L. VI,  c. 
8. p. 110. O tomcthatrk oii mncliado de gnerra, é erquido no 
fim de uina deliberação, circnlando depois n a  daiisa. A's vezes 
recebe esculpturas comn~en~orativas de  episodios de  gnerra e é 
iiiais cornpainvel a uma especie de bandeira do que n uma maqa 
de guerra (Tnmnt.niza dos brazileiros, Bzct~c dos Carnibns) iin 
qual tambem h a  signaes esculpidos; si de sigiiificayão symbolica, 
ignoro. 

75. A70ticin do 37 azil, p . 298. 
76. O mesmo vale para os Carnibas. 12,)chefol-t I I ,  11. 614. 

Nos indios de Daria t inha o nome de Cavrn que talvez tenha  
relação com os Cc~vres 0 2 6  Cavere.~, uma tribii dos Gyjalzas, Si- 
gnificará o vencedor'? 

77.  J. Long. Ió!jcfges nnd Ttraccls, p. 45 etc. 
78. ~7pi .x  e Lllarti?is, 12eise 111, 21. 1300., sobre os ilIaz~7~e's. 
79. D?L Tertre I I ,  p. 377. 
80. 111azrinzilin7z, P r i ~ z c i ~ ~ e  de ATezc~cied, Reisc? 11, p . 42. 
81. Qiie assiste as nioças ou mulheres o direito de esco- 

lher  o marido acontece lia America mas, s6meiite raras vezes. 
Gonzn:.n, p .  226.3 6. conta que  em Kicarngua nas povoações 
sem cacique, as moças podem escolher os seus maridos entre  OS 

solteiros que tomam parte  nos festins. 
82. Pr,zclo, p .  21. 
83. Prixcipe ~llnxinziiiczwo de ATeucc.ieri, Reise TI, 13. 38. 
8-1. Tambem entre os Co7.clibns havia polygamia irregular. 

Um chefe Caraiba em S. Domingo t inha trinta iniilheres. Ozie- 
do L. V, C ..?, C7tavlevoix, f1istoire de I'isle Espn~zg~role I ,  p. 159.  
U y  cacique em Esmeraldas t inha quatrocentas mulheres. Go- 
ntnrn c ,  72, p. 93. 

85 .  Nos ailtigos peruanos taiiibem s6 uma companheira do 
leito t inha a s  prerogativas de esposa, as  mais eiam concubinas. 
Aquella era declai-ada legitima, calçando-lhe o marido a Otaja, 
uma especie de chinello que, sendo noiva virgem era de  lã, si- 
11ão era de lialha. Acosta L. VI, 18, p. 428. O proprio Inca t inha 
uma mulher legitima (Coyc), concubinas do sangue dos Incas 
(Pnllas) e, fiiialmente outras de ou t r ; i~  f~xmillias (~~fanzaczozas). Só- 
mente os descendentes das   rime iras mulheres eram ligitimos e 
herdeiros do thiono. Gnrcilaso L. IV, c. 9.-Em Dnrin os homens 



t inham mulheres superioras e inferioras, os filhos das primeiras 
eram herdeiros e podiam ser caciqiies, os outros estavam debaixo das 
ordens da superioia. I h r r e r a  Dec. 119, L. 3, c. 5 ,  p.  84. Tambem 
entre  os Ca~.nibas polygamistns só uma mulher era  superior:^. 
Ovierio L. V,  c. 3,.p. 49, a.-Assim tarnbem em Nicaragua. Ahi  a 
tomada da superiora era acompanhada de  cerernonias. O padre 
pegava os noivos nos dedos pequenos, (e12 Hindostão o padre 
conduz a miilhsr pelo dedo pequeno : Son7zerat I ,  p .  81), fechan- 
do-se num quarto, com um discurso. Quando o foqo a h i  acce- 
so se apagava, estavam casados. C2on~nra c. 2 e 6, p. 263 ,  p. Quem 
tomava mais que tima superiora era banido e a sua propriedade 
confiscada a favor da primeira superiora. (Gomara). Nc s ant i -  
gos Cumaes es mulheres cantando cercavam a noiva e homens 
o noivo; de  ambos cortava-se o cabe110 na  frente e quando se 
deixava os noivos darem-se as mãos, a união estava felta e a SU- 

periora effectiva . Com as concubinas nen hiima ceremonia ha- 
via. Go7)~arn c. 79, p. 102, 6. 

86. Nos Caraibas nas Antilhas cada mulher  recebia uma 
cabana separada. Roch<fo~t  I. p. 593.  Isso não se dá  entre  os sel- 
vagens braeileiros. Nos Tupis é costume que algumas familias 
morem junto numa cabana que tem trez sahidas para :t praça. 

87. Naticin, c. 152.  p. 277. 
88. Prado,  p. 28. 
89. Rochefort. Histoive des Aniilles, Tom. II. p. 143 etc. 

- Lafitau, itloeurs des americni?zs I. 11. 55. - Lnbat, T7o?/age. 
n u x  Isles de I'Anzeriqzte II. p. 95.-Kater, itlithridntes III P a r t e  
Ir. p. 677. 

90. 0 s  indios de Quito tem os mesmos costumes. Cha- 
mam a esia vida em comum « o  acostumar-se»: E 1  A ~ n a -  
nni--se. 5TIloa, Relnc. I~ist.  Par te  I. lo?no 2. p. 656. 

91. Palias. Reisen I. p. 305. ( 7 2 ~ ~ .  /La~n~zikos): L e l i ~ k i n s  
Reiàeiz I. p. 111.) nos Tnrtn~os), II. p. 9 2  etc. (nos 3nschkiros). 

92. Ent re  muitos selvageiis da America do Norte, segundo- 
Charlvoix, o noivo, gozando de todos os direitos demarido, cou- 
t iuua na  casa do sogro a t é  que Ilie nasqa um filho; retira-se 
então e constroe cabana propia. 

93. Prado  p. 27. Este  costume singular que pela vida toda 
e rgue  uma separação entre  os sogros e o genro, existia tambem 
entre  os Carnibas. Quando as  duas partes por forqa maior tinham 
que  fallar-se, viravam os rostos para, pelo menos, n8o se verem. 
D u  Terti-e, Histoire Generale des Att2lles II. 11. 378.-Nos 
groenlandezes os casados habitam com os avós do sogro e a mai 
deste adiministra a casa enquanto vive Cir'rn7z.z I. 215. 

94. É conhecido que o direito alemão ant igo tambem reco- 
nhecia a compra da noiva. Grinzm Rechetsnlte7.thumer p. 612. 

95. Lepehin, Keisen I. p. 111. etc Pnllas, 12eisem I. p. 
305 etc. 



96. Mnrsdrm, Beschreibuny van S~unzatra, y. 279,  fol 285. 
97. S p i z  e Mnrtius, Kriss I. p.  387. 
98. &os Ahipones no Pcirog?rtry o preço d a  ~ o i v a  consiste 

em perola* de vidro, quatro cavallos, um vestido, uma lanca e 
muitos i i  ten-i1 ios dornesticos. Dobrizh(fen, Abipon. II. p. 2.14. 

99 ,  Corno rios Indús onde o Bramino presente declara, 
e depois c .oyro tanibem: « o dinheiro é meu e a noiva é tua ». 
Sonnot.nt, Voynge I. p .  73. 

100. Nw Uriião denominada « Ainbem-Ana . e lia qual não  
h a  kalytn, os Sumatranos gerarn assim escravos para acaua do 
sogro. Maisden. 

101  noticia do Brnail, p. 278. Nisso os selvagens brazi- 
!aIros estio rm vivo coritraste c, ni os Parsi no Indostão, os 
Javaiiezes e inu i to~  povos negros; em partes para que os chefes 
dest>otas rtão possam apoderar-se das crianças e em partes porque 
os pai* da jovern noiva racebem entao presentes. Compare Mei- 
ners em G?ittmgschen hiytor. LIL~g,rgnzir~, III. p. 674.  

102. Ma~ti?rs, h'eise 21. p. 074. 
l ( ,3 .  Herodot. Appollod. 111. 9. 2. 
101. Segundo Garcilaso (L. I I I .  c. 8.) Os Iricas peruanos 

não çostiirnovam dar as suas parentas em casamento antes do 
decimo-oitavo ou visesimo aiino. Ca+avam os membros da fami- 
l ia  entre  si, davam viilheres ein paga dos serviços prestados e 
anualmerlte os caciques faziam casar os solteiros de seus districtos. 

105. Por urna prova e-pecialuierite dura passavam as filhas 
dos ni'brrr de Ciimana; dois niezrs arites do casamento eram re. 
clnsas e durante todo este terripo não podiam cortar os cabellos. 
Gornnra p 7S.  

106 J f~r t i z t s ,  Reise II. p. 574. 
107. AToticia do Brazzl. p. 278. Gomara c. 79. E' sabido 

que taritbrm no Pei.6 a s  virgens ri&o eram preferidas para o casa. 
mento. Garcilas L. II. c. 19.-Pczuzo, Rscherches SUP les Ame- 
ricc, ins I I .  p. 21 7. As Ner-ta ruis peruanas (Pampayruvaas) eram 
innito desprezadas. As mulheres não podian fallar com ellas sob 
pena de terem os cabellos cortados piiblicameiite e serem decla- 
radas infames e, si eram casadas, serem repellidas pelvs maridos 
Garcilaso L. V. c. 14. O lnca Pachacutec tinha feita unia lei 
especial para os seductores de  viigens. Garcilaso L. VI. c. 36. 
a J í c  cr!lrrdo, de que in cierta parte de dc,2n prouincia de Car- 
tagena, quundo cusan las hijas y se ha de entregar Ia esposa 
ul novio, la madre de Ia nzoça. en presencia de algunos de su 
linagem, la corr@e con 10s dedos. Ciega, c. 49 .  p. 133. b. 
-Da iridifljrença dos actuefi indios em relação a virgindade falla 
UZZoa, Relacion Hist. de1 l iage  etc. Parte I+l: 11. p. 554. 
O mesmo se da  nos selvagens Norte-amrricanns. Carver p. 246- 
'-Em contraste grande com isso está a raridade de  commercio 
en t re  pessoas solteiras do povo mais boreal da raça americana, 
os Groenlandezes, onde uma moça já se julgaria offendida s i  



um solteiro lhe offerecesse do seu rapé. Granz: Hist. v. Gron- 
Zand. I. p. 208. 

108. Que até exigiam os signaes da virgiiidade (Michaelis, 
Mosaisches Reclit 11. p. 143 erc.) e ainda os e x i ~ r m  (Sonnerat, 
Voyage I. p. 67. Georqi, Beschreibung der russiscileri Vólker. 
p 140) 

109.  Nos antigos habitantes de Nicaragua prevalecia a 
disposição de que, quand~l a victtima se queixa a o ofYrnscbr era 
condeninado a escravidão ou? tinha que fornecer o d,.te. O es- 
cravo ou servo que violasse a filha do seu senhor. era eriterra- 
do vivo com ella. Gomara c 206. p .  263. b .  

110. Martius, Reise III, 11. 1313. 
111. P r a d o p .  20.  
112. Charlevoix, Jozwnaf d'tri~ vo?yage V. p. 422 
113. Segundo Spix na v i ~ g r m  delle e Mnrtius. 111, p. 1189. 
114 Segundo Gomara c 79. p 102. b. e Coreal, Voya- 

ges, 4 p .  i1 e 140.-Sepuiidn estes nào erain sórneiitr 1.s pagés 
que tinham esse dipeit(1, m:is os caciques ate s01~icitav:im->e re- 
ciprc;cameute isso e os suboi.diu~dos pedi:tm.nos que o ar<-eiras- 
sem. Entre os habitantes da provincia peruana Mantii, todos os 
amigose  parentes do noivo, presentes ao casarrirnto. inbam o 
mesmo direito. GarciZa.so L IX, c. 9. p .  312.  %se. cost,ume 
jur~dico recordo o que herodot L.  IV ,  c. 17.3 conta dos Na.s- 
samonios. um povo africano e. t:imbem da prostitiiiçio das mulhe 
resda Babylonia Herodot I. c. 189., Strabo, Edttio Tzschirlce VOZ. 
VI. p. 283.  L. 1 6 .  c. 1 20 e VOZ. 8. p 138 L. V I L  c. 3. 
5 3ti. Vob. V. p. 17. L. XII.; c. 1. 9 3.) e das habitaiites de 
.Byblos (Lucian, de Deu syr?,,.) Si o principio daqu lle costume 
tivesse tido uma base religio-a parece, todavia, ter d ceiirrado 
em verdadeiro dssbragameiito das mulheres. Assim a libeidade 
li-enciosa entre os peruarios .e,& talvez ainda um i.ecttn Ar uin 
culto ailtiquissimo.-Em Niraiagua (uma terra povoada de me- 
xicanos H com OS mesmos co-tuinte quasi, (;ro~narrr c. 207, p .  264 
b ) tinharn as mulheres perinisião de entregar-se H oliiros ho 
meiis durante certas festas, G )mura c. 206, r .  263. b. e o noivo 
muitas vezes conferia ao cacique o JILS prirnae nr~c'cis. Eni outros 
logares da Tierra firme, o.; a i n i ~ o s  e parentes ticavam ccir esse 
direito. Pedro de Cieça c .  49, p. 133. 

115. Assim tambem, entre outros, nos Groen1;indezrs. Granz, 
B i ~ i .  2 ,  Gronl, I ,  p. 208. 

116 Du Terti-e, II, p. 378. 
127. Especialmente a iinião com irmãs, tia- e filhas. No- 

ticia do Brazil,  p. 282. N ~ $ 0 ,  portanto, OS ? ' I L ~ ? s  +i.a5ri mais 
civilisados do que os CaraiFas das Antilhas, nos qu;ies o hornem, 
ao mesmo tempo, podia esrnr unido com duas iirirâs e até 4.om 
a mãe r fiiha. U u  T ' e ~ t r ~ ,  II, p. :378. Nos ind~oh de S. Do- 
miiigos eram prohibidos sÓinente+ os casanient<~n em prirririro grhu 
de parentesco. Estes Caraibas acreditavam que tiiiham de 



morrer si unissem-se coiii a mâe, a irmã ou a filha. Ouiedo L. 
V .  c. 3. p. 49. Ci ia~- lezv i~ ,  1, p. 61.-No Perú  os Incas tinham 
prohibido sob pena de morte as uniões em primeiro gráu de 
paientesco, ascendente ou descendente. Acosta L. VI ,  c. 18, 
21. 428;  e a mesma pena havia para incesto com in&e, avó, filha, 
ou neta ou irmã, (1. c . ) .  Tainbein na  familiados Incas, seguiido 
o niesiiio auctor, erain prohibidas a s  uniões coiiz irmRs, a té  que 
3 avô de Atahualpn casou com a i rmã.  Pelo contrario conta o 
puZteri3y Zlca Gzrcilaso L. 1. c. 21, que iMalzco Capnc recom- 
inendava ùn,3rs coin parentes, assim como, que (L. IV. c. 9 f) 
desde este fandador dn dyiiastia, cada herdeiro da  coroa uiiia-se 
coin uma irmã ou urna parenta a t e  o quarto gráu, para qiie os 
descendentes do só1 se conservassem sem mr~scla iio t ro~io.  Muito 
~ n a i s  brutal pnrece isso nas narraq6es de  Gomara, c. 124. Es te  
auctor, anterior aos referidos, diz que em Cueco a polggainia 
e ra  habito e que os soldndoq uniam-se a té  com as i r m t i ~ .  

118. 7yeig7, em v. J fu r r .  1:eisen e i ~ ~ i g e r  1117ssio~znrien, p .  
72.-0s Iroquezes e os Huroris que  vivem em inonogamia, são 
rigorosos nu observancia dos g r i u s  de parcritesco, ao passo qiie 
os A7.qonq7czno.s polygamic7s, são iiisto muito mais levianos. La-  
fitou, 1, p. .í5#. Charlevoix, Joz~1.1~. d '1~n  P70!/aye, V, p. 419 
etc. Nos Groenlaiidezes são rarissinias as uniões inesmo en t re  
primos, atC pessoas acceitas como filhos adoptivos sem parentesco 
algum, n&o se unem coin alguem d a  cLsa d a  adopqâo. Pelo 
contrario, se b e ~ n  que raro e rnnl visto, ha  exernploq de  hoinens 
uiiidos com duas irmãs ou com :L filha de uni cn~amcnto  anterior 
de  sua mulher. Crccne. IIzst. C. Ur»?zl. 1, 21. 209 .  

119 - Leinbra casamento Levirata dos judtios . S. Jlichnelis. 
Direito Jíosaico I V .  5 7 .  

120 ~Voticia do Bt-azil p. 283.  Thevet ~ I I L  LaJitair I. p. 
5 5 7 .  Vat~co~zsellos p. 81.-0s Carnibas das ili i t i lhas casavam-se 
de  pceferencia coin a s  siias primas, mesina porque e ra  isso de 
direito. Roche.fort II. p 595; &c.-Du Tertre II. p. 377.  Os 
Apalacltita tiiihso o casamento fora da famillia por pouco decente 
Rochefort 23. 330. 

131. Os indios de Daria que toinavaiii taiitas mulheres 
quantas queriam e iiisso faziam questão de igualdade (de catego- 
ria?), podiam deisal-as, trocal-az e veiidel-as, especialmente as  
esterei9 (Gonznl-a c. 6% p .  8 2 .  b.) . Nelles havia separcção 
immediatarnente que suspe~tavain d e  gravidez ao mesmo tempo 
que havia menstruação. (Assim pelo menos eutendo a passagem ; 
Embero es e1 devo~cio 11 apnrtamieizto estando ella coul SIL ccmi. 
sa p o ~  7tr sos2riecha de1 p r e n ~ ~ n d o )  . Em Nicaragua eapulsavam as 
adulteras devolvendo-as com o dqte. Não podiam tornar a 
casar. O marido vingava-se n o  s e d i ~ c t o ~  a pulso e os parentes 
da  miillier consideravatii-se oEeiididos. (G9mai.a p , 203 b . ) 

122.  Das narrações hespanholas innis ant iga não se pode 
depreliender si as  disposições do direito peruano eram igualnien- 



t e  favoraveis para os homeris. Em Gomara le-se sómente (cnp. 
124): o adnlterio nos indios de Cu5co era punido com a morte; 
em Acosta (L. 11 .  c .  18 p .  4 2 7  .) : taiilbein a inulher 6 punida 
com a morte e, 1nesiiio que o liiarido perd6e ainda ha  pi~nição 
posto que menor. O le~isladoi-  peruano Pachacutec fez uma lei  
especial a regpeito do ndulterio. Garcilnso 1; TZ. r.36. Nos 
indios de Camara havia expulsno depois do adulterio e o ma- 
rido offeiidido procniavn, al6m disso de viligar-se iio seductor. 
Gr i~ncr~a  c. 70.-Tainbein os direitos romano e ant igo allemLo, 
trntain o adulteiro da i~iullier corii niais rigor do que o do 
homeri. 

123 Xeurried I1 p .  3 8 .  Ernntre 11s JIinnzis na  America 
do norte o marido offendido tem o direito de cortar o nariz da 
niiilher ciiie fugiu. Charle~oix 'C'oy. V. p. 410. 

124.  Reis 771, Brasiliez I1 p .  480. 
125. Parece especialineiite de accordo com o temperamen- 

to e costumes dos povos brutos da Asia oriental.  Os vestigios 
mais aiitigos encontram-se talx7ez entre  os antigos illaesagetos., 
Herotl. I. 216. 

126. Prado p. 21. S e ~ u i l d o  Azara, T-oyage II p. 116, 
cost~imam matar  GS seus filhos com excel~çâo de uril casal ;  e os 
Lingoas e Jlacliic~lyos deixam de viver sómente o iiltimo filho e). 
Azara, p. 152-156. 

127. Azwn, p ,  93. 
128. E' conhecido que  sequndo o direito allemão, o casa- 

mento do filho liberta-o do poder paterno. 
129. Seguiido a observaçúo de iS'pix (Reise 111 p. 1186) 

nos Passé9 o pagé d i  o ilome ao receii1nascido.-Os antigos pe- 
ruanos davam o nome quando desmainnvam a crianqa e nesta 
occasiao os parentes, cada um por seu turno, cortava-lhe um pouco 
de cabello. Ga~cilaso L. A-. c. 11. Talvez origine-se daqui 
o costume dos visinhos Teciinas de arrancar os eabellos do re- 
cemnascido. illnrtiz~s, Reise 11, p. 1188. Costumes inteiramente 
ideiiticos em re1ac;ão a dar  nomes tiuhain entre  outros tambem 
os Caraibas. Rocl~efort  Ir, 11 611 etc. Nestaoccas i~~o  furavam- 
se os beiços e as orelhos das çiianqas, o que tambem se faz 
entre  ii~iiitos dos povos brazileiro-(O corte do cabello das crianças 
como uma cerimonia tambem h a  entre os Iialmukos. PuZZns, 
Reise 1, p. 305). 

1::O. Os JIajo~hlzcls que desfiguram horrivelmeiite os rostos 
com talhes etc., festejam o acto de  furar os beiços, as  orelhas e 
as  faces. 2ei.e III, p. 1188. 

131. Entre os antigos perualios o poder paterno durava a t é  
o vigesimo quinto anno. Es ta  idade precisava ser a t t ingida 
pelos moços que  tinham de  ser providos com mulher pelo Inca 
ou, em nome delle, pelos Curacas. Qurcilaso L. V c. 1.3, L. IV 
c. 1 9  L. V I  c. 36.-0s Incas restiingiam o poder paterno pelo 
instituto dos Decuriòes. E r a  que um dos pais de familia tinha 



a superintendencia sobre nove de seus visinhos; elle fiscalizava 
todos os seus negocios e em questões domesticas fuiiccicnava 
como jiiie. Castigava as crianças pelas travessuras, mas tambem 
os p i s  quando nao educavam e eilsinavam os filhos. Garcilaso 
L. II, c. 11, 12. Pelo Ince Roca, que prohibiu os sacriticios de 
crianças, foram fundadas escolas. L. V I  c. 19, L. VI1  c. 10. 
Um systema de educação ainda mais dese~ivolvido, de peiisões 
publicas, parece introduzido entre os' Mexicanos. Acosta Lib. 
V I ,  c. 27 .  

132. Segundo as leis dadas por Romulus, o pai, pelo con- 
t,rario, podia vender os seus filhos tres vezes, expol-os e ate 
matal-os. Dion. Halicarn. LII, c. 26. O Potestns paterna ro- 
mana era inteiramente analogo ao poder do senhor sobre o es- 
cravo. 

133. Hern. O~iedo  'L, V, c. 3 p. 48-6. Charlevoiz. His- 
toire de St. Dom,ingue. I, p. 59. Herrera Dec- II, L. 3 c. 5 
p. 84. Garcilnso L. VI, c. 5, p 177. Depois da mort,e do 

,Guayanacapac mais de mil pessoas teriam sido sacrificadas. Acosta 
L. V, c. 7, p. 319. As viuvas estavam de luto durante um 
anno e não tornavam a casar. Acosta L. 17, c. 18, p .  427. 

134. Nos indios de Cunana a superiora receb~a o craneo 
do esqueleto de seu marido exhumado. Gomara p. 83 p. 108-b. 

135. Weise I I ,  p .  692, III, p. 1319. 
136. Crnrcilaso L .  I c .  I1 p. 13, 14.  Sambem mais tarde 

faziam aqui sacriticios de crianças, por exemplo, para o resta- 
belecimento de um pai doente e na investiduia do novo Inca. 
Acosta L .  V. c. 19. p. 349.  

137. Tal  differeiiça parece ter existido tambem no Perú 
no tempo dos Inctrs mas sómente em relação ás crianças de pu- 
ro sangue dos descendentes do scil; por isso os bastardos não 
tinham direito a successâo nem á herança. Garcibaso L. TV. 
c.  9. L. I X  c. 36.-Em Daria os filhos da superiora alimen- 
tavam as iriferioras, quando o pai tinha fallecido. Herrera Dec. 
TI. L. 3 . c . 5 . p .  84. 

138. Por exemF)lo os ,Wajorunas os Mundruc?is etc. Reise 
111. 1195 e 1310. Nota-se este horroroso costume entre os Huro- 
nes, Algoquis e outras tribns no Lago Superior. Volneq! Oduvres 
VII, p. 403. Segundo a lei dos Incas os ve lh~,s  qne riio presta- 
vam para outros serviços tinhão que espantar os pasaaros nas ro- 
ças e e,i.arn em compensaç%o mantidos a expensas publicas, com 
os mudos e os aleijados. Garcilaso L. VI. c. p. 217. 

139. TTasconcellos Chronica, p. 87. 
140. Os Iroqueees e outros povos ~orte-americanos guar- 

dam de noite os SHUS prisioneiros, conservaiido os deitados e 
amarrados a po~ tes  com crirdan. Lafitaz~ H. p. 262 ect. 

141. Noticia do Rrazil,  c .  171-173. Vasconcellos L. I. 
p. 7 8  etc. Uma descripção completa destas relações encontra- 
se em Lery, Hans Stade, Thevet e nos mais auctores antigos 



sobre o Brazil. Os selvagens norte-americanos queimam os 
seus prisioneiros a fogo leiito. Lafitau 11. p. 2'74 e t c .  Os 
Mexicanos, os indios de Nicaragua e os peruanos faziam guer- 
ras para capturar victimas para os sacrificios. Veja entre  ou- 
tros Gomara c. 206 p. 264. (de quem nos citamos sempre a 
edigão de J. Steels, n&o a coniemporanea de  AI. ~V7~ncio.) 

112. Compare J l a r t i ? ~ s  Reise 111. p. 1310. 
143. Nos indios de  Niraiaguá podia-se sem difficuldades 

matar  um escravo ; quem, poi,ém, matasse um honiem livre, 
t inha  que indemnizar o filho do morto ou outros parentes. Go- 
mara  p. 264. 

144. A venda dos prisioneros americanos aos colonos de 
descendencia européa, t inha tanto maior influencia sobre os cos- 
tumes dos autochtones ccbmo tornára-se corrente. logo depois da 
vinda dos europeus. Os hesiianhoes que nas Antilhas encontravam 
antropophagos, de  costumes iqnoraes ,  julgzvam no seu direito 
de  reduzil-os ti escravidão. (Varnhayen, IIistoria do Brazil 
I p. 34 ) Sambem os primeiros armadores pcirtuguezes, cnjo ' 
negocio principal era o pio-brazlil, parece tel-o mudado em ne- 
gocio de escravos para o Portugal e suas colonias africanas. O 
governo prohibiu este commercio, temendo repiesalias contra as 
primeiras e fracas factorias portuguezas. Absim mesmo encon- 
tramos (Vamhagen. p. 431.), que em 1511 um navio com 5000 
tóros de páo-braxil e anim rs vivos, priciyalmente ~ ~ a p a g a i o s ,  
levava tambem 36 iiidios dos dois sexos, de cujo valor, como do 
ouro e dos escravos negrop, o rei recebia o quinto. 

145. Grans. Eiot . .  G-onl~~ izd I. p. 231. 
145. Assim descrevem Gonzn~*a. C i e ~ a ,  Acosta, Inca  Ga~ci laso 

e outros, os antigos habitantes de  Mexico e Perú. 
147. Pedro de Cieça c 105. Inca  Gnrcilaso L. III. r ,  I. 

Ulloci, Eelncion, 1P. Resumen I l i s fo~ico  34. 
148. Ferro gosque mudo, Oviedo L. XII c. 5 .  
149. Ali chamado Lori,  segundo Ouiedo L. XII c. 4. 
150. Humbcldt, Es.sai s u r  l a  So71v. E.spagne, II p. 451. 
151. Inca  Garcilaso, L. VI. C. 6. 23. 179. 
152. O mesmo L. I. c. 10. L. 21. c. 19. 
153. O mesmo L. VI. c. 10. p. 184. L. I. c. 10. 
154. H. R. Schoolcrqft, Algjc Researches, New-E&, 1839, 

I. 122.  Longfelluw, Hiawalha ('anto V. 
155. Guilielma s ~ e c i o s a  Mnrt., na  Guiana heepanliola cha- 

mada Gachipés, no Brazil Buhwnha ou  Pupunho.  Arq~arece 
actualrnente em grande distribuição o que as palmeiras em geral 
não tem;  e em muitos logares constitue a principal alimentação 
dos indipenas. Na  l ingua de Chile, P u p u n  que dizer, qualquer 
carne ou fruta. 

156. E' verdade que  exactamente n a  Caucasia, a terra onde se 
encontram as mais antigas raizes de uma hmailidade nossa amiga, 
é que se tem verificado uma grande variedade de  nacionalidades 



e de linguas, arilbas muitas vezes em grande isolailleilto. N&o 
se pbde, porêm, deixar de considerar que esta região, ha millenios, 
tem sido a ponte sobre a qual incessantes migrações passaram e 
que sempre deixaram vestigios da sua lingua e do seu typo 
e que está historicamente demonstrada a passagem snccessiva 
de, pelo menos, de cinco nacionalidades : Os Lesghios, os Ghasa- 
zos, os JIongolos, OS A~mbes e os Tarfaros. Na Arnericn não tem 
sido possivel a té  hoje determinar os pontos de passagem das 
antigas migrações com o seu sequito. 

157. Ainda ha pouco o presidente dou Estados livres Norte- 
americanos fallava neste sentido aos deputados do povo. Men- 
sagem do Presidente Juckson na  abevtu~u do vigesinto segzindo 
Congresso. Allg. Augsb. Zeitung. 1832. N. 10. p. 38. 



Rerniniscencias historícas 

PERIODO KEGEPU'CIAL (") 

Rictird, prefaciando a traducção das Vdas de Plutarcho, 
diz-nos, que um dos grandes nieritos daqnelle celebre Iiistoria- 
dor foi, o ter-se demorado inais em descrever factos da vida in- 
tima, do que as acções brilhantes de seus homeils celebres. 

As acções brilhantes, narradas circumstanciadamente por 
todos os escriptores, tornam-se conhecidas do mundo inteiro, 
mas sem factos da vida intima não se conseguiria jamais apre- 
ciar o caritcter e o costunle dos homens das gerações passadas. 

0 s  feitos brilhantes na maior das vezes, nada mais signi- 
ficam do que esforços, paixões, não occupando siiiiio alguns in- 
stantes da vida, :to passo que os actos iiitimos, s8o a continua- 
ção do natural e indicam qunes os nossos habitos. 

Dando publicidade a a~i to~rapi ios  inkditos, dos brazileiros 
notaveis que tomaram parte nos n~ovimentos politicos e revolu- 
cionarios, tem sido o fito de quem escreve estas lirihns, tornar 
conhecido o pensamento intimo que os animava e dirigia, para 
que, ao se escrever a historia, possam as escriptores dennte des- 
sas docuinentos firmar seu juizo sobre o caracter daquellcs brn- 
zileiros illustres. 

(I) Com auctorização do seu anctor nosso i!lustre consocio Dr. Jogo Moraes trans- 
crevemos para as  paginas da Recisla este interessante estudo que publicou no jornal 
S. Paulo em mezes d e  Nurço e Maio de 1906. Noticiando esses artigos-eecreveu aquel- 
Ia  folha no seu numero 149 e 26 d e  Março. 

s Começamos a publicar hoje interessante trabalho d e  um dos nossos mais presti- 
moços collaboradores que se  occulta sob o pseudonymo d e  Erasmc, o qual nada tem 
d e  commnm com o celebre escriptor do seculo XVI, amigo de Thomaz Morus, e que 
Luthero não conseguiu conuerler, nem coiu o humoristico auctor d a  Conferencia dos 
Dicinos . 

.:O Erasmo actual j á  deve ser  conhecido da imprensa de 8. Paulo, n a  qual varias 
vezes tem apparecido com importantes pesquisa? sobre nossa historia politica. O es-  
cripto de Erasmo, cuja publicaç%o encetamos, e uma curiosa exposiçáo do nosso pe- 
riodo regencial d e  1831 a 1856, em que a nacionalidade brazileira custou a se  formar, 
tão ;togustioso e ra  o movimento anarchico do tempo. 

Nessa Bpoca sobresae, mais do que todas, a figura altiva d e  Feij6, primeiramente 
conio ministro d a  J u s t i ~ a  a impor condiçóes ao goverrio, e depois como regente do lin- 
perio, posto que ji mais debilitado em sua energia. 

"Além d a  resenha %e1 dos factos. Erasmo publica varias cartas dos homens daquella 
situação politica, algumas ioeditas atB agora, conservando-lhes a ortographia vicioaa 
coiii qne foram escriptas. 

Chamamos a attenclo dos leitores para o trabalho consciencioso do nosso distincto 
collaborador, a quem dirigimos agradecimen'os". 



Publicando novos autograplios inéditos, proci~rarei enfeixar 
em estreito cyclo o momento hihtorico a que elles se referem, e, 
1)ara facilitar que sejam apreciados pelos que percorrerem estas 
notas desl~retenciosas, reproduzirei alguns dos já public*dos. 

Um dos pontos da nossa hiatoria que mais tem prendido a 
attenção dos curiosos e dos competentes é incontestavelmeiite o 
periodo regencial, que se extendeii de 1831 a 1836. 

Victoriosa a rrvolução, parecia natural que o paiz, entrasse 
em longo periodo de paz, o que infelizmente não aconteceu. 

Assumiildo o Governo, a Regencia Provisoria teve de arcar 
com grandes difficuldades occasionadas pela indisciLdina do exer- 
cito, exaltainento das idkas libpraes, pelas consequencias ~ G J  odio 
que se iiifiltrara nas clauses ignorantes contra os poituguezes 
que haviam figurado na politica imperial 110s ultiinos tempos d~ 
reinado de D. Pedro 1." 

Tumultos, aggressões, assassinatos se reproduziam qnasi to- 
das as iioites nas ruas do Rio de Janeiro, aterrorizando a po- 
pulação laboriosa, e obrigando o commercio a cerrar as portas ao 
pôr do sol. 

Tão difficil éra a ~ituação que não foi possivel reunir-se a 
Camara dos Deputados, extraordinariamente convocada, e, quando 
começou a sessão ordinaria, os drputadas não discutiram os gran- 
des acontecimentos que se haviam desenrolados no paiz; os que 
usavam da palavra éram tão sóniente para reclámar do governo 
111edidas rapidas e energicas, para fazer cessar a anarchia, cada 
vez mais desenfreada. 

0 s  homens que juntos haviam contribnido para a victoria d e  
'i de abiil passaram a formar dois grupos de idéas a c c e n t ~ a d a ~ .  

Os exaltados, na ATova Luz R~nzileira, JurzLjuba e outros 
peiiodicos, sustentavam que não podia prevalecer a constituição 
outorgada, porque era presente de senhor a escravos-que as 
refórrnas deveriam ser proclamadas pelo povo, sem o que a re- 
voluqao só trria servido para uma simples mudança de imperador. 

Os moderados, que linbilrnente souberam aproveitar-se da 
situação creada pelo 7 de abril, visto como (. hoje sabido que  
os que se foram collocar L frente desse pzrtido não desejavam a 
abdicação de Pedio 1." mas unicamente obrigal-o a ser mais 
bv-azileiro e constitucional, i10 Independente, Astrea e na Aurora 
pela pena diamalitina de Evaiisto da Veiga, sem desconhecerem 
a necessidade das reformas, sustentavam que era desriecessaria 
nova eleição de deputados, e que a Camara podia realizal-as 
legalmente com estudo, prudencia e patriotismo. 

Era esse o estado do espirito publico quando foi discutida 
a lei estabelecendo a regencia de tres membros, para governar 
o paiz ate 3 maioridade de D. Pedro 2." 

Votada sob a impressão de um periodo agitado, para satis- 
fazer as idéas dominantes, cornmetteu a Camara imperdoavel 
erro-retirando da Regencia preciosas attribuições, concorrendo 



assim para enfraquecer ainda mais o governo, kcilitando a 
permanencia do espirito revolucionaria, que no Rio de Janeiro 
se foi alastrando a todo o Imperio. 

Cornprehend~u o governo que não podia permanecer inerte, e 
que era chegado o momento de enfrentar com vigor os elemen- 
tos dissolventes, e restabelecer a ordem na sociedade anarchizada. 

Onde porêm encontrar quem tivesse animo desassombrado 
para arcar com tão grande responsabilidade? 

Pela pi sição que havia assumido ntis Cortes de Lisboa, de- 
fendendo os interesses do Brazil, pela energia com que aconse- 
lhava á Regencia o dever de reprimir a anarchia, era apontado 
pela opinião publica, como o unico capaz, o nosso conierraneo 
Piogu Antonio Feijó. 

Convidado pela Regencia para occupar a pasta da Justiça, 
não  tituhiclu um só momento. 

Conhecendo porêm a fraqueza do governo, estabeleceu con- 
dições que foram acceitas. 

Esse cont~.ncto tem sido tão poucas vezes reeditndo que 
vem a proposito reproduzil-o, para que a nova ge.ação, por 
esse docum~nto i n t i m ~ ,  possa avaliar qual o patriotismo, decisão 
e eriergia, daquelle que mais tarde foi alcunhado o Cauaignac de 
Batina. 

1." Conservarem-se os membros da Regencia na maior ar- 
monia, sem outras vistas em suas resolusões, que a prosperid." 
d o  Brazil. 

2." Tomarem-se todas as resolusões relativas á escolha, e 
demisào de Empregados; á medidas geraes e a casos particula- 
res em conselho de ministros, presidido pela Regencia; ficando 
livre ao Ministro da Repartisão, a que o negocio pertencer, qd:" 
seja disidente. faser o que elitender; fivando porem os mais 
dezoneradoe de defender seu acto; e autori-ado mebmo a sen- 
suralo em qualqirer das Camaras qd.O nele setoque. 

As ordens tendentes a mandar eizecutar as leis, pedir escla- 
recimentns e proceder adeligenciaq para propor afinal resolusão 
em C0ns.O poderão ser dadas por cada A1in.O indepen." de conselho. 

3." Dentro de um ano, se por motivo demoletia me for 
i n d i ~ ~ e n e a v e l  largar a Paqta por algum tp.", será esta interi- 
giam." substituid:~, ou ocupada pelo Min." que eu indicar a Re- 
geucia; mas se o encomodo durar mais de 4 meses; em depois 
deste pr." ano, s Reqencia nomeará outro Ministro, se quiser. 

4." Se for neces." demitir alguns dos ministros actuaz; O 

q u e  só terá logar quando estes opesão, ou a verdadeira opinião 
publica se declare contra eles ; os que os substituirem serã11 da 
da aprovasão do concelho pela maioria de votos dos ministros e 
regentes. 



5." Averá um periodico dirigido por mim. EisposiçRo de 
modo porque me pertendo coiiduzir no AIinisterio persuadido 
deqnc: em todo otp.' eprincip." nos convulsivos só afirmesa de 
conduta, a cnergia e a justiça pódem sustentar o Governo, fa- 
selo am:tdo, e respeitado; e certo que a prevaricas50, emais que 
tudo a inação dos Empregados é acausa do justo queixame dos 
povos serri rigoroso, e inflrssivel em manda-los responsnbilisar. 
As leis &o a me0 ver, ineficases, e O proceso incapaz de por 
ele conseguirse o fim desejado ; mas a eisperiencia dexenpauará 
os Legisladores, salvar8 o Governo da responsabilido moral; e o 
arbitrari p" propor medidas salutares que removão todos os em- 
barasos. 

Como o Goveriio livre é aquele em que as leis imperão, 
ou as farei eizecutar inui ristricta, e religiosam." sejam quaes 
forein os clariloies, que posso resultar desua pontual eizecasão; 
não s6 porqrie ese O odever do Eizecutor, como por esperar que 
depois de alginm tp." cesado oclamor dos queixosos anasso aben- 
soe os que cooperarão para sua prosperid'. 

A m." maiieira devida: omeii tratamento pesoal não sofrera 
alterasao alguma: om." que at6qui. 

Para que a todo otempo, ou me reste a coiisolação, de 
qd." irifelis nos resultados, tersido porem fiel nmezis principias e 
am." consciencia ou me ensa devergonha por aver faltado ao 
que nesta prometo, asinome, rogando á Regencia queira tãobem 
asinar ente~temunho de que aceita, e coilcorda com o eisposto. 

Rio de Janeiro, 4 de Julho de 1831. 

Bssuinindo o posto difficil, FeijU correspoiiden plenamente 
as esperanças dos que confiavam na sua inquebrantaiiel força de 
vontade. 

O partido exaltado recebeu-o com grande irritação, e resol- 
veu apressar o nioviinento revolucionario para não lhe dar tempo 
de organizar a resistencia. 

Em 14 e 01 de Jiilho promoveram revoltas que foram de 
prompto esmagadas. 

Previdente, soube aproveitar-se da sua facil victoria. Sem 
perder tempo, dissolveu o corpo de policia, removeu batalhões 
de linha, e fez siibmetter a coiiselho de guerra grande numero 
de officiaes. 

Dois ministros reclamaram moderação, e tanto bastou para 
que fossem demittidos. 



Eeceioso de que os perseguidos encontrassem apoio nos 
juizes, por aviso, suspende as cartas de segzc~*o. 

Essas violencias, e mais que tudo a inimizade tenaz que 
Ihe votavam os Andradas, a que el!e sabia egualmciite corre- 
sponder, deram causa a que seLformasse n opposição parlainentar. 

8lontezuma, logo no começo da sessão, sust,entou a necessidade 
de ser processado O-ministro d,; Justiça, por ter attentado contra o 
habeas-corprs, suprema garantia individual. Era, porirm, tão gran- 
de o pest igio de Feijó, que o pro.jecto apenas reuniu 13 votos. 

Votados os orçamentos, :L cominiss~o apresentou o projecto 
das refornias constitncionaes, comprornisso assumido pelos re- 
sponsaveis do 7 de Abril. Esse projecto reniodelava toda a 
constituição, apresentando medidas radicaes, que transcrevo 
para tornar bem conhecido o eqpirito dominante - Imperio Fe- 
derativo, aboliçi~o do poder moderador e do conselho do Estado, 
reducção á metade do nuniero dos deputados, creação das assem- 
bléas legislativas provinciaes, com funcqões politicas, regencia 
de um Ê Ò  membro durante a menoridade do iriiperador. 

Iniciada a discuwão, emendas mais radicaes fcram jiistiíi- 
cadas: - suppressão da religião do Estado, provincias iegidas 
por constituições de suas assernbléas provinciaes, magistratura 
electiva. abolição da monarchia pela morte ou impedimento de 
D. Pedro 11, convertido o governo em republica, etc. 

Setenta e cinco annos são decorridos e grande parte da- 
quelles principias figuram na nossa constitiiiçáo ! 

JU se achava muito adenntada a sesção, quando foi remet- . , tido ao senado o projecto votado pela camara, ja expiirgado da 
maior parte das emendas apreseritadas. 

Deniite da excitação popular, e não querendo legislar sob 
a pressão da opinião revolncic>iiaria, nonleou o senado uma com- 
missão para estiidal-o e dar parecer, afim de ser discutido na 
sepinte sessão. 

Encerradas as camaras, surgiram novas alterações da ordem 
publica, a primeira no theatro S. Pedro, a segunda na i lha das 
Cobras, ancbas dominadas pelas rayidas providencias do ministro 
da J u s t i ~ a .  

Embora esmagados na lucta material, os partidos revolucio- 
narios ilão cessavam a propaganda de suas idéas. 

C's amigos de D. Pedro I, que haviarn desapparecido da 
scena politica depois do 7 de Abril, aproveitando-se da anar- 
chia gcial, surgem em canipo e, no Dicrio do R i o  de Jcneiro 
e Ca~*anzur?i, começam a sustentar a necessidade da restau- 
ração, como uriico meio de faeer cessar a anarchia e voltar o 
paiz aos tempos que precederam o 7 de Abril. 

Bem depressa aquelle partido deixou a propagailda pela 
acçRo. Logo após a tentativa do major Frias em 3 de Abril, 
vieram a campo os restauradores. Cominandados pelo official 
allembo Barao de Biilom, na manhã de 17 de abril, organieam- 
se em S. Christovam, e dirigem-se para a cidade. 



Estava Feijó a i a r  do movimento, mas, espirito de lucta, 
adoptaia como principio, que os movimeotos revolucionarios não 
devem ser prevenidos, mas esmagadov. 

Brm depressa reuniu os elementos para a resistencia, e ,  
percorrenilo as fileiras, o eriergico paulista incitava os sc,ldados 
a cum rirem os seus de--eres. 

Del i i ie~do o ataque, ao atravessarem o aterrado de Mangue, 
foram os iestaiiradores surprehrndidos pelas forças leyaes e ,  de- 
pai, de pequeri:% re-istericia, soldados e general procuraram sal- 
v;<çân em vergonhosa fuga. 

Quando a Cimara começou a funccionar, era  enorme O 

exaltamcnto dos animos, contidos apenas pela energia do minis- 
tro da Justiça, cuja decisão e firirieza mais se accentuavam nos 
momrii tos criticas. 

Quaii io Feijó leu á Camara o seu relatorio, com rude fran- 
quem apontava as causa4 do mal e pedia ao legislador os meios 
que  entendia necessarios para restabeler a paz ria sociedade - .  
anarchizada. 

Leis coercitivas exigia elle, e tão violentas que um depu- 
tado pe~.,ouli tou-lhe : 

«Tem v. exa. 40 mil homens para sustentar seu relatorio? 
-N&o, retnrqiiiu-lhe Feijó. Tenho 4 mil guardas nacionaes». 
Convencido de que o movirnrnto restauraJor fora dirigido 

por José Boiiifacio, propoz para que lhe  fosse retirada a tuto- 
ria. Acceita a medida pela Camara, foi repellida pelo Senado, 
por maioria de um voto. 

Despeitado com es3e reçultado, p e d ~  Feijó demissão, e os 
moderado* reunidos na casa do padre José Custodio Dias. na 
celebre chac ra  d a  Floresta, para irnpedir a retirada do minis- 
tro da .Justiça, combinam o golpe de Estado de Ju lho  de  1832, 
cujo fim era fazer votar pela Camara, com exclusão do Senado, a s  
medidas exigidas por Feijó. 

A ines1)erada opposição de  Honorio, cuja adliesão havia si- 
do previamente reclamada, impediu que fosse avante aquelle 
moviineii to revolucionario. 

A pedido da Camara, permanece a Regencia, qiie tambem 
havia itedido demis-ão, e,  tendo-se Feijó recusado a voltar atrhs, 
retira-.e todo o ministerio. 

C! m d ffificuliade organi~a-se novo ministerio com elementos 
hecter getieos, figurando nelle um dos Hollandas, j á  notavel pelas 
suas excentric~dades. Esse ministerio tevevida ei,hemera, e ficou 
conhecido na bistoria pelo nome de mi?tisterio dos 40 dias. 

Derribado pelo esforço de  Va+concello-, voltam os mode- 
rados, indo occupar a pasta de justiça Honorio Hermeto. Essa 
escoiha foi mal recebida pelos moderados que n&o lhe perdoa- 
vam ter  impedido o golpq de Estado. Sua  posição tornou-se 
difficil. ao rebentar em Minas a revolução capitaneada por Ma- 
noel Soares do Conto, seu cunhado e amigo. 



Começou-se a duvidar da sua lealdade politica, e acreditar- 
se na sua ligação aos restauradores. Não fôra elle que por fra- 
queza deixara que zquelle partido ganhasse as eleições no Rio 
de Janeiro? 

A politica tibia e irresoluta que seguia trouxe-lhe a oppn- 
sição de todos os moderados, ri'jo chefe envia a um membro da 
Regencia o ceguinte autographo, que reproduz0 : 

Illmo. e Ex7no. Sr. J. da C. Carvalho. 

O descredito do ilosao amigo Honorio he inteiro, e o seu 
nome esta em execração aos imoderados. Collocou-se em tão des- 
graçada posição que se tornou bandeira dos Caramurús, e alvo 
do odio dos liberaes. Se não se dimitte, a audacia de huils cresce 
e os outros infallivelmente succiimbem. 

J á  os Caramurús, como em 13 de Setembro, ameação de, 
fazer correr rios de sangue, caso não seja elle conservado no 
ministerio. Conheço o caracter e probidade do Honorio, mas as 
vacillações e o sistema politico, n%o prestam para nada. 

Queira mostrar estas linhas ao nosso am.' Braulio. 
S. C. 6 de Março de 1833. 

De V. Ex". 
Amo. Vnero' e Obr." 

EVARIBTO I?. DA VEIGA (1) 

Repellido pelos deputados mineiros, combatido vehemente- 
mente por Evaristo e Vasconcellos, viu-se Honorio n a  contigen- 
cia de dirigir ao Regente Costa Carvalho, o segniete autographo 
da colleção que possuo : 

Exmo .  Sr. Costa 

Não pude dormir esta noite um quarto de hora ; V. Ex." por 
quem é me restitua a tranquilidade e a paz do espirito, que não 
poderei achar em quanto ver pastas em rn." casa. 

Q' lucro pode receber o ~uh l i co  de que eu  seja reduzido ao 
estado do Lucio p 10 homem orgulhoso que se julga offrndido por 
mim, e pela sua clientela? queria V. Ex." ler as acertadas r e  
flexões ao Indepente. 

De V. Exm." 
a 11 de Março Amao e Cr.O 

de 1833 H. H. CARNBIRO LEÃO (2) 

, I )  Já lida no Instituto Historico de 850 Paulo. 
(2) Idem. 



Doos dias após esta carta, retirava se Honorio do Governo, 
scindiiido-se o particlo moderado, o que vciu ainda mais cuncor- 
rer para enfraquecer a IZegencia. 

Pouco depois, retirava-se Costa Carvalho para Piracicaba. 
Espirito culto, tolerante e superior, não podia conformar.se com 
as Inctas drgradantes da bpoca. 

Nese teinpo a iinpren-n politica tornara-se realmente abjecta. 
No Jzclrqrjzcbn, -1fatraca cios Farroupilhns, Enfermeiro dos 

dcidos, Dois Con~prado,-es Libei-aes, Dozltor. irii-CL- l'ein~as, Jiecli- 
co dos Jfalzicos, Bziscapé, Brasil A,tf%ict«, ctc., em linguagem vil 
e degradante eram atacados os Kegciites, os Ministros e seus 
amigos. 

Nada era respeitado, nem mesmo a honra do lar. 
Em um autographo do Regente Lima e Silva, de 1 2  de 

Setembro de 1833, dirigido n Costa Carvalho, então em Piraci- 
caba, e jri lido no nosso Instituto Historico, encontrava-se o se- 
guinte topico : 

C O exm. sr. conde Valença, portador desta, dirB a v. esa o 
desgosto por que ora passo corn o acoizteci~tle~zto de iiieii filho 
Carloq. Eis o resultado da liberdaclu ou liceiiça cla imprensa! ? 

«Tenho estado a abdicar a liegencia, rneiis ainigos e paren- 
tes tem-se opposto, 1)orCiii n%o sei ainda o quc farei». 

Apesar de todos os esforços, não encontrainos narrado em 
chroriica aleuma o aconteciiiiento a que se referia a carta de 
Lima e Silva. 

O illnstre escriptor dr. Vieira Fazerida, na curiosissima 
chroiiica intitulada-Lavo da  Carioccz-deu-nos a conliecer o 
facto que allude a carta, nos termos que para aqui trasladamos 
d'A Noticia do Rio Janeiro: 

c Entre os escriptos ultimamente publicados destacarei um : 
a excellente memorin, do si. Jogo de Rloraes, na «Revista da  
Instituto IIistorico e G e o ~ r a ~ h i c o  de S. Paulo*, rocenteiiiente 
distribuido. Nesse consciencioso trabalho encontra-se uma carta 
do regente Francisco de Lima e Silva, datada de 1 2  de Setem- 
bro de 1S23. e dirigida ao seu collega Costa Carvalho, então, 
por motivo de molestia, afnstado do governo e residindo em 
Piracicaba . 

c Nessa missiva existo. ligeira refereucia a triste facto de 
que foi theatro o L a ~ p  cla Carioca. » 

Depois de transcrever a carta, diz-nos o dr Fazenda qnal 
era o depgosto que acabrunhava o Regente. 



a Cç, uma cousa, além do mais, tinha razao de queixar-se 
Lima e Silva: a liiiguarem caustica, ferina, desabiida e imn~o- 

b- sal das folhas da op1)osiçao. Sunca ti imprensa entre nós desceu 
t&o baixo, nHo poiipaiido a, vida iritirna dos riioderados, gover- 
iiantes ou riso, e até invadindo o lar de farnilia de uns e outros! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Expedia a todos, porém, no desbrapamento de linguagem, o 
B ~ n z i l  Afflicto, redigido por iim certo Clemente Oliveir.., o qual, 
não contente de insultar as peisoas dos Regente, em mio dia 
lembrou-se de atacar a honestidade das seilhoras pertencentes 
A familia Lima e Silva. 

« Carlos Migiiel de Lima e Silva, filho do Regelite, Briga- 
deiro Francisco de Lima e Silva, giiapo mancebo de 18 annos, 
entendeu de fazer justiça por siias inâos, inutilizarido o inise- 
i am1  irisultador doi  entes iiie Ilie eram mais caros. Havia sido 
alferes dos estincto batalhão do Imperador. Caminhava fardado 
pelo Iaigo Carioca, quando viu entrar em lima botica dessa 
praqa, iio quarteirgo entre Goil~alves Dias (antiga 1,atoeiros) e 
Uruguayana (Valla) o desabniodo Clemente Não posso dizer 
se essa botica seria :I. mesma onde se deu o facto do David 
Pariiplonn. Dirigindo-se para o local, Lima pergrintoii si Cle- 
mente era niictor da verrina. 

«Obtida resposta affirmativa, acompanhada de riso sarcastico, 
Carlos, desembainhado a espada, de um só golpe mata o pam- 
phletario. A morte foi instantanea. Deiztro do chapku de co- 
pa alta foram encontrado3 varios exernplares do jornaleco que 
Oliveira se propunha naturalmente a distribiiir. 

«Satisfeita a vingança, o filho do Regente entreg,t-se A prisão, 
soffre processo regular, e é submettido ao jury (que entzo tinha 
outra, organização.) Esse tribiial reconheceu n8o haver materia 
para a accusação.» 

Este acontecimento, por si só, era bnstante para acarretar dif- 
ficuldades ao goveriio regeccial, que riaquelle tempo era de dous 
membros 

Em Setembro de 1834, escreve um dos regentes a Costa 
Carvalho, chamando-o para ir tomar o seu logar na regencia. 

Não posso deixa? de reproduzir a piiblicaç80 desse autographo, 
porqiie perderia muito de seu valor si fosse extratado. 

Ill"'. e Es"'. Snr. 

Pelos papeis publicos V. Ex". estar& ao facto do que tem havi- 
do por aqui, e de y.tO tem sido o Governo a obrar por sirconstari- 
cias estraordinaria, q. dos mesmos papeis V. Exa. terá colegido. 

H6 do meo sagrado dever pedir a V. Ex". efllcazmente que 
venha qnanto antes tomar o seu logar na regencia, pois em este 
sacrificio V. Exa. faz o niaior serviqo a sua Patria, pois eu  luto 



com imnienyas diffilc~dad.~+orn exigenchs de partido, com a 
pouca firmesa d e  alguem; sertifinando por esta occasião á V. Ex". 
que ou  ambandono este lugar, que  teiiho, psr que não sei in- 
fringir a C~ns t~ i tu ição ,  ou tomarei uma actitude inteiramemnte 
militar r verei .e assim posso salvar-me com dignidade. Eepero 
que V. Ex," tomara em muita cosideração o que assima digo 
nascido da cericiridsde do rneo coração, e lembrando-se que  n ã o  
h a  s:icrificio algum q'. não deva fazer pela Patr ia  

A continuação da regencia de dois menbros h6 impraticavel 
e se CONTIXUAR arrasta infalivelmeiite funestas consequencias d e  
que  Erazil .e recentirá 

Sou corn a mais alta consideração e particular estima 

Ame e Col. Obro 

Francisco de Lima e Silva. (1 )  
Rio, 11 de Janeiro de  1834. 

Os acoritecimentos se  incubiraw de modificar a posição des- 
agradavel e dificil em que se achava Lima e Silva. 

I'rimriramente, a attenção publica voltou-se para a disçussi%o 
das reforrnas constitucionaes. 

A quem competia votal-as? á camara ou  ão Senado. 
A discus~âo a respeito foi uma das mais notaveis que  s e  

encontram nos Annaes do Parlamento, e deu  occ:isião para q u e  
refiilgi-sem os talentos de  Bernardo de  Vascoiicellos, Evaristo e 
Limpo de Abreu. 

Seritenta votos contra onze resolveram que era  da compe- 
tenciri da Camara votar e decretar as reformas constitucionaes. 

Srciiiu-se a discussãr, do projeto da  reforma constitucional, 
interçssaiitis-irno,. prendendo a ntteneãci de todos os grupos po- 
liticos darido assim t r e p a s  aos movimentos revoluçionarios. 

Com a morte inesperada de  D. Pedro I, extinguiu-se o par- 
tido restaurador, cessairdo a agitação poderosa por elle promo- 
vida. 

Maiq do que esses fa\tos, a grave molestia de que foi ata- 
cado o reqente João Brazilio Munis veiu facilitar a qiie L i m a  
e Silva concluisse o governo da regeucia t r ina,  o que fez com 
dedic çã11 e lealdade. 

Execiitoii os refórmas, uma das qnaes foi a eleição do re- 
gente  que devia governar por quatro annos, que por maioria 
de  votos rerahiu em Feij6. 

s i ,  por um lado, esses acontecimentos faciliartlm o governo 
de Lima e Silva, por outro lado deram inicio a novos rnovi- 
mentos 

11) Ja lida no Instituto Hiatorico de 850 Paulo. 



Nenhum chronista poderia hoje julgar os homens da época 
e reproduzir com mais vida os acor,tecirnentos do armo de 1835, 
d o  que o extenso e precio.0 autographo inédito, que vamos 
transcrever, escripto por um paulista notavel, que tomou parte 
act iva em todos es acontecimttritos politicos daquelle pwriod -, e 
foi posteriormente um dos mais activos chefes da  revc luçâo da 
maioridade. 

Do meio irrequieto em que se  achava, Alvares Machado 
dirigia a Costa Carvalho, que abandonára a regencia e se reco- 
lhera a Piracicaba, o importante documento que vai ser davida- 
mente aprt~ciado pelos que  se interesbam em reviver as  me- 
morias do passado, tão uteis e tão cheias de  ensinameritos. 

« Illmo. Exmo. Senhor Doutor José da Costa Carvalho. 

a 0  seo colega Rraulio axa-se nos ultimos paroximos da  vida, 
e e u  suponho q antes de um mes ele morrerá. O que d r v e  
faser-se depois d sua morte? O Lima deve ficar governando só 
t é  q o futuro Regente tome as redias do Governo? Deve a As- 
seiiiblea Geral nomear um membro para a Kegencia em loger 
do Braulio? Será bastante xaniar a,) S.r D.r Costa Carvalho 
para vir preenxer o s ro  encargo actiialm." indispensavel? eis o 
q ocupa a todos, eis o q fas o objezto d todas ns coiixerrasoens. 
Os ómems mais sensatos, mais zelozos do bem publico. os ómems 
orirados d todos os partidos se declarão prlo expediente d beo 
xamamento ; e ja sabe q eu, nRo tanto pe!a especie d idolatria 
em q o tenho, mas pela verdadeira idolatria em que tenho o 
meu  Paiz desejo a sua vinda;  e no momento em que o Braulio 
expirar,  r e ~ u e r r r e i  na  Camara que se recomende ao Governo o 
seu xamamento; si a saude d V. Ex." for ta l  q n%o prrmita o 
comparesimentc., ao menos e u  fis o meo dever. 

aNâo meto em l inhad  conta sua circonstancias domrsticas, por 
q tambem V. Ex." nunca as cauculoii diante do interese do Paiz. 

«Quantas coizas agora me não vem ao peiisam.", e q e u  não 
posso confiar do papel! quantas dificuldades e u  não a ,  Ianaria 
se  nos axase-mos agora couversando no &Iuiijoliriho! eu daria 
tudo q po3uo para poder agora continuar a conversasão sobre 
o m."" objrcto q ocupou-nos no ultimo dia q paseamos em sua 
xacra da Cidade ! meu Am." e Sr. urn paso disizivo q asegure o 
futuro da  Fumiliu real;  dado ele logo, bem breve se restable- 
cerá a pas, e armonia entre  os principes cristams. 

«V. Ex." fica com raiva qdO e u  falo lhe obscurame, paciensia, 
e u  não fio do papel, e confio d sua prespicacia. O'ra vamos ao 
estado do P a i z :  Fizerâo-se as  elrisoens para Regente t e  no 
Para, Feijó obteve maioria, ja  está fora d duvida Feijó sae 
eleito Regente, e por consequencia temos nova elesão para 
Regente, por q Feijó não aseita: não aseita por q jn, dise q 



não aseitava, e por q cçth coilvensid~ q ele iiio pode obter 
meios d governar, o q outro qlq' poderia obter. 

«O  art tido Olandes tendo perdido a batalha na Urna Elei- 
toral apela pa a intriga : ele esth em ilinioria na Camara dos 
Deputados, e quer-servir-se desta =aioria para dar um golpe 
de estado, para faser unia erpecle d 30 de Julho:  querem faser 
pasar uma medida legislativa q julgue maior a Priiieest D. J a -  
nuaria, e lhe confira a Iteqeiicia do estndo durante a minoridade 
do Imperador: gauhada que seja esta batalha fitrão posar ime- 
diatamente uma outra medida I~egislativa pela qual se confie n 
tutoria dos Augnstos pupilos a I). Amelia na conformidade da 
verba testarnentaria coin q faleseo o eis Imperador. A nova 
Regente governará com uin coilsellio de tres meinbros; e rsl~erâo 
os Olaildezes governar a Sasão por meio d ~ s  intrigas d Palacio, 
11111a vez q o nâo piiderão faser pelo voto Nasional. 

< A  Camara dos Deputsdos conia em seo ceio 97 deputados; 
destes 53 fasem a maioria Olandeza, 44 siío o iiucleo dn antiga 
inoderasão; e no entanto estes 44 espeião faser recuar a maioria 
diante da dtscnsâo; q ser& veliemente,calorosa, e do ultim intrrese; 
estes 44 unidos em thlnilge serrada, fortes pula superidade intele- 
ctual, escudados pela Coiistituição do estado esperso derrotar aos 
facciosos, e venser, ou para milhor diser dezoglomerar iiinn maioria 
vacilante, fraca, desunida por pretensoens pnrticnlares, e composta 
de anarquistas, de repiiblicaiios ; e absulutistns . Kão saht>mos 
o dia q se apresentar& iin Camara aquele projecto, ele tem sido 
demorado por que os Fransas ezitso em aderir, mas logo c1 r lles 
asinem aparecera; o projecto aparecera asinndo por toda a fncsão 
e isto é mais iiin meio insidioso q os Olandezes axariio para 
ilaquear gente flutuante, timida, e mal unida. O ltnmiro da 
Bahia levantara a lebre. 0 s  Olandezes tem empregado todos 
os ardis para xamarern ao Linia as suas vista, querem-no con- 
solar como a seguraxsa d q elle fara parte do Consellio triiin- 
vira1 d : ~  Regente, nias o Lima não se de~xoii iludir, antes deo 
gd.0 cavaco; mas o Lima es t i  rodeado de llinistros traidores 
o unico omem de confiiansa é o Castro e S." por q o Alves 
Branco alem de ser doutado d um caracter timido, fluctuante, 6 
concunhado do Ramiro, parente de mtob olandezez, e m'"' nunca 
teve uma fisionomia politica bem pronunciada. Ten-se querido 
mtO"agitar a população da cidade e fase1 a espozar as preten- 
soens dos oloridezes, mas a populayão da Cidade ainda es i i  en- 
joada das ruzgas, e mostrase dezeijosa d sosego e pas: disrrgo 
aos eizaltados q o ensejo era proprio, e o meio vantajoso para 
irem a Republica; diserão aos caramurus p o meio era optimo 
para resiaurar os principos, e o resto do pessoal derribado em 
7 de Abril; porem nem eizaltodos, nem caramurus se querem 
meter em iiova caravana, á mlnO fome d ordem ; a tudo isto acrese 
q a Guarda Nacional ainda se axa com optimos xefes ; Manoel da 
Fonseca Lima comanda afmsa d primeira linha, Luiz Alves de 



Lima est& a testa do corpo de  permanente^, e poi este lado es- 
tamos seguros, apeear de contar-se coni a traisao clos Ministros de 
Marinha e Gner1.a; o Ministro do Iinperio é urn ente nulo. 

«Alguns disenl que b, mister mudar ao inenos os AI:~iistros 
da Narinha e Guerra. Este é o ebtado em q. as as coisas se 
axão; e. para nada ocultar-lhe devo diser lhe q. o Vasco~lcrllos 
está iiiiid aos Olandeaes, e poriso m.'" desacreditado; a iliaioria 
do Senado é contra o projecto dos Olandezes, e para isto in." 
contribui0 o saberem que ancia nisto o dedo do Vascoi~cellos ; se 
bem que a i i i d ~  ontem o Vasc."' negou q. ele aiidase declarad 
/asegurao-me/ contra o projecto de Lei. 

«Vensida q. seja afacsão olandeza pode a actii:tl Regencia 
seguir em s7ias funções, e proveia aos Ceos q. ela mantivesse 
té. . . . . . q." sabe '? tudo pode ser: mas a Regencia não pode per- 
manecer com iinl só membro; si V. Es". não vem fica só o 
Lima, e dor5 azo a diser-se que sesou a Regencia por q. esc 
corpo colectivo 1180 tem mais sua maioria, e podem tentar com 
sombra d razão dar ao Lima sua despedida e deixar o Governo 
ao Ministro do Imperio. 

«Oje si V. E.ra. aparecsse aqui seria bem recebido por todos 
os Omens d. todos os partidos; e se asaria na felis pozição d 
governar rio enteresse da justiça e não no enteresse deste, oii 
daquelle partido e ate in."'" V. Ex". seria um bão meio de con. 
silliasão quer descançar. 

«O q' lhe digo qzão sou eu só q' lhe digo. 
(A Deos sr. dr. Costa Carvalho, não se'eilfade com seoAo. 

-Rio 25 de Julho de 1935.-Franc." Alvares Nachado e Vasco".» 

Os receios de Alvares JIachado não se realizaram. O par- 
t ido 0lamZez n&o leveu avante o projecto da maioridade de D. 
Januaria por rnotivo que será explicado em outro autogiapho 
inedicto, e, apesar, da prolongada molestia de Braulio, e de sua 
morte, e corpo senz caúeçn chegou ao fim de sua missâo, repre- 
sentado apenas por Lima e Silva. 

O que, porem, se deprehende das retiscencias da carta que 
acabamos de ler, 6 que já nnquelle tempo se planejava novo 
iriovimento. Qual outro seria uo paso disizico qzce nns~gzLl-e o 
f z~ turo  d a  Fnmilia venl», a não ter a revolução da maioridade? 

Foi tfio art ira e vehemente a intervenção de Alvares Ma- 
chado riaquelle periodo, que somos levados a crêr que aquella 
idéa não Era extranha á conversa havida na fazenda do Alonjolinho 
(Campina*) entre elle e o futuro Blarquez de hloiite Alepre. 

Pelo autographo que acabamos de 10r e pelos seguintes, 
vê-se que 5ouve um momento governamental difficil, e que os 
amigos de Custa Carvalho disso se aproveitaram para obrigal-o 
a abandonar Monte Alegre, para onde se retirara como j i  disse- 
mos, fugindo ás luctas deprimentes da E.poca, tão contrarias á 
sua indole cultivada e tolerante. 



Depois de Alvares Machado, em 30 de Junho de 1835, M. 
Odorico Mendes, o poeta, o traductor da Illiada, e que se acha- 
va ligado a Costa Carvalho por amizade tão sincera e ciga tra- 
dição v e i ~  ate á actualidade, dirigia-lhe o seguinte auto- 
g a p h o  : 

acosta 

«Eu uno a minha voz a tantas outras, que ~upponho Ia te  
chegarão O Rrriulio está por instantes a morrer; e isto fica 
a matroca: e os ambiciosos estão em campo, ambiciosos (enten- 
des ?) de todas as cores, de todas as seitas. Veni tu ; que a 
tua assistei~cia na Corte 6 reclamada pelo bem publico. Não 
me extrndo mais porque te creio ao alcance das iiossas cousas. 

&Estimo que est.ejas bom, e todas as pessoas que te pertencem; 
e fico As tuas ordens. 

«Rio de J.", 30 de Julho de 1835 

DO teu am" obr."' e cr.O 
11. Odorico Mendes.* 

Poucos dias depois, recebia novo pedido e desta vez do 
Senado, por iutermedio de seu presidente. 

«Illmo. e Exmo. Sr. 

«Tendo o Senado noticia de haver V. Ex." melhorado dos 
encomniodos que o obrigarão a retirar-se pera essa provincia, e 
achando-se gravemente enfermo o rejente sr. João Braulio Mu- 
niz, ciija morte pode trazer consrquencias serias á tranqiiilidade 
do Imperio. Resolveu que em seu Nome eu convidasse a V. 
Ex." a vir quanto antes encorporar-se a Rejencia esperando de 
seu reconhecido Patriotisino que se haja de prestar ainda mes- 
mo com algum sacriticio seu a este convite. 

«Ao governo recommenda o Senado a breve remessa deste 
para ser dirigido onde quer que V. Ex.". se ache. 

«Deus G.de a V. EX.~.  

«Paço do Senado, 4 de Agosto de 1835. 
«Dr. JosY da Costa Carvalho. 

Conde de Valença~ 

Mal chegava este convite a seu destino, nova carta de Al- 
vares Machado é recebida por Costa Carvalho, e nesta, dando a 
razão pela qual niio foi por deante a idCa tentada pelos hol- 
landezes, para ser decretada a maioridade de D. Januaria. 



alllmo. e exmo. sr. Doutor José da Cbsta Carv." 

«O Braulio ainda vive : puzerão-lhe uns visicatorios nas per- 
nas, tem desorado muito porém, infelizmente aquillo m."" lhe 
abreviara os dias. No q. cuidaes cuidamos: q.do eu me prepa- 
rava para requerer o seu xamamento, eis que o senado o fez, e 
a Camara dos Deputados o faz: milhor, vem V. Ex.' dobaixo 
dos mais felizes aospicios : não vem xamado por um partido, nem 
xamado pela Nasão; e pode ser que esta vinda o milhore da 
melancholia: o velho não é para o mato. 

e 0  projecto da nomeasão de D. Januaria para Regente, iiBo 
apareceo: apenas o Vasc."' e Luis Cavalcante piiderão arranjar 
19 assinaturas na  caza enifim não tratão mais disso. 

 mesmo na Camara dos Deputados á oje uma certa comuni- 
c a s & ~  entre os diversos lados, já nos comonicamos, nos tratamoq, 
enfim a coisa não vae mal. 

<Não pense que é forsa de amisade a que meleva o dese.iar 
ardenteme a sua vinda: dezeijo pc rq V Exa ade ser brilantrme 
recebido por todos, pode faser nitO b ~ m  ao Paiz:  os meos deze- 
jos são os dezcijos de todos os Paulistas q aqui nos axanios, em- 
fim é o dezeijo da Nação. 

SOU se0 amo obrn cr" 
Franco Alvares Machado e Vasco" 

Rio de Janeiro 6 Ag.tO 1 8 3 5 . ~  

Deante de pedidos tão respeitaveia e insistentes, recusaria 
Costa Carvalho assumir 'eu logar na Regencia, sem concorrer 
para aagravar ainda mais a sitiinção difficil em que se achava o 
pa i%? Ou, sua pemanencia em Piracicaba justifica-se pelo auto- 
grapho que adeante publicamos? 

aI11."" Ex."" Sr. 

«Tendo escrito a V Exa pelo proprio q ja ahi deve ter che- 
gado, cumpreme dizer-lhe agora que o Ex."" Snr. Braulio me- 
diante a prande snporaçiio que lhe sobreveio as pernas, apre- 
senta algumas melhoras evai dando esperanças derszistir a grave 
infirmidade q o tem atormentado: elle continua apoder asignar 
os papeis deserviço. Sou com meta consideração. 

De V Ex" 
Colega mio obro 

Franco de Lima S.' 

Si Braiilio melhorara, si podia continuar a assignar os pa- 
peis de serviço, si o Regente n8o reclamava sua presença, des- 
sas circumstancias Costa Carvalho se aproveitou para continuar 
a permanecer afastado do poder. 



As melhoras de Braulio foram ephemeras, vindo a fallecer 
depois de dolorosos e proloilgados soffrinientos. Ficou a Regen- 
cia trina reduzida a uni só membro, Lima e Silva, que levou a 
termo a ardua e difficilima missão, na  qual, sem ser dotado de  
illustraqão, nem mesmo de  intelligencia acima da vulgar, soube 
entretanto guiar-se com firmeza, honra e patriotisino. Quando em 
li de outubro de 1835, eiitrepoii n Feijó a Regencia, desceu as 
escadas do poder com a consciencia tranquilla, por bem haver 
cumprido seu dexer. A camara, ao eiicerrar seus trabalhos, sa- 
bendo o pobre, decretou-lhe uma pensão de 4 coiitos, e mais tar- 
de o Rio de Jaiieiro incluiu-o na  lista triplice, tendo sido es- 
colhido senador. Nas festas da  maioridade, foi agraciado com 
o titi119 de Barão da Barra Grande, que elle recusou, como havia 
Feijh, antes, recusado a nouieaç%o de Bispo de  Mariauna, com 
que o distiiiguira Lima e Silva no ultimo despacho do seu go- 
verno. 

Joaquim Mauoel de  llacedo diz-nos, no Alzno Biogmphico, 
que Francisco de  Lima e Silva, reneral ,  ex-regeiirc, Souador do 
lmperio, Graii-Cruz do Cruzeiro, morreu pobre, tendo sido en- 
terrado á custa da Irmaiidade de Santa Cruz dos Blilitares. 

Assumindo n Regencia, Feijó organiza miiiisterio, vindo oc- 
cupar a pasta da Justiça, e interinamerite do Imperio, Limpo de 
Libren, j& eiitao considerado como notavel estadista. 

Urii dos as rime ir os actos do novo governo, foi nomear Costa 
Carvalho diiector da noesa Faculdade de Direito. 

O autog-rapho que  segue do ministro da  Justiça e interino 
do Iniperio, deixa bem clara a estima em qne era tido Costa 
Carvalho pelo novo governo. 

uI1lm. e E x i ~ .  Sr. 

«V. Es ."  tem bastante bondade para desculpar-ine de n5o te r  
respondido immediatamerite á sun cart% de 9 do corrente mez. 

«Alem de incommodado aindit, são tantos os trabalhos, q não 
exagero, qd." affirmo a V. Esc." q algumas vezes me falta o 
tempo xti: para comer. Não tenho express6es p." agradecer a 
V. Ex.' O obsequio e serviqo de acceitar n Directoria, perteii- 
cendo-me a honra de ter referendado o Decreto, q. pôz & testa 
do Curso Jiiridico d e  S. Paulo unia notabilidade litteraria. Com 
anspicios tão favoraveis póde contar-se q. tudo marchara e m  
regra, e nesta parte creio q. todas as pessoas sensatas pensão de  
accordo. V. Ex." póde estar certo q. e u  annuirei n tudo, q.'" 
espõe na  sua carta: cumprindo-me faser especial menção d a  
condição, com q. V. Ex.* se resignou acceitar o Cargo, de  poder 
ir Cs suas Fazendas, todas as  veses q.  iato lhe  fosse preciso. 
S e  ender q. alem desta declaraçzo necessita de licença, e u  não 



tenho a menor duvida em mandar passar-lha. Pelo q. pertence 
a substituição no cargo de Director eu pretendo conversar amahã 
ou depois com o Sr. Regente e communicarei a V. Ex." aqui110 
em q. se assentar. 

«Espero que V. Ex." nos coadjuve na forma dos Estudos; 
num espirito como o de V. Ex." as dffficuldades aiigmentarão a 
perseverança e a energia. 

«-Ailida vivo adoentado, porem assim mesino prompto como 
sempre ao serviço de V. Ex.& dispor francamente da vontade de 
quem m.'" presa ser com o maior respeito e consideraçRo. 

am." m.'" affectuoso e obrg." 

Rio de Janeiro, 26 de 10br.O de 1 8 3 5 ~ .  

Desde que o novo Regente tomou posse do governo, desap- 
pareceu como por encanto as r~zolestins que haviam arredado 
Costa Carvalho da Regencia, desde julho de 1833. 

Entrando na politica activa, presto11 ao paiz serviços inolvi- 
daveis, como teremos cccass5o de rememornr nestas toscas remi- 
niscencias. * 

8 $ 

Quando Feijó assumiu a Regeilcia, em 12 de outubro de 
1835, achava-se o pniz em completa desorganização, coiisequencia 
das refórmas ultra liberaes que haviam sido adoptadas. 

E' certo que muitas vozes auctorizadas se haviam opposto 
áquellas refórmas, denionstraiido que nm paiz atrazado, sem 
instrucção, como era o Brasil iiaquella época, nRo podia compor- 
tar  tão extensas liberdades, e que bem cedo a liceiiça anarchi- 
zaria o paiz. 

Esta previsâo realizou-se completameiite. 
Ein Pernambuco, Rlaranli5o, Rfiiias, Ceará, ainda p&o se 

achavam adormecidos os odios deterrninados pelas revoltas havi- 
das. Malcher, Vinagre, Angeliin, ensaiiguentavam a infeliz Pro- 
vincia do Pari ,  e no Rio Graiide do Sul extendia-se a revoliiç5~. 

Em 1825, Alves Branco assim descrevia e estado do paiz: 

«Eu  concliiirei repetindo o que uma vez já vos inculquei, e 
4, de que agora mais do nunca apparece a urgente necessidade 
de um poder inaccessivel ás intrigas locaes, imparcial e forte 
contra o q.1 nada possam os chefes irregulares lias minorias tur- 
bulen tas. 

~Desenganae-vos, não é a força da civilização e do proeres- 
so, que mina as entranhas de um governo de tyrnnnos. Não ? 
Ao povo do Brazil iião é negado algum direito. As nossas re- 



voluções actuaes não têm nada de ideia!ismo o de philantropis- 
mo, o SPO caracter é sómente o das paixões ferozes, de vicios 
infames, de bruta estupidea e de barbara insolencias. 

A fala de throno, em 1836, descreve a anarchia que avas- 
salava o Imperio, nestes termos : 

<A falta de obediencia e resepito ás auctoridades, e a impu- 
nidade, excita universal clamor em todo o Imperio, é a gan- 
qrena q. a ~ t u n l m t . ~  ataca o corpo social. A nação de vós espera 
gue diques se opponhão a torrente do mal. Nossas instituições 
vacillão, o cidadão vive receo-o e aisustado. O governo con- 
some o tempo em vãs recomrnendaçòes. O vulcão da anarchia 
ameaça devorar o Imperio applicae a tempo o remediom. 

O mal era conhecido. denanciado, mas nem o governo pro- 
punha medidas, nem a Carnara as iniciava. 

Pelo autographo ineditel, que em Fevereiro de 1836 o Re- 
gente dirigia a Costa Carvalho, vê-se que a acção do governo 
era securidaria, nada deliberando sohre os graves acontrcimentos 
que atormentavam o Pará e o Rio Grande do Sul, limitando-se 
a enviar mantimentos e pequenos reforços para o Norte e es- 
cunas para o Sul. 

Eis o documento : 
aSr. Costa. 

.Tenho presente A sua ultima a q." respondo; que talvez 
impossivel seja obter da assembléa a autorisesão para reformar 
um Estabelecimento cientifico, sendo cada Deputado um I)"'. 
iminente, porêm, VEs . "  enviando ao Gov." os seus Estatutos, 
e m."' lembransaa, ou repiesentasão sobre os pontos de reforma 
que jalg-i ~onven.~"" Governo o levar á As e etitão estudado. 
na autoridade do Diretor facilitar-se-á o conseguir-se ao mencs 
em pte a reforma ; pois bem sabe que danosa a Asse. nada sae 
que  não seja imperfeitissimo. 

«Sobre a autorizasao p." nomear qm. o substitua interinam.te 
axo mui i -~nven .~"  e verei se E-tatntas não assignão Snplente, 
lhe ira a Comisão. 

«Sobre onegocio de Franc." Alves ; te oje nenhum reqTo tem 
sido apremetado, como eleprorneteume faser, e por iso ainda 
nada se tem feito. 

~Consebemse esperansas do Pará Cametá tem resistido alguns. 
ataques dos rebeldes. e só d'uma vez lhes matou mais de 100. 
Eduardo estava quazi abrasos com o preto Virisimo dentro da  
Cid " que vai se tornando seii rival : as bexjgas tem morto 
am.to" delles ; e a 11 de Dekbr." foi já encontrada á ei-pedisão. 
de Peinambuco junto a Salinas : Só este reforso e m.'" man- 

-timento que daqui se tem remetido desde 9br.O reanimará aquelles 



desgasados abandonados a todo genero de desgraças pela incu- 
ria e ineisplic.iive1 inaptidão de N."1 Jorge, que sem sair da 
Fragata quer que a Provincia se entiiziasme, emq.'" ele deixa 
morrer nos Barcos prisiofietros 125-e talvez 200 de Mar e Tropa 
e isto defome, bexigas e outras molestias. 

uJesé de Ara0 RibrO. querendo tratar o B. G. (1) deploma- 
ticamente vai levando o negocio a inevitavel guerra civil um 
pouco mais de presa, um pouco menos de temor teria d'uma vez 
acabado com a sedisão ; mas ele toma posse codtia alei no Rio 
grande, qd." é instado pelo ViceP. AsP. para o f a ~ e r  na Cap.al 
a vista da certesa da Amnistia, e apesar de B. Gorisalves lhe 
pedir q.t" forsa pode p." q' não tomasse pose no R. G. (2) não 
quer que se lhe mande tropa e sim Vazos : lá vai nesta Semana 
mais 3 Escunas. A. D6. Sr. Costa. Desejolho todo o bem. Rio 
21 de Fevereiro de 1836 

De Seu Am-O cobr." S,". 

A leitura reflectida deste autographo demonstra que a ener- 
gia do ministro da Justiça do gabinete de 7 de Abril de 1831 
j á  se achava em drclinio. 

Si Manoel Jorge era inepto, si, sem sahir da fragata, dei- 
xava que a marinhagem e tropa morressem de fome e de bexi- 
gas, emquanto a Provincia se estorcia agonizante, porque moti- 
vo deixava o governo que elle permanecesse no importante cargo? 

Qual a ri-iz'ão que lhe impedia ordenar a Araujo Ribeiro, 
quc, fosse empossar-se do cargo em Porto Alegre e n ã ~  no Rio 
Grande, quando já estava contractada a amnistia entre o gover- 
no  e o vice-presidente e a Assembléa Provincial? 

Uma phrase do Regente, no autographo inedito que segue, 
talvez nos responda. 

Em 18 de março de 1836, escrevia elle a seguinte carta : 

«Sr. Costa 

*Por acaso agora vejo o accrescimo da sua carta em q7 par- 
ticipa a morte de Monteiro e a pertensão do Pe. Luiz Lobo. 
E u  bem desejava descobrir algum emprego para ele meo antigo 
ame0 é provavel esteja não pouco esquecido de materias de sua 
natureza esqueiciveis, mas que facilm.'" se recordão: ele é ta- 
l en tos~ ,  e se ouver alguma indulgencia, é provavel q'. ensinan- 
do, em pouco tempo se torne abil: emquanto p." se desempe- 
nhará bem o lugar, não sei. 

(1) Bento Gonwlver, o chefe do movimento revolnciomrio. 
(4 Blo Qrande. 



«Já yivo cansado de errar em pensar bem dos Onlens: será 
o QZLE.  fôr : a eisperiencia o d id .  A D.'. Rio 18  de 1I.ço de 1836. 

Do seu ~ f e c t . ~  e obr."" Cr." 

Cccngnclo de errar em pensnT be:n dos Onze~zs; serri o que 
fòr, exclamava Faijó naquelle periodo doloroso, como mais tar- 
de o t'ea Paula Souza, quebrando o reino ! 

Foi cleante desse desaniino do governo! que Vasconcellos, 
procl~inaiido a necessidade do 7-egresso, organizou o partido eon- 
servador, arregimentando não s6 os que entendiam que a anar- 
chia era devida ás reformas liberaes que o paiz nRo podia com- 
portar pelo seu atrazo intellectiial, como tarnbem os antigos 
membros do estincto partido restauradoi. 

Sei11 a calma precisa, recebia Feijó os ataques do novo par- 
tido, e vi~igava-se da Camara dirigindo-lhe as seguintes phrases 
ao encerrar a sessão de 1836 : 

«Seis mezes de sessão não bastavam para desc~brir  reme- 
dios adequados aos males pnblicos. Elles infelizmente foram em 
progresso. Oxalá que un futura sessão o patriotismo e a sabe- 
doria da Assemblea Geral possam satisfazer as iirgentissimas ne- 
cessidades do Estado,. 

Ern 1837 era enorme o clamor publico contra o governo, 
acciisado de manter a lucta no Rio Grande, visto ser favoravel 
aos rebeldes. 

Nno fôra demittido Araujo Ribeiro, por uin accôrdo entre 
o governo e Bento Gonçalves, quando aquelle sc achava pela 
segunda vez quasi a terminar a revolta pelas acertadas medi- 
das postas em pratica '? 

Os prisioneiros de Bento Manoel ua batalha do Faiifa onde 
se achayam? 

On1,fi.e e Côrte Real haviam-se evadido da fortaleza de 
Santa Cruz, e Bento Gonçalves, recolhido a um forte da Bahia, 
dalli mais facilmente fugia para se reunir a seus amigos. 

Esses factos não indicavam que Feijó era cumplice dos re- 
V O ~ ~ O S O J  ? 

Eram essas as accusaç6es violentas que por toda parte eram 
ouvidas. 

Em 1837 inicia-se a lucta. 
A cornmissão da resposta i fala do throno, demonstrando 

que o parlamento não era responsavel por falta de medidas que 



n5o eram pedidas nem iiidicadas, terminava com as seguintes 
palavras : 

(Si a epocha da reunino do corpo legislativo 6 sempre es- 
perançosa para a naçgo, é porque esta reconhece que só da mu- 
tua e leal cooperaçfio dos poderes politicos pode ~ r o v i r  o reme- 
dio efficaz aos males que a affligem. 

«Nas esta cooperação, senhor, a cam:ira dos deputados fal- 
taria a seus mais sagrados deveres si n. prestasse a uma admi- 
nistraqão que n lo  gosa de confiança nacional. 

«No nosso seculo, e com as instituições que possuimos, o 
primeiro dever dos ministros 6 governar conforme os interesses 
e necessidade do paiz, e aq.les que o desconhecem ou menospre- 
zam não podem dirigir os negocias publicos.~ 

Esse documento, depois de discusslo celebre, pelos princi- 
pios que foram sustentados por Vasconcellos, Rodiigues Torres, 
Honorio e outros, foi approvado por maioria de 15 votos. 

Da commissão nomeada para apresentar a Feijó o voto da 
Camara, faziam parte Limpo de Abreu, Araujo Ribeiro, Vas- 
concellos, Rodrigues, Torres e Honorio. 

Recebendo a resposta, Feijó Ihes dirigiu as seguintes pala- 
vras, em 6 de Junho de 1857 : 

<Corno nie interesso muito pela prosperidade do Brasil e 
observancia da Constituição, não posso estar de accôido com o 
principio emittido no setimo periodo da resposta, e sem me im- 
portar com os elementos de que se compõe a Camara dos De- 
putados, prestarei a mais franca e leol ccoperaçâo, esperando 
que ao menos desta vez cumpra as promessas tantas vezes re- 
petidas de tomar em consideração as propostas do governo.» 

Era de praxe fazer constar da acta que a resposta da co- 
roa merecia especial agrado. 

Como, porhm, figurar essa phrase, em vista das palavras de 
Feijò '? Depois de longo debate, resolveu a Camara não consignar 
na  acta o acolhimento que tiveram as palavras do Regente. 

O ministerio pede demissâo, e só com immensa difficuldade 
consegue-a. Organiza Feijó novo ministerio, o de 16 de Maio 
de 3837, tirado da minoria. 

Não contente, faz publicar um artigo, por elle redigido, 
declarando que, si a Camaia continuasse a querer influir no 
governo, este a dissolveria, muito embora nLo fosse dada essa 
attribuição ti Regencia. O poder executivo não podia ficar su- 
jeito ás maiorias das Camaras, varias e caprichosas. 

Foi nessa occasião que chegou a noticia da fuga de Bento 
Mnnocl. A Camara e o povo accusam ao governo de ter facili- 
tado aquella fuga. 



Feijó, desanimado, mas não querendo sujeitar-se a gover- 
nar com a maioria das Camaras, em 19 de Setembro de 1837, 
renuncia o cargo, aconvencido de que sua continuação na Re- 
gencia, não podia remover os males publicas, que cada dia se 
aggiavavnm por falta de leis apropriadas~. 

Verificou-se um topico da carta de Alvares Machado : «Feijó 
não acceita a Regencia porque está convencido que elle não póde 
obter meios de governar o que qualquer outro poderia obter*. 

O grande liictador, em 1837, retira-se para sua provincia. 
No anrio de 1838 não compareceu ao Senado. Nesse anno, no 
Jtcsticeiro, com a sua proverbial franqueza, veiu declarar que 
espontaneamente, receios0 de haver errado, apesar de suas boas 
intençôes, recogava e se desdisia de tudo quanto, em escriptos 
o n  em discursos, pudesse directa ou indirectamente oflender a 
disciplina ecclecliastica. 

Ue S. Paulo, retirou-se para Campinas, onde adquiriu uma 
~ r o ~ r i e d a d e  agricola, e de lá escreveu elle o precioso a u t o p -  
pho in6dit0, que transcrevemos ao ter conhecimento da resolu- 
ção do 5eilad0, de 20 de Maio de 1840, que, por 18 contra 1 6  
votos, repeilira o projecto da maioridade que alli fôra apresen- 
tado por Hollanda, Alencar, Paula Albuquerque, Ferreira de 
Mello, Costa Ferreira e Mello e Sousa. 

Eis o autographo, no qual o Senado 6 tão maltratado, di- 
rigido, como se vê do sobrescripto, ao 

aR."" Sr. Conego 
«Vigario, Senador e P.' José Bento Leite F. de Melo. 

«JosB Bento ADe. Corte. 
«Além de outras j& vos escrevi desta, partecipando-vos de 

m." mudansa H pediudo-vos que ate 7br0 me aprontases 1 conto 
e 700, e tantos mil reis para ultimar o pagamento do sitio quo 
comprei por 8 contos e 200 mil reis a vista. Ora esta quantia 
é o premio e mais 600$ do voso credito, ficando devendo só- 
mente 6 contos, e eu vos offerecia por este favor o ficarem os 
pr."' 4 contos a 10 p', lucrando assim vós anualmente 80$ e 
como não tive ainda resposta, e isto importa a eu  ficar mal por 
isso torno a pedirvos este favor, e que me respondais seposo 
contar com esa quantia de 7br.O p." asim assegurar a qm me 
emprestou igual 11." o dito pagamento do sitio. 

«Emfim o Senado sem contrariar niatou o projecto da maio- 
ridade. Nada á tão miseravel como ese Senado, vil escravo de 
quem-quer que governe e o quiser aliciar. D" me livre dele, 
ainda que não dos 9 mil crusados que p." o ano os vou ganhar. 
ADs Saud" a João Dias e dize a Alencar, e Olanda que Ihes 
escrevi em Abril, e não sei se receberão, q vos digãc? ao menos. 

a s .  Carlos 8 de Junho de 1840. 
De voso am.' e 0br.O-Feijó.. 



Conforme consta da nota lançada pelo senador José Bento, 
essa carta foi respondida em 22 de Junho de 1840. Ein Cam- 
pinas, alquebrado de corpo, mas sempre forte de capirito, se 
achava o velho paulista, quanto rebentou a revolução de 42. 
Não quiz conservar-se inerte deante daquelle acontecimento, e 
com grande dificuldade seguiu para Sorocaba, que era o fóco 
do movimento revolucionario. 

Dominada a revolta, Feijó foi preso e conduzido ao Rio de 
Janeiro. 

De lá, transportaram-n70 para a provincia do Espirito Santo, 
onde permaneceu até Dezembro de 1842, quando voltou ao Rio, 
para occupar a cadeira no Seiiado, e responder ao processo po- 
litico por ter sido um das chefes da revolução. 

Regressando a S. Paulo, aqui falleceu em 10 de Novembro 
de 1843, com 59 annos de edade. 

Naquelles tempos, os enterros eram feitos á noite. Os 
amigos e a3 irmandades, uniformizadas, precediam o feretro em- 
punhando longos tocheiros. 

A noite em que se realizou o enterro foi de grande calma- 
ria. As duas immensas serpentes luminosas, chamaram densa 
nuvem de coleopteros, que, procurando a luz, tornou impossivel 
que se conservassem accesos os tocheiros, caminhaiido o enterro 
em plena escuridão. No dia seguinte era tão grande a quanti- 
dade de insectos nas ruas por onde passára o cortejo funebre, 
que se tornou necessario removel-os em grandes balaios. A 
forte manga d'agua que cahiu durante o dia, concluiu aquelle 
serviço. 

Estes factos durante muito tempo serviram de commenta- 
rio ás velhas de S. Paulo, que consideravam o natural pheno- 
meno como tendo sido uma manifestação do espirito do mal. 

Após o percurso de 63 annos estão apagadas as lembranças 
das luctas e dos odios vehementes, e a nova geração não pro- 
nuncia sem profundo respeito o nome do homem que no seu 
tempo e no meio dos embates revolucionarios soube ser ener- 
gico e patriota. 

DR. JoZo MORAES 



Geographia astronomica 

DETEILXINAÇÃO DO MERIDIANO, DA LATITUDE E DA LONGITUDE DO 

OBSEI~VATORIO ASTROXOMICO KA AVEK~DA PAULISTA N. 115 E 

DA O R I E N T A ~ Ã O  UEOGRAPHICA DO RIAPPA DA CATITAL DO 

ESTADO P E L O  EKCESI-IEIRO EDUARDO LOSCIII . 
Kas ephemerides astroriomicas «n'autical Alnlanac» que se 

publica em Green~vich e «Connaissance des temps», yue se pu- 
blica eur Paris, que são as mais usadas pelos n:~vcgailtes, pelos 
astronomos e pelos engenheiros, figuram para os respectivos me- 
ridianos do ohservatorio real de Greenwic h e  da sala central do 
Observatorio de Paris, as coordenadas geographicas (latitude e 
longitude) de muitas capitaes e mesmo das de algilnq Estados 
da União do Brazil, mas as de São Paulo, capital deste Eùtado, 
ainda não estão registradas. 

Para preencher esta lacuna, que me tem parecido injiisti- 
ficavel, pois que, indisciitivelmente, São Paulo merece ser 
conhecido tarnbem pela siia posição geogral~liica, que o torna 
tão favorecida pela natiireza, procedi a unia serie de observa- 
ções astroilon~icas que ine deram resultados satisfactorios 

Si ineii fim fosse unicamente communicar ao Iiistituto 
Historico e Geographico de São Paulo o valor clas coordeiiadas, 
poderia fazel-o desde i á  e dai  o meu trabalho por concluido, 
coino, rorêm, desejo dar-llie toda a importancia que geographi- 
cameiite merecer, julgo necessaria a descripção dos instrumentos 
usados e a narração dos processos empregados. 

Em frente da casa n. 215 da Avenida Paulista, num dos 
pontos mais e levad~s  da capital (in. = 832.00 sobre o nivel do 
mar) está situado o meu modesto observatorio com cupula 
gyrante de onde se descortina o horizonte completo : a cidade 
e todos seus arrabaldes. Neste observatorio tenho conveniente- 
mente iiistallado um instrumento, CLGO nivel de cinco segundos 
de seiisibilidade, accusa sua sufficiente estabilidade. 

O instrumento destinado ás observações é um «universal» 
fabrica Salmoiraghi de Milão, qiie goza de certa reputação, pois 



a comrnissBo iiiteriiacional encarregada de  medir o compriniento 
de  um grán de meridiano europeu, a designou para construir 
dois «universaes~ ,  cilja leitura directa aos microscopios cl:lva um 
segundo, podeiido a estima chegar  até  meio segundo. 

A luneta é astrononiica, e exceiitrica : fazendo-se a leitura 
dos 4 microscopios, com 2% luneta á direita e á. esquerda, conse- 
gue-se eliminar os pequenos erros instrumeiitaes, caso existam. 

As leituras sobie os tanibores dos parafusos micrometricos, 
applicados aos microscopios, dão directamente os cinco segundos 
de arco, podendo ser levada a approximação muito facilmente 
at6 um segundo de arco, tanto no circulo vertical como no hori- 
zontal. . 

Os niveis destinados a tornar vertical e horizontal os 
respectivos eixos, têm a sensibilidade necessaria para acciisar 
o afastamento da vertical e da horizontal, de um aiigulo egiial 
ao da leitura directa dos microscopio~, isto é, de cinco segundos 
e, por estima, a té  de um segundo. 

Este universal, permitte, então, determinar-se o meridiano 
e a latitude com o erro provavel limitado a cinco segundos 
(m." 154'32), com a possibilidade de rednzil-o a iim segundo, 
isto H, com O erro provavel em latitude 2e 2 m" 30'36 

O chronoinetro que usei n a  determiuaç80 do tempo, C do 
estimado auctor Dent, é regulado n «tempo nikdioa, e bate duas 
pancadas isócronas num segundo;  para a determinação da 
instaiite da  passagem, me servi de  iim bom conta-segundos, que 
póde apreciar a té  uma quinta parte  do segundo de tempo, redu- 
zindo assim o erro provavel em longitude á 0."20 O / ,  de tempo 
ou 3 segundos de arco, que n a  nossa latitude 23."33'35" é egiial 
á m.' 85.00. 

O barometro é um aneroide compensado da fabrica Sal- 
moiraghi de Milão. 

O thermometro tem a graduação sobre o mesnio tubo que 
conte111 o mercurio. 

O observatorio é illumiiiado a luz electrica e tambem são 
electricas as lamparinas que illuminam os microscopios para a 
leitura dos angulos e o campo d e  luneta para se encontrar e 
collimar euactamente as eatrellas. 

Estou convencido, portanto, que OS apparelhos dos qnaes 
disporiho em meu observatorio, satisfazem as exigencias reque- 
ridas para se determinar o meridiano, a latitude e a longitude 
com a aproximação sufficiente, afim de  merecerem figurar nas 
ephemerides astronomicas, pois o limite de  exactidno instrii- 
mental é de  cinco segundos n a  leitura dos circulcs e de meio 
segundo batido pelo chronometro, oii 'i" 50 de arco. 

Ctimeçarei a exposição dos processos empregadas nas deter- 
minações pelas «Observações preliminares». 



Determinaçno approximada do meridiano geographico 

No dia 12 de Junho de 1905, observei o Sol, em alturas 
correspond~ntes, antes e depois do meio dia civil, fazendo as 
seguintes leituras no circulo horizontal: 

A =  65" 51' 5" antes de meio dia aos microscopios B = 245" 51' 5" 
A = 55' 16' 35" depois de meio dia aos miuroscopios = 2350 16' 35rr 

A media das leituras para os microscopios A = 60" 33' 50" 
e para os microscopios B = '240' 33' 51" indica a direcção do 
meridiano gcographico . 

Col1im:tndo em seguida ao para-raios da torre da estação da  
Luz, li no circulo horizontal; 

microscopio A = 80" 35' 00" 
D B = 260" 35' 00" 

donde deduzi que o angulo que faz o meridiano com a torre da 
estação da Luz, tendo o vertice no observatorio, é de 20" 1' 10'' 
approximadamente. 

Determinaç5o approximada da Latitude 

Na noite do mesmo dia 12 de Junho de 1905, dispondo a 
luneta na direcção do meridiano que tinha determinado appro- 
ximadamente ao meio dia, lendo no microscopio a do circulo 
horizontal 60" 33' 50" observei a estrella da I.* grandeza P da 
consteilação do Centauro, quando passava pelo primeiro traço 
vertical do reticulo, fixei os parafusos dos circulos e li os mi- 
croscopios do circulo vertical : 

microscopio N. 1 = 53" 31' 35" Luneta á direita . I 2 2 = 53" 31' 35" 
1 = 126" 13' 50" Luneta A esquerda 

a 2 = 126" 13' 50" 

Observei o barometro marcava mm. 687 
D D thermometro marcava + 19" 

Pelas 4 leituras dos microscopios calculei: 
1." O zenith do instrumento ( o  circulo é reiterader) em 

890 52' 18" 75 "Io. 
2." A altura apparente do astro em 53" 38' 51" 25 "1,. 
Pela altura apparente do astro e pelas observaçães do baro. 

metro e do thermometro, calculei a refracção em 40" sendo, por 
tanto, a altura verdadeira do .astro = 53" 38' 11" 25 "1,. 



A declinaqão Sul da P do Centauro, naquella hora, era de 
59" 55' 8" 55 "1, donde a Latitude approximada de 23" 33' 20". 

Determinaç.70 cuidadosa do meridiano geograyhico 

4 Dia astronomico 25 de Junho de 1905. 
Ephemeride adoptada : PJautical Almanac, 1905. 
Estiella a observar-se: o do Octanto (grand.' 5.  8). 
AK da o=19h 10" l o s  38"/,. 
6 Sul o = 89" 14' 33" 67 "1,. 
Latitude approximada = 23" 33' 20 Sul. 
Pelos dados acima calculei : 
1." O angulo horario da estrella na sua maxima digressão 

para Leste = 5 h 58 7 '. 
2." O azimuth da estrella na sua maxima digrzssão para 

Leste = 0" 49' 34". 
3." A hora local media astronomica da passagem da estrella 

pelo vertical da sua maxima digressão para Leste = 6 h 56 18 " 
A's cinco horas visei para o ponto de referencia (para-raios 

da torre da estação da Luz), fiz a leitura do circulo horizontal, 
da qual subtrahindo o angulo de 20" 1' 10" resultou a direcção 
do meridiano para o Norte; gyrei a luneta sobre seu eixo e 
visei ao polo Sul: deduzi o azimuth da estrella calculado em 
0" 49' 34", resultando-me a direcção do vertical pela qual devia 
tan-enciar a estrella o do Octanto, na sua maxima digressao 
para Leste. 

Dirigi a luneta na altura do polo Si11 em 23" 33' 20" ap- 
proximado e asperei a hora da passagem calculada. 

As 6 h 40 rn apresentaram-se, no campo da luneta, conser- 
vado escuro, duas estiellas muito pequenas e a mais prcxima 
do polo ainda menor de que a outra ; a maior era a o do Octanto 
e a menor (grand: 6. 7.) era o B da mesma constellacão. 

Illuminei o campo e o reticulo da luneta e acompanhei o o 
em seu lento movimento de azimuth até chegar a tangenciar o 
traço vertical do centro do reticulo. Fixei a alidade e li aos 
microsconios : 

microscopio A = 59" 43' 15" Luneta á direita . ] r A =  239' 43' 15'' 

I r A = 239" 43' 15" Luneta á esquerda. 
n B = 59" 43' 15" 

Dispondo novamente a luneta a direita e augmentada a lei- 
tura do microscopio A do azimtith da estreliri, obtive a direcçRo 
do meridiano geopiaphico, lendo no microscopio A = 60" 32' 49" 
e no microscopio B = 240" 31' 49". 

Coliimando um lampião a gaz que se achava a 4 kilorne- 
tros, mais ou menos, do observatorio, muito facil a se reconhecer 



e não muito afastado do nieridiano, fiz a leitura do microscopio 
A em 38" 9' ?>O", ~esultando-me o aziinuth para Leste, do lam- 
pião de 22" 23' 19". 

Este lampião me serviu de ponto de seferencia nas noites 
de observaqôes para dispor a luneta lia direcção do meridiano 
geographico que passa pelo ob~ervatorio referido. 

Em li de Julho de 1905 terifiquei novamente o ineridiano 
geographico com operações analogtis-As precedeiltemsnte feitas, 
observando porêm a estrclla 3 da constellação Octanto, em vez 
da o, que não era mais visivel. porque passava á sua maxime di- 
gressão para Leste no crepuscnlo, e encontrei que, visando para 
o lampião de reterencia, o azimuth para Leste era 22" 23' 17", 
isto e, com a differenqa de 2" da primeira determinação. Dei- 
me por muito satisfeito e ila noite de 28 de Julho procedi a 

Pbcteriiiiniaç50 da kntitude com o niiaicrr euidadts 
possivel 

Dia astronomico - 28 de Julho de 1905. 
Ephemeride usada : Nautical Almanac. 
Estrella observada : E do Escorpião (grana." 2. 3). 
AR = 16 "4 3 "  25 O/, 6 Sul = 34" 7 '  16" 50 O/,. 

Barometro ni/in 691. Thermornetro + 17' ce l~t ig .  
Hora média local approsimada da passagem 8 h20 15'. 

Depois de ter  rectifieado inteiramente o instrumento, dispuz 
a luneta no meridiano, visaiido ao polo Sul, servindo-me do 
azimuth do ponto de refercncia. Pela d~clinação da estrella, 
dirigi a luneta para a altura desta e esperei que entrasse no 
campo da luneta. 

Quando o astro passou pelo primeiro traço vertical do re- 
ticulo, fiz as leituras dos microscopios do circulo vertical, obtendo : 

Luneta 6 direita . microscopio N. 1 = 80" 37' 15" I >  2 = 80" 37' 15" 

Dispuz a luneta á esquerda, visei para o polo Sul, collimei 
o astro e quando 1)assou pelo ultimo traço do reticulo, fiz as lei- 
turas dos microscopios do circulo vertical : 

Luneta á esquerda. ( microscopio N. 1 = 101" 44' 15" 
i )> » 2 = 101" 45' 15" 

Pelas leituras acima calculei a altura apparente do astro em 
79." 26' 30". 

Tendo em conta a altura do astro, a temperatura e a pres- 
são barometrica calculei a refracção em 3" 60 O/", obtendo a 
altura verdadeira do astro = 79." 26' 20" 40 "1,. 



A declinação do Sul do astro era de 31.O 7' 16" 50 e a 
latitude resultou de 23." 33' 36" 90. 

Dia astronomico 28 de Julho de 1905. 
Epliemeride :  naut ti cal Almaiiac». 1905. 
Astro observado: 8 do Ophiocus (grand. 3 4.) 
AR = 17h 16" 13-16 O/, 8 Sul = 24." 54' 13" 35 "1,. 
Barometro mm. 691. Therinometro f 1 i . O  centig. 
Hora media local approximada da passagem = 8h 52" 13'. 

Feitas as verificações do iilstrumeiito e disposta a luiieta no 
meridiano e na altura do astro, quatido esse passou pelo primeiro 
traço vertical do reticulo, fiz as seg~~ in te s  leituras no circulo 
vertical : 

Luneta B direita microscopio ?S. 1 = 89.' 50' 15" 
* (  >> » 2 = 89." 50' 15" 

Dispuz s luneta A esquerda, visei para o astro, fazendo as 
seguintes leituras no circulo vertical, quniido passava pelo iiltimo 
traço vertical ; 

Luneta á esquerda ( microscopio S. 1 = 92." 31' 30" 
( » 2 = 92." 31' 30" 

l'elas leituras feitas calculei a altiiaa apparente do astro em 
88 O 39' 22" 50 "1,. Tomando em conta dita altura, a pressão 
barometrica e a temperatura, calculei a refracçlo em 1'' 20 O/,, 

obteiido a altura verdadeira do astro = 88." 39' 21" 20. 
Sendo a declinaçâo Sul do astro 24." 51' 13" 35 "1, resul- 

tou a Latitude Sul = 23." 35' 34" 65 "1,. 

Dia astronomico 29 do Julho de 1905. 
Ephemeride usada : «Naiitical Alrnanac>, 1905. 
Astro observado: E do Escorpilo. 
AR = 16" 44 3" 24 0"1 8 Sul = 34."' 16" 60 "1,. 
Barometro i~ijrn 688. Thermometro .$- 16 ceiitip. 
Hora média local approximada da passagem = 8h 16'" 19'. 

Feitas ao instrumento as verificações de costume e disposta 
a luneta para visar ao astro quando passar pelo meridiano, aguar- 
dei que passasse pelo primeiro traco vertical do reticulo e f i ~  ao 
circulo vertical as seguintes leituras : 

microscopio N. 1 = 80." 37' 5" Luneta a direita . 
n 2 = 80." 37' 5" 



Girei a luneta á esquerda, collimei o astro quando passava 
pelo ultimo traço do reticulo e li no circulo vertical: 

microscopio N. 1 = 101." 44' 10" 
Luneta & esquerda 

w 2 = 101." 44' 10" 

Calculei a altura apparente do astro em. 79." 26' 29'' 50 
Calc11lei a refracçlo do astro em. . . 9" 57 
Obtendo a altura verdadeira do astro em. 79." 26' 19" 93 
Sendo a declinação Sul do astro.  . . 34." 7' 16" 60 
Resultou a latitude Sul em . . . . 23." 33' 34" 53 

Dia astronomico; 29 de Julho de 1905. 
Ephemeride usada : <Nautical Almanacn, 19" 5. 
Astro observado : @ do Ophiocus. 
AR = 17h 16" 1 3 V 2  "1" 6 Sul =. 24." 54' 13" 30 
Hora média local da passagem approximada = 8h 48" 17'. 
Barometro mjm 688. Theimometro f 16." centig. 

Feitas ao instriimcnto as verificações de costume e disposta 
a Iunrta para collimar os astro quando passar ao meridiano, 
aguardei que passasse pelo primeiro traço vertical do reticulo e 
fiz as leituras seguintes ao circulo vertical : 

Luneta á direita . microscol~io N. 1 = 89." 50' 10" 
w 2 = 89." 50' 10" 

Inverti a Inneta e collimei novamente o astro, quando pas- 
sava pelo ultimo traço vrrtical do reticulo, l i :  

( microscopio N. 1 = 92." 31' 25 Luneta si esquerda I D » 2 = 92." 31' 25 

Deduzi a altura apparente do astro. = 88.' 39' '23'' 50 
Correcção da refracçãn . , , . - 1" 20 
Altuia verdadeira do astro . . . = 88." 39' 21" 80 
DecliriaqRo Sul do astro . , . . = 24." 54' 13" 30 

- 23." 9 1 Donde a Latitude Sul . . . . - 03 34" 60 

A media das quatro deteiminaçôes feitas isoladamente a 
cada estrella é de 23" 33' 35" 17. 

Sempre deiitro do erro provavel de cinco segundos de arco, 
em conformidade da .leitura directa que offerecem os microsco- 
pios, penso que O observatorio do n. 215 da Avenida Paulista 
está eni 23" 33' 35 de Lattitride Sul. 



DeteriiainaqEo da longitude do observatorio pela pas- 
sagem da Lua ao meridiano 

Dia astronomico-11 de  Setembro de 1905. 
Ephemeride adoptada-«Connaissance des temps». 
Estrellas de  culminações á L u a :  

6 Capricornio cuja AR=Clh. 41" 50" 75 O/,: Decl. Sul=16" 34' 
42 do Aqiiarium AX=22h. 11" 4 5 9 6  "/, : Decl. Sul=13" 18' 
Longitude calculada appioximadamentti antes  =3h. 15" 58#, 

1.") Calculo da hora média local da passagem  elo rrieri- 
diano do observatorio da 6 Capricornio AR =21h. 41". 50". 75 O/, 

Tempo sideral ao meio dia em Paris: = l l h .  19"'. 18% 97 
Tempo sideral a se  transfarmar em 

t e n ~ p o  médio . . . . . . . .  . ==10h. 22". 31'. 78  '1, 
Long. Oeste de  Paris appr.= 3h. 15"'. 58". 
Tempo sideral o tronsformar l0h. 2 Y .  31'. 78 
Correcção pela tab." V I  Eph." 

por . . .  13h. 38". 295 'i8 = 2". 14". 09 
Hora  média local da passagem . . .  =10h. 20". 17". 69 

Quando a 6 Capricornio qacsava  pelo me- 
ridiano o chronometro marcava . . 10h. 16m. 11'. 4 0  

- Atrazo ctronometro . . . . . . .  -- 4". 6=. 20 O/" 

L 

2.') Calculo da hora média local da passagem do 1.' bordo 
d a  L u a  pelo meridiano. 

Quando o 1." berdo da L u a  passava pelo meridiano o chro- 
nometro marcava . . . . . . .  =lOh. 40". 37'. 

O chronometro tem o atraeo constante 
d e  2". 8 0  "1, em 24 horas e por interpolação : 

2si,80 x 01. 24.. 25.. 60 O/* 4". 6". 29 + - 4". 6'. 33, 

Hora média local da  passagem do 1.' 
bordo da L u a  pelo merjdano. . , . . =lOh. 44". 43'. 33 

3.") Calculo da hora média local da  passagem pelo meri- 
diano da estrella 42 do Aquarium. 

Ascenção Recta . 22h. 11". 45% 56  ' Io 
Tempo sideral ao meio dia médio ci- 

vi l  a Par i s .  . . . . . . . .  l l h .  19". 18". 97 '1, 
Tempo sideral a transformar em tempo 

médio . . . . . . . . . . .  10h. 52". 26" 59 



Longitude a Oeste de  
Paris, do mcridiano local ap- 
proximadnmente . . . 3h. 15"'. 58'. 
Tempo sideral a transformar 10h. 52"'. 26'. 59 

Correcção tab. VI das Eph.' 
por . . . . . . 14h. 8". 24" 59 = 2". 19". 04 

Hora locni m8dia procurada. . . . . =10". 50'". 7" 55 "1, 
O chronometro, quando a estrella pas. 

sava pelo meridiano, marcava . . . . =10h. 46". 1". 20 
Portanto : Atrazo chronometro . . . = Oh. 4 .  6*. 35 

4.") Calculo da hora sideral local da passagem do Centro 
da Lua pelo meridiano. 

Tempo sideral do meio dia médio em 
Paris , . . , . . . . . . . llh. 19". 18'. 97 O/,, 

Hora média da pas- 
sagem do 1." bordo da 
Lua pelo meridiano . = 10h. 44". 43" 33 

CorrecçSlo pela ta- 
bella V I  Eph. por 10h. - 44"'. 43". 33. . . . - 1". 45". 93 
por 3h. 15"'. 58B loiig. 
Oeste npprosimado . = 32". 20 =10h. 17". 1". 45 

Hora sideral local da passagem pelo 
meridiano do 1." bordo da Lua . . . . =22h. 6". 20". 42 

Tempo sideral empregado na passagem 
do semidiametro da Lua pelo meridiano, 
Ephemeride pag. 193 e calculado por in- 
terpolnção . . . , . . . . . . 1'". 3". 67 

Hora siderel (A. R.) da passagem do 
Centro da Lua pelo meridiano local . , 22h. 'i"'. 24'. 09 

Calculo doriiiitivo da lorigitude local 

IIora sideral (AR) do Centro da Lua 
na pa>sagem do meridiano local . , . =22h. 7". 24". 09 

AR do Centro da Lua 
do meridiano 3h. (Epheme-. 
ride pag. 193) . . , . 22h. 6"'. 52'. 32 

Correcção em AR por New- 
comb. Ephemeridg pag. 726 e por 

l"82 - l"79 
iaterpolnção lR82 - 24 



X 10h 44"' 43" 33 . . . , 1'79 
Ascençâo Recta do Centro da Lua ao merid." 3h  = 221; 6."' 50.' 53 
Differenqa entre o inerid." 30 e o merid." local = Oh o.nL 33." 56 

Variaç'o da AR em 1." do 3.O meridiano (Eph.) 2." 09940 
» )> » » B »4 . "  2 w 2.W9590 

Differença em uma hora . . . . . . = O." 00330 
-- 

Interpelação por 15."' 58 (das 3h 13."' 58). 

Longitude Oeste de Paris 

RESUMO 

O observatorio da Avenida Paulista N. 215 está em 23.0 33.' 
35" de Latitude Sul, e tomando como base o Observatorio de. 
Paris, está : 
Longitude Oeste de Paris . . 30 13."' 59." 55=48." 59' 53'' 25 

>> » » Greeiiwich. 30 6."' 38." 65=46." 37' 59" 75 
)> Rio de Janeiro. O? 13.'" 57." 15= 3." 29' 17" 75 

Em 1905 foi editado um mappa da Capital de São Paulo, 
compilado pelos illustres engenheiros da Coinmissiio Geographica 
e Geologica, senhores Alexandre Mariano Cococi e Luiz Fructuoso 
F. da Costa, na escala de 1:20000. 

Pela acceitação que mereceu da e ~ m . ~  prefeitura municipal, 
julgo que este mappa seja o mais conipleto até hoje publicado,. 
portanto o escolhi entre os muitos que se encotrain co commercio, 
para oriental-o de conformidado com as deterininções que acabei 
de apresentar. 

Pelo meridiano do referido observatorio determinei o azimuth 
da torre do Sagrado Coração de Jesus em 7.' 40' 25" Oeste e, 
tomando a distancia arbitraria de 8.000 m", calculei as coorde- 
denadas rectangulares, em cuja intersecção deve passar o meri- 
diano do observatoiio. Fixei no mappa os pontos occupados pelo 
observatorio e pela toire do S. C. de Jesus e tracei o meridiano 
geografico. 

Perpendicularmente a este meridiano. que se acha a Oh 13" 
57" 15 O / ,  longitude Oeste de Rio de Janeiro, tracei passando 
pelo observatorio, o parallelo 23." 33' 35" latitude sul. 



Calculei o comprimento daquelle parallelo, resultando-me o 
comprimento de : 

Calculei o comprimerito de um gráu de neridiano na proxi- 
midade do parallelo 23." 33" 35, resultado-me de ms. 111,228. 

Por meio de interpelações, tracei sobre o mappa os parallelos 
de minuto em minuto e e os meridianos de 4 segundos em 4 se- 
gundos de tenipo ou de minuto em minuto de arco. 

Neste meu trabalho apresento o resultado de observações 
astroriomicas, repetidamente feitas com todo o cuidado, sendo os 
calculos verificados diversas vezes ; tenho, portarito, plena confi- 
ança nelle, todavia venho trazel-o ao INSTITUTO HISTORICO 
GEOGRAPHICO DE S Ã O  PAULO para ser archivado, afim de ser con- 
sultado e verificado pelos collegas que se dedicarem a similhari- 
tes determinações, servindo-se de apparelhos superiores ou, pelo 
menos, eguaes aos por mim usados. 



MUNICIEIO DE IGUAPE 

ESTUDO S C I E N T I F I C O  

POR 

M. Pio Corrêa 

Dentre os municipios do Estado de S. Paulo, é o de Içuape 
um dos mais vastos em territorio, um dos mais ricos em materias 
extractivas proprias para impulsionar muitas e rendosas indus- 
trias e um dos mais interessantes para 1 1  homem de sciencia, 
aeja qual fôr o seu ramo predilecto. 

A fauna é muito bem repres-ntada (designadamente os 
simiz, cheiropteros e ferw, e, sobretudo, por aves de rapina, 
trepadores, incessores, pernaltas e aves aquaticas); a flora, pela 
situação geographico-botanica da zona (Dryades), offerece nos 
seus bosques montano.nemoros~s largo canipo para estudo de 
dois dos mais importantes typos de vegetação brasileira; a cou- 
stituição geologica, interessantissima ao primeire golpe de vista, 
é promissora de larga contribuição scientifica e de consideraveis 
riquezas mineraes, decerto occulta~ naquellas rocha.; massiças e 
-crystallnns, montanhas graniticas sublevadas pelo melaphyr-basalto. 

O municipio de Iguape, como toda a zona banhada pelo 
rio Ribeira (zona esta tão grande como o Estado de Massa- 
chusetts, da America do Norte), tem sido visitado, á excepção das 
bacias do Juquiá e S. Lourenço, por homens notaveis no mundo 
scientifico, que, sem espalhafatos, hão augmentado ou conheci- 
mentos das scieucias naturaes e enriquecido as collecções d o ~  
museus do velho mundo, de modo que podemos affirmar que 
quem quizer informaçõos positivas, posto que incompletas, sobre 
a zona igunpense, deve ir procural-as nos institutos sciei~tificos 
da Austri4-Hungria e da Allemanha. 

Nao fôrrt a industria do arroz, aliás ainda praticada. quasi 
e m  geral, pelos processos velhos e sem capricho; não fora a 
induatria do arroz, diziamoe, e, sobretudo, a sua excellente qua- 
didade, Mm rival nos mercados nacionaes, e o municipio d a  

P 



Iguaye seria menos conhecido do resto do Estado e completa- 
mente desconhecido do resto do Brasil ; e, mesmo assim, aquelles 
que o conhecem como productor de arroz, suppõe-no, por tal 
motivo, uiii brejo iinmenso, uma g a n d e  varzea alagadiqa, um 
pantaiio liorrorosamente p:dudoso, que para nada mais serve! 

Entretanto, acompanhando-o na sua direcção natural (N-S) e 
percorrendo-llie as bellas praias, subindo-lhe os inniinieros cursos 
de agua, medindo-lhe as formidaveis cachoeiras, estudando-lhe 
as inimensiis florestas, analysaiido-lhe os variados cryataes, como 
a gente pasma de tanta ignornncia e tanto olvido.. . E, sobre- 
tudo, conio entristece vêr obstruidas pela arêa as tres barras 
que ligain o centro do municipio com o Btlantico. .. 

E' por uma destas barras, a do rio Una do Prelado, tam- 
bem chamado rio Comprido, que o milnicipio de Ignape divide 
com o de Conceição de Itanhaen. Outr'ora, deu ella accesso a 
pequenas embarcações, mesmo a vapor, que seguiam para o 
porto de Santos; mas, motivos de ordem econonrica forçaram 
algiiris estiangciios empreliendedores qiie alli haviam ido esta- 
belecer serrarias e desenvolver outras industrias, a abandonar 
tal caiiipo de acçso. Vae isto lia mais de trinta aiinos, e da 
passagem, por lá, desses homens, ainda restam vestigir:~; pwhm, 
a barra do Una, cada vez mais assoriada, hoje acha-se reduzida 
a estreita passagem, entre extensos arêaes, izao alcançando, nas 
nielhorcs marés, mais de 2,"'60 de agua, assim mesmo só apro- 
veitaveis quando o banco de ar0a move1 estaciona a sueste, 
porque, nas outras posições, torna-se aventurosa a sua entrada. 

Entretanto, subindo-se este rio, ciga largura média é de  
cincoentn metras, que extenso territorio iguapense se visita! 
Comprimido entre as montanhas feldspathicas da Juréa e a cor- 
dilheira cnprifera dos Itatins, nos seus sessenta kilometros de 
extensâo, fraiicamente navegaveis, porque é fundo e limpo, devido 
a não ser correiitoso, vae recebendo, snccessivamente pela es- 
querda, as aguas do Pogoçá-mirim, Pogoçá, Descalvado, Gui- 
lherme, Enq-enho, Botelho e Pequeno, todas descendo das mon- 
tanhas da Jurka e cortando terras inferiores, arenosas; e pela 
direita, todas descendo da serra dos Itatiiis e irrigando terras 
fertilissiinas, geralmente argilosas, o Itinga Pequeno, o Itiiiga 
Grande, o Cacunduca (que traz as aguns do Palhal, do õlineiro, 
do Casqiieiro e do caprichoso Caiiella),. o Forquilha, o Carvalho 
e o Piraçsununga, sendo que o Carvalho cominunica por um 
furado com aguas tributarias do Una da Aldêa, afluente do Ri- 
beira e, como este, navegavel por vapores atk vinte e dois 
kilometroa de sua foz. 

Si, porém, da foz do Una do Prelado ~eguimos para o sul, 
beirando o oceano, encontramos s~lccessivamente a praia de Cara- 
jauna, na falda do morro do mesmo nome; depois o rio Verde, 
onde o viajante curioso póde apanhar pequenos rnbis ; subimos 
o promontorio da Juréa, notavel por figurar nas cartas maritimas 



e pertencente á serra de que toma o nome (24" 30' 40" lat. S. 
e 4" 51 18" lonç. O. do nieridiano do Rio de Janeiro) ; segui- 
mos pela formosissima praia da Juréa e pela praia do Ribeira, 
até á barra deste magestoso rio, que alli termina o seu percurso 
de cerca de quinhentos kilometros ; e subindo-o atd ao Una da 
Aldêa e entrando por este rio ate encontrarmos o pequeno rio 
Carvalho, que o liga com o rio Una do Prelado, como já disse- 
mos, teremos feito um percurso de muitas leguas e um circulo 
que alcança grande parte de terras de optima qualidade, com 
extensas mattas e muitas cachoeiras, mas euact:tmente as mais 
deshabitadas, devido a serem difficeis as suas cominunicações, 
quer com a cidade de Igiiape, qiier com a séde do districto de 
Periihybe, já no mnnicipio de Conceição de Itanhaen. 

Devemos agora encaminhar para o noroeste este estudo, 
procurando primeiramente as divisas de Iguape com Itapece- 
rica. Ha duas vias de communicação, ambas partindo do rio 
Una da Aldêa e ambas penosas: uma sóbe este rio e entra no 
rio Itingossii; sóbe este até ao rio das Pedras, fraldcia a serra 
dos Itatiris, desce o rio do Peixe e entra no rio Itariry, qne 
desce até á sua confluencia com o S. Lourenciilho, sòbe este 
rio e o ssu Bracinho, e depois, por estrada regularmente con- 
servada pelo governo, vamos encontrar a divisão no espig5o da 
Serrinha, ande existe uma lagoa, a 505 metros de altitude. (1) 

O outro caminho é o que, partindo do Una da Aldêa, vae 
procurar o rio Itimirirn (onde consta ter-se feito já extracção 
de minerio de cobre), s6be.o até á fralda das serras da Alinece- 
ga  e Bôa Vista (aliás serra do Pouso Alto) e atravessando o rio 
Bananal segue por terra até á séde do referido districto da 
Prainha, que vae occupar-nos a attcnção por alguns momentos; 
devemos antes, porém, dizer que da confliiencia dos rios Itariry 
e S. Lonrencinho, já  descripta, se fórma o rio S. Lourenço (do 
qual são navegaveis por pequenos vapores cerca de quarenta 
kilometros); e descendo.0 dezoito kilometros, encontra-se a Prai- 
nha, edificada á sua margem esquerda, na altitude de 160 me- 
tros e a 24'20' de latitude S. e 4O15' longitude O. do meridiano 
do Rio de Janeiro. Daquella confliiencia até á Prainha, ha 
tambem boa estrada. 

Data de 16 de março de 1873 a creação da f re~unzia  de 
Nossa Senhora das Dôres da Prainha, mais conhecida pela deno- 
minação de Prainha de Iguape, a qual occupa uma grande exten- 
são de terras, com situação ebpecial, que, acreditamos, hão de vir 
a constituir um prospero muiiicipio, quando a sua população at t i i i  

(1)  Parece que lgnape contesta esta divisa, achando que o seu territorio se es- 
tende até ao morro do Chiqueiro, por ser este o divi~or das aguas que vão para o 
Ribeira (Juquiá) e das que v50 para o Tiet6 Em verdade, E a melhor divisáo natn- 
ral. mas da mais absoluta inconveniencin para o povo.-Tanto pela tieriinha como pelo 
morro do Chiqueiro, passa a estrada que dest'arte liga, em quarenta horas de viagem, 
a séde do districto da Praznha, no mnnicipio de Iguape, com a capital do Estado, pas- 
sando por Itnpecerica e Santo Amaro, com a extenaáo de 173 kilometros. 



gir o numero exigido pela lei; o que, aliás não occorrerá logo, 
visto que hoje ainda não deve exceder de duns mil almas (1). 

Ligada a Itapecerica e 8 capital do Estado pelo caminho 
já descripto, a Prainha poderia estar ligada a Iguape pela es- 
trada a,ntiga, hoje num estado vergonhoso, devido ao abandono 
a que as ultimas camaras, por capricho politico, a votaram ; en- 
tretanto, a séde da freguezia tem tambem facil communicação 
com Iguape, pois descendo o rio S. Lourenço, em cuja margem 
demora, entrase no Juquiá e depois no Ribeira, que leva suas 
agiias pelo Vallo Grande ao porto da cidade, percurso e+se de 
cento A setenta e seis kilomotros, que jti foi feito regularmente 
por vaporps e que para continuar scí exige que sejam limpos 
uns vinte kilometros entre a sua foz no rio Juquiá e a  Prainha. 

Curnpre-rios ainda frisar a circumstancia de que neste tra- 
jecto se pa.ssa pela séde da freguezia de Santo Antonio do J u -  
quiá, e que da barra do Juquih, subindo o Ribeira, se encontra, 
a cincoorita e seis kilometros, a cidade de Xiririca. 

Dissemos qiie a Prainha gosa de condições especiaes; e, 
em verdade. se considararmos nas já citadas e tambem na hy- 
drographia desta parte do municipio, logo nos convenceremos 
da justiça de tal affirmativa. 

As a m a s  que cortam as terra3 do districto ~ ê m  das encos- 
tas occidentaes das serras de Paranapiacaba e dos Itatins. Da 
primeira vêm o S. Lourencinho, que em seu longo percurso 
recebe divers s affluentes. entre os qiiaes, pela esquerda. o ri- 
beirão do Areado (que tem um pequeno affluent,e, o Theodoro, 
onde cnnsta existir uma jazida de mica); e, pela direita. suc- 
cessivanieiite, o Braço de Cima ; o Bracinho (que a estrada para 
Santo Amaro atravessa com o nome de Pedreado); o Braço 
(tarnbem chamado Braço Grande e que na mesma estrada é 
mister atravessar quatorze vezes em uma legua de percurso); 
o Bocca-para-cima (que tem um afflu~nte, o Relogio, onde 
existe uma ja,zida de mica, da qual jti tivemos diversas amos- 
tras, co n Om,i7 de c?mpriment,o) e o Sobe-e-Desce (nnme allusivo 
ás suas muitas e violentas voltas). 

Da mesina serra, suppõe-se, desce o rio Guanhaiihan, que 
conhec~emos desde a foz do rib-irão do Oleo, seu importante 
affliiente pela direita. E' neste ponto um qrande volume de 
agun, que vae augmentando desde que recebe successivamente 
o ribeirão do Wriglit, pela esquerda; o rio Areado e n ribeirão 
Boccit-para-cima pela direita. Houve nelle mineração e vimos 
IA, ha poiico, hôas amostras de minerio de ferro. 

O Guanhanhan 6 rio bonito, muitissimo correntoao e de 
aguas crystalinas. Entre os seiis saltos mais nntaveis figuram 
os de nomps Figueira, perto da sua foz : Pio Corrêa, primeiro 
abaixo da foz do Areado ; Doutor Cardoso, primeiro acima da 

(3) 1264 habitantes em 1888; e 1.507 em 31 de dezembro de 1890. 



foz do mrsmo r io ;  e Doutor João Mendes, o iinico entre  a q u d l e  
e a foz do ribeirko do Oleo. Todos estes saltos têm um desni- 
velamento médio de quatro melros. 

A foz do Guanhanhaii, y l a  direita. encontra-se com a foz 
do rio do Azeite, pela esquerda, e desta confluencia origina-se 
O rio Itariry. O rio do Azeite desce da serra do mesmo nome 
(contraforte da de Paranapi,zc;jba) e em todo elle h a  1avr;is aurife- 
ras Eecebz pela direita o corrego Benedicto Mirim e o ribeirão 
do Arrado, grande e com moradores: e pela esquerda os ribei- 
rões da Anta Gorda e da3 Pedra*, o piirneiro dos qiiars navega- 
vel. Perto da foz, a uns cem inetros, esta o grande s:ilto Publio 
Ribeiro, magnifica queda de :tgua iiitrairsponivel p r l i ~  navegaqão. 

O rio Itariry que, com$# vimos, é formado pela rorifluencia 
daquelles dois nos  Guanhanliaii e Azeite, é um curso de agua  
que não excederá de trinta kilometros. Tamhem muito corren- 
toso e de agiias crystalinas, a p r ~ s e n t a  a particularidade de que 
os seus saltos e cachxi ras  são na parte inferior, ao passo que 
a pa1.t. superior, desde a foz do seu afflurnte rio do Peixe a té  
á ronflueucia já descripts., offrrece franca navegação. 

Descendo, pois, o Itariry, vpmos encontrar alguns corregos 
antes da foz do ribeirão Arêa Branca (tarnbem chariiado Tea- 
gem e Bulha) pela direi ta ;  abaixo, o corrego Bento Cyrino, 
pela esquerda; e ainda por esta margem o rio do Peixe, que 
vamos subir, por ser uma agua importante e que, apesar de 
conhecida, ninguem descreveu atP agora. 

O rio do Peixe. que conhrcemos desde a foz ás nascentes, 
póde ser dividido em duas ~ecçõeu : a primeira, comprehende 
desde a foz at6 á s  Tres Barras, lc,gar onde se ~ e ú n e m  (1 ribei- 
rão do Peixe, o Braço de Cima e o Braço do Meio do rio do 
Peixe. E' a milis importante e a mais extensa, com muitas ca- 
choeiras e saltos; destes destacam-se, por sua imponericia, os 
de nome* Presidente FalliBres, com mais de cem metros de  ex-  
tensãr, e quarenta e cinco ~ i e  largura;  e o Argrlia,  nuni magni- 
fico cotovell~,, tendo um desnive,iarnento de quatro metros, porém 
extenso, e uma largura d~ quarenta metros ; e das cachoeiras as  
de  nomes Barra, que é antes urna série deltas; Fizueira, Porco 
do Matt,o, Torcida e Lageado. Nesta secção 56 conhec-mos dois 
affluentes : os ribeirões Lageado e Fortunato, este pela esquerda e 
aqnelle pela direita. 

A segunda secção é constituida pelo ribeirão do Peixe a té  
ás  suas nascpntes. Comprehrnde um curso talvez de  vinte  ki- 
lometros a t é  á confluencia que lhe  dB origem e corre en t re  as 
serras do rio do Peixe e do Gracuhy, esta com urna altitude 
que varia de 690 a 734 m. A confluencia que dá origem a es- 
te  ribeirão é ftirmada por tres corregos de nomes Melania, An- 
n a  Just ina e Flavia, os qiiaes teem siiai nascentes na  serra do 
rio do Peixe, fazendo contravertentes com o rio Despraiado, 
tributario do Uria da Aldêa. 



A parte inferior do rio do Peixe foi trabalhada pelos anti- 
qos mii-ieirt S. São terras optimae, onde o governo frz demarcar 
ha uns ciiicoenta annos as terras do aldcamento de indios gua- 
ranys, geralmente conhecido pelo Ald&ame7zto c10 I t a ~ i r y .  Estes 
autochtones, ao coiitrario do que se siippõe, nãn são restos dos 
antigos povoadores destes sertões, mas sirn dos de bfatto Grosso, 
de cujo Estado vieram, selvagens e barbaros, na primeira me- 
tade do seculo findo, fazendo depredações e praticando tantos 
crimes quo foi necessaria uma expediçiio militar, a qual tendo 
morto a qnasi totalidade, incutiu nos eobrevivttntes um tal terror, 
que jámais tiveram energia para qualquer novo ataque. O seu 
numero está hoje reduzidissimo : cinco familias apenas, que vi- 
vem da pesca e caça pelo eystema primitivo, habitando casas 
sem paredcs e desprezando absolutamente as magnificas terras 
de que são senhores, mas que não querem arrotear. 

Voltando A foz do rio do Peixe, e continuardo a descer o 
Itariry, ericontrnmos, alem de outras agiias POUCO importantes, o 
corrego do Tanque, pela esquerda; o ribeirão dos Buyres, nave- 
gavel e com moradores, pela direita ; outro ribeirão do Tanque (1) 
e o ribeirão Bocca-para-cima, pela esquerda; e o ribeirão 
Alferes, pela direita. Seste percurso 6 que são encontradas as  
cachoeiras, dentre as qunes destacanios as de nomes àlandote, 
Piri~ic:t, Funil, Caracol e Quebra-canoa. A do Funil tem quatro 
canaes : do Velho, do Aleio. cla Mochita e do Mandote. A ca- 
choeira do Ceracol tcm doiis caiiaes: Carreiro Giande e Cara- 
lnurú. 

O rio Itariiy, que desce pela esquerda, vae encontrrtr-se pela 
com o rio S. Loiirenciiiho, de que j A  fallámos, e o qual desce 
direita; 6 desta coiifliiencia que se forma o rio S. Lourenço ( 2 ) ,  
todo navePvel por pequenos vapores, como em outro logar 
referimos, e qtie recebe, antes de chegar á Prainha, o ribeirRo 
do Valle e o rio Faú, pela direita; e o ribeirào dos Leites (ou- 
tr'ora chamado Limeiro ?), pela esquerda. 

O rio Faú, onde existe micil e onde dizem terem sido en- 
contradas esmeraldas, 6 navegavel até ao salto grande que pre- 
tendem aproveitar para a prodiicção da força necessaria á pro- 
jectadn estrada de ferro entre a capital e Santo Antonio do 
Juquiá. Subindo o Faii, a primeira agua que se encontra C o 
ribeirão que denominam Eritie-aiilbas-as-quas, porque se com- 
municn com uma lagoa da qual parte o ribeirão do Valle, affluen- 
t e  do S. Lourenço, em que acima fallámos, e que a torna muito 
ciiriosa. Continiiando, porem, a subir o Faii, encontramos suc- 

(1) E' frequente, nqui, a dr.nominaç%o-ribeirúo do Tanqzie-e sempre npplicavel 
a anuas sem noine que, represadas. servem para iiiover os engenbos de fabricar agnar- 
dente e tarinha o de pilar arroi, etc., etc 

,2) O rio H .  I~oureuço, de que aqui ee trata, nada tem com o de egual nome que 
nasce e m  Itapecerica e que é tambaiii affluentc do Juqui6, nins que neste se despeja 
antes mesmo de descer a serra. 



cessivamente os ribeirões segnintes : Desvio e Agiia Preta, pela 
direita ; Guapuronga, pela esquerda ; Tanque, pela direita ; Ri- 
cardo e outro cujo nome ignoramos, pela esquerda; uin outro, 
tambem de nome ignorado por nós, pela direi t i ;  Jordiio, pela 
esquerda; Tanqun, pela direita; outro sem nome e o Braço 
Graiide, pela esquerda; Bracinho, pela direita ; Siimidouro, pela 
esquerda; Vallo, pela direita; Moniz, pela esquerda; e Bulha e 
Grillo, pela direita. 

Descendo um pouco o S. Lourenço, a partir da barra do Fau, 
logo se chega i sede da freguezia da Prainha, numa situação 
encantadora e a 24" 20' latitude S. e 4" 15' longitude 0. do me- 
ridiano do Rio de Janeiro. E' Lima pequena povoação, com 
capella, al .pns predios bons e bastaritcs casas pequenas, todas 
caiadas exteriormente, respirando limpeza ; quando se a visita 
logo se comprehende que se estB nuni logar do tiabalho e de 
ordem. 

Continuando a descer o rio S. Loureiiço, encontramos ainda 
mais dois nfA~ientes seus ; prirneirc., ri direita, o Bigoá (de onde já 
vimos amostras de mica muito boa), e depoij, á esquerda, o Rananal, 
esse rio que é o mais encantador e encachoeirado de todos e 
completamente desconhecido, desde o seu affliiente Braço Grande 
para cima, até lia poiico, quando em missgo wientifica e parti- 
cular o percorremos descobrindo grande parte do seu curso, cheio 
de corredeiras e saltos e com dous sumido~c~.os notaveis (1). 

Vamos, portanto, subir o Bananal, um dos maiores affliientes 
do S. Lourenço. Tres kilornetros acima de sua foz recebe elle 
o ribeirão do Engenho e tem diversas cachoeiras e saltos, das 
quaes se destacam a cachoeira do Espelho e os saltos Grande, do 
&feio e de baix" e de cima da Agna Parada. Este ultimo corre 
a 190 m. de altitude e é constituido por quedas siicces sivas, ' pre- 
fazendo um desnivelarnento de cinco me t r~s ,  no meio de uma 
paysagem lindiesima, com o rio largo e, ao centro, um deposito 
de cascalho alliivioiial, jh em parte coberto de vegetaqão, pare- 
cendo uma ilha. Neste mesmo perciirso, affluem ao Bananal 
algumas aguas, entre as quaes o grande ribeirão Taquarussií, pela 
esquerda, que tem, perto d r  sua foz, um pequeno salto ; ou dois 
corregos Dois Irmãos, que correm parallelamente ; e os ribeirões 
do Cedro e da Matriz, este nascendo na serra do mesmo nome e 
affliiindo 60 Bananal quando o rio corre a 203 m. de altitude. 
Temos mais duas aguas, o corrego do Soco d o ribeirão do Man- 
tico, antes de chegarmos ao salto do Travessao, abaixo do qual 
afflue, pela direita, o ribeirão do mesmo nome. 

Subindo ainda, chegámos a uma outra paysagem deliciosa, 
com uma ilha de formação recente, mas estavel-a ilha do Al- 
inoço, situada logo abaixo da foz do ribeirão da Forquilha, que 

( I )  ExpediçLo de que, a!ém do auctor deste trabalho. Uzeram parte o cav. Oli- 
vier de Lachèvre de Teul!e, consnl de França em S. Paulo ; capitso Diogo Xartins Ri- 
beiro Junior e J . B. Baschicro . 



nfflue pela esquerda. Dahi  pouco caminhamos para encontrar a s  
primeiras prottis do sumidouro, que raros haviam visto a té  então, 
sem aliás se approximarem muito, com o receio supersticioso pro- 
prio dos naturaes da zona. E a verdade é que nós mesmo, 
apezai de termos o espirito disposto para o estudo desse sumi- 
douro, pouco vimos, tendo-o aliás atravessado ! Lembramo- nos, 
por exemplo, qiie depois de costearmns o rio por entre  immensos 
bosques de cliusqueas e colossaes massas graniticas, chegamos á 
cachoeira de baixo do sumidouro (348 m. de altitude). Acima 
dois inptros de altitude, afflúe um corrego pela esiuerda e logo 
depois ci~mrça uma grande ilha, formada á esquerda pt)r enormes 
rochedo* cobertos de  musgos, dentre os quaes emergiam alguns 
fetos e begonias, rochedos aqiielles que mostram terem sido, 
em época bem distante, lavados durante centenas de annos pelas 
aguas que agora corriam subterraneamente; o outro lado da 
i lha é muito mais alto. coberto de vegetação espessa e commum. 
Tem o nome de  Illia do Consul, e constitúe a parte inferior do 
sumidouro do Bananal, que é agora denominado Sumidouro 
Velho. A uns cem metros acima da i lha do Consul descobrimos 
o leito primitivo do Bananal, completando desse iiiodo uns tre- 
zentos mrtros de  extensão, que nó$ consideramos iiiteressanti~si- 
mos, digno4 de um estudo que muito sentlrnos não haver  feito. 

D a  Berra dc Sumidouro desce o corrego da Figueira;  e da  
serra do Moraes, que a continha, desce o Lageado, que afflúe 
a o  Braço Grande do Bananal, ribeir&o este que encontramos já 
bem largo a 482 in. de  altitude. 

Aqui termina a parte mais ou menos conhecida do curso do 
-1meiros a Bananal,  e começa o longo trecho que nós fomos os p,' 

pwrcclrrer, porque, mesmo nos tempos coloniaes, os mineiros tra- 
balharam apenas nas pequenas anuas que affluem n a  parte baixa 
do rio. 

O primeiro corrego que encontramos é o Raschiero, pela 
direita,  o qnal sáe de xima lagôa de cento e cincoerita nietros 
d e  comprimrritn e t r inta  d~ largura e que corre na  direcção N. 
A lagôa está situada no alto de um serrote que separa na  di- 
recçno L-O, o ribeirão Braço Grande, do rio Bananal. 

Neste ponto, o rio, vindo de N-NO, fórma um tanque, 
desce doi, degráus de  u m  metrn cada um, fóima novo tanque e 
volta-se violentamente para S 0, depois de passar por uma 
garganta de  pedras baixas. O corrrgo afflúe justamente no co- 
tovello, perto de  um aleixo e tendo defronte, sobre as rochas, 
uma outra arvore, a pemitetzcio. 0 corrego, na sua foz, tem 
u m  pequeno poço, á frente do qiial ~ s t i í ,  como a enqnadral-o, 
uma pedra de um metro de cnn-primento. A cachoeira ltaschiero 
é con~t i tu ida  por nove degráus; a sua garganta tem ties metros 
de  fundo e nella a agua corre com a velocidade de seis kilo- 
metros sendo de  dez metros o desnivelamento. 

Daqui para cima, o Bananal recebe diversos afflueiites, a inda  



sem nome, e tem algumas cachoeiras antes de chegar ao corrego 
do Felix e outras depois deste, fazendo então um assentado até 
ao salto Lachèvre, bonito e muito extenso e onde as aguas 
correm na direcção NE. 60, fazendo uma volta pala N. 

Logo acima do salto, afflue ao Banaiial o iibeirão Lachhvre, 
vindo da direcção SE. 125. E' veidadeirameiite apraeivel este 
ribeirão e a uns cem metros da foz tem o pequeno salto Helena. 
Subindo c a i s  o Bananal, chegamos ao ribeirão Violeta, que 
afflue na direcção NE. 10, pela marpem direita. A treseiitos e 
cincoenta metros do ribeirão Violeta. está o magiiifico salto 
Violeta, constituido por cinco degrâns bem separados uns dos 
outros; ahi a agua do Bananal corre entre rochedos na direcçâo 
SO 269. Acima deste salto o rio faz um assentado de doze 
metros de largo e lindissimo, ao cabo dos quaes se chrga a 
corredrira Esmeralda. 

Pouco distante está o salto Coronel Diogo, constituido de 
rochas graniticas com veias de quartzo lirnoriitoso, indicio seguro 
da presença de ouro e o qual tambem haviamos encontrado já 
no salto Violeta. O salto Coronel Diogo 6 muito bonito, tem 
diversos degraus e um desnivelamento apparente de quatro mptros, 
correndo as aguas na direcção N 19 E,  direcção esta modificada 
acima, iio assentado de cento e ciucoenta metros de extensão e 
dez a quinze de largura, que ahi faz o rio e onde elle corre na 
direcção N 340 0. No fim deste assentado encontra-se o salto 
Presidente Tibiryçá, o maior até então descoberto por 1115s. E' 
muito extenso e deve ser inteiessantissimo sob o ponto de vista 
scientifico, como adiante e npomos. Haviamos visto apenas o ultimo 
degrku, de cerca de tres metros e de um effeito siirprehendeute; 
como estavamos um pouco longe, quizemos approximar-nos para 
photngraphal-o, mas o caminho era difficil, e entâo desviamo nos 
um pouco para N .  70 E, convictos de i r  encontral-o a uns cem 
metros. Fez-se a picada por entre chusqueas, no morro Tiby- 
ripá, e quando, finalmente, a picada descobriu um valle e nelle 
sahimos, a nossa surpreza não podia ser maior: o Bananal havia 
desa~parecido ! Em vez do magnifico salto, com a agua a correr 
vertiginosa e ruidosamente, eocontravamos, illuminados pela meia 
luz do sol poente coada por entre as folhas dos grandes vege- 
taes, enormes rochedos, de um aspecto magestoso e triste, quasi 
apavorador. 

A impressão em nós produzida pelas numerosas cachoeiras 
e saltos cujas aguas espumantes jámais haviam espelhado olhos 
humanos e tambem a que ieceberamos no Sumidouro Velho, des- 
appareciam para dar logar a uma outia impressão, cnmpleta- 
mente diversa, mixto de admiração e terror, ante a magestade 
daquelles blocos graniticos, a solidão do logar e a melancholia 
da paysagem deste segundo sumidouro, chamado Sumidouro Ca- 
pitão Diogo. E' neste que se encontra, num morro á direita, do 
leito do Bananal, o explendido salão granitico Pio Corrêa, cuja 



entrada se faz por uma porta constituida por uma lage tãofor- 
temente inclinada, que 6 perigosissimo descel-a de pé: nós O fi- 
zemos selitado, escorregando cautellosamente ; e so quando nossab 
pernas se suspenderam e nos considerarnos seguro, é que passeia- 
mos a vista por aquella caverna graaitica, um verdadeiro salão 
de trinta irietros de comprimento, dividido em duas secções, 
uma mais estreita, a superior, outra ii~ais larga, a inferior. As 
paredes têni seis a sete metros de altura, coilstit~id:is por blocos 
graniticos, cada um dos quaes cuba dezenas de metros. Toda a agua 
do Baiianal cie, por duas aberturas, neste salâo, crriii uma vio- 
lencia tuo iiiaudita, que todo elle fica um deposito de espiinla; 
e quasi tt da essa agua desapparece por duas aberturas subter- 
raneas, existetites na parte inferior do salão, lima ao centro e 
outra B direita. A' esquerda ha, comtudo, outra sahida: 6 a que 
conduz a poiica agua que corre entre os rocliedos. 

Na parte superior deste sumidouro ha um salão de quatro 
metros de largura, com tres degraus do um metr.: cada um. A 
agua segue pela direita, fora do leito iiatural, e cLe no salão. 
O salto, tainbern chamado do Capitão Diogo B o coineço do sumi- 
douro: o salto Presidente Tibiryçli deve sei o ponto em que 
o rio Bananal, após trezentos a qiiatroceritos metros de curso sub- 
terraneo, irroinfie do seio da t e r k  e retoma o seu curso iiatural. 

Acima do salto Capitao Diogo, cerca de cem metros, o rio 
faz uma grande curva, que lhe modifica a direcção de E. 110 
S. para E. 92 S. Nais acima, encontra-se, pela esquerda o cor- 
rego Brasilino. O rio descreve aqui a grande curva e E assen- 
tado até um novo e macnifico salto, com um desnivelaniente de 
alguns metros, e cilja ultima queda tem dois metros:-é o salto 
Campos Salles. 

Entre o corrego Brasilino e o dito salto, afflue ao Bananal 
o ribeirão Lisboa Junior, de tres metros de largura, com agua 
abundante e crystalina, tendo a direcção geral N. 340 0, pelo 
que é de suppôr desça da serra dos Itatins. Do salto Campos 
Salles para cima, o rio Bananal coiitinGa sendo desconhecido, 
pois de l i  não o subimos mais ; entretalito, o rio indica ahi ser 
ainda bem extenso; as suas aguas devem, no percurso de alguns 
kilometros, ondear nas piriricas, ferver nas cachoeiras, tombar em 
brancos lençóes nos saltos, até ás suas ignoradas iiasceiltes, pre- 
sumidas nos Itatius e presumidas no Azeite, mas jámais verificadas. 

Voltemos á foz do Bananal, dest,e bello rio cujas aguas irri- 
jam sempre e sómente terras de primeira qualidade, e desçamos 
o rio S. Lourenço até á sua foz no JuquiB. Neste percurso, elle 
não recebe alguma agua notavel. 

Está, portanto, descripta uma vasta área do municipio de 
Iguape, desde a foz do Ribeira a foz do Una do Pralado e o syste- 
ma fluvial deste ultimo ; bem como a bacia secundaria do Ribeira, 
que podemos chamar com mais ou menos propriedade-bacia do 
rio S. Lourenço. 



Assim, pois, vimos ja O territorio da Prainha irrigado por 
innumeros cursos de agua, mais ou menos iiotaveis e iinportan- 
tes. Si n abuiidancia das aguns se harmonisa com a qualidade 
das terras, evidentemente 8 privilegiado aquelle pedaço da zona 
iguapense. Ora, é certo que a Prainha produz iridistirictamente 
café, arroz, milho, feijgo e canna, e ha tambeni plantações em pe- 
quena escala de cacáii e batata ingleza, com excel!ente resultado. 

A creaqão de gado bovino e suiiio acha-se ja bem desenvol- 
vida, e pela estatistica, feita h a  tempos, ha 1x0 districto cerca 
de duas mil cabeqas, entrando tambem o gado cavallar ; o fabri- 
co de aguardente 8 feito com capricho e tambem o dc vinho 
de  laranja, embora este seja rm pequena qnaritidade. O fabri- 
co do queijo, já ensaiado, póde dar razoavel lucro. 

Tudo aqui prornette remuneração segura: a uberdade do 
sólo, a doçura do clima (isento das febres tão persistentes em 
outros logares da municipio) e a cordura dos habitantes, cons- 
tituem boa garantia para quem iiaquellas paragens quizer em- 
pregar caliitaes; posto que, & mister dize1 o neste estudo; quer 
a agricultura, quer as grandes riquezas naturaes existc~ntes, s6 
poderão ser bem aproveitadas, desde que se lhe restabeleça a 
navegação fluvial, se lhe dê a projectada estrada de ferro para 
a Cnpipil e se abra na zona uma barra accessivel a navios de 
grande calado. A situação topo-geographica da Prainha exige, 
antes de tudo, os dois primeiros melhoramentos. 

Continuando o descripção, reatal-a-emos na Sorrinha, limi- 
te convencional com Itapecerica, e proseguiremos no rumo de 
sudoeste pelo cume da seira de Paranapiacaba, e cordilheirari- 
quissima em schistos e quartzitos, afim de beirarmos as divisas 
com a Piedade, Pilar e Sarapuhy (I), e descermos pelas verten- 
tes de encosta oriental da mesma serra até o rio Juquik, pelo 
qual corre parte da divisa coni o municipio de Xiririça. 

A serra Negra, tambeni chamada serra Preta, divide as 
agi~as  do rio ltapetininga das do rio Verde, ainda no muni- 
cipio de Sarapuhy. As deste rio Verde descem para o municipio 
de Iguape por um leito pedregoso, cheio de cachoeiras e saltos, 
correndo entre blocos graniticos e por sobre barros ochrnceos e 
affluem para o Assunguy, ou quasi o formam, porque at6 hquelle 
ponto a sua agus é pouca; mas, dahi em deante, torna-se um 
rio navegavel por canoa em extensos trechos que alternam com 
os seus saltos tão ruidosos, que se ouvem a kilometros de dis- 
tancia, com as suas cachoeiras tão magestosas que, quem as vê, 
jamais póde esquece1 as ! 

( 1 )  Não conhecemos bem as divlsas já estabelecidas e sabemos qne falta ainda 
estabelecer algumas. Acreditamos, por&m, que j6 não divide com.ltapetininga, embora 
trabalhos recentes dêm este mnniciyio como conflnante com o de Ignape. 



Mas de  todos estes saltos o mais maravilhoso é o que, come- 
çando uns quatro kilometros a n t e  da foz do Assunguy, no rio 
JuquiA, tem trrs  kiloinetros de  extensão, em linha recta, com 
uns  vinte metros de largura e unia quéda de  cem metros ! O es- 
pectaculo deste salto(l),  ou série in  i ~ t e ~ r u p t a  de saltos, magriifico 
e uma da. grandes attiacçõrs da zona, para os seus visitantes. 

Nascendo da  mesma serra Nrgra e affluiildo ao mesmo rio 
Assunguy, de que virnos de iios occupar, vêm os ribeirões 
Pereiras, Paiol, Jaciiitho, Araribá, Cori~jas, Costas (parece que 
tambem chaniadn Aiêaa) e Claro, o segundo é uma pequrna 
agua, mas muito eu1 iosa : corre sob1 e silex, e, em ,hôa pai te, J o r  
debaixo da sema, que dizem ser aurifera e carbùnifera, foltando- 
nos. c ~ ~ m t u d o ,  os necessarios dados para o justificar. Só o que 
~ a b e m o s  é que tem crybtal de  rocha. O dos Costas, é navegavel 
por cailôas. 

Quando o Assuiiguy se despeja no Juqui i ,  já este, parece- 
nos, traz as aguas do Bracacheta, Pirahy e S. Lourenço ( de 
cima da  serra) ; depois (?) recrbe mais as agilas do Fartura,  do 
Quebra-cabeça, do Serra e do Cornrlio, além de  outras, cujos 
nomtks não rios nccorrrm. 

Mkis para sudoeste, ha  um contrafoite da serra Negra que 
tem o nome de serra das Fornalhas;  é aqui  que nasce o Area- 
do, ribeirão ch io de  saltos e cachoeiras e cujo leito, desviado 
pelos aritigos mineiros, aiiida fernece boas amostras de  ouro. As 
terras que elle banha, mostram laigas veias de  rnanpanez, ar- 
gila, cal e fe r ro ;  e,  ha quem o assevere, de  carvão. O -4reado 
despeja suas aguas no Ipiranga, ou antes fórrna este rio, des- 
de a confluencia com o ribeirão Temivel, que despeja as  suas 
aguas, depois d e  um desnivelamento de cento e cincoenta me- 
tros, num salto que  excede de trinta de altura ! Descendo o 
Ipiranga, enc~~nt rámos  oivers:ls aguas antes de chegar ao Porto 
da Cima, e eritre ellas o Travessão, pela direita, correndo sobre 
o novo leito que os exf~loradoies do ourn lhe  determinaram; 
entre  o dito porto e a foz no Quilombo, ainda o Ipiranga ( r io  
aurifero, outr'óra muito trabalhado rros seus cem kilometrcs de 
exterirâo, e que possue cachoeiras bellissimas n a  primeira me- 
tade de seu curso), recebe diversos affluentee, e entre  estes, pela 
direita, os ribeirões Preto, Tamanduá e Onça Parda. 

Airida mais ao sudoeste, do alto da  serra de  Paranapanema, 
quasi do alinhamento da  garganta de  Irapoá, descem os ribei- 
rões da  Barrnca Funda  e do Berésino, que  confluem, dando ori- 
gem a um ribeirão, cuju nome desconhecemos, mas que v i e  des- 
pejar .uas aguas n o  ribeirão do Poçn, j á  depois deste haver  
recebido, pela esquerda, os ribeirões Taquarussú e do Meio; o 
ribeirão do Poço pela direita, e o iiheir8o do Azeite, pela es- 
querda, conffuem, entre  as serras Queirnada e do Quilombo, e - 

(1) Lêmos que este salto tem trezentos metros de qnéda. E' inexacto. 



d&o assim origem ao grande rio deste nl~rne, que recebe diver- 
sos affluentes, dos quaes apenas recordamos o de nome Barro 
Branco e, pela direita, o Cotugá e o Areia Branca; e, abaixo, 
pela direita, despeja no Ipiranga, de que falimos lia pouco. 

As eguas que acabamos de mencionar, nâo obstante irriga- 
rem os vallns do Quilombo e do Jiiquiá, correm todas para este 
ultimo: o Assunguy afflun quando elle airida é chamadr~ JuqiiiA- 
guassú e o Ipiranga qu;tndt, elle 6 simplesmente Jnquiá ( I ) ,  que 
é tambe~n a sua denominaçho rio municipio de Itapecerica, onde 
elle nasce e o temos visto, estreito e vttdeavel, bem differeiite 
daquelia grande arteria fluvial que os vapores singram e que 
antrs  de despejar-se no Ribeira, por entre elevados morros gra- 
niticos, já tem mais de cem metros de largura. 

Todos os rios e ribeirões descriptos, e innuuieros cursos de 
agua que não podemos descrever, retalham, banham e fertilizam 
essa região montanhosa por eucellenr,ia, e que é, sem contesta- 
ção, a mais rica do municipio e a segunda da zona sob o pon- 
to de vista min~ralogico (2) Embora não f gçamos caso das 
vagas noticias que correm da existericia de carvão no Areado 
e de lignite no Quilombo; desprezando os vehamentes e fre- 
quentes indicios do ferro e do manganrz; drsaproveitando mns- 
mo as jazidas de arrilas preciosas, como até hoje não foram en- 
contradas em outra parte do Estado,-fica ainda o ouro, que, 
confessarnol-o, ern nenhum ponto da zona promette mais larga 
e maie segura recomperisa aos çapitaes que se aventurarem, na 
sua exploração. 

Entretanto, esta valiosis~ima irea, sobre cuja excepcional 
riqueza em ouro não nos queremos deter para qiie não nos cha- 
mem de vision:ario, vive tiio abandonada, que o proprio rio Ju -  
quia, que rt corta em sentido longitudinal, ainda nho é conhe- 
cido em todo o seu percurso ! Sern eicepçâo, os rios, ribeirões 
e corregos sfbus affluentes, fora= revolvidos, incommodados no 
seu curso pelos antigos mineiros ; as largas fitas de cat s que 
os margeiam attestam ainda hoje o labutar dos tempos coloniaes, 
quando a ambição humana passava varzeas enormes e leitos de 
extensos rios pelo fundo das batêas de cauella preta . . E hoje, 
que as ambições são ainda maiores, ao homem da época e do 
paiz, ja não bastam os filões de quartzo aurifero, onde o bi- 
sulphureto de ferro se apresenta conjunctam~nte sob a fórma 
prismatica da promissora pyrite branaa (mispikel) e sob a fórma 
cubica da eugariadora pyrite amarella ; elle quer mais do que 
estes crystaes, quer o filão de ouro massiço, mesmo que seja 
apenas de dezoito quilates . . 

( I )  Circnmstancia extraordinaria, talvez nnica nas denominações geographicas 
do Estado : o rio .loquiá deixa de chamar-se Jupuia-yuansú exactamente quando recebe 
o consideravel volume das aguas d9 rio 9 .  Lonrenqo. Dahi para baixo, que é muito 
maia largo, chama-se simplesmeute Jupuia ! 

(-2) uoh o pontu de vista miueralogico industrial, reconhecemos na zona tres re- 
gióes privilegiadas : - 1 .*) Iporanga : chumbo, tendo como aoxiIiares a prata e o ouro; 
-2.a) Jnquiá : ouro;-3.i) Ribeira baixa (margem direita) : ferro. 



Porisso, liada se  tem aproveitado. As concessões de  no- 
vembro de 1878 e de  julho de 1887, para nada rnais serviram do 
que para dar algum trabalho aos fiinccioiiarios do ministerio pelo 
quaes corria esse serviço. Requeridas por individuos serii ie- 
1açGes no esterior com as pessoas que costumam tratar estes 
melindrosos negocios e mesmo sem competencin tech~iica, ellas 
cem siquer tiveram como resultado o levaiitamento d:i planta 
da região ! Conhecemos apenas iirn mappa, delineado por enge- 
nheiro que niinca a v iu  e que teve o cuidado louvavel de  o 
declara).: refere-se a uma quadrn, d a  qual foi proprietario um 
norte-americano, hoje septnapennrio, ex-colono, quasi niialpha- 
beto, r sobre as inforinações do quai  o citado cngenhei1.0 chegou 
a fiixer n discriminação dos terrenos sob o ponto de vist:i, geolo- 
gico, indicando coin precisiio os depositos ou :~lluviôes nuriferas! 
Uma phantasia bem condeiniiavel ! 

Sabemos, entretanto, que nos ultiinos mezes fornrn a l i  feitas 
diverl-ns pesquisas que produziram os melhores resultados, e 
que os novos proprietarios de  e,xtenso terreno aiirifero esperam 
vêr a l i  estabelecida a mineraçso do ouro, numa 6poca rnais ou 
menos distante. Si a estes trabalhos juntarinos umas esplora- 
ções de  mica, realizadas hn poucos aniios e em pequena escala, 
teremos feito o historico inineralogico do Juqniá,  nrn dos pri- 
meiros lognres de onde foi extrahido ouro e evidentemeiite um 
daquelles onde existe maior quantidade para ser extraliida. 

O só10 6 argiloso, avermelhado, proveniente d a  decompo- 
sição de rochas feldspathicas. Produz tudo:  o caf't;,, o milho. o 
feijno, a araruta, a canna, O arroz, a mandioca, de  que hii im- 
portantes culturas, e outros generos, apenas ensaiados ; porhm, 
pertencendo esta região á cordilheira maritima, formuclti em sua 
maior parte de  rocha3 c rys t~ l inas ,  eIIa serA pouco ada,ptavel a 
agricultura mechanica. O sei1 futuro reside priiicipalrnente na  
mineração e n a  hulha brniica; corntudo, devemos declaral-o, o 
baixo Jiiquiá, desde a foz do Assungui á sua. foz no Ribeira, é 
francai i ib~te utilizavel, sobre tudo para o arroz ; varzeas bem 
extensas e h e ~ n  irrigadas, cortadas tambem pelo ribeirão Fundo,  
em que airlda ngo tiv:mos occasi%o de  fitllar, uins q u r  nffliie ao 
Juquia  pela siia margem direita, entre  a povoaçào e o Quilornbo; 
R tambem lagoas consideraveis, coino a do Mimoso, j5 perto do 
Ribeira, dão as  terras a humidade iiecessaria para que possam 
ser aproveitadas ùom real vantacem. 

Todo o baixo Juquiá  tem importantes paztos naturaes de  
capim nobre, que podem ainda servir para desenvolver a criação 
de  gado, ao que as terras do Juquia  s e  prestam magnificamente. 
E 2 industria pastoril daria aqui  bom lucro, desde que fosse 
sxercitada por pessôn habil e que dispuzesse de transporte fluvial 
proprio e rapido para o porto de Iguapc ou para o porto de  Ca- 
nanéa, e lá o trnsbordsssd para vapores maritimos, prhviamente 
ajustados. Não poderia talhar. 



Resta-nos ainda falar da pnvoaç?io, freguezia de Sant,o An- 
tonio de JuquiB (24." 24' de latitude S. e 4." 26' de longitude 0. 
do inr~idiailo do Rio de Jaiieiro), a qual tendo sido fiinclada em 
29 de fevereiro de 1829, nào progrediu muito : tem oito casae, 
ou seja uma para cada dez annos de esistencia. 

Nos primeiros tempos, corista-nos, os goveriios provinciaes 
interessaram-se por esta nova povoac;ão ; porárii, nada poderam 
conseguir, porque o povo, em vez de melliorar e prolongsr as 
estradas existentes, as deixou obstruir; e hoje dispõe apenas de 
uma picada que segue até á Prainba. As demais coriimiinicaçôes 
são fcitns pelos ri1 s, inclusiv6 com Ignape, de cuja cidade dista 
uns cento e quarenta e cinco kilometroi;, servidos pelos vapores 
da Empresa de Navegação Fluvial Stil-Paulista, subvencionada 
pelo Estado. E'  dos districtos do municipio o que appsrenta maior 
decadencia: entretanto, quer a população quer a lavoura, são 
maiores que as da Prainha. 

Nas ... desçamos mais a rio : chegámos á barra do Jiiqiiiá, 
limite do districto ; eis-nos nns margens do niagestoso rio Ribeira, 
no caminho para as prineipaas povoaí:ões d:t zona : Igunpe, a 
noventa e oito kilornetros e Xiririca, a cincoenta e seis. A barrn 
do Juquiá H um dos pontos mais importantes da zona, e tambem 
um dos mais pittorescos,sobretndo vista da cai~ella de Santa Lu- 
zia ; entretanto, & pequeno o riumero dos seus habitantes : crê- 
mos que tem quatro casas, embora grandes. Convem attribuii este 
despovoamento á circumstailcia de todos os terrenos pertencerem 
a particulares, que só mediante bôa indenini~açâo cederiam logar 
para concorrentes. 

Talvez o Ribeira tenha aqui mais de duzentos met,ros de 
largura ; e vendo desce,r as suas aguas com extiaordinaria vio- 
leiicia, já batidas nos saltos e caclioeiras dos primeiros trezentos 
kilometros de seu curso, ficainos peneativos e admirados d e  que 
uma estrada tão comprida e tão laiga seja t50 pouco conhecida 
dos paiilistas ... 

Recebendo o Juquiá, o magnifico rio Ribeira modifica o seu 
curso de noroeste para o sueste; e, descendo, o primeiro logar, 
digno de nota que se encontra á margem da importante estrada 
fluvial, 15 o sitio da Bôa Vista, á esquerda, onde existe um en- 
genho de beneficiar arroz, pelo velho systema de pilões, movido 
pela agua do ribeirão do Tanque, navegavel por pequenas canôas, 
acima da represa, algumas horas de viagem. Iiais abaixo, na 
outra margem, existe um ribeirão, navegavel em identico percurso 
e cujas aguas movem, egiialmonte, um engenho de beneficiar arroz 
do inesmo systema. E'tainbem chamado de Tanque. 

Nesta mesma margem, á direita encontram-se mni4 dois ri- 
beirões: o Saqunral e o Registro. Este ultimo merece especial 
referencia, porquanto, al6m de ser muito habitado e navegavel 
por canoa durante dez horas, produz bastante arroz e tem caminho 
por terra para a povonçiío de Jacupyranga. Historicamente, tam- 



bem merece mençno: era  n a  sua foz que residia o funccioi~sr io 
colonial encarregado de fazer o r ~ g i s t r o  do ouro que se extrahia 
d e  toda R região. 

Ainda mais abaixo, n a  margem esquerda, encontra-se o ri- 
beirão da  Ponta Grossa. a u e  dá  o nome a uma fazenda ora em 
ampliação, e a qual tem excellente engenho de beneficiar arroz 
í s v ~ t e m a  mechanico) e a melhí r distillaria de acuartlente de  
\-J - 
todo o rnunicipio. Es ta  fazenda mereceria mais ampla refeiencia, 
si a necessidade do adiantar  um estudo, por sua natureza moroso 
e delicado, não nos forçasse a d+sprezar incidentes; entretanto, 
diremos que nella existe cemiherio e uma capella sob a itivocação 
d e  S. Miguel, construida pelo actual prcprietario da fazenda. 

Chegamns agora ao Carapiraugn, ponto do Rlbeira, onde o 
rio se torna bem razo, d e v ~ d o s  aos miiitos furados que t e r  para 
baixo, o que constitue o maior obi.taciilo para a navegação flu- 
vial a vapor, sobretudo no inverno, época em que é forçada a 
tomar praticos nesta paragem, perigosa pelos bancos de  arêa 
move1 existentes. O balisamento, em tal  estaqão do anno, 6 
feito diariamente com canna de ubás (gyilerium parviJIorum), 
pelos piaticos, cujos serviços os mais pequenos vapores têm d e  
utilisar. O nome Carapiranga, tiado a este local, advem-lhe d e  
u m  affliieilte, que despeja suas agrias ppla margem direita 

Vencida esta perigosa passagem, chegarnos ao Jiirurnirim, 
ribeirão que afflúe pela esquerda e tem bastantes moradores; depois, 
o sitio do Giiaviruúva, assim denominado porque delle sn fez, 
em tempo comn~nnicnçâo com o rio dd mesu,o nome, afflurnte 
do Piroupava, communicaçâo essa que ainda hoje, em certas 
épocas do anno, serve aos morad(.res daquelle rio para virem á 
margem do Ribeira vender arroz e comprar aguardente ao en- 
genho que aqui h a .  

Deste logar para baixo. a té  á barra  do Jacupyranga, nada  
nos recordamos que exista digno de ser mencionado E' pos- 
sivel que nesta rapida descida do Ribeirão tenhamos omittido 
alguns pontos em nada inferiores a outros accsso descrir~tos, não  
obstalite sermos mais minucioso do que quaiitos nos têm prece- 
dido em trabalhos desta natureza ; isso, porém, não rios desgos- 
tará, si  os pontos referidos o ekt ivrren~ com aquella exactidâcr~ 
irrapreheosivel que se faz mistér . 

Quem tiver lido os nossos artigos teiti reparado na impo1.- 
tancia especial que consagramos aos rios. E' tal o papel que  
elles representam n a  geographia pbysica e é ta l  o pripel que  
elles podem ser chamados a representar, quando a zona, total- 
mente aproveitada, carecer de um systema de  viaçlto fluvial que 
dispense estradas de  ferro custosas ou quando as  necessidades da  
agricultura exijarn a itrigação de  terrelios, ciija constituição gro- 
logica tornou presentemente estereis, que não hesitamos em dar  
á hydrogra hia  do Ribeira o primeiro logar entre  os  objectos 
d o  nosso estudo. 



Agora deixaremos por algum tempo o rio Ribeira e eubiremos 
um doe seus principaes affluentes, o rio .Jacupyranga, que du- 
rante alguns annos ~ O E O U  do beneficio da navegaçko a vapor, 
mks que actualniente regressou ao systema doe autochtoiies, a 
canôa. Neste ponto, corrio em todos os outros identicos, a culpa 
é attribuida aos governos; nós, poiern, euppomos conhecer a zona 
suficientemente para só respr~iisahilizarmos os governos pela falta de 
fiscalisação no aproveitamento das largas silrnmas votadas pelo poder 
lbgislativo e das concedidas pelo podw executivo e tambem pela 
falta de estudos preliminares dos nielhoramentos pedidos, para vêr 
s i  elles bem correspondiam As necessidades do momento ou si 
não seriam inuteis, desde que outros n&o fusseni realizados siiiiul- 
taneamente. 

O rio Jacupyranga é, como dissemos, um dos principaes 
affluentes do rio Ribeira; e, cumpre sempre que impiegnemos 
d e  toda verdade as nossas afirmativas, o mais abandonado, o 
niais negligenciado, o mais sujo dellrs ! O Jacupyranga, nave- 
gado lia blguns aniios por peqiienos vapores, dificilmente, em 
tempo de @cca, da passagem a canôas de grandes capacidade, 
tão obstruido elle se acha, tanto desleixo hão manifestado as 
auctoridades ern comp- llir o povo á observancia da lei, justa 
ou injusta, que o obriga á limpeza dos rios ! E a parte desta 
artrr ia fluvial. outr'ora navegada a vapor, tem a extensgo de 
cento e tres kilometros . . 

Subamos, porém, o rio, o prestemos atteiição aos seus affluen- 
tes e logares mais importantes. Daquelles, o primeiro que ae 
encontra 6 o lodoso Bambuiral, a que alguns chamam Mambural, 
e o segundo nQuilombo, onde diz-se existir lignite, mas duvida- 
mos que assim aconteça. Ambos affluem pela esquerda; o Bam- 
burrtsl tem na sua foz um engenho de pilar arroz e o Quilombo 
tem outro no interior, o qual lhe desvia a agua, pelo que hoje 
não dá mais accesso a canôas, como oiitr'ora. 

Acima encontra-se a Praia Redonda, que A a divisa entre 
.os districtos de Iguape e Jacupyranga. Continuando a subir o 
rio, chegamos ao Capinzal, cuja foz constitue bonito esteirâo. 
Este curso de apua é navegavel cinco horas, por canôa, e os 
seus habitantes, que são numerosos, dedicam-se de preferencia 
+i cultura de arroz. 

Subindo mais, a direita. apparece-nos a fazenda Larangei- 
rinha, propriedade agricola bem cuidada, com alguns milhares 
d o  pés de café, extenso cannavial e apreciavel pomar de laran- 
geiras e jzboticabeiras. H a  alli ennenhos de fabricar farinha 
e aguardente e beneficiar café. Desta propriedade a séde da 
ex-colonia de Pariquera-assú, gastam-se duas horas. 

Continuando a subir o Jacupyranga, onde, é bem sabido, 
existe, entre as suas arêas, magnetito e pyroxenito passando 



para magnetito, e cujas iriargeris, guarilecidas de cascalho lavado, 
mostr:trn quão grande foi alli, no tempo da extracção alirifera, a 
nctividade dos batêadores, clieganios ao pequeno e pedregojo 
Maildihy, que  vem pela esquerda, e logo aciiiia, do mesmo lado, 
apl~srece-nos o Padre André, rio :iavegavel, por canoa, durante 
quatro lioras, ao cabo das quaes est6 um salto de  0,"'50 de al- 
tura. Os saltos e cachoeiras prosegneni dnhi a té  tis suas nnscen- 
tes. Na  foz do corrego que em ultimo logar affliie ao Padre Ali- 
dré, h:]. iim engenho de  pilar arroz, que & a principal lavoiira d~illi .  
Es te  rio Padre Andrk recebe o ribeirho Braço de  Gado, inas n8o 
podenioç precisar o ponto esacto e,m que isso occorre. 

Vem agora o Turvo, iiinegavelmente o mais importante dos 
tributnrios do Jacupyranga, rio em c:Gas margens se  encontra 
abundantemente ferro titanado e apreciaveis indicios da exis- 
tencia de chumbo. O Turvo 6 fiaricameilte navrgrtvel por canoa 
e recebe muitos ribeirões, entre  os quaes e successivamente, o 
l\laiie<:o Dias, pe!a direita ; Agua Parada, pela esquerda ; Leirios, 
pela direita, Joelho, pela esquerda ; Parafuso, pela direita ; e 
Alegre, pela esquerda. 

Quer neste trecho, quer aciiiia do Alegre, o Turvo recebe 
muitas aguas cujos nomes ignoramos ; entre  o Lemos e o Joelho, 
ençoiitra-se a ilha do Turvo : na  foz do Parafuso exis tet~mianto ; 
e tanto do Lemos, como do Agua Parada, lia caminhos por terra 
para as minas de ferro, ditas do Jaciipyranguinha e Turvo. 

Este iiltirno caminho segue tambem para Xiririca e Jagua-  
ry, passando na  Tapera do Faria, onde existe cornalina, situada 
n o  ribeira0 da Arêa Preta, cujo leito 6 formado por alliiviões e 
corre entre grés e schistos com augito Daqui á conhecida mina 
de ferro 6 perto. 

0 importante rio Turvo, apezar do volume de suas aguas, 
é pouco correntoso, permittindo ser navegado em canoa cerca de  
dois dias. Terri innumeros moradores, qiie se dedicam pr i~ ic i l~a l -  
mente si lavoura do arroz e da  mandioca. 

Retomando o rio Jacupyrangn, encontramos logo acima uma 
peque,ila ngua, aproveitada por um engenho de beneficiar arroz, 
pelo velho systema de  pilões, como todos os precedentemente 
descriptos : 6 o Carapnhy. Veni pela direita, assim como o rio 
Caiihn, mais acima, o qual é nave,gavel por canoa cerca cle oito 
horas até  a divisa dos municipios de Igiiape e CananaB, e ntra- 
vessa de N .  a S. as terras da es-colonia de Cananira. 

O Canha tem muitos moradores que se dedicam á cultura 
do arroz, milho, mandioca e n1.m café ; as suas aguas correm 
com regular velocidade e o leito apresenta algumas piriricas. 

Eis-nos agora n a  eéde do districto de Jacupyrangzz, antiga- 
mente f r e g u e ~ i a  de Botujurú, nome este d e  u m  morro situado 
proxiino e á margem direita do rio (alguns geographos têm in-  
genuamente asseverado que do morro sáe u m  calor morno!), 
situada acima da foz do rio Canha, a margem direita do rio que 



lhe dá o nome e em lognr alto e aprasivel, a 24" 40' latitude 
S. e 4" 49' longitude 0. do meridiano do Rio de Janeiro. 

Foi coineçada a editicação em 18G0, ou pouco depois, e já 
em 1870 (lei de 5 de abril), era elevads a freguezia. Hoje 
tem urnas cincoenta casas distribuidas por diversas ruas e no 
l a r g ~ ,  onde se acha a matriz, templo este constiiiido p t r  ordem 
do governo, pouco antes do advento da Republica e o qual tem 
sido bem conservado, sendo actualmeiite o melhor e maior de 
toda a zona, exceptuadns as matrizes de Ignape e Xiririca, esta 
ultima ainda em obias. 

O Jaciipyranga constitiie um dietricto de paz, que, em 1898, 
já tinha 307 eleitores. A população, que, em 1886, era de 
4.198 individuos, subiu em 1890 (31 de dezembro), a 4.416, 
divididos em 2.241 do sexo masculino e 2.175 do sexo femini- 
no, dos quaes 3.268 solteiros, 1.086 casados e 62 viuvos. 
Actiialmente é bem maior o numero dos habitantes. 

Da povoação ha quatro çahidas e a todas ellas vamosrefe- 
rir-nos : a que já percorrenios, rio abaixo ; a que segue, rio acima, 
atb ás cabeceiras do Gnarahíi e Jacupyrnnguinha e seus affluentes ; 
a que se dirige a Xiririca (via terrestre) e a que vem para o porto 
de Sabaúma, passando pela ex-colonia do Pariquera-assú. 

Principiaremos pela segunda, isto 6,  continuaremos a subir 
o Jacupyranga, ao qual, logo acima da povoação, afflue, pela 
esquerda, o corrego do Garcia. cujas aguas vem das cabeceiras 
do Turvo ; mais acima, pela direita, vem o ribeirão do Casimiro 
e pela esquerda um outro ribeirão sem nome, ambos procedentes 
de lagôas. Começam perto daqui as terias da Fazenda Velha, 
hoje lastimarei tapera, e as quaes são cortadas por dois corre- 
gos, vindos pela margem direita, primeiro o Pirraqa e depois o 
Bôa Vista. Segue-se-lhe o bairro Gunmiranga (I), ~ i tundo a 
direita e por cuja margem vem o ribeirão do mesnio nome. 
Pouco acima encontra-se a vasta quadra conhecida pelo nome 
de Itapiibussú ( talvez devesse ser I tap~bussú ), a qual começa 
pela tapera Domingiies, onde se acha a barra do ribeirão Des- 
viado ; ao centro da quadra, mais ou menos, afflúe ao Jacupy- 
ranga, pela esquerda, o ribeirão do Itapabussu, que lhe da o 
nome e o qual teni miiitos moradores que se servem de cami .hos 
por terra, visto o ribeirão não ser naveeavel; e logo adeante, 

a. pela direita, vem o corrego da L ~ g o a ,  cuja rtgua move um en- 
genho de beneficiar arroz. Chegamos, finalniente, i confluencia 
do Jacupyrançuinhn coui o Guarnhú, orde se fórma o Jacupy- 
ranga, cujo percurso total calculamos em cento e vinte kilo- 
metros e ciija descripção fica concluida, visto que desta confliien- 

(1) H8 na zona diversos logares que o povo denomina indistinctamente, Guam>ran- 
ga e Vamrranga. O esclarecimento desta corruptela sáe dos moldes do nosso ahtudo e, 
porisso, empregaremos para cada lognr o vocabulo geralmenta acceito entre os seus mo- 
radores. 



cia para cima passa a ser chamado Jacupyrangiiinha e sob este 
nome o descreveremos opportunamente. 

Vamos agora subir o Guarahu, que vem pela direita e 
nasce nas vertente- do Paraná. Logo acima de sua fcz recebe, 
pela direita, o ribeirão do Soldado; mais a ima, a uma hora de 
viagem da foz, recebe o Pindaúva navegavel por pequenas 
canoas e que tem uns quatro metros de largura, Corre por 
elle e pelo P i~dauv i r~ha ,  que afflue ao Guaiahu pela mesma 
margem, uin poucn adeante, a divisa, por este lado, entre Iguape 
e Cananêa, e arnbos nascem nesbe ultimo municipio e cortam 
as terra9 da ex-colonia do mesino nome. 

O Giiarahu é um rio cheio de accidentes violentos, que lhe 
fraccionam a navrgabilidade. Desde a sua confluencia com O 

Jacupyranguinha até ao Salto Grande é navegavel: são quatro 
a cinco lioias. Este Salto Grande é constituido por cinco que- 
das com urn desnivelamento de trez e meio a quatro metios. En- 
tre o Pindaúva e o Pindauoinha, já menc onados, conta o Gua- 
rahii sete saltos, trez dos quaec são denomiinados Cattete, Pedra 
&Iolle e Furnas ; em outros logares tem muitos saltos, mas só re- 
cordamos os de nomes Pilões e Pilõesinh(~s. 

Continuando a subir o Gnarahu, desde rt foz do Pidaúvinha, 
encontramos primeiramelite, pela esquerda, o ribeirão das Antas; 
acima, está o Salto Grande e adeante a j?~rquilhn (1 ) ,  seguindo 
o Gunraliu para a direita e a agua que vem pela forqudha para 
a esqueida, ambos em direcção ao visinho Estado do Paraná. 

Como referinios, a navegação é feita por pequenos trechos; 
e o curso superior do Guarahu e o da foi-quilha, acreditamos 
serem completamente desconhecidos (2). 

Retrocedamos agora á confli~encia do Guarahu com o Jacu- 
pyrangiiinha e comecemos a subir este iuteressnnte rio, que ba- 
nha uma região destinada a um grande futuro prla sua exce- 
pcional e conipriwada riqueza em ferro, o precioso metal por 
cujo consumo hoje podemos avaliar sem erro o gráu de civili- 
sação dos povos. Reservaremos, porém, os detalhes para mais 
adiante, quando chegarmos ao ribeirão da Arêa Preta, a que já 
alludimos de passagem. 

O Jacupyranguinlia corre sobre talschisto e por entre morros 
de grés antigos, metam~r~horaeados com augito: a aiialyse das 
arê:is denuncia a riqueza mineralogica das montanhas de que 
ellas provêm; o solo, quasi virgem nas suas margens e a pouca 
distancia coberto de florestas gigantescas, promette a mais larga 
remuneração AOS lavradores. Entretantc, desde a confliiencia 
com o G~iarahu,  contam-se, successivamente, tres taperas : Feli- 

(1) A'iconfluencia de dois cursos de aguas, o povo chama forquilha. Da condnencia 
O nome estende-se ao cnrso menor. semnre oue este nLo tenha denominaçho especial, . 
como uo caso pr~sente. 

(2) O rio Garahu, da foz do Pindanva para cima, náo deveria ser descripto neste 
artigo, por pertencer ao municipio de Cananêa, : flzemol-o, porém, porque o mnnicipio de 
lguape alli exerce jurisdicçáo. O Congresso vae, aflnal, decidir a contenda. 



~ a r d o ,  Maria Ramos e José Rueno; entre a primeira e segunda, 
veni, pela esquerda, o ribeira0 do Ramos, e a terceira vem dar, 
pela mesma mirgem, o ribeiiâo do Barro Branro. 

Tres taprras! Confrage se-nos o coração ao escrevel-o ; t r ~ s  
taperas. tres propriedades aharidonadas e situadas todas na terra 
mais fertil da zona, a caininho do Peraná e numa das tres re- 
giões dr mais brilhante futuro! O defritiloso systema commerc a l  
daqui, a iricapac~dade de bubstituir o biaço escravo pelo braço 
livre, a indolencis, ger:tda, em parte, pelo baixo ealario e que 
repousa na variedade dos fruvtos e na abundancia da caça, fez 
a zona de Iguape regressar ao que era ha cem annos, quando 
a mineraqão cessou e a lavoiira foi inivisda 

E, francamente, livendo no maior analphabetismo e sem es- 
colas para os filhos; descunhecendo absolutamente as commodi- 
dades que o dirihelro proporciona e passando a vida, por mais 
longa qrie ella seja, sem receberem, por uma só vez, cem mil 
réis; derrubando mirttas, queimando coivaras, plantando arroz e 
colhendo-o á the,oura, para, nos povoados, o permutarem, como 
no interior da Afiica, por aguardente, algodào e fumo das mais 
inferiores qualidades e escandalosos preços-qual é o estimulo 
para o trabalho que Ihes lella o horneni civilisado, o commer- 
ciante, o arauto da civilisação ? 

Não basta accusar de indoiencia determinada fracçâo de um 
povo; é preciso verificar si o meio lh 'a  não acoroçôa, crmo se 
observa aqui, onde, por irm lado, a facilidade de alimentar-se 
e, por outro, a degradante remunerayão concedida ao trabalho, 
levam o h<  mem a nada fazer mais do que o strictamente indis- 
pensavel para garantir lhe a conservac.ão da existencia. 

Poderiamos agnra entrar em considerações de ordem ethno- 
logica e climatologica; abstenio-nos, poréni, de o fazer, para não 
alongar demasiado este estudo. Convem, todavia, frisar que, no 
verão, a temperatura mkdia, tomados os ultimos oito snnos, foi 
de a i o  centigrados, não excedendo de 15" a oscillação diaria, 
quando em alguns logaies da Europa, ella chega a ber de 45". 
Assim, pois, nem a zona tem as oscillações elevadas e brutaes 
que tarito prejudicam a saude publica, nem tampouco O calor 
excessivo, que enerva o individuo, inhabilitando-o para O tra- 
balho. 

Verifica-se, portanto, que os factores da iudolencia são os 
que primeiro mencionanios, e inde~endem da climatologia. E 
como podem ser accusados de indolentes os que se levantam ao 
remper do dia e logo vão, mal alimentados, para o ingrato ser- 
viço da lavoura, vergados sob o peso dos machados demolidores 
das mais possantes e rcaravilhosas florestas virgens, para nunca 
verem uma moeda que lhes atteste o trabalho? 

Mas, não avivemos chagas. . . Continuemos a descripção. 
Depois : do ribeirâo do Barro Branco, a primeira agua que se 
encontra 6 o corrego do Agostinho Domingues, nome do proprie- 



tario de iiin sitio anncxo, sitnado i esquerda; subindo, & direita, en- 
coiitrn.ilos o Uagnassú, que coiistitue pequeno bairio; acima afflne, 
p+a esquerda, o ribeiiso da  Saracura, que tem uni engenho de 
pilar arroz. i\Iais acima, pelo mesmo lado, lia um ribeirão, crê- 
mos que sem ilome. 

Al'parecein-nos agora ciiico ribeirões, que pela ordem as- 
cendentc, sso os seguintes: Jlathias, R diielta; Qiiilombo, B es- 
querda: e Silvestre e J u c a  de Lima, B direita; e pela esquerda, 
o ribeirã? da Aiea Preta ,  ja mencionado mas cuja excepcional 
i,mPc?itancia nos força a amlila refere~icin, porque, em verdade, 
e iielle que est6 a parte até  agora reconhecida piiiicipal da m:- 
na  de ferro do Jacupyranguinha e Turvo;  e porque f u i  alli  que 
fizeram, em 1889, o forno e diversas eclificacõeh, cujas ruilias 
ainda hojc podeni ver-se, apavorando o capital, jB de si tão re- 
trahido. 

Deste logar A s@de da freguezia ou diatricto de Jacupyranca, 
gastam-se, a cavallo, duas lioras e em canta, seis horas, tendo já  
sido feito esse percurso por lancha a vapor. Daqui ao Turvo e 
suas cabeceiras, a distaiicia é pequena e as coinmiiiiicações rela- 
tivamente faceis. 

Para  o historico desta mina, poucos dados possuimos. Sa- 
bemos apenas que, por decreto de 26 de novcmbro de 1872,  foi 
ella concedida a, cavalheiro que, mais tarde, n transferiu a outro; 
este, com ai~diencia  do glverrio iniperial, tambem a traiisferiu a 
uma coniparihia, no anno de 1881. O ultimo decreto arespei to,  
paiece-rios ser o de 24 demarço de 1883. A concebsão caducad,  
definitivarriente em 1931, mesmo que esteja em nctividsde a sua 
explor t~~ão .  

A rniiia tccupa uma área de 49130400,OO metros  quadrado^, 
e nella existem tres qualidades distiiictas de mineral: o primei- 
ro ,  6 riepro, dá pó preto, tcin fractura concoidal e é mnssiço; o 
segundo, é egual,  mas com alguma gaiiga; o terceiro, é caver- 
noso, escuio. com pequcnas veias de  quartzo (ferro osydado hy- 
dratndo). Nenhuma dellas contem enxofre ou pliosphoro e todas 
pertenccin & cathegoria dos niinereos iicos, porque, segundo 
analyses, o ferro puro está na  proporç%o de 54,36 a 58,40 "Io. 

Corno já  dissemos algures, o leito do Arêa Pre ta  6 nlluvio- 
na1 c corre entre montanhas de gr6s e schistos com augito, ;&I- 
guns n~etamoiphisados; e aqu i  e alli  apparrce calcareo puro. 
F o i  nesta Area, tão vasta, bem irrigada e geologicamente inte- 
ressante e ~~romissora  de riquezas, que, em 1889, uma companhia 
iniciou os tiabalhas, guiada apenas pelos lisongeiros resultados 
d e  analyses feitas no B u r e n u  d'essczs, de Paris, e nos laborato- 
rios JIetallurgico e do Snint-George Hospitnl, de Londres, e fas- 
cinada pela abundancia do mineral que se vê lia superficie do 
solo. 

O capital da  companhia (500:000$000) desappareceu sem q u e  
fosse feita uma sondagem, d e  modo que ainda hoje se ignora a 



extensão e a espessura da  jazida ! O dinheiro foi absorvido em 
construcções dispeiisaveis e at6 ein bondes para a gerencia, lan- 
çando, afinal, o descredito sobre a mina e afugentando aquelles 
que accaso esperavam o resultado daquellas esploraç6es, para 
iniciarem outras nesta mesma zona. 

Tem sido accusada a compaiihin por l iarer  mandado construir 
u m  alto forno, em vez de  preferir o metliodo catalão ; nó?, porém, 
achainos essas accnsaç6es, sinão infundadas, pelo rnenos poiico 
judiciosas. E m  nossa opinigo, uma empreta nova que queira 
explorar o ferro desta mina, deve pôr de  lado tudo quanto a outra 
companbia fez. Ella não deixou nada apioveitarel.  Só depois de 
estudos bem feitos, é que pó l e  preferir-se o methodo de extracção. 

Não ha  duvida que o italiano ou catalão, sendo menos dis- 
peridioso e proprio para aproveitar o cnrv5o vegetal e, como 
forqa motriz, as  quédas de agua, seria preferivel; porém, ta l  
methodo exige miiieraes fnsiveis, de  reducção facil, e a esta 
classe não pertenceni os mineraes quartzosos, como os desta mina, 
porquanto das tres amostras mencionadas e analysadas, resalta que 
a primeira apresenta zestigios cle quartzo, a segunda, 5,GO O / ,  e 
a terceira 33,50 O/, (incluirido alguma argila). Podemos asseí-e- 
rnr que O quartzo está associtzdo a todo o iniiierio da Arêa Preta. 

Outra  circumstaizcia digna de ser considerada, é qne o metho- 
do catalão 1150 convem aos minereos calcareos, por causa do acido 
carbouico que, desenvolvendo-se, tiraria muito calor; e das tres 
amostras, duas apresentaram ~ e s t i g i o s  de cal e a terceira 0,30 "/O, 

Coiivem, pois, não illudir ninguem. O ferro desta mina é 
magrietico, e a t é  muito é tanibem magnetico polar ; a sua quanti- 
dade parece ser extraordiriaria, immensa, á vista do que se lios 
, d e p r a  sem sondagens. O oxydo de  manganez, cuja importancia 
neiihum profissioiial descouhece, andr. associado ao minere0 desta 
jazida. Seja, pois, qual fôr o capital necessario para bem aprovei- 
t a r  esta mina, acreditamos qne elle obter& largos juros. E' siniples- 
mente extranhavel que a te  hoje riao tenlia ap11arecii.o um syndica- 
to  que torne o encargo de utilizar t l o  grande riqueza natural. 

Agora que j A  dissenios algo de  elucidativo acerca do ferro, 
retrocedamos ao Jacupyranguinha e continuemos a subil-o desde 
a foz do Arêa Preta. Primeiro depararn-se-nos succes~ivameiite 
os lagares Caclioeira, Furado e Pouso Alto, vindo dar a este ulti- 
mo, pela direita, o ribeirão do mesmo nome ; acima, pela eaquer- 
da, o coriego do Bento Rodrigiies; e,  ainda acima, pela direita, 
uma outra agua, o ribeirão da Serra. 

Chegamos agora a um dos principaes afluentes do Jacupy- 
rangiiinha: é o Bananal, rio que verti ,pela esquerda e serve de 
divisa aos munioipios de  Ignape e Xiririca. E' navepavel du-  
rante  seis horas, parecendo não te r  cachoeiras ou si as tem é j& 
perto de suas nascentes, muito longe. Recebe diversos riberões, 
entre  os qiiaes, a partir de  sua foz o Moreira, pela direita, e o 
Pito, pela esquerda. 



Acima da foz do Bananal, eucontra-se, pela outra margem, 
o ribeirão da Onça Parda que tem bastantes moradores; 
depois, pela esquerda, o ribeirão do Benedicto, e logo depois 
pela direita, o ribrirào do Maiieco Antunes. Veem ainda, pela 
esquerda, iim corrego cujo nome ignoramos ; pela direita, o ri- 
beirÀo das Cortrzias, nome que lhe fbi dado pelos antigos por 
ter alli um pau que obrigava os viajantes a se abaixarem ; pela 
esqueida, o corrego do Antonio Ribeiro e o ribeirão do Manuel 
Gomes, este iiltinio com boa agua, mas cujos innumeros e vio- 
lentos torcict 10s não permittem a navegaçâo; e ainda, pela di- 
reita, um corrego cujo nome olvidamos. Chegámos agora a duas 
barras de ribeirões, uma situada em frente á outra: é o Cotia, e 
não conhecemos na zona uma agua em tão curiosas condições. 

Quatro horas acima da foz daquelle ribeirão do Manoel Go- 
mea, afflue ao Jacupyranguinha, pela, direita, o rio do Azeite, que 
corre por entre a serra do mesmo nome e o do GuarahU. Tem 
muitos afluentes e saltos : é bem habitado, dedicando-se de pre- 
ferencia os seus moradores á lavoura do milho e á criação de 
porcos. 

Um I'OUCO acima da foz do Azeite, apparece-nos o magni- 
fico salto do Jacupyranguinha, com doi* cetros de al tura;  e 
vencido elle, ainda o rio é navegavel por canoa darante algumas 
horas, alC o porto da Lavra, na  foz do riqiiissjmo e extenso ri- 
beirão do mesmo nome, de onde, nos tempos coloniaes, se ex- 
trahiu consideravel quantidade de oiiro. 

Dnhi para cirna coribecemos apenas o ribeirâo Queimado, ou 
Braço Queimado, jápert'o das nascentes do Jaci~pyr,znguinha, nas 
contra vertentes do Estado do Paraiia. Passa, então, ao lado, do 
vasto Faxinal, grarides florestas de herva matte e imniensos pas- 
tos natiiraes, julgados sufficientes para duas mil cabeças de 
gado bovino, tudn occiipatid;t uma área de 43560000,OO metros 
quadrados, concedida pelo governo em 1892, e ate hoje, treze 
aiinos volvidos, completamente abandonada e deshabitada! 

Do Azeite para cima, o Jacupyranguinha não tem apenas 
os dois affluentes que indicainc~s; rnuitas outras aguas nelle se 
despejam, mas não lhe sabemos os nomes, e rarissimas pessoas 
indictrriam siqiier iim terço das que vimos de mencionar. Esta 
zona é difficil de descrever, já o dissémos algures; são tantos os 
morros e até serras, os corregos, ribeirões e rios que teem O 

mesmo nome, e ás vezes no mesmo municipio. que é preciso 
reflectir Eem na situação delles, para não darmos á estampa erros 
como aqnelles que inçam trabalhos identicos. 

O Jacupyranga e Jacppyranguinha (este, como vimos, é aqnelle 
a jiizante da foz do Guarahti, onde é menor), cuja descripção 
acabarnos de concluir, é u m  dos -randes aliluentes do Ribeira e 
ha  de opportunamente ser conhecido em todo o Brasil. Alem 
de muitas outras circumstancins que deixaremos de enumerar, 
garantem-lhe tal s i t ua~ão  as de cortar as terras mais ferteis 



numa zona de terras ferteis e de emquadrar, com o ribeirão da 
Area preta  c o Turvo, uma mina de  ferro que promette produzir 
o metal necessario, durante  largos annos, para todo o sul do paiz. 

Todas as  principans aguas mencionadas nascem n a  serra 
geral, a que melhor cabe o nome de Guarahú, e que juatamen- 
te nas cabeceiras do rio deste nome emitte um ramal prrra O S 0. 
n o  Estado de  Santa Catharina, o qual tem diversos nomes e vae 
acabar no Uruguay.  As montanhas da bacia do Jacupyranga 
são do typo francamente volcanico e as  rochas caracterisam-se 
pela nephelina e leucita. 

Voltando agora á séde da freguezia, e tomando o caminho 
d e  terra que segue para Xiririca, encoiitramos primeiro o sitio 
d o  Garcia, onde existem engenhos de  pilar arroz e d e  fabricar 
aguardente; e,  depois, o rio Turvo, logar perigoso, que ohriga, 
por vezes, na  época das chuvab, a pousar ás margens do rio 
os viajantes. Finalmente, chegamos, por este lado, á divisa 
com Xiririca, que  corre pelo ribeirão Braço de Gadu, affluente 
do rio Padre André. 

Si, porem, quizermos seguir para a ex-colonia de Parique- 
ra-assú, encootraremos logo ao começo o rio Canha, que é por 
el la  atravessado ; e logo adeante a fazenda Esperança Agricola, 
excelleiite propriedade, dotada com apraeivel vivenda e ligada 
telerJionicaniente á séde do districto. Esta fazenda tem uns 
12.000 pés de  cafe e bastante gado tourino, cuja creaçâo con- 
s t i tue a sua especialidade. 

Ao termo de  dezoito kilometros, acha-se a ex-colonia de 
Pariquera-assú, uma das tentativas, todas dispendiosas e mal 
determinadas, de desenvolver a zona, postas em pratica pelos 
antigos governos. 

Ha, por", ainda iim outro caniinlio: é o que de Jacupy- 
rõnga vae ao porto do Cubatgo, em Cananêa, atravessando s 
ex-colonia deste nome. Hoje aclia-se em lastimavel estado, mas 
crênios que se cogita da sua reconstiucçâo, beneficiando assim 
os moradores daquelle trecho da  zona. 

A séde do ex-colonia de Pariquera-assú, acha-se situada a 
cineoenta e oito metros de altitude e a dezoito kilimetros da 
foz do rio que lhe  da o nome, no rio Ribeira de Iguape. 

Devemos ocoupar-nos um pouco com esta parte do munici- 
pio que em siias diversas phrtses attesta bem a vacillação do 
governo e a incapacidade da maior parte dos funccionarios por 
elle nomeados para a administrarem. Vem de 1854 a idéa da 
fundaqão da colonia; em 1856 era demarcado o territorio; em 
1857 nomeado o director e só quatro annos depois, em 1861, . 
tentada a co1onisrzc;âo. Póde dizer-se que a té  1887 a vida de 



Pariquera-assii foi mais devida aos eyforços do fundador de  Ja- 
ciipyranqa, de  que aos beneficios do governo; entretanto, nesta 
epoca, n8o havendo ainda uma reqular delimitação de lotes e 
sendo estrs occupados desordeuadamerite, o nucleo era consti- 
tuido por duzentos e noventa e treq habitantes, dos qiiaes ape- 
das vinte e ciiico estraiigeiros. Ein 1888 furam medidos mais 
vinte e sete lotes, d e  ~ i n t e  e seis hectares cada um, e imme- 
diatamente occupados sete. 

Em 1887, pois, as cousas ~nudaraiii  de rumo, mas ainda 
deisaiido rnuito a desejar. Entretanto, graças i nova orientação, 
a colonin mosbrsva, dez annos depois, isto é, em 1897, u m  ca- 
pital accumulado em bens das diversas naturezas de rnais de  
1.000:000$000, ou  seja mais de 2:8Q0$000 por tamilia, tendo 
ainda produzido nesse mesmo anno 454:000S000, ou seja inaís 
de  1:280S003 por familia. 

NU alirio de 1898, a popiilação do nucleo compiinha-se d e  
trezentas e cincoenta e quatro fàmilias das quaes sbmente cento 
e cincoenta e uma eram extrangeiras. Es ta  superioridade nu-  
rnerica dos iiacionaes tem sido sempre malitida: ein dezembro 
de  1899. sobre 1.771 iiidividuos, 956 eram nacionaes; em 31 d e  
dezembro de  1900, pobre 1.613, 1.141. Faltam-nos dados sobre 
n popiilação actaal,  irias podemos asseverar que o nuniero d e  
extrangeiros diminiu consideravelmeiite, nzo sendo este anno o 
de  menor emigrarão. 

E m  11 de janeiro de  1901, o Congresso do Estado eman- 
cipou diversos nucleoj coloniaes, entre  OS quaes o de  Pariquera- 
assú. E' rnesmo nos ielntorios dos secretarios da Agriciiltura que  
encontramos escriptos, com n mudez eIoquente doJ algarismos, 
os resultados daquelle acto legislativo e que decerto são bem 
contrarios nos que os legisladores esperavam. Os algarismos de 
1900 alcançam o nucleo sob a admiriistração do Estado; os de  
1901, sob a admiriistração politica da edilidade de  Tguape: 

11 1900 ' 1901 

Allemães . . . . . . . . . . .  
Austriacos . . . . . . . . . .  
Dinamarquezes . . . . . . . . .  
H e s p a n h o e s .  . . . . . . . . .  
Inglpzes . . . . . . . . . . .  
I t a l i anos .  . . . . . . . . . .  
Polacos . . . . . . . . . . .  
Portuguezes . . . . . . . . . .  
Sueccos . . . . . . . . . . .  
Suissos . . . . . . . . . . .  

t 

4 
- -  -- 

.- - -- - 

63 , 24 
149 

5 
3 
7 

390 
127 

1 8  
24 
28 

9 9 
2 
1 
4 

226 
8 7  

3 
1 6  
9 

816 1 471 



Esta differença, reljetimos, foi observada no curto e exncto 
periodo de doze mezes! Nein urna só das naciorialiilades que 
povoavam o nucleo deixoii de dirniniiir; e hoje o iincleo é airida 
menor, e só mesmo o goveriio poderá evitar o abaridono total, 
intervindo e novamente chamando a ai a sua direcçào. H a  aggra 
no iliicleo uma legitima esperança, derivada da boa impress%o 
que nelle recebeu pessoalmente o actual serretario da Agricultiira 
e tambem de  algumas providericias governamentaes, já decoiren- 
tes ria viagem drtquelle membio do Goveriio. 

Continuando agora pela estrada qiie daqui segue para o 
porto do Sabauma, encontramos primeiro o rio Pariquei-a-niirim: 
depois o ribeirão Vermelho e adeante o morro da Aratnca, eini- 
nencia notavel, cuja encosta occiderital já pertence h proprie- 
dade agricola ainda conhecida pelo noi11e de-Humaytá. U m  
pouco adiante achamos a bifurcaçzo da estrada que conduz i 
importante fazenda, hoje denominada da  Vista Alegre e consti- 
tuida pelas antigas fiieeildas Tabacoara, S. Pedro, Laranjeiras e 
Cedro, occupando unia área de mais d e  vinte leguas quadradas, 
em sua quasi totalidade situadas j á  no miinicipio de Cananêa, 
mas que, para não alterar o plano esboçado, descreveremos ago- 
r a  minuciosamente, como merece; e, fazendo-o, não sonios le- 
vados pela grande itrea territorial que ella occupa, mas, sim, 
pela circumstancia de  ael la  estarem encravadas as unicas mat- 
Tas virgens e mattos fechados do littoral, que, em l inha recta, 
desdc o pico do Tapanhílapinda i foz do rio Illomuna, nos dão 
uma ideia exacta da flora desta regino, quer quunto á sua varie- 
dade, quer quanto ao seu crescimeiito masimo. 

Em verdade, a flora da  parte baixa desta zona e a da en- 
costa da serra do Nar, na parte alcançada pela recta acima di- 
ta,  e variadiseim:~, mas os exemplares que a constituem não 
attingem grande corpulencia, devido, decerto, á coiistituição 
geologiea do sólo, no qual abundam as rochas vivas;  porbm, 
n a  Vista Alegre, como a propriedade contéin muito granito no 
estado de desagregação e ella se estende num plntenu de regu- 
lar  elevação entre  ar cordilheiras do Cantagallo e do Cordeiro, 
ramiíica<òes da serra geral, destas certamente, no correr dos 
seculos. forãm descendo os fragmentos feldspathicos, graiiiticos 
e eyeniticos que dão ao só10 aquella cor e :tquelle aspecto ca- 
racteristico, que valem tanto para o mineralogista ou geologo 

' como para o lavrador a presença da rnyrtus teiiella, da termi- 
nalia acumiiiata ou dos enterolobium, que alitis sâo aqui  abun- 
dantissimos e apresentam um desenvolvimento anormal para esta 
faixa de terra. 

Outra snormalidade é :i d a  variedade da  flora. Agassiz 
conta com admiração que, no norte do Brasil, encontrou, em 
setenta e cinco hectares de  terras, cento e deeesete especies de  

pz 

madeiras preciosas; pois essa mosma quantidade encontraria 
# 



alli o illustre sabio, ou mais ainda, si tratasse simplesmente de 
madeiras em geral. 

Ha ainda unia circumstancia digna de mencionar-se: 6 a de 
existirem alli varias plantas, como o coiiiatari estrellrnsis, que 
não se encontram nas terras baixas dos m~~nicipios de Iguape e 
Cananêa; e é por causa destas anormalidades que afirmamos 
serem dignas de visita e de observaç?io as msttas da Vi+ra Ale- 
gre, conio as unicas, em toda a f ixa já citada, que apresentam 
simultaiieamente com a grande variedade de plantas, um perfeito 
conjuncto e typo intertropicul 

Desde os lycopodins, araceas e fetos que revestem e quasi 
escondem os penhascos das grotas, ate ao scliizolohium excel-um 
que disputa a euterpe edulis o irnperio das florestas, temos largo 
campo de e*tiido Só quanto a madeiras, ha umas dezeseis ou 
dezoito laurncoaa, quatro machzrium, diverias melinceas, apo- 
cynaceas, clusiaceas, vochysiaceas, myristicaceas, sapotaceas, c=- 
salpiniaceas, mimoeaceas, mais de vinte myrtaceas e outras, pre- 
fazendo um total de cerca de trezentas especies, ~ ropr i a s  para 
todas as applica~ões indu~triaes, desde a marcenaria de luxo a 
caixoteria, e ostentrndo todas as côres naturaes e combiii çõeã 
de côres, com desenhos, ondas, aguas, que não raro causam admi- 
ração meemo aos entendidos 

Nrbta parte da zona predominam as myrtaceas, em quanti- 
dade de milhões de arvores, especialmente dos generos pridium, 
eugenia e myrtus ; e só o psidium pomiferum que vimos na fa- 
zenda é siifficiente para as exigencias de uma dessas fabricas 
que tanto contribuem para a economia do Estado do Rio e que 
de um ao oiitro extremo do paiz e mesmo ao estrangeiro levam 
o nome da cidade de Campos. 

Para a cultura do cacáu que, neste Estado, só na zona de 
Ignape encontra todas as condições naturaes favoraveiq, vimos na 
Vista Alegre uma imm~risa varzea de teria escura, ligeitameiite 
arenosa e perfeitamente ahrigada dos ventos do si11 e do norte 
pelas serras proximas, a qual comporta muitos milhões de p6s 
da preciosissirna buettnerea, incontrstavelmente um dos vege- 
taes qiie hnje se cultivam com mais segura e elevada remunera- 
ção. Tambrm iiãn faltam as martas de cecropias e melastomaceas, 
indicio de terras boas para mandioca, nem as de anonaceas, in- 
dicio de terras boas para a r r ~ z ;  quanto ao café, lios muitos mi- 
lhares de pés que. abandonados ha longos annos, resurgem agora 
das capoeiras velhas com uma vitalidade s ~ r ~ r e h e n d e n t e ,  temos 
a prova de que elle se adapta egualmente a este clima. 

O systerna hydrographico não 6 dos mais complicados, por- 
que uma parte das aguas corre para o Ribeira e outra para o 
Aririaya-mirim, sendo a principal das que irrigam a Vista Alegre, 
a do rio Corleiro, qiin tem sua foz no mar de Igiiape, cinco leguas 
ao norte do potto de Cananêa, mas já em ter*-as deste muniripio, 

; pelo que s6 mais tarde as descreveremos. Comtudo, convem di- 
* 



zer que as príncipaes aguas que cortam a fazenda e que são 
todas tributarias do Cordeiro, se chamam Cordeirinho, Cedro, 
Jacú, Laranjal, Paraná Caçu, Desespero, Portão, Myor, AIarcelino 
e Antunea, em sua maioria corregos. 

Orographicamente, só temos a accrescentar que as serras 
do Cordeiro e do Car.tagallo, a qrie já nos referimos, s5o con- 
stituidas, a primeira pela que tem o mesmo nome e pelas do 
Laranjal, Itinga e Aririaya, e a segunda por uma série de rnorros 
chamados successivamente Momuna, Morrete do Sabauma, Botu- 
jurú, Maciel e Arataca, mas nem todos pertencem a Vista Alegre, 
embora lhe enquadrem os terrenos. 

Voltando a estrada no ponto em que a deixamos ha  pouco, 
isto 6, na bifurcação, e continuando o trajecto cerca de cinco 
kilometros, chegamos ao porto do Sabauma, no rio do mesmo 
nome, que desagua no mar de Igiiape, ao qual se chega ao 
cabo de quinze minutos de viagem tendo de um lado e do 
outro bosques de arvores viviparas, especialmente rhizophora- 
ceas, por entre as quaes se póde navegar longas horas, perdido 
como num labyrintho, para ao cabo voltar quasi ao ponto de 
partida. 

Na foz do Sabauma ha diver-os destes pequenos bosques, 
a que, geralmerite, dão o nome de i lhas;  logo acima está a 
pedra de Nossa Senhora, ou pedra do pouso, onde, nos tempos 
coloniaes, se fazia o tombo das aguas (entre ambas aguas) que 
entravam pelas barras de Cananêa e Icapara. 

Ainda acima, e bem perto. começa a corôa da Ilha Grande, 
corôa essa que tem uns dois kilornetros e a qual dentro de 
annos, s e d  coberta de ve-rtação como o restante da ilha, a 
qual é cortada transrersalinente por um riacho sem nome. 

Convem relembrar que este mar de Iguape, tambem conbe- 
cido pelo nome de Mar Peqz~er~o, a partir do Sabauma tem de 
um lado o continente e de outro a ilha do Mar, um e outra bor- 
dadas de cyperaceas preciosas e abundantes em cellulose puris- 
sima. 

Pouco depois de passada a ilha Grande, encontramos do 
lado do continente a ponta de Sorocaba, onde desagua o rio 
deste nome, cujas nascentes ignoramos, bem como as do seu 
affluente Sorocaba-mirim, mas ambos não tem importancia al- 
guma, sob qualquer ponto de vista. E m  seguida appai-ece, do 
mesmo lado, a foz do vallo do Ribeira, ou Vallo Grande, essa 
obra condemnavel, que tantos incommodos e despezas tem acar- 
retado aos governos federal e rstadoal. 

Devemos agora i r  procurar a foz do rio Jacupyranga, no 
rio Ribeira e descer este até á sua barra no Atlantico, para 
afinal nos occuparrnos da cidade de Iguape e da barra de Ica- 

para. Descendo, pois, o Ribeira, só nos lembramos do Jacupy, 
a direita; abaixo apparece-nos logo o Par quern-assú, em cuja 
foz se encontra um bom estabelecimento agricola e commercial; 



logo acima afflhe, pela direita, o Pariquera-mirim, que antes 
t inha sua barra directametite no Ribeira; e ao Pariquera-mirim 
nfflúe, pela direita, o Braqo Preto, navegczvel por canôa duran- 
t e  tres horas e que nacce perto da coloiiia. O percurso de  de- 
zoito liiloinetro;, que já ein outro loga,r dissémos ser o do Pnri- 
quera-:tssii desde a sua foz 6 p:jvoaçãn, poderia ser feito por 
lancha a vapor. Ta l  navegarão, dispensando as colonos de  trans- 
portarem as suas mercadorias em animaes nt6 ao porto do Su-  
bauma (dezoito kilometros), seria unia excellente mtdida e u m  
valioso factor para o resurgiiiiento drtquella colonih. 

Descerido niuda o Ribeira, eucoiitrioios os seguintes ribeirões: 
Caputern, 3 esquerda, que crêmos nascer no morro do CaiolnA, 
destncrido jL, mas ainda perteiiceiido á serra dos Itatiriis ; Giia.rni- 
r a n g h  a direita, pzreceiidn vir do mesmo morro; e jii lia crrande 
curva do Riheiia, chamada IiCnfadonho, o Caeté-ruiria, >ii es- 
quexda. Est>a volta do Enfiidonlio é evitada pelos v i i a n t e s ,  no 
tempo das chuvas, passando por um furado. Temos ainda o lo- 
gnr  Esteirinho e á esquerda o ribeirso Jupuvura,  que  vem do 
morro do mesmo nome; e ,  mais abaixo, do mesmo liido, o Rio- 
sirilio, ribeirão coni affluentes, e a direita o rio líomiiiin, muito 
lodoso, navegavel por caii6a durante oito horas, apezar das ilhas 
de capim que  iielle se formam atH oiide chega. a maré. O Mo- 
miiiitt nasce perto do Sabaurna, a uma Iegua iilnis ou menos do 
porto dt.stde nome no mar de Iguape, divisa drste  niunicipio 
com o de  Cananca. 

Depois pass&mos pela foz do E'aricO, esquerda; pelo sitio 
do iirapongal, Campo Largo, Moiretes, onde ha graildes pastos e 
nin furado qne encurta  n cliegada ao Pastinho e logo abaixo s e  
encontra a grande curva do Satyro, o navegavel ribrirân do Ruivo 
e a bocca do Vallo Grande, que  segue para a cidade de Iguape. 

Continuando, porém, a descer o Ribeira até, 3 sua barra 
natural rio oceano, encontrámos o Piroiipava, rio importante, que 
vamos subir na  direcç8o da  serra do Pouso Alto, onde elle tem 
suas nas:ent,as. Além de outros peqrienos affluentes, conta este  
rio os seguintes: o Capiva,ry, pela direita, que nasce no morro 
Caiobi, de cuja lagóa sae t,ar;lbem o ribeirão do mesmo nome, 
que desagiia no Brejaytnba, tendo aquelle Capirary muitos mo- 
raciores e seiid(1 navegavel uma hora, talvez metade do seu curso ; 
pela esquerda, o Tucum, que nawe no morro das ilr6as e é na-  
vegavel umas duas hnras, até, o bairro deste nonie: e pela di- 
reita,  os ribeirões Vermelho, agua que vom de uma lagôn; 
Umboacica, em condições identicns; e o rio Guaviruúva, cuja 
foz pode ser considerada o limite dn naveqaçãn regular do Pi- 
roupava, visto como este rio, dahi  para cima, fica sempre trans- 
formado num immenso capineal fluctnaiite. 

Por  seu turno, o Uuaviruúva 6 navegavel e hahirado, tem 
algnns affluentea, de entre  os quaes nos lembra o Rigoá pela 
direita, que tem um affluente, o Braço. H a  um ponto em q u e  



o Giiaviruúva, que nasce no Serrote, passa a menos de cem me- 
tros do sitio Cabral, no rio Ribeira, como jA tivemoq occasião 
de dizer, tanto assim que, em certas epocas, os moradores do 
grande rio vêm ao Piroupava e os deste vão Aynelle, e já, em 
tempo, s s  cugitou ;e regularisar esta communicação, o q i i ~  n8o 
foi levado a effeito por haver receicl do que toda a agua do Hi- 
beira SH eaceminhas-e para o Piroupavn. 

Voltando a foz do Guaviruúva e continuando a subir o Pi- 
roupava, encontrLmos, pela ecqiierda, o ribeirão Itiipamirim e o 
rio Preto, sendo que cate tem um affluente pela direita, o ri- 
beirão do Coveiro; mais acima, tambem pela esquerda, ainda o 
Piroupava recebe o rio Branco, importante, com muitos mora- 
dores e que tsmbem tem affluentes, serido um delles pela direita, 
o Braço do rio Branco. E' navegavel cerca de cinco horas. 
Daqui para cima nada mais saben~os, mas parece-nqs que bem 
perto esta0 jã as nascentes. 

Tornando á foz do Piroupava, no rio Ribeira, c descendo 
mais este ultimo, até á ilha doa Papaqaios, vemos defronte a foz 
do rio Una d'Aldêa, de agua muito escura, em quc f,~llarnos já, 
mas que n%o descrevcrnos como elle merece, e, por i3s0, vamos 
consagrar-llie ainda algum espaço. 

O rio Una diAldêa constitue importante bacia fluvial, que 
descreveremos superficialmente. E' elle uma das grandes arterias 
do municipio, iiavegavel por vapores, faixa outr'ora bem agricul- 
tada. E' seu primeiro affluente o rio Pequeno, pela direita, que 
nasce no moiro das Arêas (contravertentes do Tucum, affluente do 
Piranjavn) c permitte a naveg,zção dos vapores durante quatro 
horas. 

Acima da foz do rio Pequeno encoiltramos, pela direita, o 
rio Sapotanduba, ou talvez melhor Itapisaritiiba, onde lia por- 
phyro purpureo com feldspatho e que tem diversos affluentes, 
de entre os quaes destacamos o Miqueiro, pela esquerda, e o 
Saputá, pela direita, niuito rico sob o ponto de vista mineralo- 
gico, pois é facil colher alli boas amostras de ferro hydratado 
e outros mineraes preciosos. Aquelle Miquciro tem um affluente, 
o Joca. Ainda acima do rio Itapisantuba, vem pela direita o 
Itimirim, grailrle rio navegnvel por canoas e onde parece ji ha- 
ver sido explorado cobre e que tem pelo menos dois affluentes, 
sendo um delles o Preto e o outro talvez denominado Cayubi, 
naacendo o primeiro na serra do Poiizo Alto c affluindo pela di- 
reita. O Itimirini nasce na serra dos Itatins, o que concorre 
para dar maior valor ri supposição de que esta inexplorada e 
attraliente serra contenha nquelle metal, cuja esploraçno foi re- 
querida em 1891, mas nunca iniciada pelos concessionarios. 
Acima do Itapisaiitubn vem, pela esquerda, o ribeira0 da Aldês 



Quasi póde dizer-se que o Una d'Aldêa é formado pela con- 
fluencin do3 rios Itimirim e das Pedras, porque no logar onde 
estes confluem fórina.se uma ampla bacia á qual afflue o Cam- 
bixo. Crêmos que quando fôr estudado o curso destas aguas, 
assim ficara compreheiidido; e nesse caso o Itimirim, acima des- 
cripto, nno afluiria pela direita, mas sim seria o galho direito 
da forquilha e o rio das Pedras o s ~ u  galho esquerdo. Rubin- 
do o Icimirirn, encontramos os rios Preto e Branco, seus affluentes 
pela esquerda; subindo o ria das Pedra3 encontramos, pela es- 
querda, o Guapihú, prolongado até ao rio Carvallio, affluente d o  
Una do Prelado, e mais conhecido pelo nome de furado do  
Cai-~alh,o; e pela direita, o Itingossii, que recebe, tambem pela 
direita, as aguas do rio Despraiado, que nasce na serra do rio d o  
Peixe, fazendo contra vertentes com o rio de igual iionie, e no seu 
longo curso, recebe aguas da;: serras dos Itatiiis, do Paulo, do Pico 
Fino e do Botucavaru, o que rerificanios e111 parte pessealniente. 

Effectivamente, o Deapraiado, pouco abaixo de suas cabe- 
ceiras, recebe os ribeirões do Pico Fino, vindo da serra do 
mesmo nome, pela direita; e o Itaimbê Queimado, vindo do Bo- 
tucavaru, pela esquerda. A' b x i a  do Una d'Aldêa pertencem 
ainda outras aguas, cuja situação exacta não podem~is indicar 
agora, e entre estas as de riorric..s Brtinco, Preto, Cerrado, Claro, 
Forquilha, Jaboticaba, Uinb6va, Nhundiahy, Onça e It,ajubá. 
Neste iiitimo, que talvez afflua ao Una pela esquerda, foi desco- 
berto ouro em 1724. 

JA que fiillarn~vs no Botucavaru, nno deixaremos de dar a 
seu resrteito alguns esclarecimeritr~s. Tantas versões que correm, 
umas inipreasas R outras de geração para geração, A difficilimo 
hoje affirmar qual o facto que serviu para dar ao Botucavaru 
um renome tão grande, augmcantado constaiitemerito pela supers- 
tição, que, aliis. é bem desenvolvida na zona. Não entraremos 
em iiivestigações philologica*, mesmo porquo para isso nos t'alta 
competencia; mas a traducção rnosc.2 (L caunllo, tão combatida 
por alquns estudiosos da lingua indigena, é por n6s acceita sem 
reserva, visto que em uma das faces do morro, a que defronta 
em li-ha récta. o niorro mais elevado da serra do Pico Fino, 
mostra distincta e clara uni cavallo; -capricho da natureza gra- 
vado no granito. Quanto á mosca, nunca a vimos, talvez por 
ser ixm insecto bem pequeno.. . 

Dissemos já ignorar o que deu causaa uma tão grande con- 
vicçã.0 popular de existencia de riquezas naquelle morro, m3s: 
para isso deve ter concorrido muito a incerteza até do logar em 
que o morro se acha Expliqiiemos isto com melhor cuidado, 
visto que atb agora ninguern quiz habilitar-se a fazel-o ou aquel 
les qiie o tentaram foram mais infelizes; antes, porPm, trans- 
crevamos aqui uma publicação feita %a muitos snnos pelo bar50 
de Piratiilinga, porque a sua leitura disporá melhor o letior a 
comprehender e julgar os nossos argumentos. Eil-o : 



aNbs vastos e incultos sertões que se estezdem como um 
mar de verdura entre a cidade de  Igiiape e :is v i l ~ a s  de U n a  e 
Piedade. se ergue, áquem da  serra da marinha, o celebre morro 
d e  Bt~tiivavnrú, ao qual a tradicçiio de  sec~ilos attribor. riquezas * 
fabulosas. Regatos crystaliníls serpeiitearii sobre ptllirtas de 
ouro e diamantinas: lagos enc:intados eni cu,ja superficie 
lisa e dormente surge as  vezes. aos itltinios clar6es do dia, uma 
nliyade gentil, clesliirub~aiite de helleea conio as madoiins de  
Raphael,  i i1 as  virgens paliida-, irielaricliolicas H celestiaes, que 
a mente ousada do ~ ( ~ e t a  entreve nos rozeos horisontes do futuro, 
a t ravrz  das sombras de rideiitrs sonhos de illusâo que nos en- 
ganani, e tem miiagens fascinadoras e doces, no sentir de Cha- 
teau bri)tiid. 

«Os cabellc s de ouro da forn~oea riayade se desprezdrm sobre 
espaduas alabastrinas que Ihe velam o eeio puro e vir,' mineo, re-  
f l~c t indo  corrio raios de nos.0 sol iriter-trol~lcal nos diaphailo3 
crystaes do grande lagn.  -1' iioite, os genios do deserto, tran- 
~formitdos em rnetroros iiiflariimados, drs(.em ao palacio de crystal 
1 ' a r u i s i t n r  a, dama do lago ; e algumas vezes os seus gritcs 
agudos como os dos phantasiiias de Ossian, rias fallaa rnysteriosas 
e iiicomprehensiveis, sefiedadas por dntre nuvens alvacentas, 
confundem-se corri o s i i~i lar  tios ventos da meia iioite, e que 
vam a solidão augiista do deserto..  . 

«Porido, poii'in, de lado eesns e mil outras lendas ronianes- 
cas e phantasticas, a existencia da rno~ztn~iiin aicrifera do Botu- 
cavarú está n a  conscieiicia de todos. Sabe-se que todo o <curo 
empregado no douramentu da egr r ja  de  MBoi foi trazido dali 
pelos iudigeiias que lhe  sabiam o caminbo. 

«Ela talvez 40 aniios que o alferes João de Deus partiu de 
S. Roqiie á fieiite de numerosa caravana em direcyão dessa mon- 
tariha, e no fim de 4 meees, acabadas as suas prc visões, e fati- 
gado  de iniiteis trabalhos, voltou sem ter  podido chegar  ao 
Botiicn-varú, que pietendia ter  avistado por vezes. 

aNo archivo da camara de Itapetininga e de  outras villas 
antigas h a  descripções do caminho de  Botiicavarú e de  suas 
imrnensas riquezas, A essas descripções dão o nome de  roteiro 
e arav~zel. 

« E m  epoca recente eucorporou-se em Sorocaba uma compa- 
n h i a  para a exploração do Botucavarú, e os sertanejos empregados 
nessa exploração nada conseguiram senão muita fadiga e grandes 
,despezas para a associação. 

<O habil engenheiro dr. Porfirio de Lima, explorando por 
ordem do governo a direcção de  uma estrada que ligasse o sul 
d a  provincia com o porto de Iguape,  pretende t e r  visto de longe 
Q Botucaravú, em cujo cimo, auxiliado por um oculo de alcance, 
avis tou duas pedras superpostas, sendo a debaixo com a configu- 
ração de um cavallo, e a superior com a de  uma mosca com 



duas grandes azas abertas, o que justifica o nome de Botucavarú, 
qiie ria l ingua guarany quer dizer-mosca a cnça1lo.n 

Affirma-se aqui a existencia da 71zo7zta7zl~n nurifero e a in- 
certeza da sua situaçno topographica, conquanto por vezes ella 
tenha sido avistada pelos que tão ardorosaniente n, procuravam. 

)>arecri8 que a traiiscripç80 dagiielle escripto do barão d e  
Piratiiiing:t cão está nos moldes do nosso estudo;  porem, assim 
não snccrde, como veremos. Após o de~aparacirneiito dos antivos 
mineiros e de seus descendentes immediatos, ~ e r d e u - s e  a noçao 
exact :~ d o  Uotucavarú, jamais explorado, mas conhecido; e hoje, 
s i  ri60 fosse o indicio seguro do cavallo de granito não poderia 
descobrir-se. 

Postrriorrnente ás  expedições descriptas, militas outras t êm 
sido orpi l izados coni o mesmo fiiii; entre estas mencionaremos, 
de p a s ~ a q e m ,  urna que pai t iu  de Conceição de Itaiihaen e cujo 
chefe foi durante  uma noite casiialmeiite morto por unia a n t a  
perseguida por unia onca ; n de  uni t a l  Fagundes,  do Desprtiia- 
do, ha talvez uni anno;  a de dois norte-americanos h a  puuco 
tempo; e a de diversos moços niirieiroa, en t re  elles um pa- 
rente proxiino do presidente eleito da Repuhlica, lia uns  t res  
Rl111OS. 

Queiii 6 que tem partido de qualqurr  ponto, absolutamente 
certo do logar a que se destinava, isto é do polito ein que s e  
encontra o Boti icav,~rú? N i n ~ u e m .  Tem se escripto sobre o 
RotncavarU como pertencendo a cordilheira dos Itatiiis;  e real- 
mente, visto de longe, o , l~arece ;  mas elle é, em verdade, u m  
morro isolado, que podera ser considerado um de  ieiis contra- 
fortes. De longe sí, pbde av~star-se  a serra dos itatins, visto 
que o rnorro tein deaiite de  si, para nordeste, serras altas, como 
seja a seirn Carlos Uotellio, que impediu que  se aviste o Bo- 
tiicavaiii. Do lado do leste e do sul n8o é possivel avistal-o ; 
e do oeste, si j i  de inuito perto. 

Julpxiido o Botucavarú n a  dita serra dos Itatins, e a l p i l s  
atC jiilganclo-o o pico mais alto da  mesina, todos se eiicaminha- 
vam lia diiecç20 daquelle e por isso todos perderam o teinpo. 
Para  a destruiçgo da  leiida, como mesmo para s verificação 
scientifico-inineralogica do morro, deveriam outros fazer como 
nós fizemos : saber qual o 71tovro e m  qzte se vê um cavallo: este 
morro, alto oii baixo, e o Botucavarú. 

Devido h sua collocac,ão e difficil avistal-o do longe: está 
perto de  uma alta elevação Jos Itatinq, na  direcçgo 0. 261 S. 
e qualquer pequeno desvio o faz perder de vista, concorrendo 
para isso x Serra do Pico Fino, aqiiem, e a dos Itatins, além. 
Es ta  illusão 6 uma das causas prirrarias do insuccesso dos ou- 
tros expedicionarios. 

Vê-se, pois, que todos quantos tentaram chegar  ao Rotuca- 
varu pela encosta oriental da  serra dos I ta t ins  empreheiideram 
uma empresa ardua e problematica e dahi  o seu insuccesso. O 



melhor, o iinico caminho, é procurar rias cabeceiras do rio Des- 
praiado, affluente de L i i a  da Aldêa, o ribeirão Itambé-Quei- 
mado e snbil-o : este nasce justamente no Botucavarii. 

Quanto ás  riquezas que dizem elle conter, 110s oppomos 
as  mais fortes duvidas: é certo que as suas rochas graniticae, 
rigorosamente egiiaes a outras que  conhecemos ccm veias de  
quartzo aurifeio, pódem conter ouro, mas de lá  não foi tirado 
ainda,  porque no ItambB-Queimado não vimos vestigios de 
ant ipa mineração. O mesmo, porém, não succede nas cabecei- 
ras do Despra i~do ,  que fraldeia o Botucavarii, e que prrece ter 
sido desviado pelos velhos pesqiiizadores de ouro: daqui é pos- 
sivel ter  saido o que foi empregado no douramento da egrejri, 
de MBoy, no que aliás não acreditainos, apezar da aErmativa 
qnc tr?.nscrevemos. 

Devido a um desarranjo do aneioide, não podemos affirmar 
a altitude do Rotucavarii sobre o ilivel do mar: a que verjficiinos 
fOi de 1 . 1 1 5  inetros; entreranto, o que podemos affirinar é que 
tem 775 metros de elevação sobre o terreiio. Tornando, pori.m, 
para este aquella altitude de 1116 metroa, descrevemos a nossa 
ãsce l i s~o:  encontramos a cachoeira Conselheiro Amnral, no ri- 
beirão Itainbé Queiinado, a 430 metros; subimos depois a t é  4E?0 
metros por uma picada de varação de canoa; cheganios ao pri- 
meiro platenz~, a 5U2 m.; segundo platecu, ,555 m.; primeiros ro- 
chedus, 585 m.; segundos rochedos, 608 ; fralda do terceiro 
21latea?c, 675 111; quarto plntenz~, onde h a  uma enorme pedra 
isolada, 682 in. Daqui descen~os a t é  645 m. para logo subirmos 
a té  622 m. e a um quinto platenzi, a 905 mctros. 

d t 6  este ponto seguimos pela picada de caçador e descan- 
çamos junto de um rancho, onde ali~ic çaiiios, sob frio intenso : 
6s 11 Iiorns da  manhã, o tliermometro marcava 13" centimetros. 
I-Ia neste p o i ~ t o  um psidium no qual gravamos a l r t t ra  1'. Con- 
tinuando a subir, fomos até  941 i?ictros, mas já abrindo n pi- 
cadit, por tratar-se de terreno jamais visitsdo: de 941 a 1115 
metros, subinios um rochedo,-ascens%o perigosissima, que não 
é aqui  o l o p r  de  descrever. 8' 1 hora da tarde, nsyuella al- 
t i tude, sob um céu srin n n v e i i ~  e um bello dia de sol, a 28 de 
Maio, o tliermometro marcnvn 19" centigrados. 

Quando chegamos a t&o elevada altitude, ficamos dupla- 
mente siirprehendidos: por nos vermos separados dn cordillieira 
dos Itatins e por nos ericontrnrrnos no meio de flora propria das 
baixas altitudes, da beira-mar! D e  facto, da cordillieira sepa- 
ravam-nos uns duzeutoa metros, mas que magnifica vista se nos 
deparara!  D e  N. para S. a bellissima serra de Itatiiis, capri- 
chosamente recortada c01110 nenhuma outra;  de E. pari. N. a 
serra Carlos Botelho. E entre  uma e outra as grandes rarzeas 
do Itimirim, ou melhor dizendo do U n a  da Aldêa, perpetuamente 
irrigadas, perpetuamente fecundadas. 



Descemos rnpidarneilte o rio Una d'Aldêa e varando o Vallo 
Graiide, cheganins cidade de Iguape que, como se sabe, está 
edifivaca i i : ~  iltia do riirsino rio~rie, oçcupando uma aréa de70.(00 
(?) rnctrcis qutrdr:>dos, retalhada em dezenove ruas, cinco praças 
e duas travessas, corn oitocriitos predios, iuter<.alados com cen- 
tenas de outros j A  desmonorados ou que nunca cheu.arani a ser 
coiicl~iitlos, o que lhe dá o aspecto de uma cidade morta, de uma 
cidade em r~iiiias 

O nome i n d i q ~ n a  Iguope, ainda iião foi suficientemente ex- 
pliclttio pol- ar4uelles que se têrn dedrcado ao estudo da lingua 
dos ahorigii~e,. Cada um desçes mestres decompõem os vocabu- 
10s a scau bel-piazer ou rriesrrio de accôrdo caril suas iiivestiga- 
çôcs dando-lhe. accepções e \ignificações diversissimas e augmen- 
tando a confusbo existente. d r  modo que nos parece inutil 
apreuder uma Iinznx que a isso se presta, por mais util  que a 
recoirl~e~aii)os aos iiiitu<~alistas. 

A cidade de Igu,zpe, dizi:irnos, está assente sobre uma ilha, com 
bellos morros graniticos dos qiiaes descem excrllentes aguas pota- 
veis, ak;roveitadas para abastrcimcnto da  cidade e para rodas hy- 
diaulicas dos eriseiihos d:r beneficiar arroz, situados na  contracosta. 

Coino em toda a iona e até  como etn todo o litoia! do Es- 
tado, os iguaprrirea não souberam ou não qiiizeram substituir 
pelo brtrço livro os 440:0008000 de  braços escravos que lhes 
foram tirodos a 13 de  Maio de 1888, e dahi data  o segundo 
perindo de decadencia de Iguape, decadencia deploravel, q u e  
nos rnl5sti.a sem niovimento, sem vida, a skde de um municipio 
que, pela Area, 6 uin dos maiores do Estado, pelas rique- 
zas n:rturaes que conrém um dos que deviam inostrar maior 
prosfieridndr, além de  que, ~ w l a  sua situação geographica, 6 o 
intmerliosto comniercial forçado para outros miinicipios ! 

Eis ao ebtA reduzido um rnunicipio t r r s  vezes secular, 
e que sempre dispôz de commiinic:rç6es com as demais terras do 
paiz, quer pela S.-xta est,rada Oyenhasen, quer  por meio de na- 
vios de vela, alguiis pertencentes á propria praça de  Iguape, 
quer llor nieio de  vapores que, mais ou menos regularmente e 
desde pelo nicnos quarenta annos, frequent,am o seu porto, hoie 
estuario inealiibre e lodoso, salpicado de ilhas de graminacaas e 
cyperacens, que são aselevaçõt s dos bancos alli  f(,rmados pelos 
despejos do vallo e que tornam a grande navegação c a ~ r i c h o s a  
como as cui vas de um ric., coleada como a marcha de uma serpente'! 

Ao lado, a cidade, defronte, n a  ilha do Mar, o porto d e  
S ~ r n a m h p ,  revolvido pelos fabricantes de  cal  e pelos investiga- 
dores de sanibaqui~, porto sem exportaqão, rio meio de um ter- 
reno, devastado na extensão de  mais de  uma legua pelos lenha- 
dores, que deixaram aqui e além iim ou outro cocos acrocomioides, 
para prova de que  aquelle deserto 6 obra da civilisagâo. 



Seguindo pitra a barra, passamos ao lado do morro da Vigia 
e do monte Grjara, este ultimo o mais alto e O mais agudo dos 
que visiaham Iguape e ambos, bem ct~nio da Paixão, batidos pelas 
aguas do mar, ao sul; de todos elles nos occuparemos mais tarde. 
Ao fundo, a ba,rra do Icapára, corri os seus banr-os e as suas 
lendas, á espera de que o governo maude fazer grande* estudos 
e t-abalhos para vêr si, effectivaniente, ella poderá dar sahida 
aos prodiictos desta iiiaguifica e abençoada zona de Iguape. .  . 

A barra de Ieapara é urn eterno pesadrllo dos iguapenses; 
fechada ha largos annos, coiidemriada I)or protibsionaes, coutinúa 
ainda a cc~usumir-lhes as eiiergias e a incommodar os governos 
A iinica barra que ha de servir ti zona para o commercio ex- 
terno e directo, serti a de Cauari4a, exlJeildidamente situada e 
com um bom abrigo. A de Ieapara (3P 42' 7" lat. S. e 4" 18' 
24" long. O do meridiano do Rio de Janeiro) .r é desabrigada 
inteiramente dos ventos que mais reinam naquellas paragens, o 
que faz com que o movimento das vagas combinada com o fluxo 
das marés a ohstruam coiistantemente. » 

Os ventos que predominam são E S E, NNTV, N, SSE e E ;  
a chuva em alguns annos não tem chegado a 1200 @O mm, ; 
geada não cae e o calor iiuuca é tanto que produza iiisola<;ão. 

As priilcipaes lavouras do iiiunicipio são o arroz e o caf6. 
Desta rubiacea ha, dizem, mais de 600 000 pés; quanto ao arroz, 
é mais positivo ver a est,atistica da exportação do que outras 
quasquer estatisticas.. . e srndo elle o principal genero de pro- 
ducçao do muuicipio, vamos consagrar-lhe algumas ilhas. 

Esta graminea é, de certo, originaria da Asia, que lhe deve 
a sua antiga civilisação. Na Europa foram os gregos que 
a conheceram primeiro e os a,rabes que primeiro cultivam. 

Parece que a cultura do arroz apresenta a singulari- 
dade de se haver sempre dirigido para o oeste : no seculo 
XIV era o principal alimento em Zanzibar, de onde pas- 
sou para ùIadarrascar. Desta ilha africana foram, em 
fins do seculo XVII, remettidas para as Carolinas as primeiras 
sementes que alli germinaram. Este facto, documentado por no. 
tavel historiador, destruo a supposição de que as primeiras se- 
mentes que entraram em Iguape vieram daquellas llhas da Ocea- 
uia, pois é, certo que havia em lguape lavoura de arroz ANTES 

de a haver nas Carolinas Sendo a lavoura de arroz exercitada 
em Portugal desde o seculo X1, não vêmos necessidade de ir 
buscar mais longe a origem do arroz de Iguape. 

Quanto h qualidade, o arroz iguapense é sobejamente co- 
nhecido e justamente reputado, mas a sua producção, mesmo 
quando as sementes não estavam degeneradas, nunca attiugiu a 
150 1, ao passo que em muitcts paizes americanos é de 200 a 
30081 e nas Philippii~as chega a ser de 400x1 .  Entretanto, si 
a cultura for feita racional e scientificamente, e attendendo ao 
constante augmento de humidade causada pela vapor de agua 



que se levanta do mar, nno ser& difficil elevar aquella producção 
que tem descido lastimavelmente a 3 0 x 1  ! 

A populacão do miiriicipio era, em 1872, de 16.005; em 1886, 
de 1 7  638; e em 1890, de  18.141, dos quaes 10.614 pertenciam 
ao districto da cidade e 1.030 viviam dentro desta. H a  pouco 
dkrarn-iios, porém, nma nota de 3.000 habitantes lia cidade, a 
qual apreseiitamos com as iiecessarias reservas. 

Vê se, pois, que a natalidade não é ou que então o 
é a mortalidade, o que  nRo tivemos occasião de averiguar, mas 
que poriios em duvida, porque a verdade t. que nho obstante a 
profunda iniseria do povo, :L absoliita falta de  Liygieiie e de tra- 
tameilto medico e os paiitanos e lagoas existentes lia par te  baixa 
do territorio de Iguape, este póde ser considerado salubre. 

Vamos conc1u;r. 
Dos varios ranios que nos foi dado abordar, ha  uiii em q u e  

apenas ligeiramente tocamos- a fauna ; reconliecemol-a estraor- 
dinaria, mas faltam nos em absoluto os conheciiiientos necessa- 
rios para della lios occiiparriios. Outrotaiito não siiccede coin a 
liydrograjlhia e a botanica, em que foinos bem extensos, e mesmo 
coin :I orographia e geologia, da  qual se encontram neste estudo 
algumas informações talvos novas. A botaiiica, isto é, a flora do 
inuiiicipio, seria ainda niais desenvolvida, se  quizessrinos aqui  
intercalar os nossos estudos especiaes, resiiltado de dois anrios de  
labor e iiivestigação, das plantas mais coiivenieiitrs para o fa- 
brico dos acidos vegetaes, designadalilente o acido tailiiico e o 
acido acetico ; das fibras textis ; das plantas tiiictorines o aro- 
maticns e das que produzem celliilose abuildailtc, incluindo-se 
neste niiiric.ro arvores colossaes. 

Das plantas com applicaçòes therapeuticns poderiamos tam- 
bem occiipar iiou desenvolvidamente, porque o inuiiicipio de Igua .  
pe lxoduz desde a legitima ,Sacra zitm aizchora ao elegante cipó 
que, associado a magnifica arvore, realisa o ideal do3 ileo mal- 
thusiaiiist:rs, porque suaverriente chama a iiieiistrua~ão retardada 
sem que as pacientes corinin peiigo ou soffram dores fortes! 
Poderiaiiios ainda inserir a relação das quinhentas essencias ao- 
restxrs qi:e realmente são encontradas, e eiitão verificar-se-ia O 

quanto differem daquellas qne o estudo theorico da botanica e 
mesmo a leitura das obras especiaes sobre a flora paiilista, 110s 
dizem qiie alli  encontraremos. 

Fii::ilmente, poderiamos juntar o diccioriario geographico d a  
zona, que confeccionamos sem divagações philologicas, apenas 
coiii o fito de  iiidicar coilcisamente a situação esacta  de logares 
e riachos geralmente ignorados n a  proprizi zona : porem; como 
o nosso gracioso contigente, no  largo estudo que ora teriniilamos, 
nno nos parece pequeno, deixaremos que outrem. com niais cn- 
bedai scientifico e com mais tempo disponivel, preste ao Estado 
d e  S. Paiilo esse serviço. 



Indios do ltariry (*) 

SJ ha poucos dias tivemos occaqião de lêr no X volume, da 
Revista do Inst i t~i to Historico e Geogq-aphico de 8. Paulo, cor- 
respondente ao anno findo, o trabalho alli inserto ~ o b  o titulo 
-Os primitivos aldeiamentos indige7,as e indios nta~lsos de 
Ibanhaen, firmado pelo Sr. Benedicto Calixto, que de ha muito 
consagra a investigações historicas o tempo que não emprega 
em enriquecer as hellas-artes nacionaes com o seu tão justa- 
mente apreciado pincel. 

Já pelo nonie do anctor, j i  porque o trabalho se acha pu- 
blicado nniiia revista que contribúe com inforriiações valiosas 
para o melhor conhecimento da historia e geographia de S. 
Paulo e do Brasil, e que ha de sempre ser consultada pelos 
futuros historiogrnphos e geographos, prestamo-lhes toda atten- 
ção e com surpreza lêmos o seguinte: 

«Os terrenos onde actualmente se acham aldeiados os indios 
mansos, estão afastados das terras de S. João Baptista pelo rio 
Castro. Esse nldeiamento 6 nas cabeceiras do rio Preto no 10- 
gar denoininad o Bananal e Taririihú. 

uO outro aldeinmento de indios mansos t5 no rio Itariry, 
affluente da Ribeira de Igunpe, no mun,zcipio de Itanhaen, con- 
forme explicaremos no cap tu10 immediato~. 

E no capitulo immediato explica : 
<A tribu indigena que habita o m ~ i ~ ~ i c i p i o  de Itanhaen es- 

t á  dividida hoje em dois pequenos aldeiamentos: um no rio 
Itarii-y, nos sertõ~s de Perzchybe, a dois dias de viagem desta 
povoaq50 e o outro no Bananal, dois dias de vingem da villa 
de I t anhaèn~ .  E mais adiante, referindo-se ainda ao primeiro 
dos aldeiamentos supra mencionados escreve : 

«A outra fracção dessa tribu errante havia anteriormente 
emigrado para o littoral, irido formar o aldeiamento do ltariry, 
perto do rio JuquiB, no municipio de Itanhnenp. 

-*c * '* 
Da leitura daquelles trechos resulta que o Sr. Benedicto 

Calixto está convencido : 
a)  que o rio Itariry 6 affluente do Ribeira. 
b) que o rio Itariry corre perto do rio Juquiá;  

(') Publicado no Diario Popular de S de Junho de 1906. 



c) qiie o rio JuquiB corre no municipio de I tanhaen bem como 
d) o rio Ribeira ; 
e) e finalmente, que o aldeiamento do Itariry se acha si- 

tiiado em terras pertrncentes ao muriicipio de Itanhaen. 
Pedimos licença ao auctor daquelle e*tudo, para rectificarmos 

os erros geograpl~icos que nr l le  se cont,êm. E nRo o fazernos para 
desgostar tRo distincto e estudioso escriptor, mas como homenagem 
á verdade, que cada iim de nós decerto procura e venera. 

Resumindo: 
1."-O rio Itariry é coiifluente com o S. Lourencinho e os 

dois formam o importante rio S. Lnurenço; este é affliiente do 
Juquiá;  e o Juquiá,  finalmente, é affluente do Ribeira. O Ribeira 
esta a oitenta kiiometros m a i ~  ou menos do Itariry. 

2."-0 aldeiarneilto de  indios do rio do eixe (affluente do 
Itariry), aclia-se situado em terras do districto cla Prninhtr, mu- 
~zicipio de Igqrape, a mais de vinte kilometros enz linha recta, 
da divisa dos dois rnunicipios. 

3."-Neiii o rio Jiiquiti, qiie nasce prr to de Itapecerica, liem 
o Bibeira, que vem desde o Paraná atravessam terras de Itanhaen; 
e nem o mais teriue fio de  aguo nascido em terra,s de Itaiihaen 
verte para o rio Ribeira ou para qualquer de seus trihiitarios. 

Crdnios que o municipio de I tanhaen nunca pretendeu exer- 
cer jnridiscç8o nas terras do rio do Peixe, que aliás, tendo por 
origem os corrrgos Melania, Arma Jiistina e Flnvia, n a  serra 
do mesmo nome, iiem siqiier tem por coritravertrntes aguas que  
vão para a iiiiiiiicipio de Itaiihaeil.. . O rio do Peixe faz con- 
travrrteiites com o rio Dt-spraiado pertencente á grande bacia 
do Una  da A l d e i ~ ,  afflurnte do Ribeira. 

E si isto occorre com o rio do Peixe, vindo de uma serra 
cujas faces pei tencrrii i i~teiiameiite ao miinicipio de  Iguape, O que 
podereiilos dizer do rio Itarity, para onde fazem fundos as  terras 
do aldeirtmrnt,~, qiiando a divisa é em face ao ribeirão da Teagem, 
seu affluente pela direita, p ~ u c o  acima da fós do rio do Peixe? 
Reflicta-se apenas no seguinte: o Itiiriry 6 formado pela confluen- 
cia dos rio Azeite e G u a n h a n h ~ n ,  e do ribeiro da Teagem a t é  
I a  são slgiins kilometros: pois bem nem a té  alli, nem em todo O 

curso dos dois refiridos rios, cabeceiras do Itariry, o municipio de  
I tanhaen exerce jurisdicqão alguma! 

Não ha  a menor duvida que o aldeiamento de  indios do Ita- 
r i ry  se acha situado no centro do districto d a  Prainha,  municipio 
de Igunpe. E, frnncameiite, bem desejariamos conhecer a s  razões 
que induziram o Sr. Benedicto Calixto a afirmar o contrario. 

Ta,l é a rectificaqão que offerecemos, suppondo-nos a isso au. 
ctorizado pelo conhecimento pessoal dos terrenos aldeiados e dos 
indios nelles residentes, bem como dos cursos de  agua aqui inen- 
cionados. 

S. Paulo, 6-6-906. 
M. PIO CORREA. 



PARECER 

A' Commissão nomeada para dar  parecer sobre o trabalho 
do sr. Leoiicio A .  Gurgel e que se irititula - Genealogia do dr.  
Manuel Ferraz de Campos Anlles, foi presente o referido estudo. 

N'elle o sr. Leoncio A .  Gurgel  relata a ascendencia d o  il- 
lustre paulista e ex-presidente da  Republica dos Estados Unidos 
do Brazil não só referindo seus progenitores brazileiros até Fran-  
cisco de Arruda e Sá, natural da  villa de Ribeira Grande, ilha 
de  S .  Rliguel, e residente ern S. Paiilo desde 1654, e seus avo. 
engos europeus em Portugr~I, Italia e França at6 o terceiro chefe 
dos Fraricos Salios, anno 411, como ainda narrando succinta- 
mente em rel:tção, a cada uma das relações lembradas os acon- 
tecimentos em que tomaram parte. 

9 ascendericia brazileira foi referida do accôrdo, sa l to  pe- 
quenas modificações, com o que escreveu um dos membros da 
commissão nos volumes 4." e 8." da (77enealogin Paulistana, Pedro 
Taques em sua Nobiliarchia publicada peio Instituto Historico 
Brazileiro e Azevedo Marques em seus Apontamentos, e a ascen- 
dencia européa de conformidade com os Apontavr~e~ztos Genealo- 
giccs do dr. 'L. P. Moretzohn de Castro e outras fontes indicadas 
n a  bibliographia com que auctor encerra o seu livro. 

A narração historica pela qual é illustrada a referencia de  
cada uma das gerações, ou .  tem como garantia de seu acerto os 
escriptores mencionados n a  citada bibliographia, ou diz respeito 
a factos hodiernos r ,  neste caso, as luzes e probidades do auctor 
l h e  servem de plintho. 

O livro com que o sr. Leoncio A. Gurael  araba de brindar 
as letttras petrias, é assim uma valiosa coiitribuiç80 para o ramo 
d e  conhecimentos de qiie em S. Paulo foram cultores abalisados 
Pedro Taques de Almeida Paes Leme, o Padre mestre José de  
Mascarezihas, o Dr. João Mendes de Almeida, José Mendes d e  
Almeida  Prado e o dr. Ricardo Gumbleton Dauntre  e o são na 
act i~al idade alguns outros. 

A commissão assim pensando depois de examii~ar  o trabalho 
submettido a seu estudo, o julga dizno do apreço do Inst i tuto.  

Sala das sessões do Instituto Historico e Geographico de  S. 
Paulo 5 de J u n h o  de 1906. 

Lurz GONZAGA DA SILVA LEM*. 
ALFREDO DE TOLEDO. 
AUGUSTO DE SIQUEIRA CARDGZO. 



Viagem ao interior do  Brazil 
NOS ANKO3 DE: 181.1 - 1815 

PELO XATUTALISTA 

TRADCZIDO PELO DR. ALBERTO L ~ F G R B S  (1) 

A intenção de conhecer o Brazil sob o ponto de  vista da 
Historia Natural leroii me  em 1913, d e  S. lJetereburgo áquelle 
paiz, onde rncn emprehendimeilto foi seinpre coroado do melhor 
esito, apeznr da  execuçko do meu prqjecto se tornar mais diffi- 
cil  do que e u  t inha previsto, obrignndo.me a modificar profun- 
damente as  ideias que, segundo o testemunho de outros via- 
jantes, eu t inha formado. 0 s  meus leitores, certameiite, terão 
tambem de  mudar varias vezes ns suas opiniões preconcebidas. 

I-Ia. por exemplo, grande differença entre o littoral e o in- 
terior do Brazil, apezar de que, geralmente, se julga o paiz 
todo pelo littoral, que tem servido erradamente de padrão. Acre- 
ditava-se que em todo o Brnzil deviam-se eiicontrar as mesmas 
rocha5 tle paeiss homogeneas que acompnnhani o littoral e a 
rnesrna vegetação exuberante c virgem, com suas paizagens bel- 
lissimas; xnes, quem emprehender uinn viagem ao Brazil com 
esta esperança, ver-se-á pouco agmdavelmentc surprrhendido. 

Desde o tempo de Marcgraf o Brazil têm sido o objecto 
da  a t t e i i ç k  dos iiaturalistas e ~ s t o  ainda quando faltavam os 
meios de obter informações. Agora, porkni, não existem, mais 
os impedimentos que, durante seculos, mantiveram fechado um 
paiz no qual o extrangeirc? tanto podia appretider, e neste mo- 
mento ji por elle viajam alguns sabios cqjo excliisivo escopo é 

( f )  No 6.0 voluae desta Beuista de pag. 236 a 12.52. foi publicado nm capitnlo des- 
te manuscripto traduzido pelo nosso consocio Dr. .i. Lofgren O Instituto á vista do 
interesse do trabaIho deliberou inandar tirar uina cópia do manuscripto que perten- 
cia a bibliotheca particular de 8. M. o Rei da Yueeia que *eotilmente concedeu esse 
favor. Hoje pubiicamos na integra essa cur~òsa viagem que Offcrece muitos esclareoi- 
mentos ineditos. S. R, 



o de enriquecer os seus conhecinientos. O Sr. Willielili von 
Eschwege, tão conhecido como miceralogista e a quem devo 
as ohssrvações altimetricas, esta lia annos estudando o reino 
mineral e forneceri,  certamente, interessantes dados sobre este 
ramo de sciencia. Assim tambem o Sr. Sellon, discipiilo de 
Willdeuou e laborioso investigador, distingiiir-se- á, sem duvida, 
iio estudo da flora do Rraxil. 

Não se pdde, pois, extranliar que eu mencione apenas al- 
guns dos mais importaiites objectos de historia natural por mim 
observados n a  viagem, tanto mais que já era esta m i n h : ~  inten- 
cão ao fazor a ~,ublicação destas poiicas paginas. Sobre os 
pontos eni que as  minhas observaqões riso são sufficieiitemeiite 
concliidentes, mas sobre os quaes esperava completal-ar, calo- 
ine ou menciono apenas o f'icto, sem cornrnentarios. Port5m, em 
relação A escravidiio ou as tribus selvagens, julgiiei dever ser 
mais extenso, porque sobre a primeira fiz durante dois nnnos 
estudos que, siiito prazer em dizel-o, estão de  accôrdo coiri os 
de Mendes (I), c bobre as ultimas espero que  todas as observa- 
çóes que fiz en t re  ellas possam ser de  valor para o leitor, visto 
que não hesitei deante de fadigas, iiem de  perigos, para pro- 
curar  estes autochtones brasileiros nas suas mattas e observal-os 
no seu estado natural. 

Como estou resolvido a continuar estas minhas viagens 
pelo Brazil, dar-me-ão ellas occasião de publicar ainda outras 
observações sobre este inipr~rtante paiz, SR t iver a felicidade da 
ver que estas minhas iiivestigtç"is s lo  recebidas com indulgen- 
cia, visto que as  realizei nas mattas brazileiras e com iimn lit- 
teratura auxiliar extremamente esigua. 

Rio d e  Janeiro, Maio de  1815. 

0 AUCTOR. 

(1) Lniz Antonio Mendes, M~rorias Ec~nomicor d s  Acaaemia das Bciencias de Lisboa 
1812, tom. IV. 



CAPITULO I 

Viagem do Rio de Janeiro á villa Rica. 
Noticia sobre as lavras de ouro, sobre a exis- 
tencia de ferro e do grés flexivel, etc. 

CAPITULO I1 

Viagem de VilIa Rica aos districtos dia- 
mltntinos dos rios Abaeté e Indaiá. 

CAPITULO 1II 

Viagem de Villa Rica ás aldêas de varias 
tribus selvagens. Descripção de seus costumes 
e modas. Amostras da linguagem. 

CAPITULO 1V 

Descripção do oiitros habitantes do Brazil, 
da agricultura, etc. 

CAPITULO V 

Noticia sobre o trafico de escravos e des- 
criyçao da eacravid8o no Biazil. 



C A P I T U L O  I 

VIAGEM A VILLA RICA. NOTICIA SOBRE A S  LAVRAS bl(l OLIRO, SOBRE 

A EXISTESC~A DO FERRO E DO G R ~ S  FLEXIVEL, ETC. 

Depois de uma demora de nove mezes deixei, no dia 29 de 
J u n h o  de 1814, tt nova capital, Rio de Janeiro, e tomei na  
praia dos Mineiros uma das barcas que manteni o trafego com 
o Porto da Estrella, ponto de deposito para tudo o que é desti- 
nado para Minas Geraes ou que de  lá vem. Ao levantar-se o 
vento do mar, ao meio dia, desatracfimos e depois de uma hora 
de viagem, cnni vento fresco, a cidade, com suas numerosas 
torras, suas pequenas ilhas e innumeras einbarcações de  todos 
os paixes, desapareceu por detraz da ilha do Governador. Ape- 
nas alegra o viajante o espectaculo majestoso da barra, com 
seus navios entrando A sahinde; mas isso tambeni logo cessa, 
escondido por novas illias, emquanto a barca sulca as turvas 
aguas do brrjoso rio Inhornirim, que serpeia por entre rihari- 
ceiras baixas e lodosas, cobeitas de arbiistos e taboa, e onde 
pequeninos mosquitos (Czilex) iiiolestam o viajante, que nem B 
protegido pala fumaça do fogo acceso n a  barca. 

O Porto da Estrella é um logarejo misrravel, com umas 
çincoenta casas, situada a hora e meia de  viagem acima da barra 
do Inhomirim. Fa l ta  a h i  todo o conforto para o viajante e ,  
como raras vezeb se chega antes da  noite, preferi pernoitar no 

. meio do caminho, n a  fazenda do ministro de Estado, Sr. de 
Araujo, deixando a minha bagagem ~ e g u i r  para deante. No dia 
seguinte continuei a viagem e m  companhia du meu amigo Co- 
ronel de Souza, em ciija casa tinha pernoitado. Ainda nâo eram 
3 horas quando deixámos a fazenda, para seguir por um pessimo 
caminho que collenva por entre  campos cultivados. A lua  illu- 
minava hufficientemente o trilho e os objectos á margem e de 
todos os lados chegavam-nos os gritos de animaes desconhecidos, 
dos brejos proximos sahia o silvo do jacaré (Lacerta Alligator, 
L ) (I),  que chega a ter  15 p8s de cumprimento, mas que não 
é perigoso para o homem. Ao despontar da aurora no horizonte 
cessaram as vozes dos animaes nocturnos ; rnuitos passaros alguns, 
com plumagem esplendida, appzreceram então nas arvorps vizi- 
nhas, emquanto outros, de  cores mais modestas, saudavam com 
seus cantos o romper do dia. 

(1) Alligator sclerops Schneid. 



O reino vegetal iin1)riiue á, paizagem uiii cunho csgecial 
tanto mais extrailho quanto as  formas (10s vegetnes differem das 
das zonas boieaes. A iiiaior diversidade é produzida pelas pnl- 
rrieirws, bananeiras, fetos ai.boresceiites, cipós e cactaceas. 

'l'res horas depois álcan~tinios, nnin valle, uma estreita lagoa, 
onde uiri unico iiidio, que  lia neste lognr, nos deu passagem 
numa canoa. Nas margens desta 1nr;on floresciam muitas plantas 
desconhecidas para rniin e sohre Urn galho uma especie de  A2- 
cedo (1) espreitava os ~ e i s e s  que iiadnvaiii debaixo delle. Che- 
gados a outra margem eiitrAmos n a  fregnezia d e  Iizhon.~iritn, que 
t,ira o seu nome do rio e onde pnssn :L estrada para Jlinns Geraes 
que segnimos, por sei. a unica, até a raiz da serra da  Estrel la ,  
Es ta  est,rada está inundada dnrante qunsi todo o nnno e niesiiio 
n a  estação secca 6 raro que as aguas dell:~ se retirem completa- 
mente. Ao meio dia chegamos a il.lnizdir;cci, situada na  propria 
raiz da  serra  que devianins subir e ,  apezar do graiide calor, nbo 
qnizeinos adiar a viagem. 

Até o cume da serra d a  li:strella, que, p d a s  observações 
barometricas, tem cerca de  3.000 pés de al tura ,  a estrada é es- 
cellente, larga e bem calçada, porém bastante siiluosa, de fbrma 
que não tem menos de l r g ~ ~ a  e meia de estensiio. Antes da 
construcção desta ut i l  obra d'arte, perderam-se rieste caminho 
Inpreme muitos aiiimaes A Iiomens. Nas beiras da estrada e n a  
altitude de  cel-ca de 2.000 p8s, achei a Cyntl~ea ~rlodz[lnl-is 
Willd (2), com 20 pés de altura. 

Do cume da  serra d a  Estrella a vista O incomparavel quan. 
do o tempo e s t i  claro. Deante de nós estendia-se a espleiidida 
bahia, coui suas iniiuilieras ilhas, limitada ao sul por alta mon- 
tanha, em cuja base se enxerga a cidade do Rio de Janeiro. 
No fundo e por baixo de nossos p&s os morros e valles verde- 
jantes embellezavam a paizagem. 

A priiileira fazenda que se encontra n a  montanha é o Cor- 
rego Secco, que dista do alto da serra apenas meia lepnn. U m  
arroio iiisignificante passa perto e nelle os caçadores do logar 
costumam matar antas (2irpirus Anzericcrzus, Linn.) .  Ainda duas 
pequenas lavouras sEo atravessadas antes d e  se chegar i do padre 
Correia, que  inóra duas leguas distante do Cori-ego Secco. Os 
rochedos escarpados e os abysnios, que desviam a directriz da  estra- 
da, as moitas espessas de  cipós, que revestem na arvores, a te  as  
mais altas, de  um manto verde, e os corregos encachoeirados com- 
rnunicaiu á paizagem uma incomparavel e selvagem belleza. 

Finalmente, ás  4 horas a l c a n ~ á m o s  a fazenda do padre, em 
cujas terras havia plantações de  milho, algodao, marmelleiros, 
pecegueiros e macieiras. O só10 e o clima são muito favoraveis 
a estas c u l t ~ r a e  e o padre, que aniiualmente manda ciiico mi- 



Ihões de pecegos para o Rio de Janeiro, faz coin isso um alto 
negocio; mas nem assim achou elle imitadores. O cafe e as ba- 
nai?au al ' i  não se dão bem, porque s o g ~ e m  muito com as gea- 
das do mez de Junho. 

Um ytssaro muito comnium n a  raiz da seira da Estrella 6 
o qne os indigenas chamam Altú (L'i-otol;lragn alai, Liiin .); 6 
coinido por elles porque a sua carne, oiiis muitu secca, trin fa- 
ina de ser um poderoso espt.cifico caat in a sy1)hilis. 

X a  manhan segiiinte, I." de  Jiilho, o meu companheiro des- 
pediu-se de  mim e voltoii: eir continuei a ininlia viagem para 
tSz~rnidou~o, uma fazenda que fica duns 1egu:ts distarite da do 
padre Correia. Na  sua maior parte o camiiilio acompanha o rio 
Piranha,  cujas aguas, leves, deslizam entre barrancos altos e 
formam varias cachoeiras. 

Ko tempo das aguas,  como aqui se chama a estacão cliu- 
vofa,  a popnla~fio apanlia neste rio iniiito peixe saboroso, que, 
como cieio, sobem do rio Parahyba, no qual o rio Piranha des- 
enibocca, umas dez leguas abaixo. A i i a tu re~n  e,tava a h i  em re- 
pouse e por toda a parte a geada t inha  produzido estragos; a te  
as  folhas de  militas arvores iiidigerias, como a Cecropin peltntci 
(ernbauba) estavam seccas e pretas. 

Com satisfação geral fui recebido no St<midozi~-o e ainda mais 
pelo bom Bernardo e sua f<imilin quando lhe commiin~quei s 
minha resoluçfio de esperar alli pelo meu companheiro Willielm 
von  Eschwege. Eu jii devia hospitalidade a ef tas  boas pessoas 
e ainda uma vez deram-me a mais bella prova desta virtude, 
porque, apezar de ter-me demorado a111 durante um mez inteiro 
unda q u i z e ~ a m  acceitar pelos mantimentos, lavagem de roupa 
etc. E m  geral a hospita1id:ide é propria dos brazileiros; porêrn, 
nas estradas de rodagem, como a que condnz a 1liim.s Geraes, 
náo ha mais vestigio della e o extrangeirn é muitas vezes su- 
jeito As mais exhorbitantes uxigencias nos logares em que  pousa. 
P a r a  quem quizer evitar isto uão lia outro meio sirião o de l e r a r  
comsigo o trem de  cosiriha e, onde quizer pernoitar, mandar a 
sua gente preparar a carne secca e o feijão preto. Estes são os 
comest ivei~ quotidianos e ,  em vez de  i~ão, usa-se no Brasil  d e  
farinha de mandioca (Jatropl~n ~JIanihat) (I), excepto no plarialto 
e em toda Minas Geraes, orlde se usa da  fitrinlia de  milho. h'as 
casas da roça despejam-se simplesmente alguns pratos de  farinha 
sobre a mesa ou num balainho, donde cada um se serve com os 
dedos, arremessando, com uin movimonto rapido, a faririha n a  
bocca, sem que a minima parcella cáia para fóra. 

A carne, secca ao a r  e levemente salgada, vem especialmente 
do Rio Grande do Sul  e, como o consumo 6 muito grande, con- 
stitiie tima das mais importantes industrias daquella capitania. 

Talvez nenhum paiz do mirndo dê ao homeni tanta facilidade 
de sustento e conforto como o Brazil. Aqui o lavrador laborimo- 

(I) Mantlwt ul<lissirna. Llm. h'. l'. 



não precisa esperar metade do anno para colher; nenhum aque- 
cimento, nem uma só das centenas de medidas de  precaução q u e  
nós, no norte, empregamos contra o rigor do clima, são neces- 
sarios e mesmo assim o ncjsso homem do povo, em seu pain 
desfavoravel, vive nielhor do que o brazileiro da  mesma classe. 

As mulheres dos  europeus uu d e  seus descendentes silo 
assombrosamente fbrteis e não é raro verem-se mães com quinze 
até  vinte e quatro filhos. O meu hospede já tinha doze filhos 
adultos, os quaes, todos com suas familias moravam nas terras 
que,  h a  cerca de  vinte aiinos, elle comprára por mil cruzados e 
tinham uina Area de duas leguas quadradas. A simplicidade dos 
costiimes, a franqueza e obsequiosidade sâo as qualidades cara- 
cteristicas destes habitantes das montanhas. O velho B e r n a r d ~  

.era o oraculo do bairro e o melhor herba i~ar io ;  por isso senti 
muito que a estação fosse tão desfavoi.ave1 á vegetação e nesse 
tempo sem flores. Limitei-me, pois, 6 zoologia e ,  effectivamente, 
colleccionei em u m  mez, auxiliado pelos filhos do Bernardo, cerca 
de  900 mamiferos e passaros e uma porção d e  insectos. A caça 
é alli  muito abundante, apezar de serem muito perseguidos o s  
veados as antas, os porcos do matto, etc., sem que se notasse, 
segundo o testeinunho dos habitantes, uma diniinuiçgo destes 
animaes. A carne dos papagaios, dos tucanos e a té  dos pica- 
páus come-se alli, como eu1 Ninas Geraes, mas não pcide s e r  
comparada com a do jacú (Pe7zeZope cz~~~znve~zsis  e cristata, L .). 
Estes ultimos passaros, que os selvagens domeuticam, como con- 
tarei mais tarâe, perfilham na prislo e devem ser uina excellerite 
acquisição pala  a Europa. 

O meu hospede e oua familia e os tropeiros que diariamente 
passam eram a niinha uiiica distracç80 neste paiz montanhoso. 
quando as teni1)estades rião me permittiam fazer explorações. 

Todos os dias pabtavam 220 a 250 mulas que, em lotes, 
vinham de Minas Geraes, carregadas com toucinho, algodão, 
queijos, café e assucar; outr~ts,  vindas do 1)orto de Estrella. car- 
regavam sal, ferro e mercadorias inglezas de toda a espécie. 

Sem a s  iuiilas este columercio seria impossivel, porque o s  
cavallos não resistiriam. A carga de cada animal constuma ser 
d e  250 a 300 libras e é arrumada dos dois lados, sobre uma 
cangalha formada com capim. Com este peso o animal agneiita 
uma marcha de 5 a 8 horas. Nus pousos tiram-se-lhe as cangalhas, 
que  são empilhadas nos muitos ranchos abertos que existem i 
beira da estrada, proximas das casas dos fazendeiros. Estes lu- 
craili com isso, porque os tropeiros tèm de comprar delles o ini- 
lho de que precisam. Os animaes sãc soltos em um pasto, s i  a 
chegada for cedo, porque á tarde elles voltam por si para comer 
o milho, que se  lhes da em um saquinho (1) adaptado ao pes- 
coqo e no qual-mergulham o focinho. Depois desta refeigão, em 

(1) Bornal. ní do T. 



geral ás Ave-Marias, tornam a i r  para o pasto, onde paqs.im a 
noite. Como estes pastos são nb-rtos por todos os lados, os tro- 
peiros no dia seguinte perdem muitas horas na procura dos ani- 
rnaer, que s~ escondetn na4 moutas nu voltam para o pouso an- 
terior, ás vezes leguail distante. Dahi resulta ficarem os viajantes 
parados durante dias; mas se nenhum incidente sobrevem, que 
atr:*ze a viagern, coiitinúa-se esta na manhan seguinte, depois de 
tratados os animaes. 

Esta4 viagens são sempre boas quando os animaes são man- 
sos;  porEm. si entre elles houver alguns mais ou menos chucros, 
o troyeiro tem de tomar com ellas muito cuidado, porque ás 
vezes disparam; mas, como semprn correm para deante, são en- 
contrados outra vez e não ha prejuizo sinão no caso de haver 
n a  carga objectoe frigeis. Por isso aron+elho ao viajante, prin-e 
cipalmente extrangeiro, que não viaja em animaes seus, que não 
se fie na affirmação do tropeiro de que os animaes são mansos 
pclrqur, na minha volta, perdi quasi toda a minha collecção de 
insectos por causa disso. 

O viajrinte no Brazil tem de luctar com tantas difEcnldades 
occasionadas pela falta de estradas e de popnlaçâo e, em muitas 
lagares, por criusa dos selvrigens, que não ha necessidade de 
accrescentar aindaas exaggeradas mentiras sobre animaes ferozes 
e cobras venenosas ; de forma que quem quizer visitar o interior 
do paiz só deve occupar-se com aquellas, sobre ns quaes darei 
algcimas indicações 

I'ara uma viagem pelo intorior é indispensavel ao viajante 
arranjar animaes que, si elle tiver a intenqão de fazer collecção 
de historia natural, não devern ser menos de quatro, para os quaes 
4 necessario escolher um hom tropeiro, que não sómrnte sáiba 
lidar bem com as bestas de cargas, do que tudo depende, como 
tambem qne já tenha feito viagens. Alérn da bagagem indispen- 
savel, 6 preciso I r ~ b r a r - s e  de ter sempre um animal de sobrecel- 
lente, porque, chegando-se aos logares desertos do interior, pre- 
cisa-se delle para carregar as provisões comprada? na ultima 
povoação. Poivora, chumbo, boas espingardas, trem de cosinha, 
uma rede e as ferramentas necessarias para ferrar os animaes e 
concertar os arreios 950 objertos indispensnveis. Egualmerite são 
muitos objectoã que não pódem ser encontrados no interior e 
que  devem ser comprados na cap~ ta l  o11 em outra povoação 
grande. Uma boa espingarda de doiis canos tem sempre grande 
valor, ainda que 90 sirva para intimidar os selvagens, que, vendo 
sahir dons tiros sem ter se carregado de novo, imaginam que se 
póde atirar sempre sem carregar, o que lhes causa grande medo 
e no começo, antes de eu ter captivado a sua confiança, muitas 
vezes f'ni-me util. 

E' sempre melhor fazer viagens curtas, nunca de mais de 3 
a 4 legiias não sómente para poupar os animaes, como para 
poder fazor mais observações, Seguindo este prdceito ver-se a 



o viajante obrigado a pernoitar algumas vezes ao relento, mas 
o proveito 6 maior. Qiiaudo se pousa fora das povoaç5es 6 pre- 
ciso escollier iini ~ ~ o r i s o  de  boin pasto para os ailimaes. As car- 
gas S ~ O  enrpilhnci;rs e cobertas com os inesnios couros de boi, 
que vi.rii arnarrados por cima d.in cangnlhns. Do tres púiis uni- 
dos pelas poutns e finca.dos no ~1150, Giz-se uma tripeça, em cnjo 
centro de;)cridi~rn-se o c:lldeir5o, c0111 fogo por baixo, e n 
6 atnda a duas arvores. 8 ~ i p p ' ~ n d o  que pode haver  chuva du- 
rante  n noite, cxtende-se urn coxro d4 boi sobre um:L cordal)or 
cima dn rede, de modo n caliir de anibos os lados em forrna de  
um telhado sobre n rede, qiie assiin fica resgiiardnda da chiiva. 

EIII g t rn l  conserva se urna fogue i r :~  nccesa d i ~ r a n t e  toda a 
noite, riiais pnra aquecer do que ?;Lia afastar asiriiaes ferozes, 
visto quc ns noite; $30 qewl)re frescas e a té  frias. Ao redor do 
fogo dr>iinrii-w o trolwiro t: OS criado.;. S:ibendo se  com certeza 
que ii~l visiiiliariçn n&o lin srlrafreiis nem iitlKros fugido<, 1120 6 
nec~sqnrio fczer ~ei i t inel la  B iioitr:, porque os roubo$ sLo extre- 
mainente rarcs no Brazil. PISO lia dnvida que é milito preferivel 
escolher unia fazenda p r a  poiiw, porque as noites, por cansa 
das teiiipa5tadcs e trovoadas nas ni .~t tns ,  550 B S  vezes medonhas, 
como descreverei mzis tarde. 

Urnd ontra difficiildadc para os viajante estS nos muitos 
rios, sem pontes, qiie cortam a s  estradas o niuitas vezes s3.0 
friiidos de mais para serem ntrnvessados a vio.Assim perdem-se 
111uit:ls vcxzos dias e dias em pi.oc.iirar urii logai  mais raso ou 
urna canoa, que, em regia ,  se arha nn iiiarg6,rii opposta, estan. 
do o dono auserite ou longa de iiiais 1)zrn ouvir os gritos do 
vinjniitc, e feliz será elle si algiiem o vier t i iar  do rnibaraço, 
atravtsssiido o rio :t nado, no caso em que elle ou nlyiiem da 
sua comitiva 1150 se anime a f u e l - o  por medo oii por n5o 
saber nadar. 

O viajante deve empreliender a sua jorilnda nos mezes de 
Naia a Outubro e Noveiiibro, que 6 o tempo secco, e fará nie- 
lhor eni cleisai-se ficar parado durante o tempo (tas chuvas em 
algum l o g ~  onde possa trabalhar, do que viajar sem podei fa. 
aer  obser\-:~qóes. Alem disto, a maior parte dos rios estilo cheios 
e não podem ser atraves~ados siilno com grandes perigos. 

Nestas inontsnhas e em toda Jlinas Geraes lino se conhece 
outro meio de viajar a não ser coin tropa, mesmo porque os 
terreqos impossibilitam as viagens em carro ; empregam se  tam- 
bem cavallos para molitaria e qiias; todos os mineiros são bons 
cavallciros. Até as senhoras, que montam frequentemente, tam- 
bem merecem este conceito. Ellas inontam coino os homens, o 
que as obriga a usarem calças, sobre as  quaes vestem uma larga 
saia de  montar. 

A uma hora de  ~ i a g e m  do Sumidouro e para o norte, ro- 
deadas de todos os lados d e  rochas altas e mattas, estão situa- 
das as  casas de dois irm^nos que na  maior harmonia habitam 



esta região, que  parece ter  sido outrora ponto d e  reuni50 dos 
indios. porque ciicontram-se alli, a !h i  de cacos de  suas panellas, 
tres grandes potes circiilares de 40 pés de peripheria, çbeins de 
ossos e. portanto, provando ter alli  liavido enterros cci~iininiis, dos 
quaei,  porem, nuiica eiicontrei vestiqins riitre os indios riiie visitei. 

Apezar de estar espalhado por todo o Rrazil o bicho do pé, 
(Piilcx peizetl-nns), nunca o encontrei erii tso grande quaiitidado 
como aili no alto da serra da Estrella, a té  ao rio Pàrahyba. 
Muitas rezes, affirnia-se é este bicho, a cnnsa de feridas e ul- 
ceras persistentes no pé,- razão por qile vou descrevel-o neste 
logar. O rainatiho do biclio do pé, não 6 a quarta parte do de 
unia riilha vulgar, A qual ellc re usse:iiilba na cor, na fbrma e 
no saltar. T'oi sua na t i i re~a ,  cjue o leva n por seus ovos de- 
baixo da pellc do homerri e dos aiiiinaes, torna-se elle muito 
inconi~r~odo. Para este fiiii prrferc os lopnres por baixo das 
unlias dos dedos e ria plniitt dos y6q n todas a i  outras partes 
do corpo, apezar de ser ei?contr:tdo tniiiheiii nos dedos das mãos 
e nos braço<. Sómente a frmcn 6 que entra lia pelle, onde põe 
os seus ovos, que pouco a pouco vão augiiieiita~ido de  voliime 
e, fin:ilin-nte, revelam a sua 1)rrseii~:i pela comichão que cau- 
saiii. 1l:s:e é o moniento proprio pa1.n abrir o logar  com lima 
n g ~ l h a  e espremer es ovos, que s5o brancos e pesam de 400 a 
500 vi.zes iiiais do que a ni8e. Ern geral não se encontra esta 
viva,  mas aiii2a fixa ao sacco membraiio~o que parece t e r  sido 
feito por r l la  e contem os seus fillioq. O bnraco recultante da  
operaçno enche-se, de ordiiinrio com rnpP ou com unia 
qiialqucr. A extracç50 115o cniis:l n iniriiiiia dor e é um erro 
suppôr que o bicho do 116 penetia prnfiiirdariiente nn clrne.  Eni 
poucos dia3 esta curada a lerida, quaiido conscrrada l impa;  
porem iiina demora prolongada ou presca de liiais na extracção 
do. ovos sâo, em geral,  prejudicines. TTmn vez tirei iiiais de  
vinte bichos do pé, de  varios logares, seni que soffresse n inini- 
ma  coiisequencia. E' intel escaiite a affir~iinção dos iiidios de 
nunca serem atacado, por elles. 

No dia 29 de Julho t i ~ e ,  firialmente, o prazer de  vêr  o 
si.  vori Icschwege, chegado do Rio, e no dia seguinte coiitinuá- 
mos a v i n ~ e m  juntos, depois de te r  e u  expedido as miiilias col- 
lecções para aquella cidade. No nosso cairiiiiho encont rama 
mais plantas do que esperavamos, ps~r8rn 1)ouco cultivo. Raras 
vezes alegrava-nos um passariiiho coiii o sei1 canto e quando isso 
acontecia a sua plumagem éra insignificante. 

A fazenda maior que ericontrimos foi a Zabolln (1) n cerca 
de duas legiias do G(~cer?zo. Cebol1n.c tem uma egreja e está 
situada á margem de um grande talique, cujas aguas são utili- 
zadas para mover um moinho. Es ta  fazenda se dcbtingue pela 
sua be11a situação r, apezar das grandes montanhas lhe limita- 

(I)  Nstnralmente Cebollas. *?'. E: 



rem o horisonte por todos os lados, o grande tanque, um pouco 
de  culturas e as  boas edificações causam uma bùa impressão. 

E m  Cebol1n.s encontrei uma « preguiça » com tres dedos 
a B r a d y p f ~ s  tridnctylus. L. 'i, que vagarosamente caminhava á 
beira da  estrada a, rtppzar de  estar patente que se esforçava 
para fugir, pniico se adeanthva: matei-a com umas pauladas n a  
nucas. As grandes folhas de Cecropia peltnta (embaúba) servem 
de alimente a esta siirpular creatura, que não deixa t s ta  arvore 
emquantci nso tem devora40 todas as  f ,lhas, depois do que põe n 
eabeça entre as pernas e deixa-se cahir. Quando agarra alguem 
com as suas forte.: e cortantes unhas ngo o larga mais, sendo 
necessario cortar-lhe as pernas. Os portugueze3 a.ffirmam que, 
comendo-se a carn : dn pre; i i ç l  + , ) h  .eve a o somrio, m.hs os ne- 
gro< a quem dei a preguiça a comer ficaram accordados. Mata- 
se  este animal scímerite por causa da prlle, que serve de manta 
para s ~ l i n s .  Encontrando-se uin animal deste numa arvore der- 
niha-se esta e mata-se o bicho, atiral-o com com e4pinqarda 
nada adennta, por\lue ainda que se mate o animal, este se agarra  
á arvore e contiriúa neusa posição, mesmo depoi, de  morto, e é 
necessa*.io derrubar n arvore para a p  tnhal-o. H;t lugares onde 
a preguica não existe. não ohstante haver embaúba em qilanti- 
Pade, e em oiitros lojares  ella 6 niuito comniurn 

Ao 1 o c ~ r  denominado Gt)verno, situado a 6 leguas do Sumi- 
douro, chrzámos & tardinha. A fazenda nRo é pequena, mas 
a hospednzem é pn.;uimrt: o proprietario e-tnva derctintente com 
a liceiiç:~ que faci'lta ao extrangeiro a entrada no Biazil e fez- 
me sentir iss ), ~tr incipt ln~eri te .  em umtt v i a ~ e r n  anterior, na qual  
a mim H qo meu jovem e cançado companheiro foi negado a t é  
uma eiteira para dormirmos Nrssa occasião deu-nos elle o peór 
quarto, o h r e  cujo soalho tivemos de  nos deitar, ao pé de um 
monte d~ inilho e sem c-ia. Corno a casa. estava cheia de  ratos, 
que durante a noit,e tinham de  passar sobre nós p i r a  chegar 
ao m,lho.  qiiasi não piidemos dormir ; agora recebeli-nos elle 
nm POIICO melhor, porem ficamos bem contentes quando de,ixarnos 
a fazend:, a t ~ a z  de nó*. 

Encr2izilhnda 6 outra fazenda, a tres quartos de hora d e  
viagem de Parahybs e a duns horas do &verno;  tira o seu 
nome de  ulnct outra estrada que vem do Rio de Janeiro, rodenndo 
a bahia, e ahi  cruza com a que passa pela serra da  Estrel la .  
Com o tempo chlivnso esta outara estiada nRo é transitavel. 

A's 10 hora5 chegarno.; an rio Farahyba, que. por causa da  
seccs., est,ava. muito estreito, e ah i  cspeiamos a chegada da tro- 
pa, rm cuja companhia atravr~as8mos o rio em lima balsa, alli  
estabelecida. Neste logar o I'arahyba tem cerca de  150 passos 
de latgnr'.r, mas, como todos os rios brazileiros, 15 de profundi- 
dade variavel e cheio de  cachoeiras. o que o tnrna irrtiavega- 
vel. O rio alli está a 1500 p6s acima do nivel  do mar, no 
qual se Iança depois de um curso de 39 leguas, motivo porque 



a sua correnteza não póde ser grande. Na sua margem ee- 
querda ha um Resisto (registro) ou casa da guard:i real para 
impedir o contrabatido de ouro e diamantes. Os viajautes que 
segirm para Minas Geraes e alli devem passar as divisas da 
capitaiiia, tem de mostrar os seus passaportes, o que, entretan- 
so, não nos demorou. Dahi continurimos a nossa viagem pa raa  
Farinha, uma pequena fazenda que dista duas leguas do Pa- 
rahyba. A região era agora ma% de-erta e inculta do que 
a quem do rio e a observação de que no B r a ~ i l  ha  falta de 
mãos laboriosas rrsaltava cada vez mais. A natureza compensa 
de ceito modo isto pela siia frrtilidade. O milho produz alli 250 
vezes mais e assim 6 relatirameiite ao pouco que pertence h 
minguada laviura, como feijão, mandioca, canna de as.rcar, al- 
godão e arroz. 

As onças estavam caiisando grandes estrazos no gado da 
fazenda onde estavamos hospedados e lhe tiriham matado ate 
um burro, o que aliás raras vezes acontece porque estes carni- 
voros preferem, em geral, os veados, os porcos do matto e os 
bezerros. Ha quatro differeutes especies de felinos que no Bra- 
zil são, indi3tinctameiite dosignsdos por osças : Feliz pardnlis, 
Felix discolor, Feliz concolor e Felix onga (Linn ). Um via- 
jante m~derno,  o cr. Beyer, suecco, conta entre elles tsmbern o 
tigre real (Feliz ti-qris). As mencionadas especies de Felix são 
perigosas para o homem unicamente quando feridas ; e sei de 
casos em que o caçador pagou com a vida o tiro falho. 

A caçada passa-se do seguinte modo: Descoberto o rasto 
de uma onça, é ella procurada por cães ensinados para esse 
fim; a vista dos cães a onça costuma trepar a uma arvore ou, o 
que rauas vezes acnntece, esconder-se atrás de um grosso tronco. 
Este caso é raro, mas custa, em regra, a vida a muitos cães, 
porque. quando o cão avança, ella o pega com as unhas, das 
quaes raras vezes escapa vivo, e o caçador perde assim os cães, 
um depois do outro, sem conseguir ariral-a. Mas, si ella sobe 
a uma arvore, tudo depende de acertar bem o t iro;  pois si o 
caçador o erra e está sem compa~iheiro ou sem espingnrda de 
dous canos! que ainda são muito raras no Biazil, a onça, salta 
em tres puloi sobre o caçad~r ,  que então, estb perdido ; e ha 
até exemplo do caçador de-astrado, que apezar do companbeiro, 
foi agarrado e despedaçado pela onça. Um caso bem triste deu-se 
na vizinhança do Sumidouro: Dous irm8os seguiram uma onca 
que, havia algum tempo, estava infestando o logar. Encontra- 
da a ouça, o irmão mais moço teve a infelicidade de  ferir O 

animal, antes do irmão mais velho ter tido tempo de atiral-O, 
por causa de uma moita esta precipitou-se sobre o caçador; O 

irmão matou-a, porém. já era tarde, pois a féra tinba cortado a 
garganta do infeliz, que morreu logo. A caçada da onça se 
faz, especialmente, por causa do couro, que é comprado a 10 
sehth (thaler allemão) ; mas como é perigosa, fazem-se armadi- 



lhas coiii espiiigardns que, com os tiros, matam-na quando vem 
devorar a carne usada como isca. 

Os porcos do iiiatto são i~iuitqs prefeiidos pelas onças, que 
os espcbraiii deitados sobre 9 ~ l l i o s  baixos; irias, coino os porcos 
costt~in:L~n vir  em vara nilinerosa, :i onça espera at6 que os ul- 
tiriios l)asseiii, e sobrc, estes se l)recil)ita. Náo conheço caso al- 
gurn rili quc. a onça atacasse uni lioiiierii sem quc estivesse fe- 
rida, e eu pro1)rio tive occa5iào do certificar-irie disso nos sert6es 
de Abaeti.: Na snhida de iiiii caiiiinho do iriatto :L rnlnha ca- 
valgidiirn se  espantou ; cons<.giii. feli~iliente, leval-a para deante 
ao cariipo limpo, onde, a menos de  20 passos de iiitiii apparrceu 
iiiiin onça tão grande coino iiiiiica vi. O meu animal sernostrava 
niuito arsustado, iiias a oiiçn voltoii-se e desappareceu em uiiia 
restiiiga de inatto. Mais tarde, oilde e u  tiiiha de  periioitar iio 
iiiatto. os seus urros ine encoriliiiodaraili inuito, especialriiente ilo 
teri1110 do cio, mas nunca cllas se approxiriiaranl, iiein mpsnio 
quando o fogo se  apagava Os contos espantoqos quc os via- 
jantes, em geral, costuni:iiii 1)nblicnr sohie estes an:riiaes sào 

. .a ivas. inveiiçGes para. ernbellezai. as siins riaii t '  
Deisainas a Farznha, onde tinliaruos sido brnn tratados, rio 

dia 1." de Agosto. &s 7 horas da manhan, o 5s 11 horas chega- 
mo5 iio rio I'arahybuiia, que, segiindo as niedições baroiiietiicas 
est6 :L 900 iiietros aciiiin do nivcl do rnar. O rio e5tavaentBo 
bem esti.eit3 e não niedia mais de 100 passos de largura. Todos 
os viajautes c mercadoriaq, quc vOm cle, Minas Geraes com des- 
tiiio ao i2io de Jaiiciro, sao nlii ~ubmett idos a. urna rigorosa 
inspcc@o, para o que existe neste logar um outro registro, com 
uiiia 11orçb de eiripre,rrados. SBo poiicas as casas de Parahybuna 
alem das da  CoWa. Paga-se alij tambeiri pela passagem dorio, 
cujo iiiiposto foi estabelecido sob o pretexto de  servir para a 
continuaç8o, eiii l inha recta, d a  bella estrada sobre a serra da  
Estrella. i\ verdndc, porciri, é que estão ])aradas as obras lia 
mais de  dous aiinos e a iniportaiite receita do registro de Para- 
hybunn é empregada rrri outros mistkres. Do rio tinhamos 
ainda duas horaq de viageni para chegarmos Patrulha da Ro- 
ciqrha, clnc so acha distante dnas leguas e onde resolvemos per- 
noitar. 

O caminho que at6 entso tiiihamoç percorrido era pouco va- 
riado: as rriattas irnpenetravcis, as montanhas escabrosas, os 
riachos encachoeintdos, o que peorava ainda as  estradas, já 
ruins ; poiicos homens e snimaes,-tudo isso tornava n viagem 
desagrndavel. D e  uma al ta  montanlia, que nesçe dia atravessamos, 
enxergamos niais uma vez as  serras d a  E-trel la  e dos Organis, 
com outras montanhas mais prouimas, por nós j8 atravessadas, numa 
distancia consideravel de muitas leguas, onde a vista só divisava o 
sertão. Lembramoscom yezar que  em talestensão de  terrafertil  haja  
tanta  falta de  cultura e de  gen te  e isto em um clima que  é o me- 
lhor do mundo, quando no nosso desventiirado paiz, por causa d e  



pedaqos de terra que iião valein nem a centésima parte o odio e a 
inimizade surgem en t re  os principes e os proprios povos. 

Estava ah i  a chamada pati.zclhn. coniposta de  soldados e um 
commandante, que costuma ser capitgo. O dever dessa patrulha 
montada é revistar todos os viajantes, o que tambpm fazem com 
o maior rigor, visto receber dous terqos dos diamantes e do 
ouro em p6 que  confiscam. Não tem um posto certo, de fórnia 
que pode ser encontradb desde alli  at6 o rio Paraliyba. O com- 
mandante destes vigilantes era conhecido do meu companheiro 
e nos hospedou, tratando-nos com defereucia, o que não pouco 
estimárnos visto que, por causa de um eucommodo do meli ccmpa- 
nheiro, tivemos de falhar uns dias. 

Na volta encontrei oritra vez a patrulha em FARIKIIA, onde 
prohibiram-n?e de continuar a viagem e procederam á i ima  rigo- 
Eosa revista, contra a qual protestei porque 03 meus passaportes 
ordeiiava~n que todos me deixassem passar. Mandei esse p a m -  
porte no novo coinrnandante ; porám, emquanto elle o despachava, 
não podia impedir que descarregassem as minhas espi[!gardas, 
que ievistasaem a t e  á yelle o jovem iridio que e u  trazi:t commi- 
go  e qiie nie ina1tr:~tassem. Tu40  isto, porbm, cessou quando 
o commandante o ordenou e po l ida~~ien te  1)ediu desculpas, con- 
vidaildo-iiie para a sua mesa, o que acceitei com tanto maior 
gosto, quanto nada podia obter do dono da  casa pelvs muitos 
hospedes qiie t inha então. 

Depois da  refeição e para retribuir esta fineza e ,  especial- 
mente, para não deixar pairar mais duvida a meti respeito, por 
causa da iarissima excepção de não te r  sido revistado,-o q y  
devia ao obsequio do Jfinistro cio Estado dlAraiijo, mostrei as  rni- 
i1lla5 collecções, o que pareceu dar  trio grande prazer a todos qne 
no dia seguinte, sep~~ramo-nos  do niodo mais cordial possivcl. 

Por  mais rigorosas que sejam estas resvistas, não h a  duvida 
que muito contrabando de  oilro e diamantes lesa a coroa. Os 
dianiarites, apexsr do maior perigo que oferecem, são comtudo 
mais faceis de passar porque s8o peqiienos e sern difficuldade, 
escondidos onde não podem ser decobertos. Assim mesmo não 
faltam exemplos de ter-se descoberto contrabando de dianiarites, 
Actualinente os contrabaiidistas usam de um meio faci!imo de 
passar diamantes: utilizam-se de  pequenas obras de ar te  de  cera 
e de bordados fabricados pelas mulheres ociosas de Minas Ge- 
raes. Estes trabalhos, com diamantes escondidos em si, são collo- 
cados ein uma caixa de vidro, bem fechada, que 6 mostrada ao 
encarregado de  visitar, a quem se diz que são presentes para o 
rei  ou  algum grande da corte, resultando dah i  que o respeito 
impede a profanação dos objectos. 

Na vizinhança da Patrulha vive um velho, habil caçador 
de  onças, que, quando tem noticia de algum destes animaes nos 
arredores, vende o couro de antemão; em poiicos dias entrega-o 
effectivamente e tem tan ta  certezrrdi~so, que determina a t e  o dia. 



continuar a viagêin ao raiar do dia, O que foi communic:ido aos 
tropeiros. Estes, porem, eilpanaran?-se lia hora, tomando o  ri- 
meiro canto do gallo pelo seguiido, de forma que quando nos 
accordaram, depois da meia noite, j6 estavam promptos com os 
animaes e tivemos de  seguir. A lua estava clara, mas o frio 
era  t h  intenso que  de  vez cm quando era preciso apeiar, para 
lios aquecer, aiidando. O thermgmetro marcava 4 g r i u s  Reaumnr 
(5 grBus centigrados) a cima do zero. Logo, sahida da matta 
está situada Bntnlhn e, iiieia legoa adiante, a grande fazenda 
Porto do Cmtzpo, da qual fala Rlo~\-e. 

O dia ji t inha começado e vimos o sceiiario mudado: morros 
cliatos e niis, cobertos apenas por capim baixo e de  arvc'rcs e 
arbustos atrophendos, atk perder de vista, formavam um con- 
traste notavel com a s  densas instas virgens que h a  pouco dei- 
xaramos. Que diriam aquelles que acreditam nas narrações dos 
viajantes anteriores, que só falam de rnattas, de 1:~r:tngeiras e 
regiões onde a caça de toda a especic se atropella, e onde as  
mais extravagantes flores ericheiu a athmosphera com os seus 
aromas ? Que diriam, si lhes mostrassem o campo ? A differeriça 
era agora ainda maior, porque a geada t inha crestado at6 AS 

poucas p l ~ n t a s  que habitam os rnorros e o capim estava todo 
secco. Súmente rios valles, entre  os morros, exerpvani - se  a s  
copas das arvores reunidas ao redor de uma aguaçinha c davam 
rima ideia de niatta. Sabe-se de iim extremo a outro;  desde a 
Serra dlEstrella sómente rnatta iinpenetravel, aqui morros calvos. 
Tambem são outros os animaes que aqui  vivem E, como des- 
crevo agora a região, assim continua elln a té  a VILLA RLC.~,  pelo 
que fico dispensando esta descripçBo para o futuro. 

Na  entrada do campo a criação cemeça a ser a indiistria 
da população, e a iiionotoriia do extenso planalto é interrompida 
por grupos de  gado, cavallos, burros, cabras e poucos carneiros, 
pastando. Todos estes animaes, que são entregues a si mesmos 
nestas immerisas pastagens, estavam extraordinariainei~te magros, 
por faltar-lhes alimento, o que não  se dã. rio tempo das aguas, 
de Novembro a Abril. O maior resultado que se tira do nado 
provêm da fabricação de queijos, que podiam ser muito melho- 
res si houvesse maior cuidado no tratamento, o que Na%-e tam- 
bem mostroii, ridicularizando tudo. O toucinho 6 outro artigo 
lucrativo qne  mandam para o 12io de  Janeiro. Criaçfies eupe- 
ciaes de cavallos são raras, e a propria criação do gado é tambem 
insignificante. 

D e  Mantiqueira á BARBAC~~XA, um logar agradavel, b a  seis 
leguas. As casas são bonitas, e parece reinar alli certa abas- 
tança. Principalmente por causa do trafego do interior coni o 
Rio de  Janeiro, este logar lucra muito, porque eni Barbacena 
reunem-se s s  muitas estradas em unia só que  conduz á capital. 

Os objactos mais singulares que hoje prenderam a nossa 
attenção, foram os monticulos conicos de barro que havia a o  



Ia70 da entrada e que silo feitos por uma especie de  formiga 
(Te~,rrzes aedificnto~ 7)rzai). Encoiitraillos destes monticulos, que 
raras vezes passam de 2 l / 2  a tres 116s de diailietio, alguns 
com unia altura de 12 p6s. Sgo in te rcs~antes  tninbem por cansa 
do emprego que o homem iriventivo Ihes dB. Praticam iielles, 
a qualquer altura, iiin buraco e obtêm assim um forno duradouro, 
cujos habitantes, geralmente, por occasiho do primeiro fogo são 
victinias da  sua industr ia ;  acnntece, porêm, que as formigas 
(cupim), ás  vezes, continuam o seu trabalho pala baixo. 

E m  BARBACENA cobra-se caro ao viajante, o que i. difficil 
evitar-se, porque quando, n a  minha volta, nesta intenção per- 
noitei numa pequena casa de pa-to fóra da  cidade, verifiquei 
que tinham triplicado a minha conta. 

A's 6 horas da manhã (7 d e  Acosto) coiitinu5mos o caini- 
nlio atiavéz do campo e ,  del~ois de 5 horas e irreia, chegámos 6 
G ~ ~ I ~ z ~ I z u ,  o mesmo lugar onde o i n g l e ~  J1n~l-e pretenclia tcr ençoii- 
trado o ideal da  belleza fenii~iina nas filhas do dono da casa. 
O pai das bellas tinha nlorrido e ellns, com n viuva estavam 
agora i10 qoso de liberdade que, como jtí tenho mencionado, 
1180 é vulgar no Brazil. Viniol-as e Ihcs ftillamoe, mas ach i -  
mos que as  ideias ingleeas, relativamente i belleza, não corres- 
poiidem As allemãs. 

A industria principal dos linbitaiites, entre  este logar e 
BARBACENA, 6 a pastoril; o terreno ri80 i. anrifero e por isso os 
homens sao mais felizes. A inania dí; prornrar ouro aqui não 
arruinou ninguem 

Hontem, a t é  alta noite, tiill-nin dançado e feito b a r ~ ~ l h o  por 
cima do nosso quarto, de que resultou que nós, sem ternlos 
dormido nem almoçado, tivemos de continuar a nossa jornada 
assim mesmo porque ás  7 horas est:lvam todos ainda dormindo. 
A's 2 horas da  tarde, alcanqrimos n a  Rnndz~ri7zhn que deve 
estar a 6 leguas de Grnrnnzct. Dahi  contiiiuimcs no dia s e g ~ ~ i i i t e ,  
mas, como tamamos um atalho para Co,igo7zhns d c  C'nnfpo, 
separamo-nos da  bagageili que foi mandada para VILLA RICA- 

Antes de CONGONHAS DO CAMPO chegamos B egreja de  .Xosso 
Senhor de Mntozi~zhos, que dizem fazer milagres admiraveis e a 
quem todos os portugneees de  IIiilas trnzcm as suas promessas 
em productos tristissiinos. Diante da  entrada para esta egreja, 
que se acha num morro, estão os doze apostolos em tamanho 
natural. 

Logo em segnida alcançamos a margem do Bio Parahyba 
que passa perto de  Congonhas e que avistamos do outro lado. 
O rio é aqui  pequeno e a ngua tem unia côr amarella. o que 
fazia suppor que t inha chovido rio acima, mas esta côr llie vem 
das lavras de ouro, nas qunes enxergamos varios escravos occupa- 
dos n a  margeni do rio. 

Continuamos ao longo da margem do Parabyba, onde os 
montes de pedras lavadas (cascalho trcd.) e os morros trabalhados 



por toda a parte nos mostravam que aqui houve grande actividade 
n a  procura do ouro. Sómente As 5 horas da tarde cbe,gamos B 
fabrica de ferro que fica apenas a uma legua de  distancia de  
Congonhas. Esta fabrica fornece semanalmente 50 arrobas de  
ferro regular e foi organizada pelo Sr. W. voii Eschwege e dois 
outros allemães por conta de uma sociedade. 

B esistencia de ferro no Brasil é tão importante qiie não 
posso deixar de estender-me um pouco sobre isso. E m  Minas 
Geraes e, principblmente, na  Capitania de  S. Paulo h a  serras - . . 
inteiras e cadeias dtl montanhas de  h r i o  oligoghisto, magnetico 
e especular, de fcirma que o Brazil póde, não sóxente silpprir-se 
de todo o ferro de  que precisa,, como tambem, segundo o meu 
amigo Sr. voii Eschweoe fornecel-o a todas as  nações qii:indo no 

a .', 
velho miiiido as minas ja estiverem exgottadas. Hoje, porém, 
h a  pouca probabilidade de  poder o ferro ser um artigo de ex- 
portaçko brasileira e, apezar de não ter  faltado animação por 
parte do governo, a escolha dos meios não tem sido muito feliz. 
Assim, por exemplo, um estabelecimento em S. Paulo, para o 
qual se mandaram vir  operarios suecos e um director, com ex-  
traordirinrias despesas, acabou por causa de intrigas do director. 
Uma outra fahrica organizada pelo conhecido C a m a r ~ ,  em SERRO 
FRIO, teni feitgt poucos progressos em seis siiiios por ter  fal- 
tado a Cainara bons operarios. Por  isso a fabrica de Longonhas 
é agora a unicn e como 50 arrobas nâo são siifficierites os povos 
do norte da Europa terão ainda occasiào dr+ trocar o seu ferro 
pelo ouro brasileiro. Mas ha  tninbem muitas forjas onde o ferro 
é fuudido em briios pequenos. Si, porém, é exacto o que diz 
von Eschwepe, que foram os escravos que ensinaram os processos, 
não me fr:i possivel verificar. Uma das difficuldades da  miiiera- 
ç&o do ferro i10 Brasil consiste em que nos lopaves onde appa- 
rece o niinereo costuma n8o haver mattas Mas si ao contrario, 
Beyer affirma que as madeiras brasileiras não se  prestani para 
fazer carvão, elle engana-se, sómente é i i i ev i t~ve l  que entre tantas 
differentes madeiras usadas ao mesmo tempo, alguiiias hajam 
que  contribuem para que o firo brasileiro seja de  dureza tão 
desigual. Na  fabrica de Congonhas havia 50 escravos que  tra- 
balharam, sem que um só fosse casado. 

Depois de termos contiiiiiado a nossa viagem no dia seguinte 
durante cinco horas, chegamos de novo ,i estrada de VILLAS RICA 
sem termos sido atacados pelos negros fugidos, dos quaes, mais 
tarde, fiillarei detalhadamente. Ahi chegamos aos logires onde 
se  prociiravam topasios, sendo o mais afamado o Capão, cujo 
dono possúe as mais ricas minas desta gemma. Pbde-se asseverar 
que annualmente aqui  e na  visinhança de  VILLA RICA, siío 
achados para mais de 20.000 cruzados de topasio. O schisto 
chloritico, que os contêm é, em geral, totalmente decomposto, o 
que  muito facilita o trabalho, visto que costumam ser encontra- 
dos em nodulas de pedra, crystal de  rocha e areia branca fina 



onde estão irregularmente distribuidos. D e  ordinario acham-se 
topazio crystallizado ou em Tiedasos de quinas vivas. raras vezes 
ligados ao crystal de rocha. 0 s  topasioq commnn- tem todos os 
matizcls do amarello, raras vezes tem a cor do rubim e inaib raros 
ainda são o? veides. Perto das 2 horas, alc:~nçamos a fazenda 
Capno e como continuamos a viagem chegamos ás 7 horas da 
noite á VILLA RICA. 

A VILLA RICA, que hoje não merece mais esse nome, não 
imprecsiona bem. Por  cauLa de ser logar muito n>ontanl-toso, 
onde cada um edificavs o ~ ~ d r  quri ia ,  P este logar o mais irre- 

- gular  possivel. As edificaçõr~s são mal fritas, exceptn o [)ala- 
cio e algumas egiejas, que se distingoeni agradavelmente. Por  
toda a pzrte foram os rnorros explcrados e iminensas riquezas 
sahiram dlaqiii e ,  aiitigamente, deceito, inrreceu o logirr o no- 
m e  de VILLA RICA A 011era (tlieatro) começou outra vez a 
funccionar por impulso de Dom Man( e1 de Portugal e Castro, 
pcrém o edificio é peqiieno, os actores são mediocres e todos 
mulatos, porque os biancos desdenham este meio de vida. d n -  
tirarnente era prior ainda, poiqne não se admittiam actrizes 
em s c m a  e o actor, que um dia representava de galnn, no dia 
s e ~ u i n t e  representava de amante. EIojr, yoiPm. ajnntnu-se meia 
duzia de mulheres de  r i d a  alecre qne arbavstm ridiculo o cos- 
tume velho u que o vencei.an1. 

A permaneiicia em VILLA RICA t r m  muito de  dc~agiadave l  
para o rxtrangeirn. Nenhumn socinh11id:~de ;$Li se encontra e 
nenhum logdr talvez haj.i onde txistn mais n caluiiinia do que 
aqui. apezar dos seu3 10 000 habitantes. E' nrcessaiio conhe- 
cer  bem os costumes exteiiilreq da vida, da i e l i p i ã ~ ~ ,  etc., para 
viver  bem com a população. r\'$(, se pócle afastar da Villa sem 
se  estar bem armado por ciu-a drs nexros frigidos, que prati- 
cam os seus assaltos a t é  ao & é  da villa, e as minhas excursões 
botsnivas fiz sempre bem aimado. 

Tambem aqui  nota-se st grande falta de escolaa para ap- 
prender a ler e escrever e a moral, coristituirido isso uin dos 
importaritrs obstaculos ao progresso do Biazil. 

Quando, n a  edade madura. compreheiiderrnos que tima boa 
educaçào, nno só da intelligen+ia. mas tarrBbern do coiaqâo, é a 
unica que dá iln homem o seu v ~ r d a d e i r o  valor, a SUR completa 
felicidade e, qiiarido coilsideiarrrios qiie a virtude vale mais do 
que todos os tbe=oiiios do mundo, não adrnira qiie achemo-nos 
infinitamente mais felizes do que os habitantes destes montes 
e valles, cheios de ouro, mas obiicados, como estão, a deixar 
os seus filhos crescerem na  igr~orancia. 

Talvez nenhum locar, haja no mu!ido onde se extraia mais 
ouro do q u r  ao redor de VILLA RICA, porque quero dizer 
aos meus leitores alguma cousn em relação a eate metal, ainda 
que não esteja de accôrdo coin as idé as que já  se fizeram a 
respeito. A enorme massa de ouro, que até  hoje saiiiu da ca- 



pitania de Minas Geraes, póde, considerando tambem o que sa- 
h i n  por contrabando, com alquiiia certeza ser avaliado em 
40.003 arrobas (1), porém, seria muito inais ainda si, na  extrnvçiio, 
não ce tivesse deixado de  attcnder a todo e qualquer procrbso 
aperfeiçoado, contentando-se com o que h a  d e  mais primitivo 
e sem arte. 

Eni parto alguma empregou-se a t e  hoje machiilismos para 
economizar os braços ou auginentar a extiacção. Ganancia, f J -  
t a  de conhecimentos technicos e medo de despesas são os 1110- 

tivos destes proces.ios. Antigamento o terreno d ~ v i a  t e r  çido 
inais rico, visto que o quinto lixe El-Rei agora recebe C apenas 
de  20 arrobss, quando em 1753, com população menor, este 
quinto era de 118 arrobas. 

Qualido pela primeira vez em >finas Geiaes vi 09 rios tur- 
vados pelas lavras de  ouro, eii pharitasiava grandes estabeleci- 
mentos; enorme, porem, foi a minha surpreza quaiido aqui  e 
acoi i  iiiostrairtin-rne  do:^ negros nus, cujos instriiiiieritoi para 
esta importante operação con-istiarn em urna en-cndi, uma r a -  
rnella redonda de madeira e uns  ped:tçoq de  fl:~ne!ia A pri- 
meira servia para tirar a t e r w  do leito do rio dns barrancas, 
que, por meio da  gainella era  levada :i uinn especic. de calha, 
sobre a qual extendiam os pedaros de flwella, e ricstes o ouro 
se prende depois de tor sido tratado coiii a p a ,  qiit: leva corn- 
sigo a terra lavada. O ouro mais fino perde-se deste modo c, 
assim inesrno a cslheita diarin d c  um hoinein 6 de 24-10 r,"' (2) 
I I i l h a r e ~  de neqros livres e mulatos arranj t~m em ATiilns Gernes 
a sua subsistericia pela Iavra de onro iioi rios e coriegos. TYo 
centro da VILI>$ RLCA, 1x0 rio que a atravessa, vêm-çe rnuitoa 
occupados deste modo, porHrn o trabalho H ponoso, porque os 
operario3 têtn de  permanecer na agua  a t e  o joelho e est io  sem 
abrigo do só1 ou  da  chuva. 

O uníco modo pelo qual transparece u m  ponco de intelli- 
g-encia n a  extracção do ouro, C o segu:ilte: em differcntes 
alturas do morro, e parallelos entre  si nhrem-se regos comltridos, 
muitas vezes ern beiras d e  caminho. Nestes rego.. cortem as 
aguas da chuva e outras junto com as particiilas de  onro, a té  
os taliques collectores, depois de terem sido I~recipitndas sobre 
monticulos de terra rica em ouro. Antes, porem, de cheqar aos 
tanques collectores, passa a aqna  sobre iilna grnde que lxeiide as 
pedras, ao passo que a agua, com as fiiias particulas mineraes, 
entra  no3 tanques, onde as mais [ ~ e ~ a d n i  \-AO ao fiindo e a agua  
é conduzidx psra fora. O que ficou no fundo i. levado de novo 
em calhas. Eate methodo, que acabo de  descrever, é iiiuito 

e abaixa, em poucos annos, até m:~ncanhns altas ou 
innda a sua forma, sedimentando e aterrando, muitas vezes os 
lugares situados mais abaixo. 

(1) A arroba tem 15 kilos : 40.000 arrobas dAo 600 toneladas. 
,2) Provavelmente drachrnas. (Ar. do 7.) 



O ouro é encontrado em veeiros ou camadas, mas tambem 
em grandes extensões de rochas sodimentarias e em secliri~eritos 
dos rios. As cbvas feitas a procura do ouro, 1180 merecem o 
nome de minas e sómente mais tarde é possivel que a capitaiiia 
de Minas Geraes mereça o seli norne. 

Foi mais ou menos em 1692-95 que os paulistas, entrando 
em lfiiias para escravisar os selvagens, descobriram o ouro, de 
que resultou um progresso rspido da população mas tambem 
augmentou a necessidade de ter escravos, que nas coiidiçõrs do 
Brasil representavam papel importante. Perto de iim milhão 
destes infelizes foram de certo preciscs para extrahir aquellas 
40.000 arrobas mencionadas. 

A existencia do chamaclo gre's ~las t ico  (1) no Brazil pertence 
as muitas maravilhas deste interesiante paiz. Na capitania de 
Minas Geraes nrto são raras as rochas de grés e é alli que prin- 
cipalmente o tal giés apparece, apesar de ter sido encontrado 
tainbem em outros lugares. Ein VILLA RICA estiio estas rochas 
de grbs, assentadas sobre schisto chloritico e contêin veeiros 
ricos de quartzo aurifero. Ericontrnm-se camadas deste grés de 
todas as espessuras, e que acompanham as serras de leste a oeste 
com uma incliiiaçao de 50-7j0 para o sul. O seu cimento é 
chloritico e a causa da sua elasticidade consiste na  sua coinpo- 
s i q h  de lamellas soltas entre os grlio de areia. Esta elasti- 
cidade, porêm, n8o 6 sempre igiial em uma e mesma lage, como 
tive occnsião de verificar nas pedreiras de VII,LA RICA. Geral. 
mente são as camadas superiores aq mais elasticas, angiilentando 
essa qualidade em proporção á decoml~osiçtio. Alcançando, porêm, 
um certo g r i u  de decoml)osição, desagrega-se a pedra e torna-se 
areia fina e brilhante. Mas não é somente o a r  e os agentes 
atmosphericos que influem sobre a maior ou menor elasticidade 
do prés brasileiro, porque vi  nas pedreiras blocos grandes que 
em poiicos dias perdiam interamente esta elasticidade. 

CAPITULO I1 

VIAGEM DE VILLA RICA A O S  DISTRICTOS DIAJIANTINOS DOS RIOS 

ISDAIA E A B A E T ~  

A demora em VILLA RICA tornou-se-me especialmente des- 
a~ radave l ,  ainda mais porque os arredores s8o muito pobres de 
objectos de historia natural. Procurei, por isso, abreviar o mais 
posaivel a minha estada, de modo que a 2 de Setenibro pude 
sahir para o sertão de Abaeté em companhia do sr. von 
Eschwrge. O nosso camiiilio passava outra vez por Covc/o,zhas 
do Campo A tornnu-se agora iiin poncu ninis agradavel porque 
aqui e acoli já havia flores e o capim jri tinha recuperado o 

(1) E o itacolnmito. E. da 



seu  vigor pela chuva que acabava com a grande secca. P a r a  
obter melhores vantagens para o gado, costumam os portuguezes 
queimar o campo na  epocha da  secca. 

Vi l i as  ordens, que o meu companheiro t inha de dar  numa 
das 1,xvras de  ouro por elle organizada, nos fez demorar durante  
o dia 3, que  aproveitei para unra excursão naturalista rios arre- 
dores e que foi brm compensada pela acquisiçãq de várias 
plantas novas de  animaes, passaros e insectos havia, porêm, 
pouco, e sóinente codornas havih em quantidade, e dellas ma- 
támos muitas Na cor, parece-se com a nossa, inas é maior e 
os seus avos sBo pardos e brilhantes. E m  parte alguma achá- 
mos culturas neste dia, apeiias um pouco de couve, mandioca e 
milho era tiido que cultivavam. 

No dia 4 c~nt~inuárnos a 'viagem, que fizemos por cima d e  
uma montanha muito alta,  cuja cr8)sta era  de minerio de  ferro. 
Raras vezes hoje encontibmos aqui  e acoli uma habitação, 
porêrri, em mui t~ l s  lugares estavam fazendo ruças, qrreimaiido as  
arvores e derribando os arbusto.; como a secca este anno t inha 
durado niuitn em quasi todo 11 Ri.:izil, o fogo, em muitos lugares 
penetrou na  matta, devastando-a em iegiias inteiras. As ma- 
deiras brasileiras não ardem fac-iimente, o que 6 uma vantagem 
n a  1:ivonra b a r b a a  que tão preiiidicial deve ser para as  gara- 
ções futnras. Um terreno lavrado assim deve ser muito ftlrtil, 
porque o milho dá geialrnent.4 300 a 400 por u m ;  servrl, porém, 
apenas uin anno para depoii; descançar durante  5 a 10 annos, 
tornando-se então cnapudra, que torna a ser derrubada e qiiei- 
msda. A segunda collieita e a: seguintes jii não são mais tiio 
abundante como a primeira. ein roqa de matta virgem. A's 4 
horas, rn:iis ou menos, c h e q á i n o ~  a Grotte (Grotn?), uma fjizenda 
iniportaiite a 5 leguas de  Colzgo~~hns do C'anzpo e onde drlibe- 
r imos I )e r~~Oi ta r .  

A lios~)italidade dos b r a s i l r i r ~ s  salientava-se cada vez mais  
a o  passo penetravamos no interior e as  despesas diiniuuiam, 
dia  pur dia. Verifiquei então a verdade da plirase russa que 
cos povos civilizados são mrnos liospitaleiros do que os povos 
atrazados»- 

No dia segainte (5 de  Setembro) continuámos para a Ponte 
de Abnroreirss ( ? )  e por muito tempo nos acoinpanhou o ria,cho 
P a r a o p e b ~ ,  com as suas aguas turvas das lavras de  ouro. A região 
não  era  de  todo despovoada, nihs a maior parte dos habitantes 
estavam deformados por imrneiisos papos. Si os sabios teiitaram 
explicar esta molestia pelo uso de agua  ferrugiuoeit ou  gelada 
e si isso foi verificado com relação a alguns povos eu..opeus, 
com cevt,o viso de verdade, não o póde ser, porem, em relação. 
a o  BraxiI onde não lia montarihas de neves eternas, nem durante .  
u m  dia. O Sr. Gustxvo Beyer attribue est,a molestia ao cos- 
tume de carregar pesos n a  cabeça, porêm neste caso deviam. 
todos os escravos no Brazil t e r  papos, visto não coiihecerem outra .  



modo de carregar. E os brancos que nada carregam, donde 
terão elles estas excrescencias ? 

A fazenda Ponte de A1mo1-ei1.n~ está a 5 legues de Grotte 
(GrotaS), no coriego de Paiaopeba e nuin logar muito bonito. 
O nosso c:irninho, hontem e ar~telioritem, atravessava uina iuatta 
baixa, porêin hoje sahimos de novo no campo, onde encoiitiámos 
a rnesma vegetação que em C ' o ~ ~ g o n h ~ s .  A' uma hora alcaiiqamos 
a importante fazenda Yicus e de tarde 17arginhn. O logar é 
bonito e offerece uma vista alegre, embellezada por algumas 
casas de campo. Como não poderiam estar felizes estes habi- 
tantes  si elles scimente o sctuhessem! poiêm é em vão que a 
natureza lhes offerece os seus thesoiiros. Pela  preguiça tor- 
nam-se os brazileiros sobrios e s:~bem passar a te  com os meios 
os mais priniitivos, ou substituir pelo mais facil qualquer de  
suas ~ircessidades Assim é cc,m o pão, que todos podiam te r  
pela facilidade da cultura dcs ceieaes nestas regiões, mas que 
quasi nunca se encontra aprzar de nem haver ilecessidalie de  

~ c o i ~ s t r u i r  os fornos que, coirio já  mostrei, são constriiidos pelos 
cupins. Nem de  cc~rdas precisa esta gente, prirque os diversos 
cipós as fornecerii. Muitas das abelhas, que fabricani o mel de- 
licioso, nem ferrão têrn para qne o homem com mais facilidade 
possa utilisar-se desta produc<ão? 

N e ~ t e  logar l>ernoiriiinos em casa de uni mulato que tinha 
uma loja, chria de ociosos qiie ernljiegavani o seu ternr~o no jogo 
d e  caitits e a tocar viola, eniquanro cs escravos llies preparavam 
as ioças e o snstento. Uma grande desvaiitagem resulta, pois, 
d a  escravidão e seria para desejar que nunca fosse introduzida 
no Brazil. Os mulatos augmeritam cada dia e toino a liberdade 
de  exalar aqui  algumas observações a respeito. 

Pesssôas defeituosas e fracas são, as mais das vezes, falsas, 
desconfiadas e vingativas e mais properisas a vicios do que o 
homem bem conformado. A iazão disso esta, segundo os me- 
lhores pedagogistas, no facto de que  taen pessoas defeituosas, 
desde a sua primeira infancia, são o alvo daa zombarias e atb. 
d e  drsprezo e desta fórma quasi que impellidas a tornarem-se 
mBs, sem culpa propria. Por  isso devem os paes prestar attenção 
dobrada aos seus filhos que por infelicidade soffi-en~ de algum 
defeito. O que foi dito é apylicavel tambem aos mulat(1s. -f  

O vicio do orgulho razas vezes acompanha o verdadeiro 
merito, é antes companheiro do tolo, e no Brazil faz niiiitas 
victimas. Uma das causas é a cor. Sómente o branco julga-se 
superior. talvez pelo costume ridiculo de pintar-se o diabo de preto. 
Como entre nós se z o m h  do defeituoso, aqui  o mulato é o alvo 
das zombarias dos brancos, seus companheiros de  brinquedos. 
Odio e vingança são, pois, os sentimentos que desde a infancia 
l h e  são incutidos e como os brancos o tratam, t rata  elle os pretos, 
de onde resulta o desejo de  dominar que 6 caracteristico dos 
.nulatos. Aqui elle é servil, acolá, porêm torna-se tyranno e 



assim representa elle coiitinuamei~te o papél de cameleão, collo- 
çando-se moralmente abaixo do ileqro. E' verdade que  o mulato 
serve para tudo: Nas proviiicias é elle o comediante, porque o 
braiizo tem -;ergoiilin de o se r ;  elles são os intermediarios e m  
todas as orgias e são elles, firialnieiite, que se alugam aos co- 
vardes Irara assassinar o inimiqo. Bravura, sangue-frio e qrande 
capacidade distingaem os miilatos, mas, como estas qualidades 
não sso unidas á nioral, tornam-se perigosas para os outros. 
Tamhai~i  as mulatas são incluidas nesta apreciaqâo e devem lia- 
turalii~ei:te sel-o, visto qiie são tratadas como os seus irmãos. 

K a  maiihaii seguinte continiiámos o nosso caminho, que ora 
atravessava campos, ora inattas baixas. Os papudos diiriiriuiani 
cada vez niais e ás 3 horas chegAinos á Lngôn, que dista 3; 112 
legoas (ia Ponte t7e illinorez~-as. Daqui a té  S. Jodoicn (8. Joa- 
nicn?) tirihamos G legoas para andar no dia  seguiilte. I'or tçda 
a parte encoritravamos mattas em fogo e iium logar t iven~os de  
atravessar as  chamas. A iiocsa viagem de  hoje foi :L mesma 
que a de  liontein. I Iat tas  de arbustos, campo e casas destacadas 
e iniserareiç se alternavam. Em parte nenhuma encontrámos 
abundailcia de pasenros ou  de oiitios animaes. Chegiriios hoje 
a iim valle oilde vimos centena3 de montes de terra de cupins, 
variando de  6 a 12 pés do altura, porêm 6 preciso muita phan- 
tnsia pala confundir taes montes, mesmo de longe, com uma 
aldeia, como outros viajantes costiimaiii contar. 

S. Jonoicn (?) é uma fmenda  irnportznte, com egreja, e 
pertence a dois celibatarios que nos trataram regularmciite bem, 
apeaar cle terern a fama de grandes sovinas. O logar é muito 
bonito e curioso por seus muitos cegos. O nosso hospede não 
t inha nieiios de 10 escravos sem vista. Ein parte neiihuuia te- 
nho  eiicc,ritCado tantos cegos como no Brnzil, especialmeiite na  
capitania do Itio de Janeiro. 

Notnvel tamherii C :L riqueza em prata  que se encontra por 
toda a parte em Minas Geraes;  mesmo gente pobre tem geral- 
mente garfos e colheres deste metal. O costume de comer varios 
pratos com as miios e o habito do nxinca andar  sem faca, que é 
cominiiin em Minas, t a l v e ~  sejam a causa de  haver, em grral ,  
apenas colheres e garfos n a  mesa. E m  casas de brazileiros nobres, 
porkni, os convidados recebem tainbein Bcas. I Ia  ainda alguns 
costumes que o extrarigeiro nota i10 começo: iim é o de apre- 
sentar agila para lavar as mRos depois das refeições, e o outro é 
o de mandar no hospede uin escravo com uma bacia com agua  
queiitc para lavar os pés. O primeiro costnriie provem talvez 
do habito de  coiner com os dedos e o outro de  andar  a pé e 
descelço e são ronservados não obstiinte a abastança ter intro- 
duzido tanto a faca como o calçado. 

E' iiotavel que encontrasse tão poucos insectos lia minha 
viagem e acredito a causa ser  o modo de lavrar o terreno por 
mcio do fogo. E' ilatiiral que, onde, em grandes extensões, todo 



o capim e todas as  arvores ctc., são queimados, tambem as larvas 
e ovos de milhares de insectos fiquem destruidos. 

No dia 9, 6s 10 horas mais ou menos, continuamos o ca- 
minho para Pompeu, que dista dahi  umas 'i legoas ; a uma legoa. 
de S. Joãoicn (?) começa o que chamam sertão, todavia encon- 
tramos ainda algiimas habitações e o terreno não tinha mais 
a s p ~ c t o  de deserto do que aqiielle por o n d ~  j B  passavainos ha  dias, 
de maneira que àeata forma póde-se chamar o Brazil todo de 
sertão. Certos individuos possuem aqui  varias leguas quadradas 
de terras, de que elles mesmo tomaram posse, das que o governt) 
lhes concedeu. Porem nisto houve grandes abusos porque cada 
um se  esforçava para obter a maior porçào possivel, sem incom- 
modar-se com a falta de meios de  cultivar As terras todas. Mas 
como o goverilo tem estipillado que s i  o proprietario não ciilti- 
va r  as  terras dentro do praso de  3 annos, voltam ellas para a 
coroa, elles cultivam uni pouco de  milho ou soltam uma meia 
duzia de  bois para revalidar a posse. 

O sitio onde estavamos não era inuito saudavel, apezar de 
ser tão accideittndo conio aquelles que tinhamos deixado, mas 
em muitos valles havia graildes tanques com agna estagnada. 
chamaiu a estes tanques-lagoas. Nesta occasiâo estavam quasi 
seccos, mas iio tenipo das chuvas tornam-se importa~ites e são 
entgo, certamente, a causa das inaleitas que reinam naquella 
Pnora. 
-1 - -  

Nestas lagôos móra a cobra gigante que, segundo as  des- 
cripçties que me fizeram, paiece ser a Eon  constrictor, L.  
Dizem ter sido encontradas cobixs destas, que chamam Suczwizi, 
d2 inais de 43 pés de  compriniento. Costumam caçar estas cobras 
não sómente por causa da pelle, qne  curtem para empregar como 
cobertas impermeaveis pai:& canastras, alforges e mantas para 
cavallos, como tainbem -j?orqlie esta cobra devora as rezes que 
vêm beber no tanque. Este  monstro ilutre-se tanibem de  veados 
e outros ailiniac-s pequenos, 11or8n1, não achei um € 6  exemplo de 
que  cllla tivesse atacado gente, nem de que tivesse engolido 
um boi inteiro. 

K ~ s  marqens o nadando na lagoa encontramos muitas a r e s  
aqiiaticas e pernaltas, entre  as cluaes se distinguia especinlmeiifo 
o jnb~i r l l  (~?fycterin nmerita~za, L.) O modo pelo qual estes pas- 
sarns a r ra i~ jam a sua nutrição, consistiildo pela maior parte em 
peixes, merece ser contado. Numa das margens collocam-se os 
jn1)urtí.s em linha, uin ao pi. do out:o e assim niarc1i:iiu para 
dentro do tanque, deixando entre si  o espaço justo para ~ ~ o d e r e ~ n  
bater com as azas ;  desta forma alroroçarn os peixes que fogem 
para dealite, a t é  :I outra margem. onde chegam ao raso e são 
facilmente apanhados pelas aves. Além d e c t c ~  encontramos tamhrm 
it n n h z ~ n ~ n  (Pnrra),  gnrcns (Arddn), um pcrnalto (talvez o Sucó) 
(Podiceps), o uma especie d e  pato. Eiitre elles havia varias 
espeeies novas. Tambem varias especies enropéas l á  estavam, 



como, por expmplo : S'colnpnx nlédin (Meyeri), Tringn vnrinbilis 
e Tr ing í~  Gltn~eola, o qi:e naturalmente não esperavamos, por 
quanto até  eiitno bó t inha encont,rado no Brazil uma unica a.ve 
europka, a Ala7ccla prate~zsis, L. 

Por  ti1d:t a parte no cariiiiiho os tntks ou nrmn&illas t inham 
cavado biirncos r t~do~idos que era nocessario transpor com muita 
atteiiçuo e inais de vagar. Firialineiite apanháinos um destes 
siiigiilares aiiirnaes, que estava parado no caininho; era a espe- 
cie que Liiinkn driiomiiiou 711~ici?lctus, mas que iia realidade 
tem 10 ciiitas e que se  distingue dos ontros por náo se enrolar. 
Atei então pude recoiiheçer quatro especies. A carne destes ani- 
n!aes come-se e é, com esccpção do u12ici,r~ctus, de bom sabor. 
Ein geral se tiss:~ a carne sobre fogo e dentro da propria casca 
cori~ea.  qur  :tssini serve do panella. Os brazileiros chamam a 
este bicho de tnth. 

Si as rininerosas formigas do Brazil muitas vezes se tornam 
uma pr:ega. 11% aqui urna que os habitantes chamam l'aizaschura 
(tn?qjzirtr) e a que dei o iiorlie de Forniicn edtrbis, porque serve 
de alixiieuto A geiite. E m  Outubro estas forrnigas, que dese- 
nhei  jfig. 8), têrn azas e absiidonam então os forinigueiros velhos. 

Esta  é a él~oca enl que milhões são consuiiiidos pelo homem 
e pelos passaros. Torrani-se com gordura os gr(,ssos abdomens 
das feiric~aa, clieios d~ OVOS, que segniido a oyiniãu de todos é 
um verd:tdeiro prtisco. O thorax çoin o ctlbcça e azas, joga-se 
fóra. Cada urna das f3;rniigas f'erntlas é a fundadora de um no- 
vo formigueiro e na volta ericoiltramos por toda a parte estas 
formigas ucciipadar. em cavar buracus redondos no chão, para 
esco>lderem a sua yrogenitura. 

Talvez iieiiliiirn paiz do mundo conte um tão grande- nu- 
mero de esl~ecies de forliligas conio O Brnzil e ellas, de h a  rnni- 
to, teriam tuixado coiita de tudo, si  a natureza não tivesse posto 
limites a siia demasiada propagttçâo, creaiido outros aniiri:tcs que 
se nut,rern exclusivamente dtbllas ou que, a par  de outros ali- 
mentos, tambem as comem. Aos prinieiros pertencem, especial- 
mente, os lanium?uás, dos qnaes ha  tres especies rio Brazil 
fmyrmecophngn didnct.yln, m .  jubata  e m. tetrndactyla, Liiinéu). 
Estes são armados de grandes e fortes garras, principalmente 
nas pernas diaiiteiras, que llieç servem para abrir os formiguei- 
ros ;  o couro grosso e os pellos sedosos os livram das riiordedu- 
ras das forrnigas. Iiitroduzein a sua lingua comprida no fornii- 
gueiro e ,  recoi1irrido.a com uni inoviuiento rapido, engolem cada 
v i z  iriiihões destis insectos. Muitas vezes encontrei no esto- 
inago do v~?yrntecol~lzngn jubata ( T a i l ~ n ~ z d ~ ~ á  bandeira) uil.ia uni-  
ca refeiç2o de iiiais de uma libra de  formigas, de  onde se póde 
calciilar :L poiqào iniiriens:~ que estes aniiiiaes destroem aiiual- 
meiite. 11,~s tarribetn o ta tú (Dasypzts Lirinéu) e os muitos pica- 
páus,  juntos com outros passaros, auxiliain para impedir o gran- 
de  augniento das forrnigas. Muitas tribus dos iiidigenas comem a 



formiga mencionada e é provavttl que os portugiiezes apprendes- 
sem com elles. O naturalista se vê, muitas vrzes, roubado nos 
seus esforços de  colleccionar, pelas formigas, varias esprcies de  
Blattc~ (barata) e pela liuiiiid;*dr.. 

F'icámos em Pomper~ diirriiit,e os rlias 1 0  e 11 e fomns nlui- 
to  bem hosprdados, porém, ilo dia 1 2  aiiioa nos fizeram ficar 
para tomarinos parte riurna festa, para a qual mand(8u-se vir  
musica e comediantes de Pitnngui, :. 8 1egua.s dalli. A proprie- 
taria de Pompéu queria festejar a sua rrconciliaçâo com o seu 
filho, que t inha casado contra a vont::de della, e ao mesmo tem- 
po dar-lhe ur l~a prova de considrrar,ão. Seriamos entho pouco 
cortezes si não tivessenios satisfeito ao pedido de tod i~s  para 
ficarmos. O a'aaso contribui11 para ernbeilezar a festa, parque o 
fogo de uma queimada tinlia passado para os campos, de  modo 
que  ci noite todo o hoiizonte estava em chammas e offerecia um 
espectaculo deslumbrante. Quaii.io o vento mudava, affastava-se 
e vo1t;iva o fogo, mas, como as casas estavam todas isoladas. na- 
d a  tiiihamoa a receiar, sòmerite 50 eacravos tiveram ordem de 
i r  com agiin para a capella, onde o fogo podia chegar. E m  
todos os coraçòes reinava a alegria A sóuiente muito depois da 
meia noite separaram-se os convidados. 

Na manhã seguirite, seguimos viagem, depois de uma, des- 
pedida cordial. O modo de  daspedir-se terli entre  os brazileiros 
a l g u r a  cousa de particular ; tanto ao despedir-se, como no cum- 
primentar, os aniigos e conhecidos abraçam-se. A's 4 horas da 
t,arde chegámos ao rio S. FI-'iancisco. Estava raso, por c m s a  da 
prolongada secca, mas t inha mais ou menos 200 passos de Iar- 
gura. E' este o iinico rio de Minas Geraes que é navegavel por 
barcos maiores e canoas. apezar d e  que tambem aqui  a profun- 
didade desigual, especialmente abaixo da grande cachoeira Paulo 
Afonso, embaraça muito as  viagens. Este  arino as febres tinh:tin 
poul)ado os ribeirinhos, o que era um caso extraordinario A 
familia de pescadores, que dá passagem do rio no logar onde 
pernoitamos, contou com alegria que, este anuo, ningurm tinha 
tido a febre. Attribúe-se esta molestia a agua do rio e dos 
corregos durante o tempo das chuvas, ein que a febre reina. A 
força transmissora da febre do rio S. Francisco, dizem ser tão 
giaiide que basta lavar-se com a sua agua iiaquelle tempo para 
cair doetite. O meu ,companheiro de viagem, sr. vou Eschwege, 
acredita t e r  observado que, especialmente nos rios em cujos 
leitos existem schi3tos argilosos, as  febres sâo endemicas. Leva- 
se a bagagem comsigo n a  caiioa, para atravessar o rio, que é 
bastante correntoso ; os cavallns seguem nadando ao lado. 

Os morros tornam-se agora mais suaves e a vista divisava 
unicameute logares deshabitados . Sem a menor variação che- 
gámos á 1 hora depi,is do meio dia a uma miseravel cabana 
chamada Alage (a Lage),  que dista 5 legoas do rio S. Francisco. 
Pe la  maior parte são os habitantes do sertão, criminosos que  



fugiram clx justiqa e se localizaram aqui, ou  são desccizdentes 
de  criniiriosos. As suas habit:iqõe~, como as  suas terras, estão 
no estado mais nliseravel e milito poucos procuram tornar a \.ida 
mnis :igradavel pela diligencia e pelo trabalho. O milho é quasi 
o iiiiico geiiero que elles plantarn. Sssirn mesmo, vinj:~-se com 
tocln segurança n o  meio delles e os f i~r tos  s%o desconhecidos. 
Deram-nos para pernoitar uni grande gallinheiro, no qiial en- 
tr&n:os 110' não haver  outro logar ;  n::is, como era aberto por 
todoi os lados, sentimos frio i noite, apezar de estarmos erivol 
vidos nas nossas mantas. 

Ao saliir do sol s:ihinios nós tambern do galliiilieiro para 
coiitiou:lr o nosso cainiilho, que liqje tainbem, em nada variava, 
atU a f:txenda do coiiimaiidante de S~zdcrid. Poiicns cabanas mi- 
serciveis encontrimos hoje. Verifiquei tainbem, cada vez mais, 
conio 6 rrroizea a affirmação dos vi.jantes de que quanto iiiais 
longe de  pc,voado, maior i.. a qziaritidacle de  :liiimaes, Ilassaros, 
etc. Eu,  pelo nicilos, t ive occasi8o de obscrvar durante :LS nni- 
nhas vi:igei,s no Brazil que, quanto mais se affast8a dos lagares 
habitatios, mais diiniiiiiern tamberri os animnes e que, finalrneuic?, 
aquill-,s sertões deshabitados sso egualments des~irovidos de  
outros seres. 
E0 rnminho nada de especial aconteceu ; atravescLrnos u m  

deserto interminavel, que de vida mostrava apenas ayni e acolk 
um l;assarinho ou, alto no a r  por cima das iiossas cabeças, de  
vez orn quando, um ? L T Z L ~ &  solitario. A nntureza nRo poderia t e r  
crendo uiii animal rnais utii para os paizes qneiites do novo con- 
tinoiite, do quo este nrubú (V517tur n z r z ,  L. (1). Do:&do dt? nl- 
facto fiiii~sinio e peculiar ao gerioro, fareja a cnrniqa a leguas 
de  distaiicia, devorando-a com a maior gulodice, sem que a 
atnio~;t)liiei.a chegue a ficar infeçtada. 

Eh-it~e o rio S. Francisco e I?zdaid vi um i~paiihn-moscas, 
(1~10 dcçeiiliei por causa da forinn particular da  cauda do inaclio 
(fig. :i), e cuja clescripçlo segue : 

Idr~scicnpn alector iklilii. (figura 5). A iris 6 branca scig-ena- 
d a ;  os 11óssS"o pardos e O bico averi~ielhaclo ; a extreiriidade 
do bico 6 l~ re ta .  As narinas s%o abertas e o aiigulo bucca: inu- 
nido cic: 6 cordas duras. O al tc  da cabeça, a bargarita, as t:;cps, 
o poitc~, a barriga, n nuca e 11111a faixa larga de cada lado do 
peito e as cos:as sáo pretas. As az:is são pardas, aciiizentadas e 
todas a s  lwnilas reniigi:~, exceyto :L 2.a R a 3.a, orladas do brnnco 
no 1:ldo de fura, nias rião ntC n extremidade. As grandes pecnns 
exteriores szo pardo acizentadas e as  cortas pretas. As 12 pennas 
caud:irs s2o diz ultima cor, as 2 centraps tem o dobro do com- 
prinie,ncicj das duas i~imedintas ,  as exteriores s%o as mais curtas. 
Todzs sso pcrpendicularniente dobradas e dT~o, com effeita, ao 

(L) Hoje Cni'iinrtes foeiezis. (N. do T.) 



passaro um aspecto de gallo que, especialmente no voar, torna-se 
mais notavel porque a cauda iião esta entâo espalhada. 

A fernea. (figura 4.) A c6r da iris, do bico e dos pes 6 R 
mesma que no macho ; mas a forma da cauda e a cor do corpo 
são inteiramente differuntes. A cauda 6 horizontal como de cos- 
tume e não tem 12, mas sómente 10 penilas. As partes qiie no 
maclio sko de cor branca pura, s:io branco sujas na  fernea, exce- 
pto o nnus, que é amarello. As azas, as pennas exteriores o as 
caudaes têm a mesma cor que n o  macho, mas o resto, qiie no, 
macho 6 preto, é pardo lia femea. 

Este passaro é raro e apariha a sua comida do mesmo modo 
que as  outras ~ n u s c z c c ~ ~ n s .  

i7fegarhy7zcus sii72zlis Jfil~i (figura 6 ) O Rerntevi ( L a i ~ i u s  
Pitnizyua Sath) tem uina similliriilça extraordinaria c o ~ u  este 
passaro de  um genero novo, tantc, em tamanho como em con- 
cordnncia e distribuiçâo das cures. 

Este  novo passaro te111 o bico triangular, curvo desde a 
base. Poucas cerdas duras se achuiii por cima das ventas abertas 
e reciondns, outras se acham nos aiigulos dn bocca e são mais 
compridas. Os pés, em relação ao tamanho do ]>assaio, SBO fracos 
e o dedo exterior iim pouco ligado lia b , ~ s e  com o ~nedio. A lin- 
gua é fraiijada nas margens e laiiceladn na extremidade. A iris 
è cinzenta como os pés. A p r g a n t a  e iinia linha sobre os ollics 
que se iiiiein, s2o brancas. O peito, a barriga, o auus e as  pen- 
nas medias do alto da  cabeça siio claro-nmaiellas. i is faces e a 
parte de traz dos olhos são dt? cor pardo-escura. O alto da ca- 
beça é verde-azeitonado: das costas são mais claras. As azas e a 
c:iuda são azeitonadas e tanto as  penrias reimges coiile as  da 
cauda têm listras transversaes veriiielhas. 

O niiiho muito differente do do Laizius i'itaiigzcn; é feito 
d e  raniinhos, sem arte alguma e acha-se entre galhos. E m  geral 
contem dous filhotes. 

Nas ultimas noites deste inez de  Jiinho manifestou-se iim 
phenorneno altamente curioss ; segundo o testemunho de  todos as 
houve uma f i r i ~  camada de  gelo sobre todas as aguas estaqiiadas. 
Os peixes dos corregos e pequenos rios nadaram de manlian meio 
inortos na  superficie, levados pela correiiteza e sem forra para 
reeistil-a. Muitos dos viziilhos qiie tinham sal fiaerani apanhar 
por seus escravos 200 a 4 0 0  destes Feixes para salgai, outros os 
seccxram-nos ao ar,  mas todos virarri-se como num conto de  fadas 
~ r o v i d o s  de mantiiaentos que eram taiitomnis apreciados , quanto 
por causa da  secca, o milho, o feijão etc . ,  começavam a faltar. 
Caso igual não se t inha produzido em memoriado honiein e cada 
um procurava adivinhar a sua cansa; porèm todos erarn, iinnni- 
mes em declarar que de certo tiiiha sido o frio. Entretriiito, e 
todo o homem d e  estudos o sabe, niío podia ser o frio a causa 
directa, apezar de  ser difficil conhecer a verdadeira cansa. Pare- 
ce-me, todavia, que o seguinte 6 o mais provavel: penso qiie rias 



margens dos rios e dos corregos haviain plantas cujas folhas 
cahiam por causa do frio na agca e que estas plantas tem 
o poder de atordoar os peixes. Ibto torna-ke ainda mais plausivel 
pelas seguiiites razões : porque em primeiro logar coriheceii~ os 
os selvagens rililitas ~ l a n t a s  que t8rn essa propriedade e podiain 
ter sido estas, ou outras por elles desconhecidas: del#ois estavam 
os rios e os corregos cheios de folfias e os peixes não estavam 
inteirainriite niortos, apenas atordoados e, finalmente, os peixes 
dos rios riada t.in2iam soffrido, apezar de ter havido 
gelo tarr~brin nelles. mas, sendo a quantidade de agua muito 
maior, a [,ropriedade das platitas não era tão forte que chegasse 
a atordoal-os. Lastimo que riãct estivesse lá na occasião, pois 
talvez titesse agora certeza, quando apenas posso aventar hypo- 
thesos . 

Ficá!rios um dia em San t 'A~~nn ,  em casa do commandante 
que nos forneceu abundantes provisões de viagem. 

Sórrieiite no dia 17, ás 8 horas sahimos, chegando final- 
mente ao deserto, porque, em todo o caminho de 5 legaas, não 
encontrámos unia unica habita<;ão. Numa descida por entre al- 
tos barrancos os nossos aniinars davam signaes de medo e, lá 
mesrno, descobrirncs os rastos de uma grande onça. Estes ani- 
maes são muito frequentes neste logar. 

Na uolta e quasi nu rriesmo logar encnntráirios uma cascn- 
7:el (CYiotc~lus horridzcs, L.), cujo guizo tiiiha 7 annels. A co- 
bra tinha mais ou rnerios 4 pés de ct~mprimento e a grossura, 
onde o corpo era niais gro-so era de 4 poliegadas. Esta cobra, 
a mais veneriosa de todas, 8 extraoidiriaiiemente presuic;o$a, ra- 
zão porque nos foi facil matal-a. E' curioso que tarnbem aqui 
se affiriiie que pe,qiienos aniinaes como esqiiillos, ratos, sapos, 
etc., ficam ii~agitetizados pelo olhar desta cobra, perdem o mo- 
vimenio até, afinal, caliirera na sua bocca aberta. 

Considero graude exagero o que viajantes anteriores 110s 
contaram de cobras venenosas, de que o Brazil devia estar 
cheio, porque n5o as ha em tal quantidade, nem em tão grande 
numero de espkcies, como weralrneiite se acredita, e por cir- r cumstancias que nós, europeus, não conhecemos, são multo me- 
nos perigosas do que se diz. Contam-se 6 espécies de cobras 
venenosas iio Brazil, excepto a cobra coral (colzcber corimen, 
Lin.), que ern Minas Geraes é corisiderada uma das peiores. 
Além dn cascavel, temem-se como venenosas a urzctzi, a jararn- 
ca, a surucuczi e a cobra de duns cnbepas. A ultima tem o seu 
nome sem razão, poique não ha a menor similhança entre a 
sua cauda e n sua cabeça. Esta cobra, cujo desenho aqui dou 
-fig. '?)-vive dentro da terra ou na superficie, como provam 
as sahidas das suas moradas subterrarieas. Ella é lisa e hem 
escamas e tem mais ou menos 230-235 anrieis. Os olhos são 
pequenos e salientes, por baixo de unia pelle cornea e trans- 
parente. 



A pequena bocca, na qual não h a  vrstigios de dentes de 
veneno, deixa suppor que esta cobra não póde ser perigosa; 
entretanto. os portugueees e os selvagens concordam em que a 
sua  mordedura é muito venenosa e os ultimos a té  affirmam que 
é sempre rnorta,l; o.; primeiros, porém, perturbam a hixtoria na- 
tural  do Brazil tambem corn este reptil, dando-lhe duas ca- 
beças. 

Já Marcgraf menciona rs ta  cobra, e as suas observações, 
q u e  pela maior parte concordam com as minhas, são uina nova 
prova da grande exactidão deste incansavel investigador, a quem 
n historia natural do Rrazil tanto deve. 

As cobras venenosas são diffri-eilciadas das 1150 venenosas 
a o  primeiro golpe de vista: uriba cabeç:t curta? 1:trg.a e cha ta ;  
uma cauda curtiseima que dá ao corpo um aspecto grosseiro, 
especial, e a preguiça que caracteriza todas as cobras veneno- 
sas, são os signaeu das primeiras. Nunca são ellas que atacam e 
servem-se do sei1 veneno unicamente para matar os animaes que 
ellas comem. Estes são prinçipalriiente sapos, rans, ratos, sere- 
lepes, I I I ~ C ~ C O S ,  etc. Taiiibem nenhuma d:is cobras venenosas é 
temivel por seu tamanho ou sua força; as  grandes cobras do 
Braeil não são velleuoeas. Mas mesmo a mordedura das cobras 
venenosas não é sempre perigosa e, ás  vezes, não offerece 1x3- 
rigo algum, de que tenho varioe exrrnplos. Isso provém de que 
não têm veneno em abundancia e parece necessario um certo 
periodo para renovar o veneno 1)erdido ao morder. Admitte-se 
q u e  uma cobra venniiosa seja muito mais peçonhenta de ma- 
nhaii do que de tarde, porque tem acontecido por varias vezes 
e, tem-sc! disso miiitos exemplos, que pessoas mordidas á tarde 
por c ~ ~ b r a s  reconhecidanieiite venenosas nada soffreram, apezar 
d e  não usar de  remedio algum ou apenas, por simI)licidade re- 
ligig sa, se confiarem á uina imagrrn de santo que traziam ao 
pescoço. Em geral são estas cobras esr~ecialmrnte venenosas 
quando alguem chegar-lhes perto do ninho, que nem sempre 
s e  acha por baixo de folhas seccas, mas as  mais das vezes, por 
cima, porém, mesmo a h i  póde-se chegar berri perto sem ser inor- 
dido. Pisando-se-lhes ou tocando-se-lh~s de q i i ~ l q u e r  fbrina, 
moi.&rm quasi sempre. O melhor remedio a empregar neste 
caso é amarrar, logo acima do logar mordido, chupar a ferida e 
queimal-a; o chupar costuma ser suficiente. Os selvagens co- 
nhecem remedios infalliveis do reino vegetal, mas que não me 
communicaram. Segundo experiencias do conhecido Velloso, a 
mordedura da cobra mais venrnosu, a cascavel, mata unl cão em 
3 horas. E',  porém, niais raro ser se mordido por urna casca.cel do 
que  por outra cobra, porque os g u i ~ o s  costumarn avss;lr a tempo. 

A uma hora che,cámos ao rio Iridaii, cujo leito, a t é  a sua 
affluoncia com rio S. Francisco, forma pequeninas cachoeiras. 
Tambem aqui  passa-se o rio em canoa, mas pbde-se, quando a 
a g u a  está baixa, passar a cavallo, atravez de uma das proximas 



cachoeiras. Na  sua margem, iio chamado Quartel dos Pintores, 
moram dous soldados par:l guardareiri os diamarites que o rio 
contêm, mas que n8o são estrahidos,visto ser a estracqão no SERRO 
DO FRIO mais certa. Os diamantes silo um producto tão impor- 
tante  do Rrazil q u e  obrlga-me a ser u m  pouco rnais extenso.  

O logar mais importante para a extracção dos diamantes do 
Sei-1-0 do  Frio,  qiie, actualmeiltc, tarnbein 6 o unico logar unde 
são estrahidos, sob a administracão do cnnhecido mineralogista 
Carnara e por coiita do Go\lerno, que ah i  gasta aniiualinente 
300 iiiil c r u ~ a d o s  (mais ou  menos a niesnia somina em thaler), 
com um lucro de  100 por cento. K a  media póde-se adniittir  que  
o peso dos dtamantes  eãtrahidos por aiiiio seja de 250 Loth, (4265 
gr.), portiiii 11â0 6 conhecido quanto tem sido extrahido desde a 
descoberta em 1730, apesar do que o seu valor póde ser  cal- 
culado, inclusive o contrabando, ein 20-30 milhòes de cruza- 
dos. Mais ou menos 2.000 esrrnvos são occupados lia extracção 
dos diamantes do3 rios e corregos, que vem das roclins de grés. 
Antigamente erripregavani se niaioi numero de escravos, que por 
varias vezps chegou a 6.000; porkm, apezar disso, extraliem-se 
hoie diarnaiites ein valor egual  por causa dos inelhorninentos - 
introduzidos por Camnra e esp<cialiiiente j)ela applicacão de  
machinisnios de coaducção, não obutante serei11 as  rochas mais . . 
pobres e os braços em meiios quantidade. 

Os districtos diamentinos de I?~daiCi e Abaeté são niaiores 
que o de  Serro do Frio,  inas a estracq80 6 aqui  muito mais 
incerta porque encontrain-se arêas iiiteiramente isent,as, o que  
não ; coiitece em Xerrr) do  1f1rio, onde se conliece com seguran- 
ça que uma determinada quantidade de terra fornece uma quan- 
tidade deteriniiiada de  diamaiites . 

Os diamantes do Seri-o do  Frio são tambem muito mais 
bonitos de frirrna e de  agna, apezar de  que os de Ivzdaiá e d e  
A b a c t ~  se  distingiicm pelo tamanho,  O grande diamante que  
pertence n Portugal,  o maior conhecido, foi achado eni TVerra, 
qiie antes sc  chamava Abneté do  SILI. Afi serras do sertão de  
Abaeté e Iizdnin são pela maior parte de schiste argilloso e 
s8rnente nos cumes encontra SH grks. 

A coroa reservoum o direito cxcliisivo da  eãtraccão dos 
diamantes e inesrno os que  S ~ O  encontrados por acnso tem de  
ser entregues a ella. P a r a  impedir o contrabaizdo decretou-se 
cedo o confisco de  toda a fortuiia e o banimento para as  colo- 
iiias africanas pela infracçzo, e assim foram estabelecidos os 
muitos registros nas rnargeils dos rios e das estradas; porem, 
como 6 possivel achar oh.jectos tão peqiieiios como são os dia- 
mantes, mesmo pelos guardas mais praticas, quando a astucia 
empregada pelos contrabandistas e s t i  em relação directa com o 
tamanho do perigo que correu? 

X a  volta achámos em I ~ z d n i á  uni pescador com o seu filho, 
que, segundo o costume da terra, matavam os peixes coiii fle- 



chas. Ernpregam para isso um arco de 4 1'6s de cornpr'ime~~to e 
uma flecha feita de taquara, em cuja ertreiniclade !?:I i ~ n i  ferro 
redondo. Nesta ponta com ferro ha  tima cordiiiba que scrve para 
puxar o peixe em terra quaildo estiver enfraquecido pela perda 
de saiigiie. E' necessario ter a vista bein exercitada para eii- 
sergar o peixe naqiiella agua turva. Esta caçada é gernliiiente 
feita em caiiôa, que 6 guiada vagarosan~eiite por iiin ho~nerrr, col- 
locndo lia popa, smqila.iito o atirador, em pU lia. proa, espreita 
o peixe. Esta gente t i  muito destra neste exercicio e rarns ve- 
zes perde o tiro. A cnqada de hoje foi muito feliz porque apa- 
nharam urna graride porçâo de peixes, deste inodo, que os por- 
tiiguezes parecem ter apprcheiidido dos selvagens, rnas que não 
encontrei em nenhuma das tribus que visitei. E '  curioso que o 
ferro drt polita da flecha ú obtuso e que os pescadores affirmam 
que um ferro poiitudo ii%o reiletra. trio bem. 

De I~zdnici desdobrava se outra vez deante de nOs urn de- 
serto a perder de vista, ntb a uma choqa de palha, C, leguas 
distantn, que o Sr. von Esch~\-ego tinha inaiiclado çoiistruir no 
a m o  anterior e ao qii:tl deu o nome de Rancho do Jncú. 
O preparo do riosso alriloço que coiiçistiu crn um paliiiito, 1150 
levou innito tempo e, cedo, na manhzi seguinte, continntlrnos 
até TFrerra, a 4 leguas clnlli. Neste lugar, na m:rrgeai opposta 
do rio, esperava-nos outro raiiclio, iguxl ao do Jaczi r: onde 
pernoitámos. O nosso somno porem foi iiiterroinpido pelo barulho 
de um dos pretos qiie afirmava ter sido puxado pelo braqo por 
unia onça, mas, como i ~ à o  estava ferido, pareceu-me o caso 
pouco provavel. 

Ao amanhecer a viagem coiitiniiou, seiido hoje pela maior 
parte por matta deiisa, at6 que & uma liora chegamos z i  Real 
fnbvica de c7~umbo. Antes, porem, tinliamos de passar o Fulda, 
que OS yortiiguezeç, do mesmo modo que o TVerra, pelisavam 
ser iim bra.ço do Abaetk, dando.lhe o iioIne de Abncté do  
O meu companheiro rectificou este engano, dando a estes dois 
rios os nomes de dois rios de sua patria (Hessen), o; indepeii- 
dentes Fulda e Werra. EIa, por6i11, pouca similhaiiça entre 
aquelles dois rios allem%es e os seus chartis brasileiros, escepto 
talvep na largura, porque ao passo que as margeris daquelles 
são povoadas por milhares i e  Iio~neris diligentes, com suas lavou- 
ras de cereaes regadas pelas anuas traiiquillas do rio, s5o as 
aguas aqixi interrompidas por ceiiten:is de cacbofiiras baixas e 
as sixas mattas virgens niurgiilnes habitadas uilicarnente por 
animaes bravios. 

A Fabrico. de chumbo dista 80 legoas de Villa R i c a  e deve 
a sua existencia ás levas de gentes que subiram o corrego A 
procura de diamantes. Fazem agora uns 20 annos que se desco- 
briu o ininereo, porem ha só 3 annos que se lembraram disso 
e,  que os trabalhos começaram. O meu companheiro, sr. voii 
Eschwege, foi encarregado destes trabalhos e nomeado director 



do estabelecimento. Existe porem, uma porção de embaraços 
para o seu descobrimento e h a  toda probabilidade de  seraban- 
donado em breve. O logar onde se encoiitra o chumbo está n o  
meio do matto rodeado por todos os lados d e  morros e muito 
insalnhre, o que se observa logo pelo esterior pallido e doente 
da  gente.  Curioso é que todos aqui  morrem da mesma dcença, 
a hydropesia, que de 25 peqsôas matou 7 em 3 annns Com 
um numero de escravos tão pequeno, sem um unico administra- ' 

dor instruido e por causa  AS difficnldades de extração do chumbo, 
que se acha especialmente perto do campo, onde a agua impede 
a mineracão, 6 facil compreheiider que não tern sido muito o 
metal r~roduzido a t e ' agora.  

O'churnbo appare'ce aqui  em fórrna de  galena argentifera, 
mas encoiitram-se tambem terras ~ l u m b i f e r a s  de  côr vermelha. 
amarella e verde. 

A demora aqui não era  agradavel, mas conipens:idora para 
as  ininlias collecções. Até agora tinha atravessado um* região 
onde, antes de mim nenlium naturalista t inha pieado, e que todos 
os dias fornecia-me objectos ainda não descriptos. As minhas 
collecçõcs já eram conrideraveis e esl~ecialmente t ive occasião 
de fazer grandes colheitrs entomnlogicas, porque rio corrego, 
que passa perto da casa de morada, havia dous logares onde 
i~rimensos enxames de  borboletas se ajuntavam. Estes lagares 
estão mesnio a beira d'agua e 6 alli que  se l a m m  os trens de  
cosinlia. Borboletas, que ein váo se procuram apanhar  na  matte  
ou rio campo, assentam aqui, especi2 ao l a d o ,  de especie, e com 
deiicia v%o c h ~ p a n d o  a terra humida. As borboletas crepuscula- 
res suhstituern as diurnas e são pnr sua Tez seguidas pelas no- 
cturnas. Alas a humidade athinospherica 6 aqui t8o grande que, 
o que antes nunca acontece~a,  a te  os corpos das borboletas 
diurnas apodreciam, pelo que perdi mais da  metade dos meus 
insectos colIeccionados e, infelizmente, muitos exemplares que  
e u  não tinha, em dup1icat.l. 

Havia aqui em quantidades enormes varias expecies d e  
moscas rni<tucas (C,,r~ope), a qua-i n&o se poder supportal-as; 
especialnirrite as  pernas da gente eram alvo dos seus ataques. 
O I ~ I ~ P T U O  acontecia ana nossos animaes d e  carga, que q u i t a s  
vezes ccirviarn do pasto a casa como se quizessem procurar auxilio 
contra estes importunos insectos que aqui  são chamados mutucns. 

Muitas vtxzrs a natiirez:~ conduz o homern sem que  elle 
yerceha a sua omnipotencia e mais vezes ainda queixa-se elle 
dos effeitos della sem cogitar da  sua utlidade; aquelles enxames 
de mosquitos que atacam o homem nos logares baixos não existem- 
ou, pelo menos existem em milito monor queritidade rias regiões 
altas. Não s r ra  isso uma indicaçáo para procurar estes logares 
e f u ~ i r  dnquelles? 

No dia 11 de Outubro deixamos este triste logar e come- 
çámos a nossa volta. O Fulda e o Werra não t inham agora mais 



agua, de modo q a e  passámos este a cavallo. Pe i to  das 3 horas 
chegamos á Assumpgno, onde mora o soldado, giiaida dos dia- 
mantes no TVerra, com a sua fiimilia, no meio do  drserto. An- 
tigamente quando 50 a 100 aveiitureiros, hem armados, appare- 
ciani em procura de diamantes, os soldados perdiam, em iegra,  
a vida. . . . - -- - 

Tambem hoje fizemos urna caçada no rio,. que subimos cerca 
de  urna meia legoa em cauóa, a té  unia caclioeira. Todos os rios 
brazileiros são similliantes, por isso que são niiiito eticachoeira- 
dos e muito sinuosos, correndo por entre  altos barrancos cobertos 
de  matta virgen,. Estes altits barrancos, as cachoeiras e a pro- 
fudidade desigual, pódem servir de base para a hypothese dos 
scientistas modernos de que o Br~izil  e toda a America hâo de 
origem receiite. Porque aqui o tempo não tem sido sufticietite 
],ara perniittir aos rios alargarem as suas margens no terreno 
formado pelas terras levadas dos morros. nem igualareni a sua 
profundidade. Parece-me isso mais ajuizado do que  querer avaliar 
a idade de iim paiz pela sua civi1iaac;ão ou pela sua população (1). 
Estarão os negros, por acaso, mais altos do que os braeileirosi 

Faz-se em geral uma ideia e,rroriea a respeito da riqueza 
do Brazil em ariimaes, como j& 11or mais de iirria vez mencionei. 
Aqui, nas margens dos rios, devia ser o logar delles, porêm as 
suas densas mattas são desertas e quietas; raras vezes se ouve 
um soin.qut! se parece corri o rir humano:  Hahn! prc.duzido por 
um jacú (Penelope crisinta, L.), ou se v6 um m e r p l h h o  mudo 
precipitar-se n a  agua em g ~ a r i d e  distancia diante de nós. @ 
unico animal que aqui  apparece em quantidade 6 a capivara 
(Cavia capybara, L.). D e  dia porêin, são muito raras e sómente 
de noite é que se ouve a sua voz Aos nossos hospedes causa- 
vam grande prejuizo nas roças de milho maduro. 

O Werra é muito piscoso e nenliiim dos seus peixes é no- 
civo. Nas suas margens enconti-árnos f rrtgmeiltos das panellas 
de  barro doe indigenas, que se distinguem a primeira vista das 
dos portuguezes pela fineza de barro. Porêm os indigenas j á  
desapareceram desta região e nem na  ida nem n a  volta cncon- 
trei outros vestigios delles, apezar de náo ser provavel que na  
grailde extensão de 80 legoas, que percorremos, rião os houvesse. 

CAPITULO IIip 

VIAGEM A VARIAS TRIBUS DOS AUTOCHTONES DA CAPITANIA DE MINAS ' 
GEIIAES . DEMORA EXTRE ELLAS . - NARRAÇÃO DE SEUS USOS 

B COSTUMES. 

Apenas 5 d i ~ s  de viagem A leste de  VILLA RICA, j A  viveu 
varias tribus dos habitantes prixitivos do Brazil que, rechassados 

( 1 )  Thdorre des nouvelles ddcouzertes de physcque et de  chtmte pour  seroer de a u p  
plement a Ia théorae de8 elrer senstbles, ctc., dc %r. L'abbd, Paris, 1786. 
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de sua antiga habitaçno no littoral pelos portuguezes, parecem 
ter-se refugiado nas densas e iinpenetraveis mattas dahi e da 
Bahia, até poucas leguas da costa. 

Havia já muito que era ineii desejo observar estes selva- 
gens e para este fim deixei VILLA RICA, depois de uma perina- 
nencia de um mez, que enqiregiiei ein descobrir os mais impor- 
tantes obiectos da Historia Xatural. Parti no dia 22 de Dezenibro 
de 1814. 

O iiosso caminho passava logo abaixo da cidade de B ~ A I ~ I A N N A ,  
que é muito menor dó  que V I L ~ A  RICA, mas que é supei-ior a 
esta pela siia posição plana e suas ediiicnçòes. E' skde do bispado 
e distante de VILLA RICA apenas 'L leguas. 

Immediataniente depois do MARIAXSA, começa a subida da 
serra que se encherga de VILLA Rrca e cujo poiito culrniriaiite 
parece ser o Itncolomi. E,ta palatrn, na lingua dos indigenas que 
que antigamente aqui moravam, quer dizer o $lho da pedt-a. por- 
qne o ponto mais alto é constituido por tuna rocha. grande e 
outra. pequena. A subida era pessiina, 1120 obstante eat:tr o ca- 
minho em parte calçado. No lognr inais al:o tiilhanios uma 
vista extensa, porém pouco bclla, parecelido que n terra aqui ha 
pouco sahira do chios;  iiiilhnres de niorros e entre elles outros 
tantos valles profundos e estreitos geravam esta ideia. 

Logo em seguida encontráinos urna fazenda denominada 
Oz~rzces, situada do outro lado da montanha e a 2 legtras de 
~ ~ A R I A N ' ~ ~  0 caminho passava pela maior pzrte abeiiando 
mattas impenetraveis, escoiidrijo dos negros fugidos, como de- 
monstravam uma porção d2 cruzes & borda do caminho e que 
indicavam outros tantos aesassinatos. Ha aqui o costume de le- 
vantar uma cruz em cada loqar onde se encontra um cadaver, 
qualquer que seja a causa da sua morte, com o fiin de fazer os 
transeuntes completarem o numero dePadreNossos necess:irios para 
resgatar do purgatorio a alma de quem aqui morreu sem absolvi. 
ção. Geralmente o caminho estri encostado a uma matta lium Indo 
ao passo que o outro abeira um precipicio, tanto mais perigoso 
quanto as chuvas muitas vezes leravam a metade do caminho, 
ame~çando fazer em breve o mesmo ao estreito resto que fc8ra. 

De Ourives até Jlei lza~d,  uma fazenda importarite, ha  uma 
legua e o caminho é aqui muito melhor. Mas, sobre o rio que 
corre ao p6 da fazenda, ha uma ponte que deixa o viajante em 
duvida si não seria melhor arriscar a passagem pela agixa a 
nado do que cahir com a l~orite e tudo. Encontrámos neste logar 
uma hôa casa de pasto, onde, .porém, sabiam cobrar bem. 

Na manhã seguinte continuámos a viagem e o primeiro 
objecto que attrahiu a nossa attenção foi uma iiistallação ao pé 
do rio, onde o padre, em cuja casa pernoithmos, tirava ouro com 
uns 20 escravos. Toda esta região que hoje atravessámos era 
especialmente aurifera e em muitos logares encoiitrrimos pretos 
occupados em sua tiragem e de espaço em espaço se achavam 



bonitas e importantes fazendas. A uma dellas, denominada Sant'- 
A~zlzn, chegámos ao anoitecer e fomos muito bem recebidos. 

Do nosso amavel hospede e sua fainilia despedimo-nos cedo. 
Tambem hoje o caminho abeirava muitas e grandes fazendas. 
Lavras  de ouro, porém, nâo eilcoiitlárnos hoje. A's I horas, de- 
pois de  termos caminhado quatro Iegons, a t ra~-éz  de um:t região 
florestal, chegámos & aldeia de Salzt'A~zna dris Ferrcls, na barra do 
Bacalháii O rio ao pé deste lngar ébastante  largo, porém, como 
quasi  todos estes rior;, navegavel apeiias em certas extensões por 
causa das cachoeiras. 

Sa~zt'Annc. dos Ferros parece u m  antigo presidi0 contra os 
indigenas ; consta hoje de uns 40 fogos e o seu distriçto está 
calculado em 6 legoas por 4 legoas de largo. Não h a  mais 
d e  3000 habitantes. 

Na proximidade de  Sa7zt'A1z1za, do outro lado do iio, que é 
atravessado por uma parte, vagueiam indios da tiibu dos I'u-uris, 
mas parece que não são muito perigosos para os fazendeiros, 
porque contava-se como caso e~ t raord inar io  que havia 18 mezes 
que tinham morto 2 escravos ti flesadas. 0 s  portugiiezes, todavia, 
pareciam te r  medo destes indios e o nosso ho~pede ,  que era  ca- 
çador apaixonado, confessou que elle nnnca caqavano outro lado 
do rio. 

Os Iiabitantes de Scnt 'Anna tambem não mostravam grande 
amisade a estes pobres indio* porque, nunia das suas conversas, 
o commandante nos contou que o diiector dos indios já t inha 
amaiisado 500 P t ~ r i ~  e OS doiniciliados em logares determinados, 
fazerido-os acabar com todas hostilidades contra os portiiguezes 
e seus amigos ; mas accrescentoii, ccm lima risada diabolica, que 
se devia levar-lhes a variola para acabar com elles de uma só 
vez, porque a variola é a doeilça mais terrivel para essa gente, 
como mais tarde demonstrarei. 

No dia seguinte, cedo, continuamos a v i a p m  e depois de  
termos passados a grande ponte srbre o rio correntoso e mais 
algumas fazendas, estavamos completamente fechados por mattas 
d e  todos os lados, que apenas aqui  e aco l j  se achavam inter- 
rompidas por algiimas roças de milho e fazendas espaçadas. Si 
bem que  os P u r i s  de vez em quando se  achem tambeni nestas 
mattas, 6 especialmente numa outra floresta densissima, ,? cerca 
de  3 legoas de Sa~lt 'An?za, que elles costumam estar e que  por 
isso se chama a «matta dos P u r i s ~ .  Logo n a  entrada desta 
matta  duas cruzes, proxima uma da  ciutra, commemoram o assas- 
sinato de dois escravos que estavam colhendo algodao para os 
seus senhores. P o r  causa disso era  com visivel medo que  muitos 
dos nossos companheiro3 a h i  entrávain;  mas, felizmente, parece 
que os Pitris tem mais medo ainda dos portuquezes e suas armas 
do que estes o tem delles; e si os indios eílectivamente fossem 
o que se  diz, estas mlittas estariam ainda por muito tempo im- 
penetradas pelos invasores e ninguem as poderia atravessar ou 



então centenas de cruzes dariam testemuiiho das mortes havidas 
Destas moitas densas e escuras, os indios invisivbis facilmente 
atirariam as suas flechas sobre os viajantes, na certeza de não 
serem peisegiiidos, e nenhurria arma pOde aqui prestar auxilio 
efficae, como verificamos. O melhcr meio s&o cães amestrados 
a procuiar bugres e dar aviso do perigo proximo. Por isso re- 
presentam estes animaes um papel importante quando os por- 
tuguems vão á caça de gente, o que agora, yorêm, acontece 
apenas quando se trata de indios hostis, como por ex , os Ptcris. 
Mas os selvagens se vingam nos cães, que niatain sempre que 
os encontram, caso este que nos aconteceu hoje quando atraves- 
savarrios uma matta, morrendo flechado o cão do nosso caçador 
e isso bem ao p6 do doiio. 

Como hoje era dia santo, encontrámos muitos fazendeiros 
que, corn suas fainilias, iam á missa ou que já voltavam della. 
Esta gente nada tinha de attractivo e a sua apparencia doentia 
causava má impressão. 

A's 3 lioras chegámos a Santa Rifa, uma aldeia a 5 leguas 
de  Sant'Annn e a uma da matta dos Pz~ris. Ahi estavam todas 
as casas cheias de gente que tinham vindo assistir a festa, de 
modo que s6 havia o meio de dirigirmo-nos á casa do padre, na 
esperança de encontrar abrigo, porêm, isso não foi possivel. Ti-  
vemos, pois, de continuar o nosso caminho até uma fazenda a 
um quarto de legiia mais ndeante. Fomos muito bem recebidos, 
porem, não tivemos descanço por causa dos muitos eccravos que  
se tinham reunido iio terieiro da casa, onde daiiçaram a noite 
toda, com uma musica infernal e urna gritaiia insupportavel, tal 
qual LangsdorK o tinha descripto em Santa Catharina. 

A's 7 horas da manhan do dia seguinte sahimos dalli e de- 
pois de cerca de tres leguas cheganlos ao alto da Serra de S. 
Beralde (?), em frente da Sema d a  O q a ,  mais alta ainda. Am- 
bas limitam uma região baixa, cheia de morros, na qual está 
situado o Presidio, que alcançamos ás ties horas da tarde. Alli 
fomos hospedados na  casa do directoi geral dos indios, capltão 
Marlière, nascido em França. Este logar devia ser o ponto de 
onde fariamos as observações s o b ~ e  os iiidigenas brazileiros nee- 
tas paragens. Na entrada do valle vimos grandes extensões 
inteiramente cobertas pela Asclepias cu7.assauica (official da sala, 
mata-olho, cega-olho, falsa ipecacuanha). cujo cultivo é recom- 
meiidado pela pennugem sedosa que cobre as sementes. 

O Presidio de S .  João Baptista, conio todos os presidios, 
teve sua origem no estabelecimento de varios criminosos fugidos 
da justiça, que solicitaram do governo protecção contra os selva- 
gens. Dessa protecção, por mais fraca que seja, pois, raras vezes 
consta de mais de dois soldados, não teriam precisado, si elles, 
desde o conieço. não tivessem violado os mais comesinhos dos 
direitos humanos. Foram elles mesmos os primeiros conhecidos 
dos indios e foi o seu comportamento que lhes trouxe o odia 



dos  indigenas, que depois se estendeu a todos os brancos. Os 
piimeirns conquistadores do Biazil eram exactaniente eguaes aos 
fundadores dos presidios actiiaes e é a elles que  cabe a <.ulpa 
d a  infelicidade dos selvagens e nâo a todos os portuguezes. 

Na  viziiihança do presidio de X. Jono Baptls ta  vivem, rs- 
palhadas numa snperficie de 20 leguas quadradas, varias tribus 
d e  iridiqenas brazileiro.. A mais poderosa dellas é a dos corôa- 
dos que,  incluidas mulheres Q rrian<as, cheqa a 2.00 J indivi- 
duos ;  em seguida vêm (9s P ~ i r i s  que; como j á  fiei dito, contam 
500 individuos domiciliados em um só logar ; a tercrira tri- 
b u  é a dos Carojds, que b a  mais de 50  anilos estão em ielação 
amistosa com os portuguezes, tendo por isso perdido muito de  
suas particularidades. Não passam de  200, que moram nas mar- 
gens do rio Pomba, onde tem um8 egreja o11 capella. Com elles 
habitam 2 Parazbas e 1 Pacajú, cujas tribus ficavam nn barra 
d o  rio Pttrahyba. 

Por  mais numerosas que sejam as tribus brazileiras e por 
mai.: que deffiiain as suas lirtguas, acontece, todavia, que ha 
grande analogia e os meLmos fundamentos em todas elias, como 
mosirarei pela lista dos voc:~biilos, annexa. 

Todas estas tribus sãc nomades no seu estado livre e co- 
m o  nenhuma criação tem, nutrem se  de raça, de r a i ~ e s  e de  
fructas sglvesties. A caça e a occupação dos homens é a pes- 
ca  e a colheita das raizes e frutas pertencem as miilheres. Co- 
mo o clima é muito favoravel, o indio, sabio como é, poucos 
cuida2os tem pelo passadio e, totalrnente ignorante dos gozos 
e dãs vantagens da civilização, esta elle, por isso, tambem li- 
v re  das mil necessidades que ella acarreta. 

Ern consequencia da  absoluta igualdade no modo d e  
vida da; tribus indigenas no Brazil, que, segundo minha 
opiiiião, toclas tem a mesma origem, tambem pouca ou nenhu- 
ma  diffrrença La no exterior delles e apenas algumas tribus 
antropopbag.is se distinguem por artificio das outras pc.rqne n o  
lahio inferior e nas orelhas, que fiirani, collocam pedaços d e  
madeira qiie pendem até  sobrr o peito e sobre os hombros. 

Os iridigenas são geralmente de  estatura inédia e a sua 
côr  é pardo-amareliada (não cor de cobre como scA acredita); 
o s  cabellos são lisos e pretos e o olho, um pouco ohliquo, tam- 
bem é pardo ebcuro. O caracter principal é formado pelos 0 . ~ 0 ~  

zygornaticos salientes. As formas do seu corpo não sâo gra- 
ciosas porque o ventre é geralmente saliente, a cabeça grande 
e as pernas magras. São tidos por imberbes porque arrancam 
todos os prllos que apparecem n a  cara, nos genitaes e nos so- 
vacos, costume este que praticado de  geraçãli em geração aca- 
bou por foima1.0~ effectivamnrite imberbes, como provam aquel- 
les que foram educados pelos portnguezes sem a pratica d o  
referido c o ~ t u m e .  

O indigena bravo anda completamente nú. E m  algumas 



tribus os homeias costumam ainarrar o prepucio por fól-a da 
glande, allegando que isso impede a entrada doa insectos. 

As mulheres raras vezes teni mais de 4 filhos, o que é 
tanto rnai-; surpreheiiderite quanto as de origem eiiropéa ou 
hespanhola são geralmente muito proliferas no Brazil. Logo 
depois de nascida uma criança a mãe corre para a agua proxi- 
ma, rio ou riacllo para proceder A necessaria lavagem. A co- 
nhecida observação que o pae nest:~ occ:~siao se finge doente, e 
pernianecij deitado durante dias, achei aqui confirmada por 
varias testemunhas oculares. 

Entre todos os povos incnltos a mulher é sempre mais ou 
menos escrava; 6 elln que se occopa com trdos os trabalhos 
domesticas ; aqui 6 ella quem carrega :I caqa, que o marido 
maton, e o prodiicto da colheita das raizes e das fructas, mui- 
tas vszea até sobrecarregada, ao passo que o Iiomern, =ais forte, 
a ncornpaiilia apeiitis corn o arco, e algiimas flechas. Na ca- 
bana tem ella que preparar a comida, ir buscar lenha e agua 
e bern condescendente 6 o rnarido que se dignar de cuidar no 
fogo acceso no pC da rede onde se balanyn. 

Em geral tem-se o indigena brazileiro por falso, rnáo e 
traidor e como prova se affirrna que ellc sempre a~sassina de 
emboscada; p0ri.m ti50 se considera que esta pobre gente vive 
exclusivamente na matta. Alli sso os indios molestados pelo 
branco e a experiencia os ensinou a rerenl pendentes : razão 
porque elles ahi andam sempre cautelosos, usando de mil arti- 
ficios para se aproximarem do seu inimigo, que elles não con- 
vidam para uma lucta aberta, mas que matam com uma flexada 
certeira. E'-lhes, pork~n, mais facil matar assim os portuguezes 
do que os seus patricios, porque estes têm a mesma força e as 
mesmaas maneiras e muitas vezes estão igualmente.dispostos para 
a lucta.. 

Estavamos, pois, perto destes indigenas tão interessantes 
para o investigador e era natural manifestar-se em nós, o desejo 
de vlsital.os nas mattas, no meio proprio. 

Para este fim, o Sr. v011 Eschwege, o director dos iudios 
o valente sr. Marlikre, um soldado do presidi0 e eu, sahimos no 
dia 29 de Dezembro. A nossa intenção era visitar lima das 
proximas aldeias, si é que assin! se póde chamar umas 3 ou 4 
cabanas baixas, de palha. Todas estas aldeias estão colloc~das 
em inattas virgens e apesar de conterem raras vezes mais do 
que uma familia, comporta mais de 30 a 40 individuos, estão, 
as vezes horas de viagem distantes uma da outra. O accesso a 
ellas é por um trilho estreito por onde o pequeno indio facil- 
mente passa, mas onde nós por toda a parte enroscavamos as 
roupas. 

O caminho atravessava a matta virgem, por onde já t inha- 
mos penetrado umas 2 leguas sem perigo algum quando de 
repente encontrámos uns indios que voltavam da caça, com arcos 



e flechas de  diversas especies como armas. As mulheres qunsi 
succurnbiam debaixo do resiiltado da caça.da que se compunha 
de carne de  porco do matto, macacos e de papagaios vivos. 
A1Bm de um panno que cobria os orgRos zeiiitaes, nada mais 
vestiam estes indios cujo aspecto nada t inha de agradavel. 
D e  estatura abaixo da  média, os sens cabellos pendi:tm em 
estrigas das cabeças, Depois de ter corn~)rado dclles urn macaco, 
os sco~npaiihimos ate  ás .cabanas ; poiciii era  necossario deixar 
OS nossos animaes porque o caminho oii trilho ia se toroando 
tão e ~ t r e i t ~ o  que era com difriçuldade que nhs avançavamos, mas 
assini incsino e ra  muito comprido e t%o direito como si tivesse 
sido traçado A busrola. Os iiossos guias, que deviam estar 
caiiçados da caça, cailiinhavarri, comtbdo com tal facilidade que 
nos deixavam sempre para t r iz .  Fin:ilmente divis:imos, no meio 
da inatta, uma roça de  milhg e no meio della, varias cabanas 
de palha, baixas e em fcirma de barraca, que tistavam escondidas 
pelo milharal de  1 a 9 p6s de altura. Eram estas as habita- 
ções primitivas dos nossos guias. O espaço interior era  natu- 
ralmente acanhado, porêm havia 5 redes armadas. Deitados 
nellws e balançando-se, receberam-lios os indios conforine o seu 
costuiiie. I'oiico a pouco sahiram deisando-nos apenns o chefe 
da  casa qiie nos mostrou as cabanas cios seus filhos, situaclas na  
mesma roça do niilho. Todas erani co:istruidas da  mesixa ma- 
neira: uma vara alta firmada no châo f6rnia o centro e da 
parte superior della parti:iin outras varar obliquamente para o 
chãc e sobre as  quaes amarrava-se a palha formando assiiii um 
cone.  0 s  arcos, as  flechas e a1gui:s potes cle barro constituiam 
toda a iriobilia. Tiriliam, porOrn, muitos anirnaes domesticas, 
como cibes, pequenos porcos do matto, macacos, papagaios, pene- 
lopí: ci.istntn e cu7izn1zensi.s Li~l. (1). Alêm dos grosseiros tipitis 
das mulheres; encontrei varias bonitas cestinhas, cu.ja fòrina e 
tranqado t ioham uma simillança surprehendente cdm a dos 
indios da Polyncsia. 

Depois desta visita fui muitas vezes ti mesmn aldcin du- 
rante  as minhas escurs6es para collecionar objectos de  historia 
natural .  Urnas vezes fui s6 e outras vezes ein companhia de 
um menino d a  t.ribii Coropó, porêm ainda n%o me tinha arris- 
cado a pernoitar entre elles, a te  que, uma tarde, cliisiido voltava 
para o presidia, uma tremenda borrasca surprehendeii-me n a  
matta, perto da  cabana dos indios. Trovoadas e tempestades 
ccino aquellas são perigosas na  rnatta, especialineiite por causa 
das milhares de  arvores collossaes que o cyclone derruba, tanto 
por serem ji muito velhas como por estarem em geral inal 
enraizadas, segundo observações feitas sobre arvores brasileiras. 
Accresce que estes gigarites estão quasi sempre presos i s  ou- 
tras arvores por meio de  milhares de  cipós e ,  qiiando cahem, 



ceiitc! pelo culpado. Conseguindo isso, cessam as h ~ s t ~ i l i d a d e  e a 
amizade antiga reina de novo eritre elles. BIedo, o iridio não 
conhece, pelo mcnos não o iiiedo da guerra. e entre  elles ha  o 
proverhio de  que o hoinein foi creado para morrer na peleja 
e a mulher para dar liovos homciis. 

03. log+res Iiabitaclos estão sempre muito distantes um do 
outro, atí: a varias horas de marcha, e nunca SFLO inteiramente 
fisos, altezar de que os indios, i s  vezes, c~i l t ivam o milho. &fesmo 
onde isso 6 o c:iso, deixam ell<?s a s  snns cnbniiss para viajarem 
durante mezes em caçadas pelas inattas, uiiico logsr  que c:lIes 
amam. Eqsas viagens s8o muito periosas para, as riinlheres que  
tem de  carregar todo o mobiliar, redes, potes, etc. , acoilimodaiido 
tudo numa cesta sobre as  costas e presa por iini:t faclin de paniio 
quc  passa ao redor da testa, e mais os filhos l)equeilos e os 
ailimnes dornost.icoa. 

E' :L caça que llies fùrnece a alimcntnçiLo principal; menos 
importante, pelo a e n o s  nesta lognr, é a peqca. Nas caçadas pouco 
rendosas, nutrem-se elles de varias fruçtas do matto, fileendoatb 
provisão de  algumas e entre  estas está, ein 1:rimeiro lognr a 
«Sayiricaia» em cuja colheita serveiii-se dos cipó; para snbir 
nas  :i.rvorea que s5o muito altas. Uin costnnie bastante sirignlar 
e qiie, i:ti.çnsarncnte, h a  de contribuir para conservar-1lit.s uma 
certa soci:ibilid;lde, observei entre  os P ~ c ~ i s ,  que? acreditam ser 
prejudicial para o caçador a caqa que elle matou e por isso tem 
de  d;il-]:L nos outros. 

11s uriicns armas usadas lielos C;i~on,tío.s szo o zrco e as  íie- 
chas, como por qnasi todos os iiiilios brasileiros. No manejo 
destas possue,rn urna habilidade admirnvel e para alcançar este  
d e s i t l e r a ~ u ! ~ ~  prat,icain 5 a 6 iricisòcs l , ro f~~~zdas  no lado de deii- 
t,ro do :iiitc:braço esquerdo, porque assim, dizem, adqnirem mais 
firmeza, 116 armar o arco. Tem-se visto iiidios atiia.iem as suas 
flechas qiiosi que perpendicularmente e na qi18dada flecha acer- 
tar  em qualquer objecto determinado de  antemao. A 50 ptissos, 
raras vezes erram o alvo, ainda que seja pequeno e vi u m  me- 
nino flcchar uma fructn, ria dister~cia d e  30 passos e isso depois 
de  ter  esta20 ao meu serviço diirante varios mezes om que elle 
iluiica mnnejou o arco porque eu lhe t i zha  eiisiiiado o uso da  
espi i~garda.  As miiltieres s,?o em geral menos &extras e t e m  
arcos meuores. Quando um iridio é flechado e a flecha fica 
n a  ferida, como qiiasi sempre acontece, quebra el!e a ponta e 
t i ra  da ferida o cabo torcendo-o. 

Para pescar, os Co~oados empregam uina especie do lança, 
feita de  unia qualidade de  canna de  grossura de unia pollegada 
e cerca rie 9 pés de comprimento. Na extremidade amarram 
duas pontas farpadas de liiadeira de 8 pollegadas de compri- 
mento. Estn lança seguram debaixc da apua  e quando u m  pei- 
x e  se approxima, espetam-no com grande habilidade. A esta lan- 
ça de pescar chamam a t s c h e m ~ z ~ , .  



O uso do ferro ainda Ihes C poiico conhecido e todas as 
armas mericionadas, por teiiiiveis que sejam, siío feitas de  ma- 
deira. Parecem ignorar o envenenamento das flechas. 

Quando a noite surprehende os indios que aliciam cacando, 
suspendem as suas redes, que, corno as cordas dos arcos, são 
fabricadas de  embira, e nunca deixam de accender fogo, no 
que eriipregam  ari ias madeiras. O fogo produzem com uni pan- 
sinho de  madeira dura, de comoriniento e largura d-ii um dedo. 
Es te  phusinho fixam no cabo de uma fleclia, cuja ponta tiram. 
Collocam depois em cima de uma pedia nm outro pedaço de  
madeira, no qiial praticam um orificio c; neste assentam o páu- 
sinho que fixaram no cabo de flecha. Tomam entgo o pinsinho 
entre  as duas mãos abertas e conservniido a extreintclade no . 
orificio imprimem-lhe um movimento de rotacso rapida a té  que 
o p6 de madeira, que se forma pela fricção, se acrenda por al- 
guma fagulha produzida por este attrito rapido. Mas este pro- 
cesso empregarri sómente ein caso de necessidade porque 6 obri- 
gação das mullieres conduzirerri sempre uma braza. 

Os indios que costno;am estar em coiitacto com r s  brancos 
tem a colheita da ipec:tcuanha que os faz sahir para as msttas, 
e são iriuitos os portiigiiews que fazem bons ncgocios com o 
commercio desta drogf, proveniente das partes subterraneas oii 
raizes da «Cephaêlis zpecnczinl~f~n» hoje do geilero « Z/rrngoga». 
E m  cpochas certas reuneiii para este fim a maiorporqao possivel 
de  indios e atravessam corri elles a s  mattas. Nestas excursões 
levam sempre mantimentc*~ e especialmente aguardente, que van- 
tajljsaiiienti: veridem em troca das provisõe~ de i l~ecacuanha que 
os indios fazem, por um pequeno calice de aguardente - uma 
mercadoria cuja venda aos indios é proliibida-recebem, muitas 
vezes. 1/4 de libra da  valiosa raiz. Estava agora em flor esta 
interessante planta, razlto porqiie a desenhei e ajunto (Estampa 9). 

D e  religião n30 h a  $estigio entre  elles, pelo menos no que 
diz respeito a praticas externas. Não adoram Deus alguni bom, mas 
temem um genio mi i i  que elles se fignram existir n:i. trovoada, 
sem comtudo importarem-se mais com elle, Que, porém, entre  
elles exista uma vaga idéa a respeito da iinmortalidade da alma, 
como entre todos os povos na  sua iiifancia, 1150 h a  duvida, por- 
que deisam aos mortos as armns no tumiilo para, como dizem : 
ausar lá em cima». 

U1i1 enterro entre os Co~oarlos apresenta certas singularida- 
des. Primeiro quebrarri todos os ossos do cadaver e depois col- 
locam-no assim nos grandes potes de barro em qiie preparam a, 

sua bebida de  milho fermentado. Si foi u m  chefe de  fami- 
lia que morreu, enterram-no no meio da  cabana que elle 
habitava em vida e em seguida abandonam o logar. Voltando 
por acaso e durante as suas caçadas para o logar onde os seus 
mortos estão enterrados, testemunham a siia lembrança delles 
por altos gritos e lamentos. 



Com o mesmo silencio com que um Coroado abandona este 
mundo, faz elle tambem a sua entrada nel le;  nenhuma cerimo- 
nia ou festa reune os visinhos por occasião de um nasrimento 
e até os casnmentos s e  effectuam em silencio. O noivo leva 
comsiqo a noiva que comprou dos paes. Acontece, porém, mui- 
tas vezes, que a mulher deixa o marido depois de  poucas sema- 
nas, um costume que é tanto mais extranho por isso que em 
todos os outros casos é ella tratada como escrava. Es te  aban- 
dono do marido é tão frequente que se encontram muitas jo- 
vens indias que no espaço de um anno, e por simples capriçho, 
mudaram de marido 5 a 6 vezes. 

Taes costumes encontram-se de preferencia entro os Coroa- 
dos não baptizados, inas os baptizados conservam tambem muito 
os seus costumes e especialmente difficil é desacostumsl-os d a  
polygamia. O mesmo acontece com alguns outros costumes. 
No comeqo queriam que os portuguezes Ihes pagassem para re- 
sar na  e p e j a  aos domingos e como não havra vontade nem 
meios para satisfazer essa euigencia, os indios convertidos dei- 
xavam de fiequc~ntar a egreja no presidio. Tambein são muito 
acanhadas a5 idéas do christianismo ministradas aos indios e 
como exemplo p8de servir n ~egii i i i te  anedocta : Num passeio o 
sr. Narliére t inha levado um cãosinho. Es te  foi atacado por 
uma pc~rção de porcos famintos que o teriam matada se n Sr. 
Marlilre n%o tivesse acudido, mas já estava num estado lastimoso. 
Como era longe para voltar á casa, o sr. Marliére deixou o cão 
a iim Coroado para ser curado. D O I S  dias depois veio o indio e 
contou que o cachorrinho tinha morrido, «mas» accrescentou elle 
<como o cão era  de um amigo, enterrei-o e pua uma cruz n o  
t u m u l o ~ .  E, effectivamente, o indio t inha levado o cão a uma 
encriixilhada onde o enterrou e cnllocou uma cruz alta. 

Uma boa prova da sua reflexão, deram-me estes indios 
numa occasi80. Tinha-se ront ldo aos indios baptizados h a  pou- 
co a historia de E .  Manoel, não poupando as  narrações dos mi- 
lagreq. Ao mesmo tempo estava-se construindo uma egrejjn n o  
presidio e no dia da inauguracão da capella provisoria a imagem 
de S. BIanoel devia ser  alli  derositada. Curiosos por c o i i h ~ c e r  
o milagro<o Santo, muitos indios tinham chegado, mas, quando 
viram que a iinagem era  de madeira, voltaram t o d f ~ s  para a s  
suas niattas. Acreditavam que se fazia caçoada delles e diziam 
que o S , ~ n t o  era de páu e qixe PAU só era pá" e não tinlia ac- 
ção alguma. Es te  caso é uma prova de  que estes indios não 
conhecem a idolatria nem admittem a presença de entes siipe- 
riores nas imagrns mortas e que possuem bom penso. 

Pode-se tirar u m  selvagem brasileiro d e  suas mattxs e tra- 
tal-o do melhcr modo, que ~ l l e  sempre estimará, acima de tudo, 
poder voltar para os seus patricios. Esta observação tão conlie- 
cida, fiz e u  tambem quando trouxe para o Bio de Janeiro u m  
pequeno indio, que voluntariamente me acompanhava. Procurei 



fazer tudo para tornar-lhe a sua estada agradavel, não só por 
causa da confiança que elle tinha em mim, seguindo-me, como 
tambeni por ser um moço muito intelligente que h l l a ra  as lin- 
miias de 4 tribus differentos e era caçador habillissinio que po- 
? 
dia ser-me de grande utilidade nas minhas futuras excursões. 
Porkni, diveitimento algum o impedia de todrts os dias pedir ine 
que fixesse uma nova viagem, especialmente para os indios. Por 
uma casualidade, a estada no Rio tornou se ainda mais odiosa 
para o nioço desconfiado. Tinha pensado proporcionar lhe um 
grande prazer levando o ao theatro, mas felizniente, escolhi uma 
peça com muitas transforilinções. Nunca tinha visto o meu sel- 
vagem mais contente do que no começo da comedia; quando 
por&m, no segundo acto, houve uma fingida decapitação, muito 
bem representada, o meu joven indio levantou-se e fugiu ater- 
rosisado e poi nada pude obrigal-o a acompauhar me outra vez ao 
theatro. 

Unia prova ainda melhor de quanto é forte a sua saudade 
do lar e do modo de vida livre e bruto das mattas, foi-me for- 
necida pela historia de um padre na comniunidade do Rio da 
Pomba Este padre era Coroaclo nato que, em creança tinha 
vindo para o bispo em Marianna, que o educou no intuito de dar 
aos indios um padre da sua propria raqa, um pensamento qrie 
merece todo o appl:tuso. Effectivamente, o nosso Coroado, che- 
gou a ser padre e, condecorado com o habito de Christo, foi 
mandado para a communidade converter os seus patricius Du- 
rante muitos annos, cumpriu elle ahi o seu dever para grande 
satisfacção da egreja, quando, repentinamente, accordou-se nelle a 
vontade de mudar a sua vida de padre para a que elle tinha 
levado em creança. Despiu a sotaina, deixou o habito de Christo 
e tudo mais e fugiu em procura dos seus patiicios niis, entre os 
quaes começou a viver como e l l e ~ ,  ciiqou com varias mulheres 
e ate hoje ainda não se arrependeu da mudança. 

E' innegavel a grande perspicacia que os indios revelam no 
modo seguro com que curam as suas niolestias que, felizmente, 
não são muitas. Todos os seus remedios buscam no reino vege- 
tal e nós teriamos de apprender delles muitos segredos em pró1 
da humanidade, como ali& já devemos a elles o conhecimento 
de varias experiencias na medicina. Assim, por exemplo, o in- 
dio não tem medo das mordeduras de cobras venenosas porque 
conhece folhas que curam infallivelmente e, si o contacto com 
os portuçuezes trouxe-lhes o contagio venereo, elles o curam 
tambem com vegetaes, sem que virus algum lhes fique no corpo. 

Os Coroados empregam tambem a sangria e para isso utili- 
eam-se de um arco pequeno de umas 10 pollegadas de compri- 
mento e uma pequena flexa, cuja ponta é feita de uma lasca de 
vidro ou, em falta deste, de uma lasca de pedra que lapidam, 
a té  que sirva para o fim proposto. A um millimetro, mais ou 
menos, da ponta desta lasca, enrolam algodão para que não en- 



t re  mais do que deve. I-la indios extremaniente habeis neste ge- 
nero de sai igr ia~,  que podem por isso ser tidos comc os cirur- 
giões destas naqões. Mas parece que  não é sómeiite em caso de  
doença que os Co~oados se sangram porque o sr. l l a r l i 6 r ~  ob- 
servou urn dia que uma porçlo de mulheres e moça?, que esta- 
vam tomando banho num corregci, sujeitaram-se todas a esta 
operar,Ao e o ciiirgião nunca faltava de acertar a veia com a 
flechiiilia. Parece-me isso mais plau,ivel aiiidn pelo facto de o 
mesmo Coroado-ciruyiEo querer DOI. força stiiijirar-me a mim 
tambem, apesar de  que e u  conitcliitenierite lhe  declarava que e ra  
são e não precisava disso. 

Ein casos de constipaç&o, os Pz~ris  servem-se de um curativo 
que muito se a ~ s i m i l h a  aos banhos de vapor da  Russia. Uina 
moça que tinha-se coustip8do fortemente, fizeram transpirar do 
seguinte modo : do corrego p r o ~ i n i o  transportaram uina pedra 
que foi posta rio fogo atC ficar bem quente, depois fiwram a 
moça debruçar-se, com as mãos e os ptis no chão, por cima de 
pedra, iiins sem tocar nesta;  entao as mulheres cercavam-na e 
com a bocca cheia de  agiia despejavain ou cuspiam esta n a  pe- 
dra. Os vapores que assim se formavam pelo contacto da  agua  
com a pedra quente, efiectivameiite, provocavam unia traiispira- 
ção copiosa e no dia seguinte estava a moqa curada. 

Mas par mais feliees que os indios sejam no curar quasi 
todas as suas doenças, acham-se entretanto absolutamente inde- 
fesos deante de uma das epidemias iiitroduzidas-a variola. A 
culpa disso talvez se encontre no proprio modo de vida que le- 
vam. Accstiimados a banharem-se nos corregos ou rios proximos 
muitas vezes por dia e principalmente quando seiitem calor, 
correm logo para a agua a refrescarem-se. Deste costurrie 6 im- 
pos~ive l  tiial-os, apeznr de  que tantos j:i foram victiinaclos pela 
variola. Seduzidos pelo calor da febre, correm para a agua  fria 
do rio, onde permanecem durante horas, do que iesiilta recolher- 
se a erupyão e o pobre contagiado morre, victima de  siia im- 
prudencia. A simples noticia de que h a  variola n a  vieiiiliança 
é bastante para despovoar mattas immenEas. 

Nunca st: encontram indivíduos fracos ou  doentios entre os 
indios, o que se tentou explicar pela simplicidade no seu modo 
de viver. Póde issso mliito bem ser, mas fortemente contribue o 
costun~e que elles têm de  matar toda a creança recemnnscida 
com signnes de Coentia ou  que tiver qualquer defeito physico. 
Assim, h a  pouco, o sr .  Marliére impediu que um indio matasse 
o seu filho que nascera com dois dedos tortos, porque, dizia o 
pae, não prestaria para armar um arco. 

Os festejos são verdadeiras crgias e caem principalinente 
n o  tempo em que amadurece o milho. As mulheres assentam-se em 
circulo e mastigam com grande presteza o milho que depois d e  
bem triturado é cuspido dentro d e  um pote grande em pé n o  
meio dellas. Durante um a dois dias continúa esta inastigação 



a t é  que a qusntidade sufliciente esteja :,reparada. Neste milho 
mastigado H misturado com n saliva, põem ainda a p n  e clei- 
xam tudo fermentar, depois do qiie decantain o liquiiio qiie se 
parece com ccrveja fraca e coiileça a festaiiça. Pnia  aiigmento 
da  festa saccodeiii uma puranqa com pedrinhas dentro, produ- 
zindo assim uma musica, quasi egual  i dos I~nmfschadalos 
cujo instrumeilto consiste numa porção de bicos de alco en- 
fiados i i ima  corda. O instrumento das Co~oados chama-se gri- 
gine e a bebida oev~i. Nem sempre fabricam a sua bebida 
com milho, tambem a fazem com raizes, como os indios qiie não 
conhecem os portuguezes. Dizem que nestas bebedeiras ha  can- 
tos e daneas, inas nunca o pude verificar porque não 6 prudente 
estar presente nestas festas que quas: sempre ;icabain coiil ern- 
gas  e brigas. Xuma delias, ha bem pouco, foi morto iim portu- 
gz~ez, apesar de  ser cnsado com zinia india e ter  vivido 10 
annos entre  elles, sendo As instis das vezes o ciiimt? a causa das 
desavenças. 

As liiiguas que falani os Co~ocrdos e os Pui-is são tão pouco 
diffrrentes que só isso parece indicar uma origem conirnuin e ha  
eiitre elles a lenda de que, h a  muito tempo atras, fo i~navam 
unia só nação. Naqiiclle tempo duns fa~nilias ilnportantes sepa- 
raram-se com os seus fieis e coina(;arani a briga que perdura 
ainda hoje, ass i~na lada  por coristarites assassiiiatos. Notavel 6 

h* que  os Pzcris sao sempre os mais fortes do que os C O T O C ~ ~ O P ,  
apesar de serem da mesma origem. O arco de  iim P L L T ~ ,  ne-  
nliain Coro(rcZo póde armar. Sei30 os poucos annos de contacto 
com os brancos que lhes teriam dimiriiiiclo a força ou serti iiiex- 
acta  a lenda desta origem commum? 

Não obstante terem os Coroados, já por mais de 40 anilos, 
niantido relações amistosas com os por tuguez~s ,  1ln0 mostram, 
absolutamente, amizade por elles, pelo contrario, existr um odio 
iilveterado, como coilseqiiencia dos maus tratos qiie lhes foram 
infligidos pelos brancos. Por  todos os modos imaginaveis enga- 
naram sempre a estes pobres selvicolas e grande foi a irnpres- 
são produzida pela manobra ardilosa iiiventada em 1811 para 
c~vi l i za r  os Puris. Com promessa de  dar-lhes 'erranientas e 
armas, 2000 Pzcris foram attrahidos L Trilla Rica. Chegados 
eram logos agarrados e distribziidos entre  os portugueees para 
os quaes deviam trabalhar, naturalmente sem ser em qualidade 
de escravos, mas unicamente para tornarem-se cidadões presti- 
moaos. O plano era sem duvida bom e o meio empregado tal- 
vez tivesse sortido effeito, mas os autores do plano nRo conhe- 
ciam os seus pntricios e nl8m do mais commetteii-se o erro d e  
nno deixar os iiidios viverem em familia; marido c mulher, paes 
e filhos foram serarados e mandados a logares diversos. A con- 
seqiiencia foi que, mal tinham os Puvis  trabalhado uns 8 dias, 
logo todos os homens fugiram, tanto Qor causa das pancadas 
recebidas, como amo; a liberdade e saudades da  famialia. Fer -  



vendo de odio por terem sido obrigados a abandonar mulheres 
e filhos na mão de seus algozes, estavam estes poircos outra vez 
nas siias mattas, mattando todos os portuguezes que podiam e, 
entre elles, aqnelles que os enganaram a vir para Villn Bica.  

O Sr. &larlii,re, como era o seu dever, teve que reunir por 
tugueees e Coroc~d( s contra estes P ~ t ~ i s ,  apehar de confessar que 
julgava justa a vingauca dos Puris. Mas nesta occasião os por- 
tuguezei inostraram tão pouca coragem que afinal os Co.l*ondos 
tiveram de niarch:ir sós pala vingarem os brancos, porêrn ex- 
tremamente descontentes por causa da cobardia e falsidades re- 
veladas para com os Yzcris. 

Si, desde o começo, os portuquezes tivesse feito distincção 
entre ou indios e os escravos africanos. o Braeil teria tido um 
bom lucro, inas assim perdeu-se tudo, querendo tudo ganhar. 
Ainda hoje seria possivel tirar destes selvagriis mais partido do 
que se faz porque, especialmente como soldados, serviriam admi 
ravelmeilte, apenas com a condição de formarenl batalhões es- 
peeiaes e com as suas armas propias. Não se pode imaginar 
soldados mais ligeiro? ; corno um veado o indio desliza pela 
matta mais espessa e effectua marchas de 15 a 10 horas segui- 
~ R E  

Nas a deçconfianqa dosportuguezes contra o simples indi- 
gena data de sempre e quando este ultirno em consequeiicia 
dos maus tratos se vinga de vez em quando, a fama deste acto 
augmeiita-o e pinta o selvagem como um elite horrivel. Sómente 
aquelles portugiiezes que fugiam da justiça procuravam um asy- 
10 entre os indios e como elles. pela maior parte i ~ ã o  passavain 
de assassinos e de salteadores, que nao deixavam os seus vicios, 
formavam elles com os seus descendentes communidades horro- 
rosas onde haviam muitos que praticavam 3 e 4 nssnssinatos. 
Tambem os habitantes do presidi0 de H. Joho  Baptistn perten- 
ciam a esta classe si quando MarliBre foi nomeadc director dos 
indios e foi-lhe confiado o policiamento. Poucas semanas a poz 
a sua cliegada aconteceu o seguinte: Tres irmãos estavam em 
briga por causa da herança do pai ;  os d ( i s  mais moços estavam 
contra o mais velho, do qual exigiam a entrega de iim docu- 
mento, reciisado por elle. Um dia, e sem que tivesse precedido 
qualquer altercaçâo, o ira ão mais moço abra(ou o mais velho que, 
admirado por este facto, lhe perguntou o que isso segnificava, 
quando no mesmo instante o terceiro irmão o atravessou com 
uma faca, por de traz. E' de notar que um anno antes o assas- 
sinado matara um outro homem. 

Havia, pois ahi  taes monstros que chegam até a distribuir 
entre os indirm as roupas dos mortos de variola, causando assim 
a extincção completa de familias inteiras 

Pouco antes da minha chegada a Minas-Geraes deu-se um 
facto que em crueldade ede a tudo quanto conheço e cuja 
veracidade pode ser attes% a por meu companheiro de viagem, 



sr. Von Eschweze. Uma porção de soldados portuguezes, com- 
mandados por um capitão, t,iiiha sido mandada em procura de 
uns Rotucz~dos que, Iiavia gouco. tinham commettido algum 
excesm rio Rio Doce e a ordem era de  afii~eiital-os ou inatal- 
os. Miirchando com prudencia, encontraram logo o paradeiro 
destes antropophagos e cercaram-nos durante a noite Quando 
os indios viram-se surprehendidos, procuraram saiva,r-se. exten- 
deiido-se no chão, fingindo estar mortos e suspendendo a res- 
piração. Natiiralmente nilo lograram enganar  os seus persegui- 
dores, cujo cornrnandante foi a cada urn delles, baptizou-o e ern 
seguida rn*rgulhou-lhe a filca no coiaçáo D e  rnauhan os ven- 
cedores regressaram e pioxirno :{o logar da victoria encontraram-se 
com uma botu,cada que, com os seus dois filhinhos no ct.110, 
estava acocorada an pé do uma marmitn, sobre um fogo Irn- 
mediatamente foi ella imrnolada pelos crueis heróes, alcançada 
por uma bala. Aproximantlo-se a ella. já com os olhos velados 
pela morte, indicou ella a marmita que continha a carne de um 
macaco, deixando a triste entender que dessem de comer as crixn- 
cinlias. Sómente en t io  alguns senriirieiitos humanos 1)areciam 
accordar nos peitos destes he16es que deixaram as criancinhas 
viver. um beneficio que estl'u incliriado a attribiiir niais ao 
egoisrrio porque hn uma lei que assegura ao vencedor o direito 
por 10 ailnos sobre cada indio que prender em guer ra ,  

Por mais satisfactorio que s 4 a  para o philaiithropo o pen- 
samento de  civilizar os se1v:tgeiis que ainda existem. forçoso B 
convir que a sim realização esta iniiito distante. Urii motivo 
poderoso se acha no modo pelo qual os poi.tilguezes 1)rocedem 
para coni 03 indios, c,uja cirsconfiança nunca cessará e será 
egiialinente difficil para os portuguezes de  ai*,ostumarein-se a 
enxrrgar  no indio urn similhlinte seu e nâo uma especie de ani- 
mal .  

A civilização de  um povo não pode sei. obra de pessoas 
isoladas : toda a nação qne o circumda deve coiltribuir parttisso. 
Mas ayuelles que estão mais fn-oxiinos dos indios são exacta- 
mente a escoria do8 portuguezea, igualmente i,cnornntes e muito 
peiores que o proprio indio. A intenção de  Marliére é a me- 
lhor do mundo e elle faz tudo para que os Coroados olvidem 
as offensas recebidas e par:& evitar novas; porem eile preciza de 
muitos ariiios para ver furctificarein os seus esforços, H aconte- 
cerá talvez que depois delle virá outio que num momento des- 
truirá tudo isso que elle edificou com tanto trabalho e tanto 
amor.  

E' um ca.recteristico notavel dos indios mostrarem r? maxi- 
ma indifferrnça por tudo, mesmo por objectos que Ihrs sRo intei- 
ramente novos Este ti,:iço costunia ser raro entre  selvagens 
em geral, mas o indio brasileiro nada admira e parece n&o 
conhecer a alegria uern a dor. Podia se niostrar aos C%,-ondos 
o que quizesse, permeiieciam sempre impassiveis nas suas redes 



e, iufelizmeiite, é esta immobilidade dos sentimentos que consti- 
tua uni dos maiores obstaculos para a civilizaçlo. Um povo, 
tão pouco inclinado a transformar-se, não dá esperanças de 
ser ganho pola cultura. 

Jfilhares de exeinplos da historia deviam ter provado ao 
conquistador corso, ignorante do gexiio da nacão moscovita, que 
as suis promessas de acabar com a escravidão russa seriam ridi- 
ciilarisadas, ainda que não se queira I~nibrar da frequeneia com 
que elle mentia aos povos, o que finalmente lhe fez perder toda 
a siia magestade e poderio. Todas as tentativas dos portugiicees 
para ganhar os indigeoas brasileiros hão de fracassar por este 
mesino inotivo . 

Antes de terminar as niinhas observações sobre o selvagem 
brasileiro, seja-me permittido confessar que a hypothese da 
America ter sido povoada pelos povos asiaticos nho me parece 
philosophica. Si a Asia deu origem á humanidade, porque então 
a America 11ão teria feito o mesmo '? A pretendida similhança 
entre as raças americana e morigolica não sómente não 6 tão 
grande, como não se deve tambeni esquecer que não convem 
considerar tanto a influencia do modo de vida do homem para 
disso tirar partido em favor de uma hypothese arriccada. 

E, todaria, é essa influencia tão grande e sempre observa- 
d a  Não ser8 mais plausivel admittir que a Anerica produziu 
gente igual aos daquella parte da Asia, mórmente quando o modo 
de  vida e os costumes contribniram para tornar a similliança 
tão grailde. 

Coiitinúa, todavia, a opinião que houve emigraçzo da Asia 
para bmerica, porém nem por isso 8 necesssrio acreditar qye 
estes iinmigrantes encontraram desertos deshabitados porque nao 
ha  observaçzo do que a America seja mais povoada para n lado 
da Asia, nem que não esteja povoada por toda a parte. Onde 
sempre houve guerras entre as tribus, o povoainento não podia 
progredir. Além disso, vemos que aqnelles territorios, para o 
lado da Asia, tinham maior população e é alli que se encon- 
tram os primeiros vestigios da benefica agricultura. Gente in- 
teiramente diversa foi encontrada no Mexico pelos hespanhóes e 
os indigenas nas possessões russas na costn noroeste são poucos 
numerosos. 

O clima não deve por isso ser tão considerado como o modo 
de vida. 

E' uma asserção erronea que o Brazil tivesse sido mais po- 
puloso antes da vinda dos portuguezes. Si assim fosse, os indi- 
genas devem ter  sido expulssos. de uma grande parte do seu 
territorio para os districtos cobertos de floresta onde hoje vivem 
e diviam ser mais numerosos. Mas, segundo observações fidedi- 
gnas, não se pode contar mais de 150 individuos por Iegua qua- 
drada e não conheço alias um pai% com tal ~)opulação e cujos 
habitantes estivessem em tal inferioridade de cultura como cs 



selvagens no Brazil. Qnando um paiz é bem povoado, tem elle 
sempre uma civilização superior porque são as necessidades que 
obrigam os homens a inventar,inas onde aquelltts faltam, não se 
pode esperar de encontrar esta. 

Seria capaz de colher ainda mais observações sobre os indige- 
nas do Brasil, sobre Co~ondos, Yzrris e Coropós, si as circumstaiicia 
não tivessem obrigado a volta para o Rio de Janeiro, de forma 
que tive de sahir de VILLA RICA no inez de Janeiro. Antes, 
porém, tive a satisfação de receber do meu amigo &l,zrli+,ie pre- 
ciosas confirmtlções das minhas observações e do vocabulario, que 
foi assim augmentado. (Estampa 5 .) 

A iiaturesa deu a varios geiieros de passaros do continente 
novo, esporas nas azas para a sua defesn, poréni até hoje não 
conhecia nenhum Chnrndi.sczrs, razão porque o desenhei. A íris 
deste bello passaro é castanho escura; as palpebras averrnelliadas; 
o bico verde de azeitona escura; os p6s e as azas côr de tijollo: 
O alto da cabeça, por baixo do bico, a garganta, um annel ao 
redor da nuca, o ventre, o anus e as penas curtas da cauda são 
braiicas. Opescoço posterior, afrenteda cabeça, o peito e os grande 
remigios corn a ponta da cauda hranca, suo pretos. A cabeça por 
dentro do aiiiiel branco, as costas e as peiiilas que cobrem das 
azas são pardo escura ; as grandes peilnas da azas tem pontas 
brancas. Este passaro é raro nas margens dos rios do interior do 
Brazil. 

CAPITULO IV 

No capitulo precedente procurei dar uma descripçuo do pri- 
niitivo indigena, convem agora escrever uma noticia dos outros 
habitantes do Brazil. 

No Briizil encontram-se as raças mais ou menos puras ou 
misturadas uma com out1.a. Estes cruzamentos dão ao povo brazi- 
leiro uma diversidade extraordiliaria e i! aqui o logar onde as 
differançns de civilização e de côr são postas em coiitacto e por 
mais atfastadae que as divergeiicias das raças puras, sejam 
pode-se, todavia, distinguir tres raças pricipaes que são : 

la.-n raça proveniente do cruzamento entre a caucasica e 
a ethiopica, ou os snziiatos ; 

Za.-a proveniente do criizamento da caucasia com a ame- 
ricana, OU OS caboclos, e 

8".-o cruzamento dos snulntos com a raça ethiopica, que 
apezar de se approxirnar muito a esta ultima, traz, comtudo, o 
cunho da raça caiicasica. 



( I )  Maregraf-De Incolis Brasilice: 
Denifz~e ab misturam variarum nationunz, al ia quinque disteneta! hominum species 

reperiz~nlur:  nimérum qui ab Europaeis parentibus, palre atque matre, hic natus est,. 
appe1la:z~r Kozombo; 

qui nafus est e z  patre Europaso, et matre Brarilizna, nnminatur MameEzbco. 
natzr~ kec en utrisque parentibus nigritis, appellatur CRrOLo 
natus ex patre europaeo et matre zrtltiopissa, vocatur NULATO. 
%atus e patre brasilimse et matre athiopissa uocafur CURIBOCA. A CABOCLO., 



mulato julga-se melhor do que o caboclo, do que o cabl*a e o 
negro; o cabra, ppr sua vez, quer ser mais do que cabra e 
este, qi~ando nascido no Brasil, olha com desdem o africano re- 
cem-chegado. 

O portuguez, salvo algumas mudanças insignificantes, con- 
servou-se o mesmo no Brasil; prefere-se, porérri, e corri razão, 
o braeileiro. Este é vivo, mais emprehendedor e ern geral de 
espirito extremamente intelligente, que, porém, por falta de es- 
colas, não chega a ser devidamente cultivado. 

O corpo do braeileiro è bello, muito resistente e forte, e 
a sua cór muitas vezes não é tão trigueira como a do portu- 
guez. Os cabellos costumam ser pretos, mas, como em Minas 
Geraes, os louros não são raros. 0 s  olhos são castanhos e os 
traços physionomicc,~ iiitellig~ntes. Ainia que entre as mulhe- 
res não se encontrem bellrzas como no norte da Europa, não 
se yóde negar que as braeileiras se distingnem pela belleza da sua 
figura, do deu brilhante cabe110 preto, do seu olhar fogoso e 
pela sua grande v~vacidade. Anibos os sexos têm tendencia 
para a corpulencia, o que certamente provem do seu caracter 
indolente e amor i commodidade. 

O brazileiro não é tão desconfiado como o portuguez, é 
mais cordial e muito menos traiçoeiro ; é orgulhoso, mas ama- 
vel para com os extrangeiros, excepto quando julga encontrar 
um inimigo da sua nação. Por isso um allenião, um sueco ou 
um russo é geralmente melhor recebido do que um hespanhol, 
um inglez ou um francee. Excessivas são, porém, as promessas 
dos brazileiros e não se deve acreditar em tudo quanto dizem, 
mesmo depois de ter-lhes prestado algum serviço; pelo menos 
corre-se o risco de ser tido como pessoa sem maneiras. E' 
tambem mais por cortezia do que por boa vontade que o bra- 
zileiro offerece ao extrangeiro a sua casa e tudo quanto possue 
ou quando elle diz ser «Vosso criado, ou «estou ao Vosso ser- 
viço para tudo e para sempre». Esta cortezia excessiva torna- 
se até ridicula porque vê-se-o muitas vezes offerecer objectos 
que  nem lhe pertencem. 

No modo de viver e mesmo em religião o brazileiro é 
muito mais tolerante do que o portagnre; encontram-se, porém, 
relativamente ao ultimo ponto, especialmente nas villas e nos 
povoados do interior, muitas excepções. h h i  o extranpeiro faz 
bem em seguir os costumes do logar. A superstição torna isso 
muito necessario como tive de verificar um dia num povoado. 
Era por occasião da sahida de uma igreja onde eu tinha as- 
sistido a missa. Um patricio meu queria mostrar-me a sua 
amizade e ,  como de costume, espargir-me com agua benta. 
Infelizmente, pnrém, eu iião tinha coinprehendido a sua inten- 
ção, de modo que eu recuava bruscarneiite quando senti a agua 
fria no meu rosto ardendo. Como eu era o unico extrangeiro 
a o  logar, todos reparavam em mim e immediatrtmenta espalhou- 



se o boato de que eu, por causa do medo que tinha mostrado, 
estava possuido de um espirito maligno, a quem a agua benta 
horrorisava. O caso chegou a tal ponto que de tarde manda- 
ram-me iim padre para salvar a minha pobre alma, preferindo 
eu, pori'in, abandonar para sempre e de noite aquelle logar. 

A imaginação vivissiina do brazileiro leva-o muitas vezes 
no exaggero e é egualmente frequente que elle explique o 
que nilo conhece, por simples phantasia. Assim, 1). ex., lia 
uinn porção de passaros cuja voz elle acha parecida com a sua 
lingua, Isto é muito exagerado, apeear de haver alguma razão 
para i.so, porque existem effectivaiuente passaros que afalam» 
algmas palavras distinctas, de modo a parecer que a Providencia 
desde o começo destinou o portuguez para ser senhor do Brazil. 
Seja isso, poré~n como fôr, veridiro ou não, a verdade 6 que 
os seguintes passaros têm a habilidade de faIar palavras por- 
tuguezas : uma ave nocturna (caprirnuZ.qus) diz destinctamente, 
Jono corta p ú z ~ ;  uma pomba pequeiia, colutnb~: squarizosa (Mihi), 
canta no mais ermo da floresta, muitas vezes horas inteiras, u7tb 
só-fico ; o Berntevi (Lalzius Pitangua Lath.) grita o seu bew~-te-vi 
na  approximação de alguma pessoa; o Jacú  (Penelope cristata), 
fugindo, parece caçoar com o caçador que errou o tiro, -quando 
solta seu estridente ha-ha. Especialmente o Bemtezi, muitas ve- 
zes dava pacto i superstição, porque tem o costume de fazer 
ouvir o seu grito quando enxerga alguem, do quemuitas vezes 
elles se utilizavanl qiiaizdo procuravam escravos fugidos, sendo 
o facto interpretado como coma inteiramente sobrenatural. 

Dar regras geraes para usos e costumes ou observações sobre 
isto, emrarte alguma é mais difficil do que aqui, onde elles são 
mais diversos ainda do que as cores da população. Hs, porém, 
dous extremos na vida em que os homens peoco divergem entre 
si, os quaes são a alegria e a dor, as festas e o lncto. Entre as 
festas rnerece menção a daiisa brazileira a Batuca o (batuque). Os 
dansndores formam roda e ao compasso de uma guitarra (viola) 
move-se o dansador no centro, avança e bate com barriga a na 
barriga de outro na roda, de ordinario pessoa de outro sexo. No 
começo o uompasso da musica é lento, porem, pouco a pouco 
augmenta e o dansador do centro é substituido cada vez que dá 
uma embigada; e assim passam noites inteiras. Não se póJe 
imaginar uma dansa mais lasciva do que esta, razão tambem 
porque tem muitas inimigos, especialmente entre os padres. As- 
sim, p. ex., uni padre negou a absolvição a um seu parochiano, 
acabando desta fórma com a dansa, porém, com grande descon- 
tentamento de todos. Ainda ha pouco daneava-se o batuque em 
VILLA-RICA numa grande festa e na presença de muitas se- 
nhoras que applaudiam freneticamente. Iiaro é v8r outra dansa 
no campo, porém, nas cidades as dansas inglezas quasi que 
substituiram o batuque. 

O brazileiro é serio, e raro é vel-o alegre; de noite, porém 



ao som da guitarra, mo~t ram os homens o seu grande talento 
para a miisica e as mulineres para o canto. Raras vezes, porém, 
ajuntam-se os vizinhos e mesmo neste caso não se observa 
aquella cordialidade que tanto embelleza a nossa sociedade. 

Além dos trabalhos para a subsistencia, que nos brazileiroç 
abastados são effectuados exclusivamente pelos escravos, occu- 
pa-se o brazileiro especialmente com a ca& e poucos paizes ha 
onde existam tantos e tão apaixonados amadores della, como 
aqui. E' preciso observar o brazileiro para formar uma idéa ver- 
dadeira da sua resistencia i3 fadigas. Dias inteiros atravessa 
elle as delisas florestas das serras, onde, geralmente, a cada passo 
é necessario abrir caminho a facão e isto sem outro alimento 
mais do que um pouco de farinha e carne secca. 

Esta paixão pela caya é de algum modo util para o Brazil, 
porque resulta dahi excelleiltes atiradores, que na occasião em 
que o Brnzil precisar da sua mjlicia, ri qual todos os brazileiros 
perteiicern, terá delles o maior auxilio e utilidade. 

O brazileiro é sóbrio, mais ainda no beber do que no co- 
mer e, com effeito, talvez em nenhum outro paiz haja t&o pou- 
cos bebados como no Brazil. Outros vicios são, por isso, mais 
frequentes. 

0 s  trabalhos das mulheres, que pouco se preoccupam com 
os arranjos da casa, entregues ás elcravns, são de costura, bor- 
dados e a confecção de flores artificines e artefactos de casa. 
Em todos estes n~ostrarri não só bom gosto como muita habili- 
dade. Póde-se, muitas vezes, censural-as do pouco amor que re- 
velam pelos maridos ou filhos. Distinguem-se, porêm, pela gran- 
de feciindidade e raras vezes siiccumbem no parto, o que de 
certo depende do clima e do traje. O vestuario dellas 6 miiito 
preferivel ao das nossas mulheres, porque visa mais á commo- 
didade do que á fórma e, de facto, poucas brazileiras ha que 
conhecem o espartilho e menos ainda as que usa111 delle. 

Nas cidades o vestuario dos dous sexos 8 o europeu, po- 
rêm, sem tantas modificações como no nosso paiz, em coriseqiien- 
cia da moda. No campo o vestiiario é, ás vezes original : uni 
grande chapéu de feltro, as botas pardas afiveladas acima do 
joelho, com grandes espóras de prata, e o jaquetão curto dão 
ao mineiro abastado do campo uma certa importancia. 0 s  po- 
bres em Minas Geraes vão sempre descalços e, quando montam 
a cavallo, amarram as grandes espóras de ferro directamente 
nos pés. 

No campo as habitações são tão uniformes como o vestua- 
rio. As casas são pela maior parte de um só andar e com mui- 
tas portas, mas poucas janellas em relação, e quasi sempre sem 
vidraças. E' muito commum haver uma varanda aberta na fren- 
te  da casa, onde se tomam as refeições. Ha tambem varias de- 



pendeilcias para o fabrico do assucar e da anua-ardente, con- 
stniidas de tijolorl. Não é raro rncc:ntrar-se uma capella para a 
missa, princil,almeiite nas fazendas gaandes. OJ escravos moram 
em casinhas de barro, perto da casa da fazenda. 

Nc:s logares da ciipit,ariia de Minas Gera.6~ onde o terreno 
não é aurifern, ericontrani-se aqui e acolá os beneficos vestigios 
da agricultura, infelizmente num estado rudimeritar, porque nem 
ao meuos empregase o arado. A par da carencia de conheci- 
mentos, h:i falta tambem de braços activos. O resultado é por 
isso tambem muito pequeno, porque todos 03 productos são man- 
dados para a Capital e s viagem de 6 semanas absorve quasi 
todo o lucro da fertilidade da terra. Os principaes artigos que 
elles exp0rta.m para o Rio de Janeiro são o café, o assucar e o 
algod?lo. Milho, feijão e arroz não valem a pena plantar mais 
do que para o gasto. Si os rins de Minas Geraes fossem nnve- 
gaveis, a agricultura podia então florescer, o que as grandes ri- 
quezas que at6 agora se tirou da terra iião pudémm occasionar. 
O terreno do Brazil é geralmenie muito fértil e sbinente alwu- ? 
mas poucas baixadas arenosas á beira-mar fazem disso excepçao. 
As hortaliças, que em nosso paiz se colhem uma vez por alino, 
plantam-se e colhem-se aqui pelo menos 4 a 6 vezes, corno cou- 
ve, feijao, alface stc. Porêm, o seguinte prova mais ainda O 

quanto é fkrtil a terra deste paiz: o cafe, que hoje é um dos 
mais importantes artigos de exportação, era ainda importado ha 
43 annos. Sómente em 1773 o Vice-Rei de entiio recebeu 2 ar- 
vorezirihas que foram plantadas no Rio de Janeiro e estas fo- 
rarn a origem dos milhões de cafeeiros que constitiiem a maior 
parte das plantações daqui. 

A capitania de Minas Geraeu, por occtlsião do recenseanien- 
t30 em 1803, tinha uma população de 407.000 almas, das quaes 
516 são escravos. Havia eiitão uma cidade, MA~LIANNA, 13 villas 
e 66 f'reguezias, porêm, diiquelle tempo para cá não sómente a 
população aiigmentou, porque póde.se com toda a segurança 
adniittir que ella recebeu aiinnalmente mais de 4.000 escravos, 
como tambem fundou-se maior numero de fregiiezias. No recen- 
seamento acima não sâo incluidas as tribus dos indigenas que, 
calculando se pela área que habitam, certamente chegnm a uns 
10-15 mil individuos. O Brazil pertence aos paizes mais sau- 
dave,is da zona quente e Minas Geraes é talvez a mais saudavel 
do todas as capitanias, porque de facto encontram-~e aqui mui- 
tas pessoas com mais de cem annos. 

A criação de gado em Minas Gei-aes é tão favorecida pelo 
clima, e pelo terreno que não póde deixar de dar lucro em um 
e outro logar. Grandes manadas de gado seguem annualmente 
daqui para a capital e para outras provincias. Alem disso o 
queijo e principalmente o toucinho salgado A a carne de porco 
sao importantes objectos de negocio para Minas Geraes.. Car- 
neiros ha poucos, porque não se explora esta industia e muitas 



Tessoas coiisideram nociva a sua carue. Ha, porêm, muita cria- 
ção de cavallos e a raça é muito bonita. Onde agora pastam 
20 animaes, facilmente podiam-se ter mil. 

Como já mostrei são necessarios grandes melhoramentos na 
mineraçko, na agricul~ura e na industria pastoril, se ellas tive- 
rem de chegar ao desenvolvimeiito que têm na Europa. Isso, 
porêm, não obsta de admirar o grande progresso que tem feito, 
o Brazil, sendo tão vasto e tão pouco popull so. Não são, porêm, 
os indigenas que ajudavam nisso, são os milhões de escravos 
que elevaram o Brazil á altura em que está e eni que progride. 

CAPITULO V 

J á  na historia antiga encontram-se vestigios da escravidão 
e até a Europa inteira a possuia antigamente. Naquelles tem- 
pos idos, em que a força predominava, ninguem defendia o di- 
reito do homem. As guerras geravam a escravidão e o victorioso 
que não matava os seus prisiorieiros, julgava-se com o direito 
de fazer delle o que riitendesse. Maia tarde aconteceu até qua 
a escravidão era a causa da guerra, não que fossem os escravos 
que se revoltassem, mas no intuito de procurar niais escravos, 
como 3s romanos e outras nações que guerreavam os seus vizi- 
nhos por esse motivo. Assim fazem ainda hoje os negros na 
Africa e admitte-se que a maior parte dos escravos na costa 
dlAfrica sejam prisioneiros de guerra. Mas, alêm deste modo de 
adquirir escravos, ha outros pelos quries os guerreiros livres, no 
seu proprio paiz, se tornam ebcravos : 

1." por indemnização, em virtude de crimes ; 
2." por trahição, pelos proprius vizinhos, que os roubam e 

vendem, ou 
3." como ás vezes acontece, por haver paes que vendem os 

filhos, ou maridos que, por castigo, vendem as mulheres. 
Não é, pois, raro que os escravos recebidos em troca pelos 

portuguezes já tenham sido escravos de seus proprios patricios, 
em virtude de alguma das tres causas referidas. 

Não se póde, todavia, negar que a occasião de poder vender 
os seus patricios fosse um verdadeiro incentivo para isso, pois, 
é ate muito provavel que sómente depois de ter a cubiça dos 
europeus. logo após a descoberta da America, iniciado este tra- 
fico, o negro começou a i r  á caça de seus irmãos, o marido a 
vender a mulher e o pae o filho. Isto é contado por muitos 
ceiltos de escravos 

Para instigar os negros r. praticar isso, augmentaram-se- 
lhes as necessidades com obiectos que antes não conheciam e 
que não havia na terra delies ou lque  iião sabiam adquirir. 



Ensinou-se-llies o uso do ferro e seu valor sómente no intuito 
de  obter delles os amigos, miilheres e filhos. Nãa) eram, po- 
rém, sómente objectos uteis que se  davam para estragar estes 
ingenuos ; tanibem carregamentos inteiros de qiiinqiiilliarias fo- 
ram para a Africa com este fini. especialmente quando o mi- 
seravel traficante de  carne humana observou que por meio des- 
tas iilutilidadps podia augineiitar o seli lucro Pequenos espe- 
lhos e coraes falsos prodiiziain a ~ u a i o r  inipressão sobre esta 
gen te  simples ; hoje, porém, são especialmente espingardas, te- 
cidos grosseiros de algodao do Pilalabar e agua  ardente as mer- 
cadorias a troco por que d5o o .eu marfim e seus patricios. Nas 
guerras eiitre as diversas tribiis matam-se todos os prisionei- 
ros vellios,. porque os portuguezes iião os querem comprar. 

Os paizes de  onde vêm os escravos para o Brazil estão 
sitn:idos a 6 grhus de latitude norte e ao norte do Equador e 
são os seguintes: Mina, Cabinda, o reino d e  Angola, Novo Re- 
dondo e Eeiiguela. Tambem do Promoiltorio Verde levam-se 
escravos para o ParA. Raras vezes vêrn imgros das ilhas F e r -  
nando P6, I lha do P r i n c j p ~ ,  S. Thorrié, Anno Bom. e t c ,  visto 
ser o niiniero aqui insignificante e mal db paraas  proprias ilhas. 
Do lado opposto da Africa, de Xloçainbiqiie vêm, porém, cerca 
d e  3.000, anriiialmente. 

Segundo Mendes (1) o qual sigo em todos os outros pontos, 
quando estno de  accôrdo com as inforniaqões que colhi em outras 
partes, o neqro no seu paiz só traballia quando a necessidade o 
obriga >a i-so. Elle planta pouco rnilho e é a caça e a pesca 
que priiicipnlinente lhes fornecem o alimento. As relações do 
negro livre, no interior, com os portuquezes que habitam a costa 
são ~ ~ o r i c o  coiihecidas, mas parece qiir iieni sempre forain pacificas, 
visto teiem institnido alli, como no Brazil, presidios nos quaes 
os soldados devem velar pela segiirançti. da popiilação. E' para 
estes 1,residios que os negros trazem amarrados os escravos que 
quercin trocar e, alli  i., que os traficantes os recebem. Assim, 
vão de  um presidi0 para outro, a t6 que tenham o numero suffi- 
ciente para seguirem B costa. Ao mesmo tempo carregam-se os 
escravos com o marfim e a cêra que compraram dos seus patricios 
e tambem com as provisões dri bocca iiec~ssarias para a volta. 
J á  nesta viagem succumbem muito+ dos infelizes, por f ~ l t a  de 
cuidados e muitas vezes por falta de alimento, e apezar de que 
o lucro dos traficantes diminiie com isso, fica ainda bastante para 
enriquec~rem. Muitos escravos cht.gam doentes ao porto, onde 
passam de um para outro traficante, riias isto não melhora a sua 
sorte porque estes traficantes de carne humana são insensiveis 
pela miseria humana e só animados pela cubiqa. Os alimentos 

(1)  Luiz Antonio Mendes. Nas Nelemorias economicas da Academia das Sciencias' 
Lisbba 1812. Determinar com todos os seus symptomas as molestias agudas o chro- 
nioas etc. ,  eto. 



peiores e até já estragados, o pouco espaço em que s&o fechados 
durante a noite e o nenhum cuidado para com os doentes, são 
as ca~isa,s de que a metade dos pretos já aqui são libertados pela 
morte. Mendes admitte tambem que de 1 2  mil escravos que 
anniialmente chegam a Loaiida, muitas vezes apenas 6 ou 7 mil 
alcançam o Brasil. 

Apnz todos estes soffrimentos e depois de milhares delles 
terem succumbido pelas fadigas da viagem, chegam os escravos 
Íinalmeilte a ser entregues aos capitães dos navios, para serem 
embarcados para o Brazil. Mais infeliz ainda se torna a sorte 
do desventurado preto; para augmentar o lucro procura cada 
navio carregar a maior qnsntidade que caiba a bordo, de modo 
que um navio de 300 tons (150 toneladas) raras vezes leva menos 
de 700-800 destes infelizes. Por um motivo mais infame ainda 
o capitão providencia sempre no Brazil para ter inantimentos 
para a volta, por serem alli inais baratos; por isso estão esses 
mantimentos mais ou menos estragados, o que custa a vida a 
muitos escravos. Arrumados todos num espaço insufficiente, estão 
elles quasi sempre empilhados por baixo do tombadilho, cujas 
estreitas aberturas não Ihrs facultain a entrada do ar  ilem a 
sahida das emanações de taritas pessoas, que numa zona quente 
se tornam verdadeiramente pestiferas e mortaes. Os alimentos 
estragados contribuem por sua vez para que em poucos dias de 
viagem já se prodiizam mortes. Mais terrivel ainda se torna 
quando os ventos contrarios atrazarn a viagem e a falta d'agua 
começa. Um caso destes tristissimo, aconteceu ha anno e meio 
num barco que vinha de Angola, tornando iiecessario jogar fora 
tode a carga humana, que tinha morrido. O capitão ordenara 
ao contra-mestre de bordo que enchesse com agua doce todas as 
barricas trazidas do Brasil para conservarem-se estanques. Esta 
ordem, porêm, por negligencia n%o foi executada sinão em parte 
e s0mente 1 2  barricas ticham agua doce quando a viagem come- 
çou. Havia já dez dias que o barco se achava 110 mar, quando, 
ao abrir uma barrica, se verificou que esta continha agua salgada, 
mas já era tarde e apenas uma só barricn de agua doce ainda 
existia para uma viagem que devia levar varias semanas. Si as 
chuvas não tivessem salvado a vida do capitão e de alguns 
homens da tripolação, talvez esta triste historia nunca tivesse 
sido conhecida. 

Nestas viagens maritimas morrem milhares de escravos e 
podem-se considerar felizes aqnelles que chegam com vida ao 
Brazil, posto que .z morte talvez lhes seja antes um beneficio, 
porque os livra da miseria. 

Mas estes escravos ainda não são christãns e sómente depois 
de serem vendidoa no Brazil é que os seus novos senhores cos- 
tumam leval-os ao baptismo. Em Angola e Benguela, porêm, 
são elles baptisados antes de embarcarem. O processo é muito 
especial: ajuntam-se todos, muitas vezes em numero maior de 



cem, e o padre, os baptisa em niassa e com um só nome. Como 
o padre recebe pagamento por cada escravo póde-se imaginar 
que s ~ n d o  tantos os escravos que embarcam, os seyvidorrs da 
egreja têm nisto uma bôa renda. A bordo, por cccasião de tempes- 
tade ou outro perigo, o padre do navio baptisa todos que ainda 
não o foram, espargindo sobre todos, de uma vez,um pouco dagua, 

A chegada ao Brazil e especialmente o dia em que são 
vendidos e têm de acornpanliar o novo dono, são por muitos 
motivos o momento mais importante na vida dos eLcravos. 
O traficante braeileiio, porêrn, ji os trata iim pouco melhor 
porque a viagem e o imposto do governo tem quadruplicado o 
valor dos pretos, de modo que com a perda de uma vida perdem 
tambem uma boa quantia. Levam-se os escravos a casa do tra- 
ficante, para alli serem expostos como unia mercadoria qualquer. 

No Rio de Janeiro, a rua onde os escravos são vendidos 
chama-se Vallongo e offerece um espectaculo interessante ao 
extrailgeiio. Quasi todas as casas aqui têm nos baixos um compar- 
timento espaçoso onde em geral varias centenas de pessoas pódem 
ser alojadas e para ahi conduzem-se os escravos. Um lenço de 
cor ou urn pedaço de panno de lan que eqconde os organs que 
não devem ser vistos 6 todo o veatuario que possuem. Os ca- 
bellos eiicarapiiihados são cortados por causa da hygiene e, effe- 
ctivamente, um negro assim, níi e que com a curiosidade do 
macaco tudo observa, parece muito mais proximo ao orangotango 
do que o europeu e accredito que assim seja. (1) 

E' tima sensação especial a que se apodera de quem pela 
primeira vez visita uma casa destes traficantes de carne humaoa, 
e é pena que tão poucos alli entrem sem outros sentimentos 
mais do que aquelles com que se entra numa feira de gado. 
Para rebaixar ainda mais a humanidade marcam-se os escravos 
na Afrira quando são pagos os impostos da coroa. Esta marca 
6 feita com ferro quente sobre a pelle ; vi varias moças nas quaes 
tiveram a crueldade de pôr a marca no seio, ainda não formado 

Mas não são sómente estas marcas q l e  servem para os donos 
reconhecerem os seus escravos, porque ha tambem tatuagens, 
costume esse, que se acha introduzido entre todos os povos da 
terra. Desde o polo do norte até o do sul, desde o occidente 
até o oiieiite, encontram-se vestigios deste costume, que existe 
mesmo nas ilhas isoladas do Oceano Pacifico. Sendo tão vulgar 
este costume, são entretanto tão differentes as opiniões a re- 
speito da sua origem, que eu tambem quero expor o meu modo 
de pensar. 

O selvagem no estado p r i ~ i t i v o  não conhece leis nem re- 
gras para a siia vida além das que emanam do seu instincto 
de conservação e nisto procede como o animal porque falta-lhe 
a verdadeira razão. Começa por destruir o que encontra ao 

[ I )  Viagem de Thnmberg. 



redor de si e ,  não contente em ser o senhor da creação, ataca 
a fera mais bravia e a té  o st:u similhante. Assim começam as 
guerras e com ellas a ideia de valeiitia, talvez a primeira vir- 
tude que o selvagem aprecia; porque a coragem e a valentia 
protegem as suas habitações dos ataques dos inimigos e conti- 
nuam a matar  as féras e a guerrear os visinhos. Procurou-se 
coi~servar  a memoria dos feitos excepcioiiaes de bravura e o 
melhor meio consistia nas cicatrizes das feridas adquiridas na- 
quellas occasiões e era uma honra poder mostrar muitas, resul- 
tando d'ahi que aquelles que nenhuma ferida traziam da guer- 
r a  talvez se ferissem a si mesmos, o que parece demonstrado 
pelo facto de que os Nukahivos, depois de cada grande acção 
ou  feito, se deixam tatuar. (1) Com a ideia do direito da pro- 
priedade acontece com estes signaes de  honra o mesmo que com 
muitas commendas, porque o rico tem sempre occasi&o de as  
adquirir e tanto maia entre os selvagens onda riqueza e honra 
eram adquiridas pela bravura. Conieçaram a ter ideias espe- 
ciaes a respeito da forma das cicatrizes, de conformidade com o 
seritiirierito de belleza de  cada um alguns alcançaram a maior 
pel.feição em produzir taes cicatrizes pela tatuagem e fizeram 
disso uma especie de  officio pago. Quando mais tarde as  na- 
çfies, que antes viviam da caça e da guerra, se  torriavam srn 

agricultores, continuou-se a tatuagem como uma e s p ~ c i e  de  or- 
namentação do corpo, como iim signal de  distincqão. Essa 
ideix de distincção prevalecia tanto mais quanto o aiiginento 
da  civi l iea~ão e o cnidado pela propriedade, ameaçada pelas 
cruerras com os vieinliou, faziam a bravura ser ainda mais apre- 
a. 
ciada. Nrs te  ponto achax-se ainda milhões de  homens e en t re  
elles tambem os negros de Angola, Gabirida, Bengueia., etc. 
As ideias desta gente a res1)eito da  riqueza nãú estão, porém, 
inteiramente de accôrdo com as n0ssa.s e acham-se, de ordina- 
rio, iiriidas Bs ideias de  valentia e de bravura. Não é, por isso, 
talvez sem razâo que se a6rma serein pref'riveis os negros ta- 
tuados e afiançaram-me que quanto mais a pelle de iim negro 
for tat,uada, tanto mais alta tinha sido a sua posiçfio, e isto 
mesnio entre  os outros negros tatuados, seiido provavelmente 
uni chefe ou filho de  chefe de tribu que tinha sido capturado, 
com outros, e vendido aos portuguezes. 

i lnnualrnrnte entram no Rio de Jaiieiro 20.000 escravos, 
dos quaes 12.000 seguem para Bahia, 6.000 para o Pará e Ma- 
ranhâo e outros para o interior do paiz. 

Póde-se adn l i t~ i r  que a população brazileira augmeilta an- 
nualineiite de  40.000 escravos, mas destes escravos ~ntroduzidos 
tres quartas partes são Iiornens, porque empregam-se de prefe- 
rencia homens nas fazendas e por isso h a  delles maior procura. 

(1) CircnmnavegaçRo de Krnseustern. 



Tive disso notaveis provas durante a s  minlias viagens, encon- 
trando muitas vezes fazendas onde só haviam escravos masculi- 
nos. E m  geral a relação entre  os homens e inulhores escravos 
é de  4 para um e em iienhurn logar achei numero egnal d e  
ambos. Por  maior que seja o erro representado por este facto, 
a gaiiancia impede ainda que os escravos se casem. 

Sabe-se por experiencia qiie um esciavo nascido no Brazil 
fica mais caro do que o importado da Africa, razão porquo se  
impede por todos os modos que as escravas se  casem, principal- 
mente no littoral. No interior do paiz, onde os impostos reaes e 
outros fazem augment,ar muito o preço do ercravo, é mais raro 
eiicontrar escravas ~o l te i ras  . Tambein nisto a humanidade liicra- 
r ia  com a abclição do trafico dos escravos porque pela falta da  
importaçko ver-se-iam obrigados a augmentnr o seu numero pelo 
caiamen to. 

Ent re  GQ escravos iniportados ha, portanto, tres quartas 
partes mais homens e entre os 40.030, admittidos como impor- 
taçào annual, ha  penas 10.000 liomens e mulheres adultos ; todos 
os mais são crianças em diversas edades, muitas vezes a t e  nasci- 
das durante a viagem ; geralmente, porem, de 8-10 annoç. 
Acontece tambem haver  entre  elles nzulatos, filhos de paes bran- 
cos na  Africa. 

Sendo certo que os negros selvagens trocam os filhos por 
esping-mdas, machados, facas, etc., como n8o se  torna eiitão 
horroroso quando se pensa, que  h a  cliristáos tão desgraçados que 
vendem por algumas moeda3 o s  filhos que tem com as suas escra- 
vas e ,  todavia, este facto é tão vulgar, que  no Brazil e para 
vergonha da humanidade se reprodiiz diariamente. 

Os negros se  distinguem de  ordinario por grande belleza de  
fórmas. o que as vezes tanibem acontece com as negras. O si. 
Langsdorff, porem, seguodo a minha opinião, excede-se quando 
acredita ser facil encontrar entre  a s  negras a Veiius d e  Medici 
e teria certamente de perder muito tempo si elle a procurasse 
sem a cabeqa da Venus e da côr inimitavel da  mulher europea (1). 

As negras tem geralmente peitos flacidos e pendentes e 
sómeiite as moças muito novas os t61n d e  uma forma que satis- 
faz até  as  nossas ideias de  bellexa, e não é ao clima que  se  
pode attribuir isso mas bim ao vestuario solto qiie raras vezes 
sc compõe de inais do que uma camisa e uma saia. Nunca vi 
u m  s6 caso, coino contam os viajantes, de que as mãos ama- 
mentassem os filhos que traziam nas costas com o peito jogado 
i ~ o r  cima do hombro: porém muitas vezes v i  que, inesmo duraii- 
t e  o trabalho, a criança se enfiava por baixo do braço da  máe 
para mamar. 

Nem todos os infelizes que vêm da  Africa sabem resignar- 
se B sua sorte ; muitas existencias tristes acabam no suicidio e 

( I )  Viagem de Langsdorff. 



muitos definham pela nostalgia antes de chegarem As plagas 
brazileiras. Por isso, quando um navio conta de 50 on mais 
mortos, o que não 6 raro, póde-se admittir que iima terça parte 
foi victimada pelo extremado amor á patria. 

A rnulher se acostuma com mais facilidade & escravidão. 
Em todas as partes do mundo 6 ella mais ou  ineiios escrava e 
suspira debaixo do peso do trabalho. Assim o Kamtschada!~, o 
Turiguso, o Laponio e o selvagem norte-ainericaoo etc., dei- 
xam todo I> trabalho para a iiiulher e apenas consideram a caça 
como a sua obrigação. De volta da caqada, entregam-se elles 
ao repouso e não cuidam eni mais nada. Da mesma fórma pro- 
cede o selvagem brazileiro e o mesrno encontrairios nas tribus 
negras. NBo é extranhavel por isso qile as escravas trabalhei11 
com mais gosto e menos queixas e se .scostiirnem com mais fa- 
cilidade á escravidão, que já coniiecem de casa 

Nào ha  iliellior neni mais certo padrão para o conhecimento 
de um povo do que as suas festas. os seus divertimentos, Assim 
uma imica tourada nos faz conhecer num momento o hespanliol 
muito melhor do que unia estada de nleaes ilaqnelle paiz e 
uma corrida de cavallos ou uma briga de gallos nos revela o 
caracter typico do ing:ez Por isso, o negro selvagem, com a 
sua alegria barulhenta e o comico meneio do seu cor1)o. indica 
o verdadeiro grrin em que se acha na escala social, que, con- 
forme as nossas ideias de belleza, estii muito baiso, serido sin- 
gular que as danças dos negros sejam esactarnente o contrario 
dãs nossas, porque ao passo que nós procuramos mostrar o nosso 
corpo na luz mais fãvoravel e OS nossos professores de dansa 
se esforçam por dar aos seus discipulos uma posição esacta e 
elegante, os negros procuram dar ao seu corpo as mais estra- 
vagantes posições, contrariando do modo mais desnatiiral possi- 
vel o jogo de todos os seus muscnlos, e quanto mais elle o 
consegue maiores são os applausos que lhe são dispensados. 
Basta entrar numa das espaçosas salas de um traficante na Ca- 
pital, para ver uma porção de negros recem-chegados diverti- 
rem-se á moda do seu paiz, o que o traficante Ihes permitte, 
porque sabe que a falta de movimento e a nostalqia lhes di- 
minuem o infame lucro. Encontran~os ahi alguns ceritos de 
negros ruis e rapados, diversos tanto na edade como no sexo, 
que formavam uma grande roda, batendo palmas coni toda a 
força, acompanhadas com os pés e com um canto gritado e de 
3 notas apenas. 

Da roda saáe do repente um delles, pula para o centro 
onde gyra sobre si mesmo. moveiido o corpo em todas as dire- 
cções, parecendo destroricar todas as articiilaçóes, e aponta para 
um outro qualquer, que por siia vez pula para dentro, fazendo 
o mesmo que o anterior e assim, sem mudança nenhuma, con- 
tinuam até serem vencidos pelo cançaço. Esta dansa ás vezes 
dura horas, com grande descontentamelito dos vizinhos. 



Porêm, estes armazeris de  escravos se esvasiam muitas vezes 
em poucos dias, visto nunca haver falta de  compradores. O preço 
dos rrcemchegados é mais ou  menos constante ; pelo menos é 
pequena a differença entre  um menino de 1 0  annos e um ho- 
mem feito. Sómente as criancinhas pequenas são mais baratas. 

Paga-se geralmente por iirn negro 125 mo6das hespanholas, 
muitas vezes mais e raramente menos, e o sexo não faz grande 
differença. Póde-se admittir que o lncro do triificante é de 100 
por cent,o. tornando-se, porêm, iuuito maior se  h a  poiicos doentes 
entre  os desembarcados. E' raro isso, e muitas vezes 
os navios chegam com a quarta parte  da sua carga doente 
emquanto outros, que trazem comsigo O germen da molestsia 
succninbem poucos dias depois da chegada P o r  ter  experiencia 
disso, os traficantes procuram vender  a sua mercadoria o mais 
depressa possivel, de  onde vem provavelmente o costume de 
venderem os escravos a praso, maior ou menor, conforme o com- 
prador, o que parece vantajoso para ambas as  partes, mas que 
quasi sempre o 8 ~ómei i te  para os traficantes, que  vendem uni- 
camente os escravos ruins a prazo. U m  escravo comprado desta 
maneira 6 effectivameiite mais caro, porP,in tambem para o com- 
p~.ador tem isso a sua vantagem, especialmrntu no interior, 
onde 6 maisraro que os negros adoeçam logo e morram, porque 
a t é  chegar a h i  elles se acostjumar:im ao cliiiia ou os symptomas 
da  doriiça já se manifestaram. Não morrendo o escravo, a 
iiistitiliçiio do praso 15 vantajosa para o comprador porqiie em 
3 aiinos o trabalho do negro j A  pagou o gasto com a compra. 

As doenças destes recernchrgados são numerosas e parecem 
estar em relação com as f a d i p s  e miserias que soffreram e de 

consequ;~ncias. Muitos morrem de febres infecciosas, 
esyntheria, escorbuto, nostalgia etc., antes de chegarem ao %"" s30 

novo serihrir, mas tntnbem muitas vezes logo depois. A variola 
victirna tambem annualmente uma grande porçno destes infeli- 
zes, não obstante, porkm, ser vaccinados gratuitamente, para o 
que o governo maiiti5m  osto tos vaccinicos ein muitos loga,res. 
A iridi%e:et~ça, porêm, dos traficantes pela vida dos escravos é 
tão grande que nZo se utilizam destes postos ixteis e a té  aquel- 
les que  conduzem os escravos para o interior s iem da capital 
sem terem vaccinado um só preto. NRo se póde negar, todavia, 
que  a maior parte succnmbe por falta de cuidados e bens 
medicos. 

Proximo i rna Va.1long.o está  o cemiterio dos que escapam 
para sempre escravidão. E m  compaiiliia do meu amigo dr. 
Schaeffer, que chegou aqui  a bordo do navio russo Suva~ow, 
eni maio de  1814, em vJapem ao redor do mundo, visitei este 
triste logar. Na entrada daqurlle espaço, cercado por um muro 
d e  cerca de 5 0  braças em qliadra, estava aspentado iirn velho 
com vestes d e  padre, lendo um livro de rosas pelas almes dos 
infelizes que tinham sido arrancados da sua patria por homens 



desalmados, e a una 20 passos delle alguns pretos estavam 
occupados em cobrir de terra seus patricios mortos e, sem se 
darem ao trabalho de fazer uma cóva, jogam apenas um pouco 
de terra sobre o cadaver, passando em seguida a sepultar outro. 
No meio deste espaço havia um monte de terra da qual, aqui 
e acola, sabiam restos de cadaveres descobertos pelas chuvas 
que tinham carregado a teria e ainda havia muiti,s cadaveres 
no chao que não tinham sido enterrados. Niis, estavam apenas 
envoltos numa esteira, amarrada por cima da cabera e por baixo 
dos pés. Provavelmente procede se ao entrrramento apenas uma 
vez por semana e como os cadaveres facilmente se derompõem, 
o mau cheiro é insupportavel. Finalmente chegou-se a melhor 
comprehensão, queimando de vez em quando um monte de rada- 
veres sem;-decompostos. 

Os sobreviventes chegam afinal ao seu novo dono, que os 
comprou, baptisaudo -os e dando-lhes rou13as. Começa então o 
segundo periodo da vida dos escravos. Não é raro, porêm, que 
as suas condições não melhorem, mas em geral n8o é mau o 
tratamento delles e o trabalho muito merios duro do que se 
costuma contar. O mais feliz é aquelle que e destinado ao 
serviço domestico, sendo o trabalho da fazenda de canna e das 
minas o mais penoso. As relações entre os donos e os escravos 
são reguladas por lei e o escravo criminoso é julgado pelas leis 
do paiz. Por faltas pcquenaç, o proprio dono pune o escravo, 
mas deste poder abusam muitos, sendo muitas vezes o motivo 
de vinganças ou de fuga por parte dos escravos. Não é +aro o 
escravo saciar-se no sangue do seu tyranno e póde se aqui to- 
mar a palavra <saciar> no seusentido proprio, porque, em 1813, 
na proximidade do Rio de Janeiro, varios escravos, que tinham 
assassinado os seus senhores, misturavam o sangue de  suas vi- 
ctimas com a aguardente que bebiam. 

As fugas não são raras, y r ê m ,  pelos signaes ou marcas en- 
contram-se os escravos, que nao acham abrigo em parte nenhuma 
visto haver multas e penas fortes para aquelles que os escondem. 
Em geral é a fome que os leva a voltar para o dono, acossan- 
do-os das mattas onde se escondiam. 

Isto, porêm, tem exepeções e em muitos logares onde se 
reúnem negros fugidos tornam-se elles perigosos para a tranquil- 
lidade social. Assim, p. ex. na proximidade de VILLA RICA são 
temidos os qui2ombos, pois os negros fugidos vivem de roubo e 
do auxilio de sociedades que em VILLA-RICA mantêm. Vivemar- 
mados de arcos e flechas e praticam as  suas façanhas até nas portar 
da cidade. Raras vezes matam os seus prisioneiros, mas costu- 
mam mutilal-os depois de os terem despojado, cortam-lhes as 
orelhas ou rasgam-lhes a bocca de uma orelha á outra ou, o que 
mais commum ainda, castram os homens e violentam as ~nulheres. 
Amarram os mutilados a uma arvore, armordaçam n'os e assim 
deixam os desgraçados soffrerem durpnte dias, até que outros via- 



jantes os livrem. Do logar de  suas façanhas ret,iram-se em segui- 
da. Qernlment,e depois de  taes exceasos o governo inarida dar-lhes 
caqa e num dia determina.do cerca-sel-hes o esconderijo com solda- 
dos e voluntarios, matando a todos que não querem entregar-se. 
Dos niortos cortam-se, as cabeças que são levadas para a cidade. 
Corno, porem, os iiegros fugidos atacam e roubam os seus pro- 
prios l)atricios, 8 difficil attribnir estas fugas ao seu trato rigo- 
roso o elos donos. Estes iiegros fugidos são ladrões muito covardes, 
pois li:% exeiuylos de um homem corajoso, armado de  uiri sabre 
afugentar 10 ou mais dclles. Unia vhx, de noite, n a  vizinhança 
de C o s ~ o ~ r r a s ,  qiianclo me t inha perdido no matto, dirigindo-me 
a um fogo que avistava, fui cercado por iim bando de negros 
fugidos, sem esperança de poder escapar delles. Armei então os 
cães ii:~ iiiiriha cspingaria  de  dois canos e recaando, de costas, 
perguntei-lhes em tom de  mando onde estava o caminho e, che- 
gando-me a elles, aineacei-os de atirar o prinieiro que me se- 
guisse. 

O escravo nâo tem prop~iedade nenhuma! salvo s i  o seu 
senhor lhe dii uni de terra cujo reudimeizto, mesnio 
coni a maior ecoiiomia, nko chega para o resgate. E como ao 
mesrno te:upo não h a  preço estipulado por lei pelo qual o escia- 
vo se possa resgatar, dependendo isso excliisivarriente do dono, 
8 raro o caso de um escravo alcançar a liberdade por este modo, 
es1)eciamente si t iver alguma habalidade especial. Fica entso escravo 
por toda a vida, podendo considerar-se feliz s i  o senhor lhe perinittir 
cassr e construir para si e sua familia uma cabaiia, onde assim 
ineaino elle a todo momeirto devo estar prompto para qunlquer 
serviço. 

O trabalho, parêiii, não 6 sempre tão pesado como se cos- 
tuma acreditar e nós, europeus, fazemos mal em affiimnr que 
os escravos estão sempre incitados ao trabalho pelo chicote do 
feitor, pois isso é até  innito raro. Tambeni n a  sua manuteiição 
tem-se muito inais cuidado, do que s e  acreditri, e i l a roupa ;  está 
claro que quem possuir muitos escravos, naturalmente cuida em 
cada iiin delles, por ter-lhe custado muito dinheiro, e que nâo 
o deixa currer peiigo sem motivo grave, porque a diminiiição 
da  vida do escravo diminue egualmente a fortuna. São aquelles 
traficantes que arrancam os infelizes escravos da sua patria que 
merecem o desprezo e a reprovação do inundo inteiro. A abo- 
lição do trafico será, por isso, ainda mais desejavel pelo philan- 
thropo do que a da  propria escravidão. 

Com toda a razão admira-se a grande fidelidade dos escravos 
aos seus donos a a sua compaixão pe,los seus irmãos d e  iufortu- 
nio ; com estes partilha111 elles pezares e alegrias e h a  disso os 
mais notaveis exemplos. V i  escravos dos quaes se queria arran- 
car a confissão de crimes praticados por seus companheiros, mas 
nem as iriaiores torturas eram capazes d e  tornal-os delatores. 
Muitas vezes passain-se semanas sem que o negro possa satisfa- 



zer o seu gr:inde desejo de  beber uin copo de agua-ndente,  
porêm, quando chega a occ:~sião, si tem ~tntricios l~rcseiites, 
não deixa nunca de  partilhar coiii elles. IXa mais dc ceni exem- 
plos de  escravos que economizaram a metade cio seu parco siis- 
tento para dar  :L um patricio e que isto fizeram durante inezes. 

O uumero de  negros livres no Brrizil j5  1130 1.5 insignificante 
e póde ser  calculado na yroporção de  1 ])ara 10. A maior ;)arte 
destes negros foram libertados, porque t. raro nlorre? i11112 pessoa 
abastada cjiie no testamento não deixe livres um oii mais eccra- 
vos, eiil pagaiilerito de serrico fiel. Estes negros livres gozam 
de  todos os direitos, como clnnlyuer outro cidadzo. E m  ri:iaç%o 
aos filhos d e  escravos segno-sc o direito romano; si a i:ik fGr 
escrava, a criança tambein o ó, quer  o prio seja livre, qriur rião, 
quer eiiropeo quer negro. Si: porêm, n imãe for livre, 21, C T ~ ~ I I C ~ Z  

ta:nbem o é, airida qzlo O prie seja escravo. 
A possibilidade da abolição da escra~;idito 6 izai pen'n~riento 

que eizcailta a todo o ~)hilailthropo ; porC111. por inais dcsejavel que 
sqja, teiii este pensamento conduzido ;I ol~iiiiões rião só!~ten te CITO- 

neas, como a t é  injustas. Acrreditav:~-se que o irielhor seria 
a1c:iric;ar de uma só vez e ao nlc:iiio t en i~>o a liberdade cios nossos 
pretos e tambem e u  era, parcialmente, cia iiiei:la opiiiiuo. I,';in!is 
estada no Brnzil, porêrn, ensinou-me o contrario, 11o~qne obser- 
vam dinriaiilcnte que os ziegros libertados eram n~iiito iii:?.is infe- 
lizes depois de terei11 deixado os seus seiiliores. I'ela, es-ravidão 
perderam o sentimento d s  conservaçno propiia ; havia anizos que 
j B  1150 tinham de cuidar das suas necessidades e as icicins do 
prosperidade, jL  bastante resiirriidas iio negro, estavam (:ois?l,le- 
tamente apagadas. E' verdade que nbo falo aqui dos yso:ilcos 
que por deligericia e trabalho proprio nlçnnçarain a sua lil?c:iiiade, 
mas da  parte muito maior dos que pela ~l ior te  dos seus sr~ihores ,  
por promessa ou por philantL-rol>iiz um tanto tardia, na. liora da  
morte, tinhani sido libertados. 

A liberdade 6 a grande mola, que acciona tndos os seres e 
n o  mais alto gráii ao homem ; C por isso tainbem extren:aniente 
raro que o escravo, verdadeiraiiicnte bem tratado, abandone a 
casa do senhor morto. E m  geral scm conlieciinentos, quasi sem- 
pre sem dinheiro e no turbilhiio de  suas paixões, que accordam 
mais fortes n a  liberdade, por terem sido reprimidas por tanto 
tempo, entra agora o libertado no iiiundo e eiii poucos dias es t s  
elle completamente mudado. Agora trabtilha elle sómente qiiando 
a mais extrema necessidade o obriga e o gaiiho serve-lhe apenas 
para satisfação do desejo de  beber; periilitte-se egualmeiite toda 
especie de vicios, iim vicio segue o outro e, finalmente, doente 
e setn ailiigos que o soccorrarii, esth elle redimido L miseria. 
AtC a traizqiiillidade publica 6 iniiitas vezes perturbada por estes 
libertos, do que  são testenirinhas as  cadeias. 

A aboliçzo de  uina só vez no Brazil não 6 exequivel. Que 
se poderia esperar, depois desta descripçâo, de uma massa de gente 



assim e que decerto é 8 vezes mais numerosa do que a dos brancos? 
Tambem não se póde negar que a introducção desta gente 
foi indispensavel para povoar este paiz e que, apezar de não ser 
inverdade terem os portuguezes afugentado os indigenas, não. 
é exacto que o Brazil estivesse bem povoado, quando os portu- 
guezes chegaram, e isso posso aqui publicamente attestar depois 
de ter percorrido o interior, onde me convenci disso. A minha 
estada entre os indigenas, para os quaes volto por este dias,. 
dar-me-á occasião de augmentar as minhas observações a respeito, 
e pretendo publical-as quando voltar. 

F I M  



.A ethnologia do Brazil meridional 
PELO 

PROF. DR. HERXANN VON IHERING 

Na literatura não pequena sobre os indigenas do Brazil 
,temos a distinguir os trabalhos isolados oii contribuições para o 
conhecimento de uma ou outra tribu dos Indios, dos estudos 
geraes e comparativos. Neste ultimo sentido ainda hoje a base 
da ethnologia do Brazil é a admiravel obra de C. F, v. Mar- 
tius. (1) Nos ultimos decennios são os estudos e explorações 
de C. v. deu Steinen, P. Ehrenreich, Sh. Koch-Grunberg e de 
outros que tem contribuido para o progresso deste ramo da  
sciencia. 

Ehrenreich tem-se encarregado de completar e continuar 
a obra de Martius e devemos a eile tambem os mappas iefe- 
rentes á distribuição geographica dos Indios do Brazil. 

Tanto estes mappas como as publicações dos auctores acima 
mencionados adiantam muito mais o conhecimento ethnologico 
do Brazil central e septentrional do que o do Sul do paiz. 

Ehremeich indica para os quatro estados meridionaes do 
Brazil, além dos Guaranys e Cayiiás, apenas e como unicos re- 
presentantes dos Tapuyás, os Caingangs, dizendo ainda, que em 
S. Paulo, por abuso, tratam as vezes os Caingangs de Cha- 
vnntes. Na realidade a ethnographia desta parte do Brazil é 
muito mais complicada. 

Da familia Guarany só temos a mencionar os Guaranys, 
os Cayuás, semi-selvagens, e os Arés do Paraná;  mas na  so- 
gunda familia, a dos Tapúyas ou Gê5, a diversidade dos typos 
é grande. O nome antigo destes Tapuyas era o de Giiayanás 
,e  este nome sa tem conservado até o seculo passado para os 
Caingangs de Itapéva no Estado de S. Paulo, bem como para 
uma trihu de Indios do Paragiiay e do sertão do Estado do 
Paraná, que até agora têm conservado este nome de Guayanás. 
A lingua desses ultimos indios e a dos Tngains do Rio Paraná 
é differente da dos Caingangs. Esta denominação introduzida 

( I )  Martins, Carl Friederich Phil. von. Znr Ethnographie Americas, 5amal Brazi- 
diens. Leipiig. 1867. 



na lit3;ntin-a por Telrmnco Borbn é agora geralmente usada 
na  seieiici:i em vez dn de Coroados, que indiizia a siippôr q u e  
os Co~irados do Urazil meridiorial fojse:ri icienticos aos ver- 
dade,iio+ Coroados de ùliilns. No aimo y:iss:ido descobri ai!lda a 
esistcileia de urna oiitra tribu de 'I'ap~iyas no Estado do Parna&, 
onda s5.o conhecidos por Eotocndos. 

Corn o ç  verd:tdriros Botocudos do Estado do Espirito Santo 
1150 :;:LI 1õ!i~f6es de parentesco, sendo a s  linguns de ambos bem 
diK<b~,?:~tis, raziio esta liorriiie Ilies dei o nome de  Motobo- - - 
toc;iri«,i. 

'r1 ;ci:2o espod-o os resiiltados ticstrs meus estudos na  rriilihn 
publi~cis~;Lo toh:.e Anthropolrigi:~ do  Estado de S l o  l%uulo (1) 
duiso !!c eiitrar na discuss%o deste nssurnpto. 
.I niiinli:l iirtonqtio hoje 6 apciins r~ de jroceder n uma revi- 

são dos lirincil~aes resiiltados a té  agora obtidcls e cliaina,r a at- 
t en( ;%on nor:is dtsrobertas r, pub!ic,uções que para irós  no d e  
grandf? impo~taiicia. 

U;nn materia que só agóra começa a ser  estudada, mas já 
corri g r i ~ n d e  success:,, é o estudo comparativo dos inpthos e das 
lend,!ç i2iclig~n as. 

fb,bc-se desde niaito t.jmpo qiic as lendas e mesmo as fabulas 
pol~u!a:.m s antigas da Europa tem vasta divillgaçso tainbem 
n a  A ç i : ~ ,  donde provaveimente sko originarias, inas o que O novo 
é g r : ~  loiidas ideiltic~is ruo encontradas tariibem ria America. 
F o i  i) <-%r. I?. Elircnreich! (2) qur, como jii o disse, enriqueceli a 
nossa Iitc?ratrira com varias piiblicaçõcs valio-p-.. sobro a anthro- 
pologia do Brnzil, que  agora publicou o iiiteressaiite estudo so- 
bre os mythos da America inericiioiial, do qual ein seguida vou 
particiynr alguns dos resultados riiais importantes. 

A respectiva Iiteratuta em qiisrito se refere no Brazil E pe- 
quena ; Barbosa IZodriguez colligiu numerosas lendas n a  Amazonia, 
Te1ein:ico Borba participori-nos as  que se referem ao Estado do 
Pnraiiit. Attenr,ão especial ligarnril ao assiimpto nn,s suas respe- 
ctivas viagens ao Noite do Brazil os drs. C .  von den  Steiuen, 
Elirr.i~reicli, e Koclr-Grunberg . Telemaco Borba contou-nos a 
cosmogenia dos Caingangs e dos ArEs, qiie s%o Guarariys do Estado 
do P a ~ s n i t  . Trata-se particiilarmente do diluvio por occasião 
do qual par te  dos indigeuns s e  re f i~g iou  n u m  morro alto subindo 
a s  palmeiras, tendo sido salva afinal, pelas suracúras, qiie. trous- 
serzim no bico a terrn necess~r ia  para dar sahida aos Indios. 
?Vão entro neste assiipto por ter  publirado por extenso o t ra-  
balho respectivo na Revista do Museu Paulista. (3) 

(1) Ihcring. H.  von, The Anthropoiogy ot  the State of 8. Paulo, Rrazii, Slio Pnn- 
10, 1905 (Diario Official.)  

2) Fhrenreich, dr. Paul, Dio Mythen una  Iiegonden d e r  8udaiiierikanischen Urvolker 
nnd  ihre Beziehungen 5u denen Nordsmerikas und der  al ten Welt .  

Enpplemeitt 5nr Zeitschritt fiir Ethnologie. Berlin. 190.5. 
2) Telemaco Borba. Observações sobre os indigenas do Estado do Parani-Revisto 

do ~ ~ f ~ ~ s e z r  P;culisla vol. VI ,  1905 p. 63 ss .  



Ein geral  estas cosinogenias dos indios não tratam de uma 
creacão completa do Universo, mas de uma transf~rriiação, pela 
qual os que viviam no centro da  ter ia  ou no céu, clieqaram aos 
seus doniicilios actnaes. Na  mytholofin tupy, hloiiaii desconten- 
t e  dos homens, causou o incendio universal, que afinal foi apa- 
gado pelas chuvas, a pedido do feiticeiro Iririniag&. 

N:L lerida dos Xakiisis e Cayapós os primeiros homtlns des- 
ceram do ceu por um buraco que nelle sc abriu, ao ynsso que 
os CarajAa e l\liindurucUs affirmain que os seus antepassados sur- 
giram do interior da terra por uma fenda. 

Esta  ultima lenda tem vasta diptribuição tambein entre  os 
indigeiins da  Americn do Norte, oxide tamhein C. eiicoi~trado, par- 
ticularmente no Mexico, o mytho do iilceiidio universal. 

C o ~ n  referencia á descida dos homens do c6u & nossa terra  
um ponto de  interesse especial, que reaplialece nos mythos das 
diversas t r i b ~ s ,  mesmo das mais distantes, 6 o de que L1n.a pes- 
soa muito q-orda, ás vezes uina mulher gravida, ficou parada no 
buraco e obstruindo assim a paseageiii. 

O tnytlio peruano da creação do genero humano segundo 
o qiial ella se deu por tres ovo?, de  ouro, de prata  e de cobre, 
dos quaes nasceram os chefes, suas mulheres e o povo, pnrece- 
me ser mytho mais novo e feito pelos regentes, para provar a 
superioridade da sua casta. 

Uma analogia notavel existe tainbein entre  os mytlins re- 
ferentes aos heroes ou descendentes destes, mas com a differen- 
ça de que lia lenda dos Tupy* o primeiro homem personifica 
tambem o heroe, ao passo yue o herott do3 Prrusiios é um ente 
sobren:ltural, com attribiitos diviros. E m  qeral, porem ha plena 
coilcordanc a quanto A forma em que são iiarradit3, en t re  r s  
' lupys e os Peruanos, as  lendas ieferentes ao nnsciinento dos 
dous irmiiòs mythicos, quasi sempre descendente. do sol 

Especialmente é a mysteriosa acçno de emprenhar que volta 
em quas: todas as  lendas. Na  dos Tupys effectua se a mesma 
por um peixe, n a  dos Peruanos por urii friicto impregi ado de  
sperma, que são dados de comer 5 mullier ern quesiiio, ponto ao 
qual voltaremos mais aciiante. 

Tambem a morte da m&e d(  s heroes gemeos, yue morre antes 
d o  parto, despedaçadn por iim jaguar ,  einqunnt<t que os filhos são 
salvoe, 6 a mesma n a  lenda Tupy  e ria dos Peruanos Adultos os 
filhos, estes tomam vingança. mntando o assassino de sua mãe e 
aos parentes delle ou então t.an=foimau;-rios em pedras. Es te  
epieodio falta n a  America do Noite ; em coinpensação as tradi- 
çções sul e norte-americanas & e  parecem grnndrmente quanto ás 
provas dos dous irmãos, por exemplo n a  narração regundo a qual 
os irmãos atiram flechas ao ar,  que  se encravam no cku e formam 
successivan~ente uma cadeia, em que  uma flecha se pegava n a  
extremidade da  outra. 

U m  episodio de g a n d e  divulgação nos niythos dos dous 



gemeos é a brigt  entre ambos. depois de terem ciimprido a sua 
missão. Como na mythologia do mundo antigo Cain e Abel, 
Romulus e Reinus, confronta-se-lhe9 no novo mundo Tamen- 
duaré e Arikute entre os Tupys e Pachacamac e Wichama entre 
os Peruanos. 

Se no precedente foram expostos particularmente os traços 
cominuns en re as lenads das diversas nações da America merí- 
dional, examinaremos em seguida a concordancia entre OS m)  thos 
da Arneiica e da Asia. 

E' a seguinte a lenda peruana de Kouiraya. 

Este, o creador do mundo, costumava vestir-se de modo 
simples e pobre, de modo a parecer antes um mendigo immundo. 
Apa~xonoic-se da bella moça Kovillaka e apoderou-se del!a do 
modo seguinte. Quando Kovillaka estava assentada debaixo de 
uma arvore de Lucma formou elle do seu sperma um fructo 
que lauqou no c0110 da namorada, tendo-se antes transformado 
em passaro. Depois de ter comido o fructo, a moça ficou era- 
vida e deu á luz um filho. Passado um anno conpocoii ella 
todos os dimses para averiguar o pae. T ~ d o s  apresentam-se 
ricamente vestidos, menos Koniraya que, como de costume, appa. 
rece em seus andwjos. Como ninguem coni"assa ser O pae, ella 
incumb+ a criança mesma de procural-o, que então se dirige a 
Kotiirayn. 

I<ovillava envergonhada e enraivecida, foge do deus vestido 
agora de ricas ve3tes de ouro, sendo afinal junto com seu filho 
transformada em pedra. * * * 

No Siam encontramos a mesma lenda em fórma pouco dif- 
ferente . 

Um leproso, cujo corpo todo estava coherto de apostemas 
e feridas, ganhava a sua vida com a cultura de ft-cictas. 

d o  116 de uma macieira cr)stumava elle urinar, de modo 
que o seu sperrna subiu pela arvore, impregnando os fructos. 
A filha do rei ficou grsvida comendo am:r destas maçãs e deu 
á luz. Quando a criança chegou á edade de um anno, o rei 
procurou indagar quem fosse o pae. Todos os habitantes com- 
pareceram, trazendo por sua ordem bolos e fructas nas mãos. 

O menino foi levado pelas fileiras e passando pelo leproso 
que tinha comsipo sómente um bolo de arroz, ahraçou-o e co- 
meçou logo a comer do bolo, reconhecendo-o assim como pae. 
O rei enraivecido mandou exp6l-o numa balsa juntameiite com 
a princeza e a creança. Por interveuçao divina são salvos, fi- 
caudo o leproso transformado num bello jovem. 



Uma lenda parecida existia entre os Tupys do littoral do 
Braeil, que em seguida vamos narrar. 

Maire Poxi servia como escravo em casa de uma pessoa 
nobre. Não obstante ser feio era bem visto por todos, por co- 
nhecer e saber applicar os segredos de Maire Monan. U m  dia 
elle trouxe a casa um peixe, do qual cnmeu a filha da casa e 
de que ficou gravida, dando a luz um filho. 

Atim de averiguar qual o pae os parentes fazem comparecer 
os homens da aldeia e apresentar-se urn por um ao menino, ar- 
mados de arcos e flechas. Seria considerado como pae aquelle 
em cujas armas o monino tocasse. 

Todos são rejeitados, ati? qne afinal Maire Poxi se apre- 
senta, sendo reconhecido pelo menino. Em seguida Maire Poxi 
transformou diversos parentes de sua mulher a alguns de seus 
inimigos em animaes, e, tendo tomado a apparencia de um dos 
mais bellos homens, ascendeu ao céii. 

Outra lenda, da mais vasta divulgação entre os indios ori- 
eiitaes é a seguinte. 

O principe Sringabhuja pediu a mão da filha de u m  prin- 
cipe dos dernonios, Rakshasa, e este, para livrar-se do genro, 
que não lhe agradava, o incumbiu de diversas tarefas das mais 
difficeis e que lembram os de Jansnn em Colchis; manda-o a6- 
na1 ao seu irmão Dumasabha, anthropophago. 

O principe escapa felizmente a perseguição deste e, seguindo 
o conselho de sua noiva, lança atraz de si, na fugz, terra, agua, 
espinhos e fogo, que se transformam em montes, rios, mattos 
etc., obstaculos ao perseguidor. 

Tnmbem no Japão é conhecida esta lenda, sendo provavel- 
mente esta forma da lenda a mais antiga. Trata-se tnrnbem de 
pessoas que cahem em poder de xogresn ou demonios, que na fuga 
lançarn atraz de si certos objectos como pentes, pedias de amo- 
lar, cinza, etc., que de modo magico se tranformam em rnontes, 
espinheircls, rios, fogo, etc., outros tantos obstaculos, que retêm 
os perseguidores. * 

Tambem na Arnerica do Norte encontramos esta lenda em nu- 
merosas modificações. Limitar-nos-henios aqui a mencionar a 
lenda como ella é contada entre os Bilchulas da costa do Pa- 
cifico. 

Uma moça entra na casa de um demonio anthropophago, que 
a obriga a catar-lhe os piolhos. 

Achando porém ate rRs entre os cabellns, ella se assiistrt e 
foge. Consegue por-se a salvo jogando atraz de si, a consrlho 
da mulher do demonio, varios objectos como pente, pedra de 



amolar e azeite de peixe, dos quaes nascem obstaculos ao per- 
seguidor, como montes, inattas e 1ag.Ô:~~. 

Na A m ~ r i c n  ineridioiial amesina lenda 6 conhecida, com pe- 
quenas vnriautrs, a diversas nações. Deixando de lado a do Perú,  
vamos narrar aqui  apenas as  reqppctivas lendas dos hIundurucús 
e dos Carajis. A dos Alundurucús coiita que  o demonio Yiiru- 
pari conùeyuiil fazer entrar  numa gru ta  tres nioças, qiie procura- 
vam friictas no riiatto, apparecendo-lhes na  forma do tio deilas. 
O dein~ii io  mst ta  as duas prirneiias, chupando-lhes o sangue, ao 
passo que a terceira foge com o auxilio de u m  pasearo, n cujo 
coilselho ella joga atran de si ossoe, sal e cinza, dos quaes nas- 
cem, como okstaculos, fumaça, rspiiiheiros e um rio. 

Ei~i  fofoirna mais perfeita ainda a lenda é conservada entre  
os Caiajris. 

N u i t o ~  peixes Pirarucús haviam matado os habitantes mascu- 
linos de  uma aldeia e ,  tomando-lhes as  figuras juntaram-se AS 
mulhcres dss victi~iias ; estas realrriente se deixaram eriganar, jiil- 
gando-os st nq maridos. Uma das mulheres, porem, descobriu a 
fraude qitz~rido o marido falso pedira catar-lhe os pioihos, occasião 
em que a iniil11t.r viu, na  nuca d e l I ~ ,  as  escanias de peixe. E m  
seguida clla fóge crn c o m ~ a n h i a  de sua irmã, jogando atraz de 
si cinzas, carvgo e sal, que se tornarn em nuvens, foqo e u m  
rio, de modo que o perseguidor, a quem a lenda imagina fu- 
mando, é forçado a voltar. 

A vasta diqtribuição que tem estas lecdas e mythos en t re  
os povos do vc,lho e do novo coritinentes 6 uma prova das an- 
tigas 1elnçfit.s e n ~ i ~ r a ç õ e s  que em tempos preliistoncos intrcdn- 

'ziram elemento3 culturaes da Asin no continente americano. 
Esta  coiiçlnsZo parece uma das mais s in~ples  enaturaes,  mas, em 
realidade, ilest:i materia o progresso é lento e a reluctancia con- 
t ra  ideins ligadas coui as origeiis da ciiItura americana é forte 
e invcterada. 

L A orçaniznqão do espirito humano, da sociedade, c dx fa- 
milin ; as relações em que o homem primitivo s e  acha com a 

OICOS e as- natureza, particularmente com os elementos meteoro lo~ '  
tronomicos ; ,a necessidade que elle tem de  se  abrigar e de se 
defender contra inimigos e feras ; a lucta  pela esistencia ; tudo 
isto é mais ou menos egual  para os homens primitivos, mesmo 
nos paizes mais distantes e differentes en t re  si. Ex@ca-se as- 
sim a analogia que  obaervanios na  ciiltiira material e iutellectual 
entre  povos distantes entre  si, e entre  os quaes não existem re- 
lações directas e provavelmente nunca existiram. E' a idea d a  



nniformidede do pensamento hiirnaiio, largaiiiente funclaiiientada 
por Adolf Bastien, que tem dominado os animos e se tem op- 
posto á hypothese de relações diiectas entre  as  culturas asia- 
ticas e an1erican;is. Accresce ainda que as  hypotheses muitas 
vezes realmente das mais temerarias, quanto ás  rrlações cnlturaes 
entre  os povos asiaticos e amrrii%anos, sempre foram reconhecidas 
falsas, de niodo que no correr dos iiltimos decennios como por 
convenio tacito, os americanistas mais competentes ri50 tocaram 
mais nesta grande questão da origem das raças americanas e de 
sua cultura. 

Por  este motivo parece-me ser iim progresso notavel se 
agora na base de  estados serios de especialistas competentes 
esta materia começa de novo a ser discutida. 

Ha nos mytlios acima contados niomeiitos que são tão es- 
peciaes, que excluem a supposiqào à e  uma origem independente 
en t re  diversos povos. 

Assim por exemplo nas lendas da fuga mysterioc:~, acima 
referidas, 6 commum a quasi todas as  versões nfto só :L entrada 
da  victirna na  casa do drn~onio  e a creaqRo niagicn de olrsiacu- 
10s para impedir a persegiiiçko, mas tambem a intirnaçso diri- 
gida pelo deinonio anthropophngo á victima de  catar-lhe os 
piolhos ou outra immundicia. 

A mythologia dos Tupys bem como toda a siiz cultura 
afastam-os por largo tempo dos Tapfiyas do Urazil e põem-os 
em relação intima com os Arzunks, Caraibes e Peruanos. Com 
os primeiros os Trrpys têm ciimmiim a cultura da hlnridioca c: a 
a i t e  aperfeiçoada de fabricar ~)aiielias e outros objectos ceramicos. 
Evidcntemente todas estas n:ic,ões S ~ O  oriuildas do alto Amazo- 
nas, particularmente, do PeiU. 

Desta região comer;aram oe Tupys suas expedições bellicas 
ao longo do Rio Amazonas P dos seus afluentes, bem corno ao 
longo da costa brazileira a t é  os Estados do Rio de Jançiro e 
S. Paulo. Os Guaranys, que nada s8o siil%o um ramo meridio- 
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na1 da mesma familia Tupy,  devem por conseguinte ter  tido 
domicilios perto dos Tupys primitivos e mais ao Sid. 

E' esta conclusão que vemos confirmada por novas desco- 
bertas. Trata-ee de  explorações archeologicas de E. Boman. (1) 
pelas quaes, no territorio do extremo Norte da  Argentina, ficou 
provada a ant iga existeiicia de  Gnaranys, em regiões para as  
quaes pelos documentos historicos nada consta da  ant iga occor- 
rencia de  Guaranys. 

Estas provas consistem em igaçabas ou urnas funerarias, 
tapadas por outra urna inversa, como só os Guarany e provavel- 
mente os Tupys  as usavam. Refiro-me á descoberta de  cemi- 
terios prehistoricos de  Guaranys nos valles de  San Francisco e 

1 Boman, Eric. Sfigratíons précolumbiennes dans le Nord-Ouest de I'Argentine- 
Journal de Ia Societé des amdricanistes de Paris, I1 86rie, Toino 11 1905 p .  91-106. 



Lerna, no Estado de Jujuy, isto é perto da fronteira boliviana. 
Igaçabas identicas foram descobertas siiccessivamente no si11 do 
Brazil, de São Paulo até Rio Grande do Sul, nas mis-ões argen- 
tinas e no Paraguay. Provavelmente serão descobertas ainda 
na Bolivia. 

Estes factos são completados para sua explicaç80 por outros 
de ordem archeologica e que tambem demonstram a influencia 
que a cultura dos povos siibandinos da Argentina exercia sobre 
o Brazil meridional e particularmente no Estado do Rio Grande 
do Sul. Refiro-me neste sentido ao uso de cachimbos, que era 
tão conimiins entre os indigenas prehistoricos do Rio Grande do 
Sul. Sabernos que os Tiipys só fumavam charutos, mas que os 
Calchaquis usavam de caximbos. Objectos de metal pnrticular- 
mente chapinhas de prata e machados de cobre foram tamhem 
introdiizidos da mesma região andina no Paraguay e até no Bra- 
zil meridional. 

Não entro aqui neste assumpto do qual tratei em outro lugar. 

Todos estes factos nos levam á convicção de que o habi- 
tante primitivo do Brazil meridional era o Tapuya. A nação 
prehistorica, que nos sambaquis enterrou os seus mortos, perten- 
cia, segundo toda a urobabilidade. tambem aos T a ~ u v a s .  Inva- 

u L d 

sões posteriores rechaçaram os primitivos habitantes da costa 
do Biazil. 

Foram os Tupys que occuparam ri, costa do norte do Brazil, 
extendendo-se a té  Santos, ao passo que os Guaranys conquista- 
ram o Brazil meridional e as repiiblicas platinas, tomando conta 
da costa, dwde o Rio La Plata, até ao sul do Estado de S. Paulo. 
Assim no littoral de nosso Estado encontraram-se de novo as 

1 nações irmns, os Tupys e Guaranys, ;fue antigamente moravam 
, d u n t o s  na região periiviana-boliviana do alto Amazonas. 

Os Tilpys derappareceram completamente ao menos no Bra- 
zil oriental; mas dos Guaranys, bem como dos Tapuyas, coriser- 
varam-se restos isolados no Rrazil meridional, até os nossos dias. 

São Paulo, 17 de Maio de 1906. 



O General Couto de Magalhães e a Proclamação 
da Republica ( " )  

hxmo . snr. presidente, 
Meus senhores. 

Afastado muito tempo, e com pesar, da convivencia pro- 
veitosa deste Instituto, não estive presente á nessão em que o 
nosso venerando consocio Sr. coronel I-Ienrique Affonso de Araujo 
Macedo leu o artigo, estudo, ou conferencia, a respeito do c seu 
papel no advento da Republica em S. Paulo B .  

Creio que atè agora, ao que me conste, ninguem inqueriu 
da conducta de S. S. como commandante, que eraentão, docorpo 
de Permanentes, o que não impediu ao bravo militar de, por 
sua propria conta e sem que fosse perguntado, vir perante esta 
sociedade dizer umas tantas cousas, que eu teria refulado in- 
continenti, si só agora não tivesse conhecimento dellas, pela 
Revista do Instituto, vol. X, pag. 506 a 515. * 

O sr. coronel Macedo, não querendo esperar pelo juizo da d 
poeterioridade, antecipou-se-lhe, fazendo o seu proprio elogio. 
Chama-se patriota, chefe militar com pleno conhecimento de causa, 
mas incomprehendido, fala da sua bravura no Paraguay e com- 
para-se immodestamente a um amoderno Stilicon, que procurava 
suster nas bordas do abysmo a patria que se de r ru i a~ .  Por 
pouco que se não compara tambem a Scipião, a Annibal ou a 
Alexandre. Mas contentou-se com o ~ara l le lo  do general de 
Honorio, que soube defender a Italia contra a invasão dos bar- 
baros, ao passo que S. S. por occasião do 1 5  de Novembro em 
S. Paulo, se limitou a ensarilhar a armas no quartel dos Per- 
manentes, a contar as estiellas, a vêr si o Cruzeiro do Sul es- 

(*) Lido na se8850 do Instituto Historico e Geographico de 8. Panlo, em 20 
Junho de 1906. 
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tnva no seu logar e ,  fiiiaimente, a iiivocar O Divino Espirito 
Santo, desja Tez,  conio d e  outras muitas, 1150 quiz entrometter- 
sc nas vib C O I I S ~ S  terrenas, e coin pesar do sr. coroi~el  Alacedo, 
e meu tnmbem, se proclnrnon a Republica no Brazil. 

X,o nego ao Sr. coronel o Circito d c  i r  preparando a bio- 
5rapbi:a corri cpe  futurnmeiite eiitiaio para a Histeria, e julga- 
113 at6 iiltiito louvavel o seu propoiito, si  s. s., adulterando 
fzctoa (!o I~ontrni ,  não tivesse. no rc>ferido artiqo, coiistruido o 
por eniyuanto poiico filme l~edestnl  de silas glorias com as pe- 
dras rorn que irreverentemente quiz alvejar e denegrir a me- 
morin do geiieral Coiito de l\lagalhT~es. Não escreveu u m  tra- 
balhe hict rico, nem depoz sobre os aconteciinentos coiiio teste- 
iliuiiha rinparcial; esvurinou, antes, lima diatribe contra o então 
piesideiitc dn yrrovlncia, cuja iiiemoria e u  ine apresso em defen- 
des, n ~ o  tniit, como portador do seu nome illustrr,  mas no inte- 
resse cirie nos reiirie a todos 116s neste Iiistituto-o d a  verdade 
historie:~. 

O artigo de S. S., sobre ser s ~ r o d i o ,  mais parece uma cnti- 
linsria de inimigo rancoroso do general Couto de Magalliães, 
que, rntretnuto, parecia estii11:~l-o e o favorecera :it6 muitas 
vezes. Nzo riaira S. S. n a  região serena dos que, i i ivest ig~i ido 
pontos de historia, recalcam sentimentos inconfessaveis, para 
considerar apenas a verdade dos factos; faz seu pioprio elogio, 
;i custa de aggressões a outrem, e, com muito porico respeito á 
memoria de uin rnorto, chaiiia ao general FRACO, DOESTE E PU- 

s í t~,ax~ur,  Kão acompanharei S. S. nesse terreno: - certas 
expiessi)es, não logram nunca attingir o alvo e voltam a i~leio 
caminho para quem as profere, ou escreve. 

O meti papel ?to ndce~zto da Republicn e m  S. Paulo é como 
se intitula o trabalho do sr. coronel Macedo. S. S., que era, a 
15 Qe Novembro de 1889, coronel-commandante do Corpo de  
Permanentes nesta capital, afirma, em resumo, o seguirite: 

1-0 gerieral Couto de  Magalhães não era o honiem pro- 
prio, n a  occasião, para presidir S. Paulo;  

11-Fraco, doente, pusillanime, iião soube o que fazer, 
deante das graves noticias que chegaram do Rio annunci:tndo 
o levante n i l i tar de  89 ; 

111-Dispunha de bons elenientos do resistencia, que 1150 
quiz aproveitar. 

São estes os pontos capitaes do artigo do ex-commandailte 
do Corpo de  Permanentes. 

A coi i testa~ão é. facil; os factos são de  hontem e estão ain- 
da na  rnemoria de  todos quantos em S. Paulo presencearam os 
acontecirnentos. 



1-0 general Couto de l[agalEães, antes de ser presidente 
de  S .  Paulo, havia presidido a ties lirovinci:ts do 1inperio:- 
Cfopa,  Pará e Ilatto-Groeso, Rejei tam a pwride~icia  dc mais 
duas :-de Minas e do Rio de Janei io.  

Não t inha ainda trinta anilos, quando acceitou n pre-.illen- 
cia de  Matto-Grosso, nuin periodo em que a adrninistraçiio da- 
yuella provincia constitiiia l~esndissin~o encargo, de  tren?endas 
resl~orisabilidades :-Solano Lopes acabara de  cortar as  relnçõrs 
com o Imperio e operava a invasão daqiielle vasto territorio 
brazileiro. E r a  urgente desalojar os inimigos e iiul?rdir por to- 
dos os meios que da  Bolivia viessem soccorros :io d i c t ~ d o r  do 
Paraguay. O geneial  Couto de Xlapalhães, escol?iido presidente 
de Matto-Grosso, partiu para Cuyaba e, dentro de poi ico~ iiiezes, 
conseguia espulsar os invasores e dcrrotal-cs em Çoiuriib5, Ale- 
gre  e outros pontos. Dessa expedição se occupon rriiriucioaameii- 
te  o iclatorio do Miliilisterio da Guerra, de 1568. O ~ O V C T ~ ~ O  im- 
perial concedeu-lhe as linnraD de hiigadciro. 

O experinientado administrador e chefe militar de Natto- 
Grosso, o explorador iiicançavel dos sertUes de G o p z ,  o iiidiistrial 
emprehendedor da navega$io dc Araquaya, o incanyavel presi- 
dente  da provinciado Pará,  o brasileiro. em summa, que já havia 
prestado ao Brazil, durante mais de vinte annos, o concurso de 
sua actividade, servindo com lealdade as  institoiçõ~s-«nko e ra  o 
homem proprio-diz o sr. coronel DIacedo-para presidir S. Paulo». 

Debalde piocuro at inar  com as razões que levarnin o ex- 
commandante de  Permanentes a essa afiirmat,ira. Não era  o ge- 
neral Couto de  Magalhães uni moyo iileuper ente; tiiil-ia cincoenta 
annos, e quasi a metade elle a passara em actividade publica; 
já havia presidido a tres prorincias e para a adiiii11istraq2~0 de 
S. Paulo vinha apparelliado com as licqõcs da proprla 2sperieii- 
cia. Onde encontraria o governo imperial adrniiiistrador mais 
proprio para S. Paulo, mais honesto, mais activo, mais energico, 
mais einprehendedor e mais fiel A cansa da  Rfoiiarchia? 

11-Seriam apenas muito engraçados, sinão fossein tambem 
revoltantes de inverdade e inrerosimilhanqa, os trechos eiii cjue o 
Sr. coronel Macedo nos conta o que  se passou no p:!l;xcio presiden- 
cial, ás  primeiras iioticias do levante militar no Ilio de Janeiro.  

No dia  15 de Novembro de  1889, poiico depois do ineic-dia, 
achava-se S. S. no quartel de Permanentes, qu:~ndo foi cliamado 
com urgencia a palacio pelo presidente da provinci'i. 

« A o  chegar ás escadas do palacio-escreve S. S.-topei com 
o chefe de policia, dr. Leão Velloso, o qual, visivelmente ner- 
vos0 e extremamente pallido, deu-me o braço, dizendo : C Com- 
mandante, sabe o que h a ?  12ebentou no Rio uma revolta muito 
séria <: jri assassinaram o Maracajú, ministro da Guerra. (Veri-  
ficou-se no outro dia que o facto sanguinolerito se dera com o 
barão de Ladano),.  

Esta  explicação final do sr. coronel é peior do que o sone- 



to, pois por ella parece que o barão de Ladario foi assassinado 
pelos revolucionarios. 

O peiieral Couto, que esperava impaciente o sr, coronel M+ 
cedo, disse a S. S. :-NÃO SEI O QUE FAZER; O ~ E N H O R  QUE PENSA? 

E, pouco depois: «ENTRE OS DIILITARES, QUE SE FAZ QUANDO 

HA UM FACTO DE~TES? QUE FAREI?» 
Muito me merece a palavra do ex-comandante de Perma- 

nentes, mas ha de permittir que o conteste da maneira mais 
formal e terminante; o general Couto não lhe dirigiu, nem po- 
dia ter-lhe dirgido similhantes perguntas. A mesma contes- 
tação, estou certo, farão commigo, por amor á verdade, todas as 
pessoas que conheceram o general, incapaz de, mesmo em tão 
grave emergencia, ter perguntado ao sr. coronel Macedo: QUE SE 

FAZ ENTRE MILITARES QUANDO HA UM FACTO DESTES? 
Não era o presidente da provincia um militar tambem, por- 

ventura com muito mais serviços de campanha do que o ex-co- 
mandante de Permanentes, ou,.pelo menos, tendo mais do que 
S. S. exposto a vida pela patria? Quando presidente de Matto 
Grosso, accumulando as funcções de administrador com as de 
commandarite em chefe das forças expedicionarias contra os pa- 
raguayos, o general se vira diversas vezes em emergencias mais 
graves por certo do que no palacio do governo de S. Paulo, a 
15 de Novembro de 1889, e n8o consta que, em Cuyabá, onde 
organizou a expediçAo de defesa; em Corurnbá, donde desalojou 
os invasores, e nessa marcha verdadeiramente épica de retrocesso 
á capital, através de cento e cincoenta leguas de sertão, dizi- 
madas as suas forças pela guerra, pela fome e pela peste,-não 
consta que em situações assim tão graves tivesse elle dado pro- 
vas de hesitação, de fraqueza, ou, muito menos, de covardia. 

O relatorio de Ministerio da Guerra de 1868, referindo-se 
á epidemia de variola que o general Couto de Magalhães con- 
seguiu debellar em Cuyabá, .graças ao criterio e promptidão de 
suas medidas., assignalou: «Foi mais um importante serviço 
prestado por tão distincto funcionario, que já havia bem mere- 
cido do paiz, conseguindo superar immensas difficuldades na or- 
ganização da força de 2.000 homens e de uma flotilha de 5 
navios, a cuja frente se collocou, alcançando, por suas acertadas 
combinações e incançavel actividade, assignalados triumphos. E 
é ainda a seus e-forços que se deve achar hoje a capital da pro 
vincia em condições de resistir a qualquer aggressão do ini- 
migo e de haver alli, prompta a marchar ao primeiro aviso uma 
força disciplinada de cerca de 3.000 homens». 

Portador, assim, de uma brilhante fé de officio, o general 
Couto de Magalhães, si quizesse, poderia ter organizado a de- 
fesa da provincia contra os republicanos. Mas haveria conve- 
niencia em tentar essa defesa? 

111-Em primeiro logar, no dia 15 de Novembro, nada havia 
a defender em S. Paulo; as primeiras noticias que chegaram da 



revolução no Rio de Janeiro eram contradictorias ou, pelo menos, 
obscuras; só a tarde se  soube, positrvamente, do que havia oc- 
corrido n a  Corte. A' noite, no Club Republicano, o dr. Ame- 
rico de  Campos acclamou uma junta de  tres membrns, composta 
dos srs. Prudente de  Moraes, Range1 Pestana e Major Soum 
Mursa, para assumir o governo de S. Paiilo 

Nessa mesma noite, oç srs. Campos $:tlles, Range1 Pestana, 
Martinho Pradl, Junior, Lopes de Oliveira e outros f4 ram a 11s- 
lacio dar conta disso ao G e n ~ r a l  Couto de Magalhães, para que 
este entregasse A junta provi-oria a adiministração da 1 rovincia. 

O pre idente respondeu-lhes qiie alli estava por ordem de  
um governo legal. e e6 por ordem de um outro governo legal 
sahiria, deixando o seu post . 

. E, effectivamente, só entregou o governo á junta  revolu- 
cionaria n o  dia seguite, depois de  confirmada :i noticiade que esta- 
va triumphante a revolução e depois de, nesse gentido, receber 
commiinieaçâo do Rio de  Janeiro. 

A amigos que na vespera lhe perguntaram o que faria si 
atacassem o palacio, respondêra - QUE SARERIA M IRRER NO SEU 

POSTO. E desde logo coirieçaram por isso a colrer insistentes, 
mas infundados boatos, de  que o pre-identtr não abandonaria 
o cargo e resistiria a qualquer movimento revolucio~iario. 

Mas dekêra o presidente reaisiir? E resistir a que, si os re- 
publicanos, então em reduzidissirno numero, nem sequer cogita- 
ram de  tomar pela força o palacio e, ao contrario, concordaram . 
em que o presidente da proviricia devia aguardar, do Rio, ordem 
expressa para lhes  entregar o governo? 

E, d e p o ~ t a  a familia imperial, preso o Ministerio, victoriosa, 
em summa, a revoluçâ( ,-ineficaz e imprudente seria qualquer 
resistencia por parte do presidente, que, além do mais, denote dos 
factos consummados, nao podia leval-a a effeito com vantagem, 
á falta absoluta d e  vlemrntos. 

Affirma, porém, o Sr. coronel Macedo que, ao contrario, o 
governo dispunba-de bons elementos de  defesa. 

Admitto, por hypothese, que, neste ponto, a verdade esteja 
com o ex-commandante de  Permanentes. Mas, si  assim era, e si 
o general Couto do Magalhâes lhe  déra, como diz, c-lrta branca 
para agir-« FAÇA TliDO O QUE ~ C H A R  BEM, POIS COHFIO NA SUA 

HONRA E CAPACIDADE » - porque S. S. nao organisou essa resis- 
tencia, s S .  que, na  qualidade de  commandante da força poli- 
cial de S Paulo, t inha sob suas ordena todos os soldados, armas 
a miini~ões ? 

S. S., longe disso, apegou-se ao Divino Espirito Santo 
e aguardou os acontecimeat?~. 

Proclamada a Ilepublica, c( ONTINUOU, como confessa, A CoMMAN- 

DAR O CORPO AINDA M U ~ T O  TEMPO I> -O que quer dizer que ADHE- 

RIU, POIS CONTINUO'LI NA REPUBLICA A PRESTAR SEKVIÇOS NO POS- 

TO QUE OCCUPARA NA MONARCHIA. E tão fieie se conservaram 06 



seus oaiciaes e soldados ás instituições decahida-, que a 16  e 17 
de Novembro, QUANDO 8 S. .ERA COMMANDANTE; seus subordiriados 
adheriam SEM EXCEPÇÃO ALGUMA á Republica, arrancando publi- 
cameilte das fardas e atirando com despreze ao pó das ruas 
os einblemas da Monarcliia. 

Quão diversa, entretanto, a attitude digna e nobre do pre. 
sidente da provincia ! Ao passo que  o commandante de Per- 
manentes deixava de prender, como era do seu dever, dous 
revolucionarios que no dia 15 foram ao quartel pedir a sua 
adhesão,-o general Couto de hIagalhães respondia á junta re- 
volucionaria que só entregaria o governo depois de ordem eina- 
nada do poder constituido ; ao passo que o coinmandante de 
Permanestes, depois de proclamada a Republica, continuou ainda, 
1'0' muito tempo, a dirigir o inesino corpo de policia, o general 
Couto de Magalháes deixava para sempra o palacio, para nunca 
mais lá voltar, fiel a té  a morte á causa da bfonarchia. 

Contam os jornaes do tempo como o ultimo presideiite da 
provinçia deixou o palacio : - entre alas respeitosas de populn- 
ires e acompanhado pelo venerando Sr. Prudente de Moiaes. 

Convidado pelo sr. Leoncio de Carvalho a ndlierir no novo 
regimen, h imitagão de outros coiiselheiros da llouarchia, o 
general Ciuto de Magalhães nobremelite se recnson a fazel-o: 
«Tendo sido a pouco tempo funccionario de alta confiança do 
goverrio decahido, julgo que a minha ida a palacio, para cum- 
primentar officialmente o goverrio piovisorio, não teria outro 
effeito alem de augrnentar de mais um nome B longa lista da- 
qnelles que os republiraiios antigos devem considerar corno 
pretendentes importiinos dos proventos e honras de unia situa- 
$50 que não ajudaram rt crear ». (* )  

NBo engrossou o general Couto de Maffalhães a onda dos 
adhe.-os e, desde 1889 até tcrminar a sua-trabalhosa e uti l l i~si-  
nia exihtencia, no hotel Vista Alegre, do Rio de Jaiieiro, a 14  
de Setembro de 1898, conservou-se fiel ao Throno a que t8o 
dedicadainente servira. . 

NBo podem nttiugir, pois, a respeitavel memoria do velho 
servidor da patria as aggressões do sr. coronel Macedo; brada 
contra ellas, além de tudo, como mostrei, a verdade historica, 
que S. S. adulterou. 

A existencia do general Couto Magalhães é, em su!nilla,- 
escraveu um dos seus biographos-um bello esemplo de aiilor á 
sciencia, de perseverança ao trabnlho e de nobreza e de civismo ; 
exemplo que cada vez mais raro se torna neste descalabro ge- 
ral das conçciencias, nesta perigosa desiiitegração moral, nesta 
bancarrota dos caracteres, que constituem a iiota caracteristica 
do Brnzil contemporaneo.» 

(I)  Artigo pnblieado no Dlario Poplar ,  de 13 de Dezembro de 1889. Em Annexos, 
Rc reproduzidos, na integra, os dons art,igos d'uO brigadeiro Couto de Yegalhães ao 
sr. conselheiro Leoncio de Carvalhor. 



ANNEXOS , 

O brigadeiro Ciiito de ~ I a g ~ l l ~ ã e s  ao Sr. corisalheiro leúncio do Carvalho (*) 

S. Paulo, 13 de Dezembro d e  1889 

Recebi hontem a circular em que v. esa. me  convida para, 
n o  caracter de  membro da director~a do Lyceii de  Artes e Of- 
ficios, i r  hoje, incoil~oraclo, cumprimentar o governo provisorio. 

Si e u  julgassc que  esso ineu cumprimento  alia r lgnma 
eoiisa para restaurar a confiança rias garantias do direito A li- 
berdade, á seguranva e b tranqiiillidade de que goeáinos a t é  a o  
d i a  15 do passado, c que iiâo sei si  continuainos a gosar agora, 
por  mais repugnacia que  e u  tenha de  figurar em rnailifektações 
publicas, certamente quc  e u  aproveitarei a bôn companhia e 
sombra de v. exa. para ftizel-o. 

Tendo, poiém, sido ha  pouco friiiccionario de alta confiança 
d o  governo decahido, julgo que a minha ida a palacio para 
cumprimentar officialniente o governo provisorio, não teria outro 
effeito alóm de augnientar de mais iiin nomz a longa lista da- 
qnelles que  os republicanos antigos devem considerar coino pre- 
tendentes importunos dos proventos e Iionras de urna situação 
q u e  não ajudaram a crear. 

D e  repiiblica, por emquaiito, temos apenas o nome; a rea- 
lidade, porém, é que esta-nos com governo tão sem garantias 
conio era o governo do Paiaguay, salvas as  boas intenções dos 
homens que governam, que e u  8011 O primeiro a reconhecer. 

As garantias, porém, que tinhamos de  nos governar a nós 
mesmos, de  não sermos presos sinão por mandado do poder ju- 
diciario, de não sermos depsrtados sinão de conformidade com 
a lei votada por nossos niandataiics, de evitarmos a tyrannia 
por maio do habens-co~.ptts, de não sermos, eni resumo, privados 
d a  nossa fortuna, de  nossa liberdade e de nossa vida sinão em 
virtude de lei conhecida, estão hoje substituidas pela vontade 
discricionaria dos agentes do yodc: esecutivo, que, assiin como 
6 hoje bôa, p0de ser amanhnii má, e, si o for, nem iim recurso 
legal temos agora cniitra ella, depois da  abolicão pratica do hn- 

.bens-corpus. 
E u  sei que homens inuito talentosos e a quem muito respei- 

t o  sustentam que t5 isso o que convém, att5 que  coml>leteinos 
nossa educação republicana. Esses homens, porkrn, nunca tive- 
rani a experiencia e a responsabilidade de governar; e assim 
conio não inspiraria confiança o medico que nunca tivesse cu- 

C )  Publicado no Dtorio Pop~lbar, da :3 de Dezembro de 1E89. 



iado um só enfermo, não podem inspiral-a estadistss qiie niin- 
ca experimentaram na pratica as difficuldades de governar um 
paiz. 

iilonarchista coiivencido at8 ao dia 16 do passado, em que 
deixei a piesideiicia desta piclviiciw, e monarchista, uão por 
feticbismo ou interesse, pois não ha quem aqui não saiba que  
eu tenho meios bastantes para viver iridrpeiidente de posições 
officiaes, ma3 por estar peisuadido de que a Repiiblica podia 
trazer o despotismo nas coudições atrrzadns da sociedade em que 
vivemos, eu não posso ebtar convencido do contrario em tão 
pouco tempo, e nem ser reputado sincero, emquanto os factos 
não desmentirem as minhas previsões. 

Nosso exercito, que fez a revolnçfio, reconh~ceu e assim foi 
declarado na proclaniaqão do chefe do governo provisorio que a 
nação tinha o direito de ser consultada em Constituinte e de  
fixar definitivamente sua fórma de governo. 

Si isso houvesse prevalecido, hoje estaria fixada a época 
em que a nação seria convocada; o governo teria augmentado 
a confiança e syrnpathia com que foi recebido, e, a esta hora, 
estaria formado um grande partido para nomear o general Deo- 
dor0 nosso primeiro presidente dos E-tad, s Unidos do Brazil. 

Parece, porem, que prevaleceu a opinião daqiielles que pen- 
sam que o melhor meio de fixar a R~publicn A addiar a restau- 
ração do regimen legal, addiando a fixação da época em que a 
iiaçãu será coiisiiltada. 

- Os sectaiios da doutrina que nada mais é do que a resuwei- 
ção, sob nome novo, do despotismo por direito divino, desconhecem 
a natureza humana e os anteccdeiites da raça a qiie perteiicemos, 
quando julgam que a confiança ha de vir da incerteza em que 
havemos de ficar emquanto não fôr fixada o época da Consti- 
tuinte;  citam em apoio de suas previsões o facto de que os  
Estados Unidos tiveram uma dictaiura de nove aniios, o que é 
falso, absolutamente falso, pois, desde os primeiros 150 inglezes 
que aportnram ás suas cestas, em 1607, até hoje, nunca aquelle 
grande povo foi governado por dictadura, seja militar, seja civil. (*) 

Se  addiarem a fixação da Bpoca em que a ~iação deve ser 
consultada, a sympathia com qiie a revnlução foi recebida ha d e  
ser substituida pela incerteza, e é lei da natureza humana que, 
quando estamos incertos do futuro, sempre presumimos o peior. 

Aquelles, pois, que aconselharem esse adiamento promoverão 
a anarchia, que, se chegar a declarar-se, hade derramar muito 
sangue, o que julgo que ningiiem deseja em nosao pacifico paiz. 

Sendo este o meu modo de pensar, eu ainda não posso i r  
cumprimentar officialmante o gr~verno provisorio, por mais estima 
particular que me mereça o cidadão que desempenha essas fun- 
cções; aguardo, para fazel-o, que elle esteja legalizado por 

(') BTOEY, Constitution of the Unifcd States, Oaps. 16 e 17; TOCQUEYILLE Demo- 
watie en Amerique, Cap. 2.0. 



manifestação da  Constituinte, que o proprio goveriio provixorio 
proclamou como unieo poder capaz de ddr-lhe existeiicin defini- 
t iva.  

Já vê, pois, v. exa., que si nRo o acompanho a palacio, 
gara  diligir aqora cumprimentos que e u  tanto desejo fazer qiiau- 
d o  elles forem expressão de regirnerl legal, não é por orgulho, 
6 sim por julgar que rlles se oppõein aos deveres de cidaião 
brazileiro, que e u  entendo ter a obrigação de guardar, sobretudo 
e m  vista da posição que tão recentemente occupei no regimen 
decahido . 

Drus  guarde a v. exa .  
Exmo. s n r .  Conselheiro Leoiicio de Carvalho, D.  D Pre- 

a idente da Directciria do 1;yceu de Artes e Offi-ios de S. Paulo. 

J .  V C o u ~ o  DE AIAGALHÃES, 

Brigadeiro Hoiioraiio do Exercito 

13 brigadeirn Ciiuto de Magalhães ao sr. coosalheiro Leoncio de Carvalho ("1 

S e  v. exa. entendeu que, com a carta que publiquei a 13 
d o  corrente, e u  pretendia que o seu procedimento fosse pautado 
pelo meu, fez-me injustiça. 

Tãnho muito respeito pelas opiniões de meus compatriotas 
íllustrados, para suppôr que, desnte de phase tão grave e me- 
lindrosa, qual a que agora atraves*amos, procelam por motivos 
q u e  se não coiici!iern com o patrio:iimo, que é, em resumo, o 
desejo de  viver em um paiz onde esteja garantida a liberdade 
d e  quantos nelle habitam 

Recubei acomlianhsr v exe. a palacio. Isto, para mim, s i  
+& queda da  Moriarchia, ainda nào B estabelecimento da  Repu- 
blica, sinão em nome, ainda não estcu certo s i  caminhainos 
g a r a  ella ou  se nos afastamos. 

Nos acontecimentos do dia 15 de Novembro preterito, o 
povo não tomou parte : assistizc a elles bestificado, como quem 
assiste a uma parada, segundo o testemunho insuqpeito do 
a c t u a l  ministro do Interior, o sr  d r .  Aristidrs Lobo, em carta 
gublicada neste mesmo Diario Popular. 

Portanto:  o governo formou-se a ~i mesmo, e formou-se 
com sectarios de doutrinas oppostas, a saber;  

1." Sectarios da democracia, isto é, :-daquelles que pensam 
que ,  como governo é cousa que custa muito dinheiro e muita  

( I )  Publicado no Diario Popalar. de 18 de Dezembro de 1889 



gente para o exercito, e como o dinheiro e a gen te  são forne- 
cidos pelo povo, o povo é que tem o direito de  estabelecer o 
seli governo. 

2 . "  Sectarios da doutrina po~it ivis ta ,  isto 6 :-daquelles q u e  
pensam que, como o governo é-coiisa qiie ciista muito dinheir* 
muita gente, o povo que é estupido, qu9 não tem a tal investidura 
da sciencia, deve pagar  unia e 0ut.a cousa sem bz~fcr, afim de q u e  
elles positivistas façam n a  sociedade experiencias, como as  qiie 
os niedicos fazem ir1 an ima vili .  Estes ultiinos ficam irritados 
toda a vez que se llies fala eni Constituinte ou Constituição, a 
ponto de  dizerem que quem o faz é petroleiro ! 

Ora, deaiite destas duns forças, que 6 que sahirá dos ncon- 
tecimentos do dia 15 de Novembro ? 

S a h i r j  a Republica, isto é, o govcrno da  iiação pela nação, 
ou sahirá o despotismo de poiicos, isto 6- o governo da iiaçAo 
por uma seita d e  philosoplios que julgam tt1r a iiivcstidiira d a  
scieiicia por direito diviiio, por haverem lido algumas obras  
francezas, iniiito boas como poesia, ilias que niiiica deiam pro- 
vas de linver governado cousa algiima, nem bem, liem m a l ?  

O d r .  Francklin, n quem Washington chamava o avô d a  
liberdade norte-americana, dizia que niincn elle encontrava mais 
perigosa classe de politicos do que  aquelles que se julgavain in- 
vestidos da missão da fazer bem á ilação, contra a vontade oii 
a despeito da  vontade da mesma iiação. 

Esses desconhecem o priiicipio fiindamerital de toda demo- 
cracia, synthetizado no nphorisrno roinano : ncio se j a z  be~aejicio n 
qzíee,n ndo o qz~er  receber, ou, eni latim, ilzsito be~aificiz~nz 17o1z 
clatur . 

Fazem lembrar a historia do içraelitn que, quando ia ser  
queiiiiad? vivo para purgar  seus percadoa e i r  para o cAu, a o  
frade capiichiiiho que o exhortave, disse, apontando para a fo- 
gueira :-nzeic pae, si p a r a  ir pavn o céu é 7~eces.sario ser qzrei- 
mado vivo, eu, si tivesse a liberdade (Ia escolha, preferia i r  pn~.rs 
o inferlto. . . 

Esta!; duas correntes de idéas que, segundo dizem do Rio, 
estão lnctando iio g lverao  provisorio, 13a&cem estar reveladas 
nos sega i~ i t~es  factos : 

E '  evidente que os aiictores mais preponderantes da revo- 
liiç%o queriam uma repiiblica federal, . ~ ~ n i o n i s t a  e representativa. 

NRo duvido confessar que isso, revelado 110s primeiros actos 
do governo provisorio, foi recebido milito bem aqui ern S. Paulo,. 

Nestes primeiros actos decli,rou-se que o governo central  
só nomearia governadores para aa proviilcias que não houvessem 
constituido seu governo. 

S. Paulo constituiu com p3ssoal qu3 inspirava toda con- 
fiança; todos ficaram traiiquillos e satisfeitos, com poiicss ex- 
cepções . 



No entretanto, esse governo foi demittido ; é certo que o 
triunvirnto escolhido aqui  na  capital foi substituido por iim 
governador que fazia parte delle. Mas não é menos certo que 
esse acto firmou, mesmo para aqui,  o principio de que o povo 
não tem direito de intervir na  formação do seu governo. De mode 
que, si por qualquer circiimstsncia, o Sr. Campos Sallçs se reti- 
ra r  do rninisterio, e os srs. Prudente dc Moraes e Beroardino de 
Cafiipos fizerem o mesmo, como os obrigara a l e i  da  solidarie- 
dade, podem mandar-nos como goveriindor iim segundo tenente 
de  artilheria, que conheça isto como eii conheço a China, e 
esse disporb dos collossaes interesses de S. Paulo, com o poder 
discrecionario! que nunca teve nenhum presidente da Monarchia, 
de lançar os impostos que yiiizer e de despendel-os como bem 
lhe  parecer. . . Dizem os positivistas que isto 8 a clicindzi~-a 
sci .ntgcn,  o prologo para cliegarmos B federação ; equivale a 
dizer - que o melhor meio de  ensinar algiiem a caminhar é 
por-lhe aos pés uma barra de  chumbo com a qual elle não 
possa mover-se do Iogas. 

Alêm deste, h a  outros factos que fazem si~speitar que OS 

poeitivistns ganharam do ministerio, ascendente que a principie 
não tinham. 

Citarei, entre  outros, os segiiiiites : 
Constou aqui  que o marechal Deodoro queria a con t inuade  

da  bandeira nacional, com eliminação apenas da  coroa. Isto 15 
o que  seria razoavel. No entretanto, prevaleceu a bandeira com 
o lemuia positivista - 01-ciem e 2wrgi-esso ; somos a nnica nação 
do mundo que tem nisso um letreiro, o que é tão s u ~ ~ i n a m e i i t e  
ridiculo, qiic o povo aqui  a deiioniinoii-bn~idei,.n niarcn conzetçt ! 

Como facto, em si, a consa 6 apciias grotesca; como, porêm, 
demonstraqão do systema positivista, proccirando governar uma 
naçãn, onde não ha talvez um cento de sec,tarios dessa doutrina, 
o menos q u e  se póde dizer da coiisa é quc ella 6 provocadora 
da  maioria que n&o segue tal  systeinn. 

Que nos fez a nossa velha bandeira, que nos levou victo- 
riosos aos campos do Uiugiiay, da Republica Argentina e do 
Paraguay, que era a representayão da nossa j á  longa historia 
de luctas e victorias nacionaes, pane ser substituida pela divisa 
do uma seita, embora respeitavel, mas j~ouco numerosa, de  uma 
rua  escura e suja da capital de F r a n ç a ?  

Outra  cousa que egiialmente chocou o orgulho do povo foi 
a Marsclheza substitiiindo o nosso Hymno Nacional. Pois, em 
verdade, seremos coiisa t8o desprezivel que não possamos appa- 
recer em ilossas festas nncioiiaes sem um hyiiiiio fraricez, que 
recorda medonhas becatombes de  iima das niais Iiigubres epochas 
da  historia da  humanidade, o que  não póde ser o ideal de 
nenhum filho dos ultimos annos do secnlo XIX, seja eile cmbora 
republicano, positivista ou monarchista ? 



Outro facto, que está descontentando aos que compreh~ndem, 
e este 6 o mais grave de todos, é a noticia, espalhrtda pelos 
amigos positi\istas, de que, durante dois ou mais snnos, não 
teremos nem Constituição outorgada, nem Constituinte, porque 
o ideal de A .  Cmte  é a dictadura pura e bimples, a tal inves- 
bidzwa da scie~zcia, sem o voto da nação, porque, esta, segundo 
elles, uso tem cdpacidade para escolher o melhor. 

Si a na.;ào não es t i  preparada para a Kepublica, quem é 
que vos deu procuraç80 pata estabelecel-a e para gastar os 
dinheiros do theeouro, fructo do imposto, que 6 pago por todos? 

Fuja o g tverno piovisorio de ouvir a taes amigos ;.pois, 
qualquer que seja a boa intenção qlie nelles exista, esse regimeli, 
seni Constituiçào eicripta, para que cada 11 de nOs saiba em 
que lei vive, só era possivel, pncificameiite, em i, ssas fazendas 
do café. \ 

A Coristituição escripta devia ter sido proclamada>uando 
se ~~roclamou a Republica. %.. 

JU que o não puderem fazer então, façam-no agora, e, q u a n b  
antes marquem a época da Constituinte, embora a e-pacem do \ 

tempo iieces-ario pala os trabalhos preparatorios. 
Ccncorra v. exa com sua bella iiitelligencia para que o go- 

verno prc,mulgue já uma Constituição e fixe a Bpoca da reunião 
\-, 

da Constituinte, e eom isso terá prestado á sua patria e ao pro- 
prio governo muito maior serviço do que levando a palacio este 
seu inutil correligioiiario, que  actualmente não póde querer outra 
cousn, sirião vêr o seu paiz lev.ldo á liberdade pelo caminho da 
paz e da ordem, sem que elle intrrvenha nisso. 

S. Paulo, 16 de Dezembro de 1839. 



E m  geral,  pensam os hiqtoriadoies, ou historiographos, qne 
o padre 'Antonio Diogo Feijó nasceu em Ytú. E' esta a t e r s a o  
correute na Europa. 

Larousse, o iridefectivel Larousse, dá-o como nato em Ytú 
em 1780. Monsenhor Paul  Guérin, no sen muito mais consci- 
encioso Dictionnaire des Dict?onnires, dá-lhe tambem como berço 
a Fidelissima Cidade, no mesrno anno de 1780. Outro fal-o 
filho de S. Carlos (Campinas)., pela era i.evolucionaria de  1789. 

Entre  nós, alguns escriptores opinam que o grande liberal 
nasceu em Ytú,  outros em S. Paulo. Estes 6 que têm razão. 
Feijó nascou nesta Cidade. 

Offereço ao 860 Pculo a sua certidão de baptismo. 
I 

cr Aos 17 de agosto de  1784, ne i ta  Sé, baptisei e 
a puz os Santos Oleos a Diogo, filho de  pais incogr~itos, 
a exposto em casa do revmo. Fernando Lopes de  Ca- 
a margo;  o mesrno foi padrinhil e Maria Gertrudes de  
« Camargo, viuva, todos desta frepuezia;  do que para 
cr constar fiz este assento, que assiguo.-0 coadjuctor 
a Josd Joaquim da  Silva. 

O illustrado e erudito homern de letras, que tem abrilban- 
tado estas columras com as fulgurações de seu talento, e se 
esconde modestamente sob o pseudonimo de ERASMO, nos descre- 
veu o enterro do velhs patriot,a. 

J a z  Feijó sepultado em uma carneira do jazigo da  Vene- 
ravel Ordem Terceira de S Francisco da  t enitencia, sob um 
cómoro de  tijolo, sem Cruz, neiri epitaphio. 

Libero Badaró, um pamphletario cujo titulo d e  benemerencia 
é ter  cahido sob os golpes de  um sicaiio, instrumento de  uma 
vindicta particular, tem o seu tumulo no cerniterio municipal, 
erigido pela admiração de seus corngatriotas, filhos da bella e 
cul ta  IBlia .  

(*\ Do S. Paulo de ?7 de Julho, e dias seguintes transcrevemos o interessante 
estudo que ora publicamos, devido ao illostre escriptor dr Rstevam Leso Bourroul. um 
dos litteratos que melhor conhece as tradições historicas pauliatas. 

Apenas foi modificada a redacçlo em nm on outro trecho, para adaptação desta B r  
vista, e corrigidos os enganos e erros de composiçáo. 



Quando é qiie a honestissimo liomem, padre austéro, exi- 
mio patriota, que soube e poiide salvar a ordem, a integridade 
e a monarchia do Brasila, qtiaiido é que Feijó terá o seu mo- 
numeuto lia terra d e  seu berço, erguido pela gratidão dos 
Paulistas ? 

Sabendo existir em Campiiiss o testamento com q u e  falleceu 
o Padre  Feijó, tratei d e  averiguar;  r ,  de  facto, encontrei o 
precioso documento, que abaixo offereço ri corsideração dos 
leitores, verbo nd crrbzinz. Nandei t i rar  uma cópia, qiie enviei 
ao Instituto IIzstoi.ico e Geogrciphico Brnzileiro, a rujo gremio 
me ufano de  pertencer. 

« Bntonio Duarte  Pimentel, serventilario I italicio do officio 
de primeiro Escrivão da  Provedoria e Annexos da  Comarca de  
Campinas, Estado d e  S?io Paiilo, na  Repiiblica dos Estados 
Unidos do Btazil 

Certifico em razão do meu oí?icio e por esta me ser pedida 
pelo Excellentissirno Senhor Doiitor Estevani Leiio Uoiirroiil, 
que revendo ein meu cartorio os a l t o s  d e  inventario dos bens 
deixados pelo padre Diogo Antonio Feijó, n'elles a folhas vinte  
e duas usque vinte  e qxatro, eiicontrei o testameiito e termos 
dos teores seguintes : 

TESTAMENTO 

E m  nome da  Santissima Trindade doi1 principio n meii 
testamento pela meileirn. seguinte: Soii natural  desta cidade, 
filho de paes incognitos, de  iiinis de  50 annos de  edade (1) quero 
ser enterrado bem acompenhameiitc,, nem officio e de  loba sómente. 
Sou e sempre fui Catholico Romano (2). Tudo quanto tenho 
dito e escrito sobre a dieiplina da Igreja, tem sido por zelo, e 
afecto a inesiiia Igreja, e desejo qne se reinoviio os obstaculos que  
a kisperiencia mostra averem n a  mesma h salvação do Fieis De-  
sejo se digão no dia da minha morte, oii no seguinte vinte  
1\Iissas, pelas qiiaes se dará n esmola de mil r8is por cada uma. 
Não reconheço erdeiro, e por i s ~ o  institiio minha erdeira a D .  
Maria Jiistina d e  Camargo, e quando acontesa ser esta fallecida, 
antes da  miuha morte, a D .  Marpttridn, fillia de  D .  hlaniiela 
Fr.' de Jesus Feijó. Possuo iima Xacra, e alguns bens moveis. 
Dese credito ao meri caderno incadernndo, e a minha carteira, 
e deles, e d e  creditos consta o que me se me  deve e eu devo; 
mas estnmos de contas justas com meu compadre Raimundo Alves 

( I )  Nascido em Agosto de 1'184, contara Feijó .52 annos em 1835, data des!e dos- 
tamento. 

(2) De uma severidade inaudita Vejam a pag. 124 do volume das Decisões do Go- 
verno, no anuo de 1635,, o Aviso do ~ iu is ter io  da Justiça dirigido a todos os Prelados 
do Iinperio. -Feijó abjurou a Jlaçonaria e rctrscton o seu tolheto contra o Celibato do 
Padres, como veremos em tempo. 



dos Sniitos Prado, e meu amigo Padre Geraldo Leite Bastos (I), os 
quaes nada mais me derem. Deixo forros todos os meus escravos 
crioulos de maior edade e a Evaristo e sua mulher, a Eustaquio, e 
Euzebio ; e as mulheres destes Querubina, c Antoni i ficarão forras 
da datadesta a cinco annos. Todos os mais escravos avidos e por 
aver serão forroslogo que completem vinte cinco annos de idade. A 
todos dará minha erdeira no momento de sua liberdade cem milréis ; 
e áqueles, que ainda tem de esperar o prazo aqui marcado dará 
além dos cem mil reis, o premio de dois por cento annual desa 
quantia. Os que ainda ficam escravos só poder50 estar em 
companhia, e serviso do miiiha erdeira; e somente serão aluga- 
dos, ou emprestados & pessoa da escolha dos mesmos da qual 
ainda assim poderão retirar-se para outra, se esa os maltratar. 
Esta mesma disposiçko terá luga; depois da morte da minha er- 
deira, .quando ainda algum escravo tenha de preenxer o prazo 
para libertar-se. Declaro, que qualquer filho de escrava, ainda 
depois de minlia moite, e antes de libertarse a mae, será livre 
desde o seu nacimento, e os pais terão todo o comodo, e tempo 
neceesario para o criar, e poderão conserva10 depois de criado, 
onde qiiizerem. Declaro inais, que só o carpinteiro Benedicto 
fica eiscluido dos cem mil reis por ter já meios de subsistencia. 
Fica pertencendo á minha erdeira os servisos drs que ainda 
ficam escravos, e todos os mais bens que possíio. Declaro qno 
a liberdade, que dou aos escravos não é benefisio, é obrigiisão 
que me impuz, prometendo á niiito, e aos mesmos que aceitaram 
a liberdade prometida & eles a seus filhos. llogo a mesma minha 
erdeira e ao Dr. Fadre RZiguel Arcanjo Ribeiro de Camnrgo 
queirão ser meus testsmenteiros e dar eise-iiçiío a esta minha 
iiltima vontade dentro de dois alios da data deste. Rogo as Jns- 
tisas queirão asim fazer cumprir. 5' Paulo tres de iTIargo de 
mil oitocetztns e trinta e cii lco.  I>IOGO ANTOXIO FEIJU. 

Conservo n ortographia peculiar de Feijó. E' a sua conlie- 
cida ortographia usadn em papeis publicos e na imprensa. 

Feijó foi um poleinista notavel. Foi o porta-vóz da Rebel- 
lião de 17 de maio de 1842 installadn cni Sorocaba, que teve 
como orgam O Paulista. O jornal oficial dos rebeldes publicou 
4 numeros; o 5 . O  ficou composto, mas não sahiu á luz. Deste 

(9) O Conego Geraldo Leite Basto3 foi um dos mais intirnos amigos d s  Feljó, 
' depositario de todna as noas p?rticularidades, ci,mo homem privado, e como homem 
politico, em vista dos documentos comprobatatoiios" 

"Era  este intimo amigo e coufldente do Regente Peijó, escreve-me o Exmo. Sr.  
Baráo Homem de 3iell0, tanto que a biographia por elle escripta é uma verdadeira 
Memoria intima, do maior valor historico. Isto é positivo, e a  elle mesmo onvi. O 
Conego Geraldo era um ardente liberal, e serviu até morrer o cargo de official-maior da 
secretaria do Senado. Era muito aiiiigo dos Seosdores Deputados liberaes de 8 Paulo." 

Em 1842 foi elle pteso, a 19 de junho, e deportado para ;$ Europa, coul Liinpo de 
Abreu, dr. França Leite. dr. Joaquim Caiidido Soares de Meirelles, José Prauclsco 
Guimaries. e dr. Francisco de Sal es T0rr.s Honiein. Embarcaram todos os prosos po- 
liticos no dia 3 de Julho para Lisboa. a bordo da fragata Paraqziassu Regressaram ao 
Rio a 5 dn jnnho de 1843; e fallecen na Côrte a 15 de julho de 1664, estimado por quantos 
tiverain a ventura de o conhecer. 



numero inédito é o artigo que segue, e que traz a numeração 
IV, todo da  lettra e redacção do grande pauli-ta. 

a 0  GOVERNISTA)) 

e A folha do Govrrno continua as euas mentiras. 
Não se esqueceu de  nós: muito teria que  dizer talvez com 

verdade ; mas para desempenhar o conceito que dela se forma, 
lanson mão somente .ie falsidades. E entre  outras que calamos 
notaremos uriicttmente o :ivaiisar dejcaradamente que-requeremos 
uma pensão a S. M. I. por não podermos ir ao Senado; quando 
nos apenas e i i  uma carta particular ao S .  Antonio Carlos, a 
qual andou iinpresa, lhe  rogamos, que obtivesse da  pneros idade  
do Imperador uma pensão de  600 mil reis, porque aviamos ven- 
dido o pequeno estabelecime~ito que tinhamos em S .  Paiilo, e 
que antes de aprontarmos outro em S. Carlos fomos atacados 
do parlesia, e que por esa cauea pouco progresso podia ele t e r  ; 
e mostramos que a liassão non t inha prejuiso; porqiie deixando 
de receber o subsidio de 3:6C>0030 reis urna vez que não pude- 
semos acumular, ainda o Teaoiro lucrava Esta é a verdade; 
bem como S. concederi-no+ n ã ~  690.000 reis porem 4 contos 
e sem a eisclii-ão, que lembravamos, e não só em ateneâo aos 
servisos prestados. e notese, que nunca, alegamos servisos, como 
por axarmonos enfermo. 

Lembi.amos isto não ao Redactor, mas ao pablico para q u e  
saiba 9 como obtivemos a di ta  pon4ão, que tanto molesta alguem. 

Desde 1821 seivimos ao Brazil por ser noso dever e não 
para pedirmos paga drses poucos servisos que prestamos. B 

A typographia onde se imprimia o Pnulzsta era de ~lropriedade 
e composição de Hercule3 Fl $reiice, genro de Alvares Machado. 

Voltemos, porém, ao testamento, 
Fechado o parenthejis no Testamento do Padre Feijó, va- 

mos i 

Saibio quantos este ~ u b l i c o  Instruinento de approvação d e  
testamento virem, que sendo 110 Anno do Nascimeiito de Nosso 
Senhor .Jesus Christo de mil oitocentos e trinta e cinco e aos. 
cinco dias do mes de Março de  dito anno, n e  ta  I m p ~ r i a l  Cidade 
(1) de São Paulo e casa de morada do testador o Reverendo 

(I) - O  Decreto de 23 de Fuvereiro de lW2 concedeu 6 cidade de 8. Paulo-- e T£- 
tu10 de---imperial Cidade de 8 .  Paulo - e  a Villa Rica o Titulo de-..Imperial Cidade de 
Onro Preto -. porque muito cspecialménte se tèm distinguido as Providencias de 8 Pau- 
lo e ùlinae Geraes, como primeiras na resolução de sustentar, ainda a costa dos maiores 
sacriflcios, os direitos inanferivei@ dos novos do Brasil contra os seus declarados inimigos 
e algumas de suas povoações s s  avantajilram em testemnnho de denotado patriotismo.. .r 

Este Iieoieto, referendado por José Bonifacio de Andrilda e Bilva, concedeu tam- 
bem as Comarcas de Yt6 e 8abnr6 o titulo de - Fidelissimss- ; e 6 Villa de Barbscena 
o de-Nobre e Muito Leal Villa de Barbacena 



Diogo Antonio Feijó, onde e u  TabelliBo ao diante nomeado fui 
vindo, e sendo ah i  o mesmo presente que o reconheço pelo pro- 
p ~ i o  de que dou fé, e egualmente de se achar com s:iiidt! e em 
seu perfeito juizo e entendimento, segundo o rneii p:rrecer e das 
testemurihss ao diaiite nomeada6 e asbigriadas; peraiite as qiiaes 
por elle me foi dito que este era o seti soleiir e t~staineiito que 
havia escripto por seu proprio piinho, e porque estava a svu gos- 
to, e era sua ultima e derradeira vontade queiia lhe o appro- 
vasse, pois por s l le  revng:i\n outro qualquer trstamriito ou codi- 
cillo que antes deste houvrsse feito e só queria que O presente 
vallece e tivesse fc rqa e vigor e para o que requer ás Justiças 
d e  Sua Magestade Imperial deem e fação dar o seti devido cum- 
primeiito; e,  para sua maior validade aqui as  havia por expreças 
e declaradas todas a s  clausolas da- em dir. i to pii~cisas. como se  
d e  cada hiia fizece clara e destinta m e n ~ ã o :  e toriiando-lhe e u  
de  sua propria mão pelo achar limpo sern vicio nem borrão ou 
entrelinhas, escripto em hii:t pagina inteira e a segiiiida com 
nove linhas, no fim assignado o dito tectador pelo seu proprio 
punho  supra declarado, o numerei e rubriquei com minha rubrica 
que  diz-Barboza--e approvo tanto quanto posso devo e rrie é 
permittido em razão de  meii officio, ern fé e testemunho de ver- 
dade de como assim o disse outorgou ine pediultle lavrasce o 
presente lnstriimento que sendo-lhe lido aceiion e assigiiou cóni 
a s  testemunlias presentes Antonio Berieditco Palhares, Liiiz Fer-  
nandes Ferreira, José J ~ c i n t h o  de Medeiros, e Reverendo Fidelis 
Alves Sigmaringa e Joaquim Benet! ct,? da Trindade, racoiiheci- 
dos de  mim Francisco Antonio Barbosn, Tabellião interino o 
escrevi e assigne em publicii e rszo. Diogo Antonio Feijó.- 
Antonio Benedicto Paihcres de Ccimni.go.-Luiz Fernandes Fer- 
reiro,.- José Jacintho de 14fedeiro.s.- 0 padre Fidel i .~ AAlves Sigma- 
ringo, de Morczes.-Joaquim Benedicto .da Trindade.-Em teste- 
munho (signal publico) da verdade, Pra,icisco Antonio Barboza. 

Cumpra-se e registe-se, salvo os direitos de terceiro, São 
Paulo, 11 de  Novembro de 1843. Luz. 

Abertura 
Aos onze de Novembro de mil oito centos e quarenta e 

trez, nesta imperial cidade de S. Paulo, em casa de morada do 
juiz municipal Josf. Joaquim da Luz it onde fui vindo ah i  com- 
pareceu o padre Fidelis Alves Signiaringa de Morars que reco- 
nheço pelo proprio e por elle foi apresentado o testamento pre- 
sente ao dito juiz, pelo qual sendo o rnebmo aberto por haver  , 
fallecido o Testador, poz nelle o seu a Cumpra-se, e deferiu o 
Juramento dos Santos Evangelhos ao dito apresentante, encar- 
regando-lhe que sob cargo do mesmo declai=lsse o dia e hora 
d o  fallecimento do testador e se além deste haveria algum ou- 



tro testamento ou Codicilio que devesse ser hberto. E recebido 
por elle o dito jiiranieiito declarou que - o testador SENADOR 
DIOGO ANTOSIO F E I J ~  (1) falleceu no dia de hoiitein As onze 
horas da noite (2) e qUe al81n d ~ s t e  testniiiento ii&o se lhe  achou 
o i ~ t r o  alguin ou  Codicilio. 

E do coiiio assiin o disse l a ~ r e i  o preseiite que  nssigi~a com 
elle juiz. E u  Fortzoznto JosC tln S/lilrn escrivão interino O es- 
crevi.-Lz~~.--l~~icleEs Aloes Sz!j~nc~riityn de AIoraes. 

Aos quinze de  Dezembro de  mil oito ceiitos e quarenta e 
trez, i i ~ s t n  Imperial Cidade de  S. Paalo,  casa de iiiorada de  
Dona Maria Justilia de  C a m a r g ~  (3) aonde fui viiiio, sendo ahi  
a mesma prvseiite qiie recoiiheço pela propria por ella 111e foi 
d i t ~  perante as testemuiihns ;baixo assignadas que  acceitava os 
encargos do presente testnrneiito (4) visto ser a primeira testa- 
meiiteira iioi~lenda e que  protestava prestar contas do mesmo iio 
tempo aprazado. E de como assiin o disse lavrei este terino 
que assignn. Eu, I"oi.tuitnto José d a  Siivn, Escrivão i i i t e l i ~ o  
que o escrevi. ilfnrin J q i s t i ~ ~ n  de C'nrnnrgo. -líl~avzcisco Suria-  
no dos Xantos Cnrdiiis.-B1rajzcisco Liazs.-Tab, I\lil oito centos 
e quarenta e trez. 

Registo 
Registado iio livro competelite, a folhas 136, verso. São 

Paulo, 20 de dezembro de 1843. Silaa. 1Zegisto : nzil oito centos 
e sesse~atn ~ e i s .  

Custas 
Cnstas deste testamento : 

Para  o juiz : Abertura. . . . . . , , , 1.200 reis 
P a r a  o esciiv80 : Termo d e  Abertura . . . . 375 B 

>> » : Autuação . . . . . . 225 » 
D D : A b e r t u r a  , . . . . . , 75 » 
n » : Reg.  O . . . . , , . . 1.860 » 

C. que pagou , . . . . . . . , . . 750 » 

Somma . , 4.485 réis 
Despeiidido pela testamenteira : Distribuiqão . 150 » 

Somma tiido . . 4.633 réis 

(I)-Feijó foi nomeado Senador pela proviiicia do Rio de Janeiro por carta Imperial 
de .5 de Fevereiro de 1855. Annal1;rram-lhe a eléiç8o. Irei reeleito e nomeado eiii 
1 .o  de Jullio : e tomou assento a 15. Outro grande Paulista o ~firabe& Brazi!eiro, An- 
tonio Carlos, n.50 representou 8.  Paulo na Caniara Vitalicia: foi eleito por Pernainbuco 
O Patriarcha, este, nunca foi Senador. 

(2)-Data certa de sua morte : 10 de Novembro de 184Z, ás I1 horas da noite. E 
não 9 de Novembro como errndriniente asseverani Innocencio Francisco da eilva (Dicc- ) ,  
Texeira de Yello l<pAe~~zerides e outros Historiadores. 

( 3 ) -  bIorava na antiga rua da Freira, hcnje Eenador Feijó, casa da esquina com o 
largo de S .  Francisco. Tinha outra casa a rua hoje do Riachuelo, esquina. 

(4)-Pelo que se v &  os EscrivAes do teinpo n5o era111 muito prodigos de pontuação. 



-Cic~di~ts. N. 5840. Pg. 480 iéis de  selios.-Ccmpiiias, 
22 de  agosto de 1844.- B7~ito.-Alves. 

Segue-se o encerramento, sellado, do prestimouo Sr. inajor 
Antonio I luar te  de Pimentel,  1." escrivão de  Campinas e tabel- 
liao da comarca, de saudosa ineinoria. 

* 
% * 

Para  bem documentar o ponto eu1 que jaz scpultado o grande 
paulista citarei iim opuscnlo qi?e encerra teatemiiilho contem- 
poraneo. 

Dou a palavra ao maior amigo de  Feijó, o concgo Geraldo 
Lei te  13astos, qiie escreveu n a  sua preciosa e raraiVecrologia, (1) a 
paginas 52-54 : 

~Embalsainado o seu cadaver, foi a 14 conduzido para a 
egreja  dos terceiros de Nossa Senhora do Cnrmo, sendo o seu 
enterro o mais pomposo, quc até  entâo se tinlia visto n a  capital 
de  S. Paulo, não obsteiite h a r c r  elle no testamento com que  fal- 
lecêra, declarado o seguinte:  (quero ser enterrado sem ncoin- 
panhamento, nem officio, e de lôba sbineirte~. Todas as  ccrpo- 
rações religiosas, grandes e pequenas de  todas as  classes e dc todos* 
os credos politicos o actml)anliaram ao sei1 ultimo jazigo, vindo 
muitos seus amigos e affeiçoados, de  i n ~ i s  de vinte  leguas de  
distancia, para tornarem parte nesse acto de piedade e religião. 
No seguinte dia, depois d e  findo o officio de  corpo presente, a 
inissa solemne e encommendações do estylo, subiu ao pulpito o 
Rev. Padre Pedro Goilies de  Camargo, e em iiiir elequente e 
pathetico discurso, de  ta l  modu descreveu as virtudes do varão 
de  quem havia sido u n ~  dos discipulos, que fez miiita, vezes derra- 
marlagrimas' aos seus numerosos ouvintes. Ternlinadas as  cerimo- 
uias religiosas, ao dar-se o corpo :i sepultura, foram feitas pela 
tropa de todas as  armas, que se achava postada. nas itnmediações 
do templo, as honras militares que Ilie competiam, como Gram- 
Cruz d a  Imperial Ordem do Cru~e i ro .  

.............................*...................... 
Alguns a n n  s depois, entenderam os seus parentes que lhe  

deviain dar utn jaxigc perpetuo n a  egreja da Ordem Terceira de  
S. Francisco, dc que era então coniu~issario, o seu particular 
amigo, o Iionrado brigadeiro Rafael Toblas de  Aguiai-, e para a l i  
particularmente foi transladado no inesmo caixão de chumbo;  
conservando-se ainda hoje, o seu cadaver em perfeito estado, 
assim corno o seu coração, tambem ria iriesma redoma de vidro 
em que havia sido collocado». 

Não 6 só o culto pela Verdade historica qiie me dicta esta 
rectificnção, einâo tambem o amor fervoroso que ccmsagro h Ve- 

( 1 )  hécrologia do Senador Diogo Feijú, escripta por *** e pnblocnda pelr, dr. 
blello Moraes ,A .  , I .  de). -Rio de Janeiro, Typographia Brazileira-ITdictoi J . J .  do Patro- 
cinio, rua das Violas n .  ::9.--18131.-Um folheto de 5-1 paginas A ficroiogia 6 illns- 
trada com um rctrato exellente de Feijó, lithographado por 8. A, Bijon, rua do Cano, 45, 
Rio de Janeiro. 



neravel Orderri Terceira de S. Francisco da Penitencia, á qual 
pertenço ha 30 annos, e a qiiern,-o mais humilde dos servos 
de Serapbico de Assis-dediquei, como Secretario, os meufi me- 
lhores esforços e de cujas glorias e tradições de piedade e pa- 
triotismo procurei sernpre ser o prégoeiro, em todas as phases 
de minha vida. 

Eis 0 Aviso do Padre FrijÓ, quando Ministro da Justiça, 
expedido ao Episcopado Brazileiro, e ao qual alludi em a Nóta 2 
deste escripto. 

aExm. e Revm. Sr. 
Si a religião Catholica 6 inantida pela Constituição por ser 

s religião dos 8rasileiroe, de cujas verdades estão convencidos : 
Si  a sua Moral, tão pura e santa, tanto concorre para dar 

vigor ás Leis, tornar mais solidos e permanentes os Principios 
sobre que rrpousa o Systema Con~titucional; 

E '  tambem inegavel que a Su~eratição, a Hypocrisia e mè- 
ras exterioridades religiosas $8  servem para desacredit.ar a verda- 
deira Religião tornarem-nla ridicula aos olhos do homem sensato, 
e um objeçto de curiosidade e divertimento para com a multidão 
que não penra; 

Não podendo dissimular-se que a causa principal da irreli- 
giosidade que, corn magoa dos verdadeiros crentes, se observa em 
todo o Imprrio, 8 devida á m á  escolha dos Ministros da Religião ; 

á negligencias dos Prelados em regular o Culto pelas Leis 
da Igreja, con-entindo que iielle se introduzam tantos abusos, 
tolerando que nos Templos as Festa se facam at6 de noite, onde 
se desenvolve com escaiidalo notavel, a perversidada d'aquelles 
que nenhum caso fazem da celebração dos Santos Mysterirs; 

á nenhuma importancia que deo As queixa dos Fiéis contra 
seus Parochos que, recebendo do thesouro Publico e dos Paro- 
chianos não pequenas contribuições, contentam-se ern praticar 
esteriormerite certos actos sem importar-se com a maiq util, a 
principal de suas obrigações, que é plantar a semente dos bilns 
costumes e promover assiduamente, com a palavra e o exemplo, 
a pratica da Moral Evarigtslica; consentindo que por pretestos 
visivelmente falsos os Vigarios se retirem e se conservem fóra 
de seus beneficios onde ainda enfrrmos, poderiam prestar grandes 
serviços, si estivessem animados do espirito de seu Sagrado Mi- 
nisterio : 

querendo a Regencia, EM NOME DO I~IPERADOR, remover taes 
embaraços, que tanto damno causam ã. Religião e á Moral publi- 
ca, confiada aos seus Ministros. 

Manda recomendar a V. Exc. Revma. a mais esvrupulosa 
escolha das pessoas destinadas ao serviço da Igreja que, por suas 
moralidade e instrucçãct, sejam capazes de lhe servir de ornamen- 
to ;  n. severidade em punir canonicamente os que se desviarem 
das regras; o exterminio de tantos abusos que se têm introdu- 



zido no culao publico, finalmente, o exacto cuprimento de seus 
deveres. 

Esperando que V. Exc. Revma. será o primeiro em mostrar, 
por seu exemplo, quanto i.espeito consagra aos principio3 reli- 
giosos que professa, e quanto se empenha em manter intacto o 
deposito da Fé e da Moral, que lhe foi confiado; e que obrando 
desta sorte evitar-se-hão as repetidas queixas contra os Paro- 
chos que em geral, tão mal desempenham o seu Ministeiro. 

Deus Gurde a V. Exc. Revma. 
Paço do R.o de Janeiro, em 12 de Março de 1832 -DIOGO 

ANTONIO FEIJO.~ 

A liguagem de Feijó cauca hoje não ppquena extranheza. 
Cumpre, porem, nos reportamos a uma época em que as con- 
dições do clero eram milito diversas; em que o Regalismo e o 
Gallicanismo imperavam quaei 6oberaiiamente; em que tudo no 
Brasil se resentia da anarchia que avassalava todas as classes 
da sociedade. 

A Abolição do Celibato encontl ava ardentes propugnadores 
entre sacerdotes illustr;~dos e rec ameridaveis pelas suas virtudes 
e austeridade de costumes. 

Em S. Paulo, F e ~ j ó  e Manuel Joaquim do Amaral Giirgel 
deixaram-se prender nas malhas de capciosos argumentos e at- 
trahir pela miragem de doutrinas funestas, herdadas do clero sui 
generis qu florescru em Purtugal, em fins do seculo XVIII e em 
França apó3 a Deelarugiu, dos Direitos do Homem. 

@s  falsos Dogmas de 1789, , como drnomil a o insigne 
L e  Play ao conjuncto de doutrinas oriundas do abalo revolucio- 
nario que sacudiu a França e a Europa toda, maxime a raça 
latina, obscureceram a intilligencia e o criterio de Feijó. a pon- 
to de o tornar auctor de uma Denwnstragão da necessidade da 
abolição do Celibato Clerical pela AssemblPn Geral do Brnzil (1). 

Esta representação do deputado Feij6 traz a data de 9 de 
Julho de 1828 

O Conselho Geral de S. Paulo, invadindo alheias attribui- 
ções, agitava-se mais tarde impulsionado pelo mesmo falso objecti- 
80. E Amaral Gurgel (2) levava á tribuna da Camara dos Depu- 
tados e & imprensa o concurso de seu grande talento, pondo-o 

(1)-Demonstraç8o da nscswiidade da aboliçao do CelQaío Chical  pela Assem- 
81da Geral do Brasil e da sua aerdadeira e legitima competencia nesta materia, pelo de- 
putado Diogo Antonio Feij6, 1828. 

Feijó retractou tnao quanto escreveu neste opnscnlo de combate. 
Pois bem: em 18X'i este folheto foi reimpresso em 8. Paulo, ua Typogrophia 

protestante e yankee de Lerny King Bookwalter. Os ed'ctoros ousaram ainda dedicar 
esta edicçlio f:audulentr e sacrileea,--pois o se* auctor abjnrara publicamente os erros 
nella contidos -<aos admiradores do grande Aeijó e nos amantes da liberdade e do pro- 
gresso = I  

(2)-E' hoje raro o opnscnlo, Analyse de resposta do E m .  Arcebispo da Bahia 
dobre a questão da diapsnaa do celibato, pedida pelo C m J h o  Geral de. S. Paulo, pelo 
dr.  Manoel Joaquim do Amaral Uorgel, 'ente do curso juridico de S. Paulo. Ilio de 
Jeneiro. 163i. 



no serviço da ma causa, como o seu amigo politico e collrga 
de habito, Diogo Antonio Feijó, 

O preclaro Arcibispo da Bahia, D. Romiialdo Antoiiio de 
Seixss, iiiais tarde Marquez de Saiita Crua, e o padra Lniz 
Go~ça lves ,  entre  outros, rebateram victoriosamente a propagali- 
da coiitrn o Celibato e destruiram por completo a s  objecç5es 
que :<a bem da moralidade pi ibl ica~ adduziain os apologistns da 
da reforma. 

O ~ ~ o j e c t o  subversivo, patrocinado embora por tiío vigorosos 
talentos, não vingou e nriuca mais resurgiu no seio do clero. 

O ultimo acto da  Regencia Permaneiite, entzo representada 
sómente na  pessoa do g e n e r d  Francisco de Lima e Silva, fora 
noiiiear a Fcijó-Bispo de Alarianiia. E ao tempo ein qric, no 
dia 9 da Abril de  1833, era o graiide Paulista coiividnd'~ a to- 
mar posse como Regente recem-eleito, rezebiz tainbein o oficio 
em que o ministro da, Justiça, com as expressões mais linsoirgeiras, 
Ehe cominuiiicava a sua elevação ao sólio eipiscolml. Ao que  
elle respondeu do modo mais significando a sua gratidão. 

a 0  sr. Feijó, porbrn, logo q a e  assumiu o poder, determi- 
aou  que o decreto de  Eua iiomeaqão ficasse guardado na  Eecro- 
taria, e iierihurna das participações do estylo se fizessem.a (1) 

Tendo renunciado voluntariameiite ,Z Regeilcia em 19 de  
Setembro d e  1837, o padre Feijó regressou a esta Proriiicia; e 
pouco depois recebia rim officio do governo para mandar cuidar 
das Bullas de  sua confirinaçao a o  Bispado d e  híarianna. 

Hnviriii surgido di%culdades e desavenças eiitre a Santa Se 
e a Regeucia, pcr causa da  confirinação do Bispo, eleito para o 
Rio de Janeiro, dr. Moura. 

Entretanto, dizia-se geralmente que  S u a  Santidade o Papa 
Gregorio XVI havia de tudo mudado a opinino em que estava 
a respeito do Padre Feijó, depois que o Nuncio L~postolico, Arce- 
bispo de  Tarso, tendo encontrado em S. exn., quando &Iinistro da 
justiça, a franqueza e prompta ~o lução  iros negocios da  Sailta Sé, 
que nunca encontrara em nenhum dos Ninistros desde o tempo do 
sr. D .  Pedro I, ofKciara á s u l  Côrte, fttzeiido Just'iça tio seu modo 
de pensar, espirito religioso e justiceiro; e que em coii;equ3ncia 
disso, tinha o Santo Padre a maior coiisideração por S .  exa. (2) 

Instado para acceitar o Bispado de  Marianiia, ou  permutar 
este pelo do Rio de Janeiro, Feijó deu grande exehplo  de  h u -  
mildade christnn e obediencia i disciplina da Egreja. 

Não só respondeu que  não havia. aceitado EIitra, mas, fez 
publicar no Observador Paulistano a seguinte declaração : 

<Tendo eu escripto alguma cous:~ sobre differentes 
pontos de  disciplina ecclesiastica, havendo t.imbem pro- 

( : )  Conego Geraldo Leite Bastos. Necrologia, i pau. 20. 
(2) Conego Geraldo Leite Bastos, ob. eit. á pag 94. 



nunciado alguns discursos na  Camara dos srs. Depu- 
tados sobra o mesiiio objecto; ainda que tudo isto fizesse 
persiiadido que zelava da mesma egreja catholica de 
que sou filho, e ministro, e que attentava a bem da 
salvaq50 dos fieis ; comtudo, constando me que algumas 
pessoas não só ext rành~ram as minhas opiniões, como al- 
guxns expressões pouco decorosas :i mesmn egreja e ao 
seli chefe; 1150 qu,rendo am nada separar-me da egreja 
catholica, e ainda menos escandalizar a pessoa alguma: 
por esta declaração revogo e me desdiyo de tudo quanto 
pudesse directa ou indirectamente offerider a disciplina 
eccles~astica, que a mesma egreja julgou dever ser con- 
servada, ou a pessoa alguma. 

Esta minha declaração 6 esnoiitanen, filha nnica- 
merits do receio de haver errado, apesar das minhas, 
boas intenções; e é tanto mais desinteressada, que a 
~ ~ O E C O  acabei de declarar ao governo de S. 11. Imperial 
de que eu nunca acceitei a nomeação de Bispo de Ma- 
rianna, nem a cartn d a  apresentaç?to, que então se me 
qiiiz entregar. Deus queira, que se algum escandalo 
hei dado por causa de taea disciirsos e escriptos, cesse 
elle com est:i minha iiigeiiua declaração. 

S. Paii!o, 10 dc Julho de 1838. 
Diogo Antonio FeZjó». 

Escusado é dizer, escreve o seu Iiistoriador, a viva impressão 
que produziu esta declaraç50 e limitar-nos-emos a repetir ns 
ultimas palavras do artigo dos redactores em seguimento á mes- 
ma declaração : 

.Possam os seus gratuitos detrnctores, cobeitos de pejo, 
convencer-se da honra e desinteresse desse beneinerito brazileiro, 
desse digno paulista*. 

O Obeservnrlor Pnulistn~zo fôrn fundado nesta capital em 
1838 pelo chefe do partido liberal, brigadeiro Raphael Tobias 
de Aguiai, para ~ustentaç50 das i d h  liberaes. 

Era seu principal redactor o conselheiro iifanoel Joaquim do 
Aniaral Gurgel. (1) 

Como o amigo a quem seguira os pnssoe, e cujas idéas tão 
brilhantemente defendera, vein talvez levado por motivo identico 

( I )  - . . A  fundaçFio do Obuer~ador em 8. Paulo veiu marcar a época de renascimeuto 
d a  imprensa politica na Provincia Os maximos interesses da sociedade, as mais altas 
questóes da administrayáo, a marcha dos negocios publicos as conreniencias do partido 
e as necessidades reclamadas pela opiniAo, ~i t iham achar campo livre 6 disruç5o e ao 
debate no acreditado orgam do liberalismo, senipre recommendarel pela moderação de 
sua linguagem .e criterio de suas aprecia~ões. 

Nunca as nobres aspirações do patriotismo, da jusliqa e da liberdade, tiverem na 
Provincis mais flel e denodado interprete do que quando foi a imprensa dirigida por t i o  
illustrado publ'cista ". - Dr. Olegario Herculano de Aquiuo e Castro, O Conselheiro 
Mattoel Joaquim do Amnral Gurgel, t.11. (:871) - Peijó tnmbem collaboriu sssidnamete 
no Observador; este era jornal bi-semanal. 



subscrever a retractação de Feijó, e com elle, protestar em pu- 
blico, pela pureza de suas intenções, só procurando purgar seus 

erros e mostrar-se filho digno da mãe commum de todos 
os catholicos. (1) 

Este episodio da vida sacerdotal de ambos estes verdadeiros 
paulistas honra a Feijó, que deu o exemplo, e a Amara1 Qurgel, 
que seguiu a róta traçada pelo amigo, mestre e chefe querido- 
e idolatrado. 

~Fublime exemplo de abnegação e de humildade emvagelica !' 
Elle é o prototypo das maisacrysolada~ virtudes, confessan- 

do-se culpado por invuluntarias culpas, commettidas na mais 
san consciencia e inconstestavel bôa fé! Deus que prescruta o 
coração dos homens e lê no mais profundo dos pensamentos, 
ha de ter benigno acolhido os votos do penitente sacerdote, que 
tão sinceramente lavou com as lagrimas do arrependimento a s  
culpas que por ventura houvesse commettido ! 



@n prcigramma politico em 1834, rediaido pelo revd, padre Dioge Peijó e dr. Miguel 
Archanjo Ibibeiro, de Campinas (i) 

GOLPE DE VISTA SOBRE O ESTADO ACTUAL DO BRAZIL 

A confrontaqáo do passado com o presente é que nos porá 
-ao alcance de formarmos juizo seguro sobre o estado em que 
,ora nos achamos. 

Até Maio de 1826 foi o Brazil governado pelos capitães- 
generaes nas proviiicias, e pelos capitães-mores nas villas e seus 
termos. Elles exerciam a parte policial da nossa legislação 
cumulativamente com os corregedores e juizes ordinarios, e por 
abuso, ha seculos tolerados, prendiam arbitrariamente a quem 
queriam; e chamava-se a isto-prender de potencial-e muitas 
vezes deportavam para fora da provincía ou do termo. Se  taes 
arbitrariedades e despotismos eram praticados com a classe pobre, 
nenhum outro recurso restava que o soffrimento Se porem o 
raio cahia sobre o homem rico ou que contava protecção na ci- 
dade ou na corte, encetava-se a carreiradas representações sem- 
pre apoiadas nos empenhos pela maior parte dispendiosos, e depois 
d e  mil soffrimentos, respostas, e eternas delongas, se a injubtip 
e ra  clamorosa, se os patronos eram fortes, algumas vezes se 
mandava soltar o desgraçado, passados mezes e annos de incom- 
modos, trabalhosj despezas e soffrimentos. 

O recrutamento perpetuo era um meio fecundo de vexações 
-e despezas. Esta provincia sem commercio, porque lhe eram 
fechados todos os portos, á excepção dos de Portugal, como 
acontecia a todo o Brazil, pobre e despovoada, ainda assim con- 
servava em armas constantemente mais de dois mil homens, a 
quem se náo pagava soldo se não dois ou tres mezes noanno. 

( I )  Como docomento curioso e bem relacionado com estudo acima publicado 
transcrevemos este Qolpe e visto-do n 1 do Justtcetro, periodico redigido pelo Padre 
Dioeo Feii6 e d. Mime1 A. Ribeiro. impresso em 8. Paulo e qne n8o teve longa . - 
duração eónjos nnmer& s&o raros. 

Em tempo foram reprodnsidos na Republica, do Rio de Janeiro, em Março de 1878. 
qnaudo era aqnella folha redlgida pelos drs. José Maria do Amaral, Aristide Iiobo. Miranda 
Azevedo, Luia Leitáo e Ubaldino do Amaral. (N R) 



0 s  capitães mores qzcerelztlí, cirujnr-se cZe qiinlqtier iizimigc, oqc 
de qlie~iz q7~e1. pzle tractnsse nzenos beriz no se71 con~pnclre, imme- 
diatamenke remettia o filho para a praqa: e eis o pobre pai  
mendigando favores e protecç50 lia rapitel,  e depois de benr 
lagrimas derramadas, l~zi7nili'~n7zclo-.~e perante os valitlos do general, 
e de sltcis coilcztbiizns, levava o filho iesgatado por ceni e d u -  
zentos mil réis, segundo suas possibiiidadrs. 

Erifiui não 6 tão remota a epoca do despotismo para que 
careqamos contar a nQs mesmos, qiic o vimos, que o preaencia- 
mos, que o sentimos o que então se passou: basta recordnl-o 
para fazer o coiitraste que  se  pretende. 

Ein 1821 proclamou-se a liberdade, e a coristituição que a 
devia grniantir. Agitaram-se os animos, e o povo seili saber o 
porque, só ao aniiiii~cio da  liberdade, do alivio da oppress%o, 
saltou de  contente, e firme acoinpanhou aquelles, que lhe  deram 
tno feliz noticia. O chefe ~ O ~ C V E T I L O  tinha sido aliiueatado como 
lezte do clesl~otis)no: o a r  que respirava, os coiisellieiros que es- 
cutava todas as antigas recordações c~ppz~?~hanl-se no e)ithzrsinsmo, 
que o mnyico ~ ~ o m e  de liberdade lhe  inspirava. A inocidade d o  
priiicipe deixava-se arrastar um pouco pelo amor da gloiitt, con- 
templando-se fundador de  um imperio livre, e objecto das es- 
peranças de um 11ovo novo, que  entpreheizdici ri coi~yui>tn deszia 
i~zdepe~zdeizcia, ncto que antecipara a epochn de sua eletiagZo nu 
throno. Os que o rodeavam, acluelles que mais imperio tinham 
sobre o seu coração, tinham demasiado amor ti liberdade para 
poder vepar2il-n conz os seus pntricios, elevados no poder, livres 
d c  toda a sujeiç8o 9780 eizcnravnm conz bons oIJzo~ qcnza ussenz- 
blétr ~zncioi~nl que se tornasse onzi~ipoteizte, vigiasse s ~ i n  con- 
ductn, e pzi7zisse seus desvios. A obediencin cega qzos szlbclitos ; 
zima ~el~resenfngi lo acanhada e sempre cul-vncln no ?iionnrcha : 
u n a  con~ti tz~ig80 dictndn por elles : i7zstitzcicões, que fornznssena 
unza n~onnrc7zia forte sobre forn~z~las  rep~.ese~ztntivas, eis o que se 
.r)zeditnva, e trnctnva-se tle por enz pratica por fns o u  por ~zefns. 

Imbuido o principe em taes principios, que não houve 
habilidade em occultar, deixou de ser o idolo clo y o ~ o ,  e a ser 
olhado conzo a bniztleirn do despotisino. a que se re\U.ginvavn cox- 
selhei~os aw~biciosos . 

Accordou, mas por momentos. Abandonando seus antigos 
conselheiros, tornou-os seiis iiicariiiçados enimigos : estes mu- 
daram de bordo, temendo o seic rnoiurrcha jo~-te ,  voltnranz n pi-L- 
cla~izar o, necessidade de inslituigões de~tzocr.aticas, amengando 
sem rebzcgo co chefe do governo se ozisasse contrnfnze7. suas 
uontades. 

O monarcha já se tinha familiarizado com a s  doutrLnas favoie- 
cedcrns do despotismo achava-so industriado nos planos anteriores, 
para podei facilmente mudar de condiicta, e acostumar-se com 
linguagem, que oiitr'ora se lhe  fez parecer tão insolente : dessol- 
veii a Aesembl6a Constituinte : deportou deputados, que lhe  eram 



suspeitos oii temiveis: fez retirar para fora desta proviiicia ci- 
dadãos pacificas que nenhiima relação tinham com esses seus 
antigos privados: tomou uma attitude militar e ameaçadora. 
Debalde oferecer) fcriza constituigZo mais liberal que a projcctndn 
no  Apostolado, e inil protest~s conz sua coizstitucio~~nlidade : o 
ATTEXTADO ERA HORROILOSO para que o Brazil deixasse de estre- 
mecer a vista delle ; i'ernanzbuco p~.oclci~~zou sua Feclcrnção c10 
Equador : o sul do Brasil adoptou a constituiçtio offerecida 
receinildo ficar sem neiihiiilia : todos estavam coactos, e bem pouca 
esperança restava de ver reunida a assemblka. Mas fosso pelos 
continuados revezes das nosias armas na caprichosa e malfadada 
guerra do sul, fosse pelo receio de proclanzar-se czs claras o cles- 
potismo, fosse emfim porque o monarclia tivesse ainda alguma 
iilclinação á gloria de ser chefe de um povo livre em 1826 ss 
installou a assemlka legislativa do imperio do Brazil. 

Desde então os brasileiros divisaram um crepuscnlo de li- 
berdade. Alguns poucos deputados mais corajosos, n medo fo- . 
rant. deiznndo escapar na t~ ibziua expressões que bem e7aco?ni1lo- 
davn?n ao governo acostumado a ouvir sómente a linguagem 
doce, ]nas suja da lisonja. Um oii outro e~criptor animado com 
este exemplo começou a einittir suas oppiniões sobre OS nego- 
cios da patria, selzdo pore~lz inzmediatnnzente aluo do odio e da 
desconfianaa c70 nzonnrcha, e seu gocerno. 

O imperador nRo duvidava ser constitucional comtailto que 
se respeitassem os seus nctos ~iznndnclos praticar pelo seu minis- 
terio, os cjuaes nenz scnLpre estavam de ~ccordo com a coutti- 
tniqiin. Creou-se lima arist~cracia fantastica despida de todos 
aquelles atavios que ornnin os titulares da Europa. Faltava- 
lhes dinheiro, grandes acções, casto snber, e prestigio ayoengo: 
apressaram a queda do mornacha, po;s que todos foram creados 
contra a constituição. 

A asseinhlka tornou-se livre; nella falou-se coin summa 
liberdade. Ministros inhabeis nem souberam nella formar pai tido ; 
não o julgarnm mesnio iiecessario : znstrumentos cegos da contacle 
do ivtperndor, deram sempre motivo a justas censuras. 

A admiiiistmcção publica de dia em dia peiorava pelo 
descuido do governo : a justiça ers pcssinzanze7zte adnzi7zistrncln sem 
que os ministros com isso se importassem, as despesas sztpcrfiz~as 
evescicl~n : a arrecada;ão das renda* esfava qzrasi abando~~acla : os 
empregados publicos qiiasi todos eram $lhos tlo mais zergonhoso 
patro~lnto. A côrte prostitt~ia-se miseravelrnen te diante de pessoas 
despreziveis, que obtinham as graças do nzonnrcha. A (livicla 
publica crescia conz espanto, jti pelos empresti?nos já pela enzissiío 
enorme c7e nottns (70 ba~zco, já pelo cunho indefinido de peesima 
moeda dc cobre. Emfim a corrnpção lavrava em todos os rarncs 
da admiiiistração publica, e symptomas de miii proxir~ra gaiz- 
gretia jii se divisavam no estado. 

O imperador destituido de co~~fia?zçn; cbjectu c10 odio zini- 
versal, sem um só ministro, ou conselheiro, que pudesse accor- 



dal-o, nem tivesse forcas para suster o collosso a pricipitar-se, 
tomou melhor partido, abdicou. Nova épocha para o Brazil. 
Não concordamos com aquelles que, hoje dizem que devera-se 
imitar a França, já alterando a constituição, já purgando o se- 
nado de membros oppostou á vontade nacional. A queixa uni- 
versal era contra o monarcha, e seus ministros: o clamor publ.co 
era contra as frequentes feridas da constituição, e violação das 
leis. Na irlesma assenibléa nunca se pretendeu alterar a consti- 
tuiqão, sempre pugnou-se afincadamente pela sua litteral obser- 
vancia. Verdade 6 que bem se cn~thecianz seus defeitos; porêm 
o receio de alteral-a para peior, como pretendia o monarcha, 
aconselhava não tocal-a; mas isto mesmo era bastante obstaculo 
para ju-tificar perante a nação qualquer mudança ainda nno de- 
sejada. 

O senado é de eleição popular; não tem numero excessivo, 
nem illimitado; com o tempo far-se-á a limpeza necessaria: 
outro tanto não podia acontecer na  França. 

O senado alli não o reformavel sinão pela vontade do rei; 
seu num ro A illimitado, e de propo~ito foi aiigmentado para 
hostilizar as liberdades publicas. A sua ccnstituição era pessima, 
dada pelo unico arbitrio do rei, contra o voto de França. De 
mais alli houve uma perfeita revolução: o rei foi expulso: uma 
nova dynastia se elevou: tudo qnaiito o povo reclamava devia 
ser concedido. 

E m  verdade, muito pouco ainda se fez. 
No Brazil o monarcha abdicou espontaneamente porque os 

remorsos o ralavam: a opiniiio publica o abandonou: não vio 
mais meio de conservar-se; descoroçoou e teve razão. A reunião 
do d a  6 de Abril no campo da honra appreesou talvez sómente 
algnms dias a abdicação: ella já a niuito estava piojectada, como 
afiririan:, t~stemunhas auliculares; por tanto o que convinha 
fazer 6 o que se fez. Nomeou-se uma regencia patriotica;esta 
nomeou ministros populares : algumas providencias deram-se para 
que a uonstituição e as leis fossem executadas: fizeram talvez 
quanto podiam, mas deixaram de fazer muita coisa necessaria e 
indispensavel ás circurnstancias. 

Reuniu-se a assembléa; della tinha o Brazil direito, a tudo 
esperar; mas se fallarmos com franqueza, confessaremos que em 
nada desempenhou a expectação publica. 

Propuzeram-se alguns artigos de reformas á constituição, e 
posto que mesquinhos, ainda assim nem todos foram approvados, 
faltando o essencial, «qual a extincçáo da vitaliciedade do se- 
nado que em quanto for perpetuo será uma barreira insuperavel 
aos mais importantes objeztos», 1,riocipalmente em materia de 
refórmqs constitiicionaes. ;i nossa legislaqão toda em retalhos, 
sern methodo, sem systemrt, obscura e contradictoria sm muitos 
log res ,  náo foi nem compilada, uein retocada. O codigo crimi- 
nal +%o desproporcioiiado nas penas, tão cheio de lacunas nos 
delict(ls, tão inconsequente na applicação dessas mesmas fracas 



penas aos differentes crimes, não foi alterado apezar de ser tão recla- 
mada essa providencia. O que aconteceu? A soldadesca sem 
disciplina, aliciada por qualquer estouvado, por vezes poz em 
alarma a capital do imperio e das provincias; e certo- individuos 
sem titulo algum emprehenderam, confiados na força bruta, depor 
a regencia, e aiterar a fórma de governo eatabelecida. 

Creou-se uma regencia sem força, e um ministerio cheio de 
responsabilidade, e sem meios de cumprir os deveres que lhe 
foram impostos. A imprensa deu o exemplo da mais escanda- 
losa licença. O mal estava na legislação, não porque esta de 
antemão fosse feita para enfraquecer a administrqão passada, 
como muitos tem asseverado, u as porque é producção de legisla- 
dores noviços na arte de legislar, e que longe de fundarem-se 
na experiencia, tem lançado mão de theorias mal entendidas e 
ainda mais mal applicadas. 

Appareceu na Camara dos Deputados uma forte opposição 
organizada do partido que não concclrreu para a formação da 
regencia e seu ministerio, composto de grandes a ambiciosos que 
julgavam ter direito aos altos empregos do Estado». Esta apoi- 
ando os facciosos por tres sessões consecutivas embaraçou algumas 
taes e quaes medidas propostas pela maioria, que nunca soube, 
por piisilanime, reunir-se para dispor da propria força. Um dia 
porem (em 30 de Julho de 1832) reconheceu, que só com um 
golpe decisivo poder-se-ião curar radicalmente os males da 
patria. A opinião publica estava formada sobre a necessidade 
de reformar-se uma constituii;ão que foi acceita por conveniencia 
e capitulação, reforma em grande parte ji approvada por ambas 
as carnaras. A nação cançada com tantas rusgas e boatos de 
novas, instava por medida3 eriergicas capazes de couter as facções, 
e firmar a tranquilidade publica tantas vezes perturbada ; deli- 
beraram alguns membros da maioria e resolveram usar de suas 
forças, e por um acto revolucionario salvar o Brazil; mas recuou 
em fim, a vista do seu proprio projecto, e temeu da sua mesma 
sombra. 

Tudo ficou e se conservou como dantes, i escepção das 
reformas, sobre que fallaremos em outros numeros. 

Eis o estado em que se acha o Brazil. 
Não soffremos as injustiças e vexações do despotismo. Bea- 

piramos desafogados depoia da abdicação, porem temos uma 
legislação má, incompleta, inefficaa, insufficiente : o governo fraco, 
sem attribuições, sem meios para fqzer effectivas as que tem: 
auctoridades mal organizadas, quasi todas de eleição popular, 
sem a menor ingerencia do goveruo, todas destacadas, sem centro 
sem unidade: os cidadãos sem estimulo para interessarem-se no 
serviço da patria: o povo sem educagEo sem religião, sem mqral; 
uma assembléa pouco cuidadosa de curar estes males, pensando 
mesmo pouco nos rernedios mais convenientes a elles ; a magis- 
tratura como apostada a fazer ainda peiores as leis pela mti 
applicação, que muitas vezes lhe dão : o governo heterogeneo ; 



tima regencia incompleta, e por sua triplic'clads, incapaz de 
promover o bem publico, não obstarite as  melliores iiiteilções: o 
meio circiilante por siia variedade e descredito, ameayaiido uma 
cnlarnidade desastrosa. Entretanto, ex stem dois partidos ambos 
poderosos, o dos restanradores, e dos moderados : aqnelle por suas 
riqnozas, coiidecorações, e antiga3 inflneiicias, contaiido por chefe, 
ao menos ostensivo, ao ex-imperador, escorado n a  triate narração 
de nada liavermos feito a bem da  patria clepois da  abd;cação, 
espreita o momento favorave1 acs seus intent ts ,  quniido bem 
ponderado, alguma coisa se tem feito para que o mal que  nos 
legbu a adiniuistraçâo passada não tenlia produzido todos os sens 
terriveis effeitos. 

Quando n sociedade toca o nltiino da corrupq:lo, 1150 6 iim 
dia que aitida, o iiiais habil politico pode ieorga~iznl-a .  

Este partido, o das mcderaclos, C poderoso por seu numero, 
porqiie conta coin a naçâo, cujos votos e opiniões representa ; 
pela santidade da  causa que defende, que é a propriedade na- 
cional, e ainda mesmo por seus yrincipios, porque detesta ex- 
cessos; p o r e i ~ ~ ,  e111 honra da verdade, r150 t r m  sabido aproveitar-se 
das circurnstai~cias. Semelhante aos niedicos cle inedicina expe- 
ctante, este partido não obra, pisa sempre o niesmo terreno : teme 
de todas as inedidns: elle nno enxerga em tudo quanto se  lhe  
propõe seiia0 fraqueza, ou energia em excesso: seiiipre e.perarido, 
se~nlxe  irresoluto, contenta-se no i~~oinei l to  da  crise com iiin acto 
de meia medida, que só se eiicaminha a acobertar o mal, e 
deiinl-o criar profundas rzizes. Como existe hoje, julga te r  
direito a existir a iuanha i~ ;  e n sua prova favorita é lançar em 
rosto aos alie presagiain mal de sua npnthia. 

- « Assinz se nos dizia o ai1710 j~nssado, 7ncs nós chegnnzos 
a este 3 - Verdado é, que quando se desfeixnr a tormenta n8o 
será c0111 tal  systerna que os moderados s a l v a r ~ o  a patria: elles 
entno cheios de siisto e de vergonha, nos dirão:  - Ihl izCío 
peltsacainos - coino 116s n l o  a julgamos mui distante, porque 
vemos o progresso que  faz a immoralidade, a nyrithia geral dos 
cidadãos para os negocios riiblicos a iildiff'erei~ça da assembleia 
para casos urgei~tissimos e de vital interesse do estado. Ccmo 
nâo e s t i  em nossas mâos accndir i patria ameaçada da restau- 
raqão, ou da anarchia, e dr. em ambos os casos de  perder a li- 
berdade, rcsolveinos tomar sobre nossos honibros a pesada tarefa 
de escriptor publico, dando iima folha por semana, e mais, quando 
a affluencia de negocios de  interesse l~ublico. 

O nosso plano é censurar os actos do governo, d a  assem- 
blkia geral,  das assembléas ~irovinciaes, dos magistrados, dos ju- 
rados, dos eleitores, ernfim de to:& a casta de empregados pu- 
b l ico~ .  Niiigiiem tema a nossa peiina : a justiça presidirá a 
todas as  nossas censuras: conhecemos a fra  q w z a  liornana, para 
deixar de  dar  os necessarios descontcs. A vida privada será 
religiosamente respeitada, mas aqiielle que com escandalo atacar 
a moral publica, mofar d a  religião, a ponto de seduzir com seus 



exemplos os iiicautts, oii os innocentes, será por nós severa- 
mente profligado. Não irritaremos a ningueiu ; nós solliente os 
procuraremos eiivergonhar para cjue se  toriiein melhores, e n%o 
damriein n sociedade. 

Apontareilios tndo quanto nos lembrar que possa aprovei- 
t a r  á n a ~ ã o ,  e com especialidade a esta provincia, nossa p n t ~ . ~ ~ .  
O governo e a asscmbl6ia terão em nós um ceiizor dos soiis 
desvios e um admirador de seus bons serviços. 

Os littei-&tos terão algumas noticias de descubertas iiiteres- 
sautes, que nos forem commnnieadas por nossos correspondentes. 

O commercio achará ein nossa folha unia coadjuvaç80, pe- 
los preços correntes, que lhe  annunciaremos, quer dos nossos 
genchros, como estrangeiros nesta cidade, em Saiitoi-, iio Ilio de 
Janeiro, e bem açsiin o estado do cninbio. 

Os curiosos e applicado-. saberão as iioticias nacionaes e es- 
trangeiras, que pudermos obter, de  algum interesse. Em uma 
palavra prccuraiemos ser util a todas as c1as:es. 

Advertimos j á  aos iicssos leitores que nós n l o  escrevemos 
para os sabios; a esses pertence n tarefa de criticar-nos someii- 
te. Escreveinos para. o povo : sempre zelamos pouco de lin- 
guagem e do estilo, gostamos de  ser entendidos e isto basta 
S e  formos felizes em ser lidos; se formos atteiididos eni nossas 
reflexões, teiemos mais esse estimulo para ciimpririiios com 
gosto este dever á patria. Não occiiltaiiios nossos nomes: 
sempre nos foi suspeito o periodico encapotado. Os abaixo 
assignados são os iinicos redactores, respondendo cada uni pelo 
artigo que  escrever. Nenhuma correspoiideilcia se acceita, mas 
quem tiver motivos de queixa contra empregados publicas, póde 
enviar-lios pelo correio (porte pago) que inseriremos a denuncia 
em iiosss frase e estilo, ficando responsavel o correspondente, 
para o que deverá fazer reconhecer a siia firma pelo tabelli5o 
desta cidade. 

Qualquer pessoa que nos queira coadjiivar coin lembranças 
uteis ao publico, faz-nos particular obsequio eni commiinic:il-as, 
que serão inseridas em extractos ou por inteiro, como mais 
convier. 

S. Paulo, 7 de  Novembro de 1824.-Diogo A?tfoizio 3'eijÓ- 
o d r .  Miguel Archaqzjo Ribeiro de Castro Ca)nargo. 



DESCOBRIMENTO DO BRASIL 

NOTICIA SOBRE O LIVRO IMPRESSO MAIS ANTIGO QUE EXISTE, 

DESCRBVENDO ESTE ACONTECIMENTO. 

A Collecçno de Noticias para a Historia e Geographia das 
Napaes Ultramarinas, publicada pela Academia Real das Sciencia 
de Lisboa, em 1818, publicou pela primeira vez em Portuguez, 
esta NavegaçSio de Pedro AI~a res  Cabral (1) que prefacia com 
uma c<Introducçãow explicativa. Ahi se vê como a tè  a sábia 
Instituição, que tanto honra Portugal, se achava atrazada nestas 
pesqiiizas historicas. 

O editor começa por dizer que a descripção é obra de um 
piloto Portiiguez,-tal qual como o affirmára Ramusio. Tão pouco 
era ella conhecida que até o erudito Barbosa Machado na  sua Bi- 
bliotheca Lzcsitn~za a attribue ao proprio Cabral. A verdade, diz 
o referido editor é que Cadamosto recolheu as suas navegações 
num volume publicado em Vicenza, em 1507 e que logo no anno 
seguinte fo i  esta obra traduzida em Latim e impressa em Milão, 
segundo affirma Tiraboschi, de onde Grynêo fazendo em 1532, 
em Pariz, a sua colleçílo de Viagens intitulada Novus Orbis 
inserio nella a versão latina, aliás muito defeituosa, ajuntando- 
lhe depois outras viagens, até que, 18 annos depois, Rarnusio a 
traduzio para o Italiano e metteu-a na sua collectanea de Nn- 
vigationi et Vinggi, donde o escriptor a traduzio ( 2 ) ,  <visto ter- 
se perdido provavelmente o antigo originalw. 

Ora, tudo isto tem andadp errado e 8 tempo de restabelecer 
a verdade dos factos. E, para começar, notaremos o equivoco de 
afirmar-se qiie Cadamosto puhlicou esta Colleção de Viagens que 
o Introàuctor das Memorias nunca vio, mas que diz que primeiro 
apparecerani em 1507, muitos annos depois da morte daquelle 
celebre Veneziana que morreu em 1480, aos 48 annos de edade. 

Nem é exacto que «está provalmente perdido o antigo ori- 
ginal» destas viagens em que, pela vez primeira, foi impressa 
a narrativa da descripção da nossa terra. Não só não tem an- 
dado perdida, mas a collecyão tem sempre existido em algumas 
bibliotliecas, apezar de sna extrema raridade. A descripção de 
Grynêo e de Rsmusio é tradnzida naqnelle copiada neste (com 

1 N.  I l i ,  V01 20,  pags. 1W-136, da 2' e 3a, 
2 Veja-se tambem a Introducpdo ao N. 1. 



modificações no dialecto veiieziano) do celebre livro Paesi nuo- 
mmente &trovati de que o presente ewriptor tem a felicidade 
de possuir um exemplar (1). Descreveremos primeiramente o pre- 
cioso volume com todas as indicações bibliographicas, antes de 
darmos a sua genenlogia e de estudarmos a propria desci-ipção 
do descobrimento da Terra da Santa Cruz. 

O titulo do livro 6 este: 

(em ca~~acteres gothicos, tinta vermelha. Segue-se então este titulo 
nos mesmos caracteres e tinta, nas dobras de uma fita fliictuante 
na pagina e envolvendo, no centro, um globo encimado por uma 
cruz, as palavras estando collocadas irregularmente para o leitor, 
mas obedecendo ás voltas das fitas :) 

@ Paesi novamente retrouati. E t  Noto Mondo da Alberico 

Vesputio Elorenti~zo i~rtitulado. (No fim :) (F STAMPATO 1~ VIN- 
GENTIA FN LA IMPRENSA DE MGTO HENRICO VICENTINO : & DILIGENTE 

CURA & INDUSTRIA DE ZAY~RIA SUO FIOL NEL MCCCCCVII A DI 111 
DE NOVEMBR~. Cum gratia e privilegio d'ani. X. como izella sua 
Bolla appare : rhe p'soa del dominio Veneto nõ ardisca i pri- 
medo. + a b c d e f g h i k l m n o  p q r  s t v x y z 3 R 
A B C D: Tutti sõno duerni excepto lu tavcla che terno. 
(Marza do Impressor que consiste de dois circulos coricentricos 
encimados por uma cruz que se levanta do diametro, e no semi- 
circulo inferior as iniciaes R. V.) 

Este volume, publicado ha 397 annos, é em quarto pequeno. 
Tem seis folhas preliminares inclusive a do titulo cujo verso 
está em brancc. Seguem-se trinta quadernos de quatro folhas 
cada um ou 120 folhas, cmacteres romanos e 28 linhas por pagina. 
Nos registros que, conforme se costumava fazer então, eram as- 
signalados no fim, notamos a omitsão, por erro, do quaderno 
marcado-&-parecendo pela conta das marcas que a obra tem 30 
em vez de 31 qunderní s, como tem. 

A obra é dedicada a Giovanni degli Angio Elli. Verifi- 
camos que f i um grande viajante, guerreiro e auctor de biogra- 
phias de Mahomet I1 e de um dos Reis da Persia(2) ; e a dedi- 
eatoria occupa o verso da 6". folha preliminar e o compilador 
lastima ahi que as viagens colligidas sejam eskriptas no rude 

1 Comprado a Qu4trich de Londres por fi 169, conjuntamente com muitos outros 
livros. O preço que elle pedia era de t 226. 

2 Quglielmo Berchet, Narrazione Sincrone, vol 11 : da Scoperta de1 N.  M .  



Italiano e Portugiiez e não no «pingiio e florido estylo latino». 
Veni antes a taboa qiiz occups cinco paginas, que com a3 duas 
do titulo e n (12 dedicatoria formam a primeira folha. 

Segueili-se eilttlo as ITagelzs que occupam seis livros e 142 
capitiilos. (Hit uma tiragem posterior, aliás com a mesma data, 
com 143 ca~)itiilos on duss paginltq rnais.) Eis aqni os titulos 
e conteúdo das seis principacs divisões. 

Libro P , * i ~ n o :  T IC  conzeltsa e1 libro cle la  prinzct Navigat io~le  
per loceailo a I terra de N igr i  de l n  Hnssn Eihropin per conlnmn- 
dnntelato de1 Illst .  S i g l z o ~  infcrlztc! D»:z H i ~ r i c h  fratello de D o n  
Doiirth R e  tle Po~.tugnllo.-Cotem este Livro a ~ i a g r m  de 
Codamosto a Cabu Vorde e Senegal, entre Agosto de 1454 e 
Junho de 1455; e occiipa os capa. I a XLVII.  

Lzbro Seco;idr, de  Zn ~zciuigat io~~e tle Lisboizn n Callicl~ilt  d e  
2engun Portoyallese i 7 ~ t a l i ~ 1 1 ~ a .  Vai até o cap. L X X  e contem 
a viagem de Pedro de Ciiitra ao SenegnI em 14G2 escripta por 
Cadaiiiosto, atC o Cap. L ;  a ving 111 de Vasco da Gamn, do cap. 
L I  ao c ~ p .  LXI,  e de Pedro Alvaies Cabra1 h Iiidia, quando 
descobriu o Biazil (Cnps. LXI I  a LXX).  

Lib1.o l e r l i o ,  Se l n  ~znvigatiolze tle Lisbolza n Callicl~zit  de  
la  le)~gci Portoqnllese iiztaliciz,z; -coiitiiluaqão da viagem de Ca- 
bral que vai nte ao cal, LXXXIV. 

Lib1.o Q~cnrto, I/~co,lzeizzn lu izcivigatio~ze de1 R e  de Castiglin 
dele Isole ái Pnese n.>vanzel~te retrovati.-Ate o cap. CVii iiiclu- 
sive, contem as tres 1)riineiras viagens de Colombo ; de CVIII 
ate (3x1, a viagein de Alonso Negro (sic) ; de C X I I  a CXIII a 
viagem dc Pinzon. Estc livro reprodnziu o celebre Libl*etto di 
T u t t a  Navigntiolle, obra de quasi nhsoliita raridade e de que 
apenas szo coiihccidos dous escinjrlaree, u i i~ ,  incompleto na I3ibli- 
otheca de S.  Marcos, Veiieza, e que Hxrrisso descreve nas Ad- 
ditiolas, i1 16. Foi iiilpresso em Lisbo~i:~, em 1504, ainda em 
vida dc Colornbo. 

Libro Quinto ,  de  lelzyi~e S p n g n d e  zilterprsfato i11 Iclio~na 
R o .  Contem do Cnp. C. Xiiii a CXXiiii a terceira carta de 
Vespucio: «Alberico Vespiitio a Lorenzo patre de i Medici, Sa- 
luterii». E' a etlitio pr.ilzceps ein Itnliaiio, desta celebre carta. 
Bercliet (Fulzti Itctlicz,te, Itoina, 1893) opiilo que a traducção é 
feita não no Ilespanhol como diz o cnmpilador, mas que é evi- 
dente ter sido trabalhada da ve r~ão  latina do architecto Giocon- 
do, que possiio. 

Libro S e z t o  de le cose da  Calichiit cõ/ornze n2n Nc~viigatiõe 
de Pedro Aliares nel,  ii <e. iii lihro leq le se hiino zieriessene 
Perle Copie d'alclinn L t e  segundo /ordene de li ~nilesiirni ilt 
questo ãcltimo raco1fe.-O Cnp. C X S V  traz a <copia de uno 
caaitulo di lettere de D. Cretichonontio de la i l las t r i ss i~a  si- 
&oria de Vcnetia in Portogallo, data a di XXVII. Inglio 
MCCCCCID. E' uma carta sobre a viagem de Cabra1 que Cre- 
ticho enviou ao aoratore;> Veneziniio Doineiiico Pizaiii, e que 



este enviou 8 ~enhor ia  de Veiieza. -O Cap. CXXVIII (que 
segue ao CXXV) traz a copia de uma carta recebida dos npgo- 
ciaiites de Hesl~anlia a seus correspondentes em Florença e Ve- 
iieza sobre o tratado de paz eiitre os Reis de Portugal e de 
Ca1iciit.-O Cap. CXXVI coiitcm uma carta de P. Pasqiialigo 
aoratore de la illiistriesima sigiioria iii Portogallo» escripta a 
seus irmRos em Lisboa n 28 de Ontubro de 1501. Versa sobre 
a viagem de Corte-Real.-O Cap. C X ã V i  trata da expedição 
de J. da Nova á, India, numa carta de La  Saita a Pasqnaligo 

% 

eiittio na I-Iespanlis. E' datada de Lisboa, :L 16 de Sept. de 
1502.-Finalmente os Cays, de CXXVIIII a CXXXXII coiltêm 
varias ilarrativas dc Jose Indio, de Carangoror, Calicut, Cambai?, 
Orrniiz, etc. 

VE-se, pois, que o que mais nos interessa no volume é o 
Livro 11. Mas tudo nelle 6 precioso. Ahi  s8o piiblicndns pela 
prin1eil.a cez as duas viagens de Cá da Jfosto a Cabo Verde e 
Senegal, ao serviçn de l'ortngal; era a priiiitiira vez que via a 
Inz a narrativa da viagem de Vasto da Gama e a da de Pedro 
Slvares Cabra1 B India e ao Braxii ; era tambem a primeira vez 
que Fe editava em Italiano a terceira viagem de Anierico Ves- 
piicio, que tanto nos interessa a nós Braei!eiros ; era a priijiei~*n 
qez que se editava111 os curiosos dociimentos que compõem o 
Livro VI, pelos representates venexiaiios em Lisboa, em alguns 
dos qluaes se faz referencia directa ao Brazil. E, alem de tiido 
isto, as tres primeira; viagens d3 Cliristovam Colombo, e de 
Alonso Nifio e a de Pinzon t i n h ~ i n  ahi a segunda ediçtio. Não 
6 uma join o livro, iiias umz constellação de joias. 

Esta obra tem sido assumpto de varios estiidos, entre elles 
por Harrisse (I),  Zurla (2), Baldelli (3), Tiraboschi (4), Briinet 
(5j, Humboldt (6), Camus ('i) e outros. Depois de dizer que é 
muito rara, Urunat diz qiic a maior parte dos escriptores que 
della se occuparnin ou não puderam decifrar-lhe o titiilo ou 
fizeram com exemplares truncados. E' por isso que aiinnnciam o 
livro, ora como sendo de Cadamost?, ora sob titiilos que não são 
o seu. Esta recolta de viagens foi a primeira do typo seguido 
depois por Grynêo e Ramusio. 

Quem foi o seii compilador ? A dedicatoria o revela : foi 
Francanzano i\Iontalboddo, natural de Monte S lb~ddo ,  homem 
culto e professor de litteratiira eiii Vicenza. Berciiet (8) pensa 
que elle se estabelecêra em Vicenza em 1502 e que gozou de 
muita fama. Humboldt cahio no erro de attribuir esta compilação 

1 Rib l io t .  Amer.  I.etuolissi~na, n. 4 8 .  
2 Jfarco Pulo, 11. 109. 
3 I 1  Milione.  I .  XXXII. 
4 atoria, VII. ia e 213. 
5 Man. d a  Lib.,  V o l .  111, pag. I .  iE5. 
6 Examelz Critique, IV* i 9  e seg .  
7 dfei,ioires des Grands  Togages, Paris, ISO?, pag. 4. 
8 Ob. cit. .  pap. 209. 



a Alessandro Zorzi, bem conhecido desenhista de mappas em Ve- 
neza. No exemplar do Paesi que o grande sabio examinou na 
Bibliotheca Magliabecchiana, Humboldt vio uma nota manuscri- 
pta divendo que um irmão de Colombo dera um exemplar desta 
obra a um conego do Laterano, que a seu turno deu-a a Zorzi, 
a compilador desta r eco l t a~ ,  -fundamento de certo muito tenue 
para fazel-o desprezar a propia dedicatoria da obra. 

A grande popularidade da obra de Montalboddo é demostra- 
da pelo grande numero de edições e traducções que teve. Já 
nos referimos a uma segunda tiragem com mais um capitulo, 
mas sob a mesma data, o capitulo addicional, consistindo na 
carta do Rei D. Manoel ao Rei de Castella, j B  publicada em 
1505 em Roma e Milão. O Paesi foi novamente impresso em 
Milão em 1508, 1512 e 1519; e em Veneza em 1517 e 1521. Sob 
o titulo Itinerarizcrn Purtugalence foi ma1 traduzido por Madri- 
gnano em latim e publicado em Milão em 1508; foi traduzido 
em Allemão por Jobst Ruchamer sob o titulo Neue Unbekanthe 
Landte, e publicado em Milào no mesmo anno de 1508 (1) e 
traduzido por Redover em 1515 e reimpresso em 1516, 1521 e 
1528;  novamente publicado em Latim nas duas edições de 
Grynêo de Pariz e Basilea, em 1632 e nas muitas que se Ihes 
succederain. De facto poucos livros daquella épo-a tiveram 
tamanha saida como esta pequena collecção de viagens em que 
se descrevem os grandes descobrimentos do fim do seeu10 XV e 
principio do XVI. 

Como já ficou dito, o livro IV dc Pnesi B a transcripção 
de um folheto já publicado em Veneza em 1504. Ora, como a 
fonte da narrativa do descobrimento do Brazil no Paesi é a 
mesma da deste folhetr), aliás de importancia capital para a 
historia do descobrimento da America, precisamos examinal-o 
detidamente 

Harrisse (2) cita-lhe o titulo com duas variantes e o sup- 
unha perdido. Ha, yorem, dous exemplares delles, um na Bi- 

fliotheca de San Marco, em Veneza, já descripto no supplemento 
daquelle auctor, e o outro, annunciado á venda em Florença em 
1904 e logo vendido nRo sabemos ainda rt quem. Thatcher (3) 
d& um fac-sirnile do exemplar de San-Marco. 

E' intitulado : 
Libretto de Tutta la Naliigatione de Re de Spagna. 
De Le  Isole et Térrene Nuauaments Trouati.  

1 O escriptcr destas linhas tambem possue estas duas ediçóes preciosas de Ma- 
drignano e Ruchamer. 

2 06. cit.,  n 32. 
3 Christofer Columbus, cap. 96. 



Consiste em 29 paginas impresstis, não  numerada^, a Tabula 
começando á pagina 28, tendo no firn da pagina 29:  . Stampato in Venezia per Albertino Vercellese de Lisonn 
a di  X de aprilo, IMCCCCCIB. 

Pois bem; foi esta celebre obra ekcripta nestas circumstan- 
cias, que muito nos importam tambem. 

A Republica de Veneza tomava o maior interesse nas na- 
vegações e descobrimentos dos Hespsiihóes e Portuguezrs. 

O primeiro historiador cenhecido do descobrimento da Ame- 
rica, além dos proprios Colombo e Vespiicio em euas cartas, foi 
realmente PEDRO MARTYR DE ANGHIERA; O celebre italiano que 
se pôz ao serviço dos Reis de Castella e Aragpo, precefltor dos 
seus filhos, seu Embaixador no Egypto e homem c.ja illustra- 
ção extraordinaria lhe dera vasto circulo de admiradores, ami- 
gos e correspondentes. Por occasi&o do ultimo anniversario do 
descobrimento da America o presente escriptor publicou nestas 
columnas (1) extractos do seu Opus Epistolarum, - algiimas 
cartas de Pedro Martyr dirigidas a personagens celebres refe- 
rindo noticias de Colombo á proporção que as tinha,-e elle as 
tinha todas completas, graças n sua posicão na Corte, e suas 
relações pessoaes com o proprio Colomba, Vespucio, e toda a 
gente de valor. Mais tarde Prdro Martyr escreveu uma narra- 
tiva seguida das tres primeiras viagens de Colarnbo e, como se 
fazia naquelle tempo em que a imprensa ainda era difficil e pouco 
generalizada, fez naturalineiite tirar copias do seu niariuscripto 
latino, talvez para offerecel-as a amigos seus da propria Italia, 
com os quaes mantinha sustentada correspondencia. 

Ora, uma destas cópias cahio em mâos de SERVULO ANOELO 
TREVIGIANO, que servia então de secretario do oratore ou em- 
baixadt r veneziano junto aos Reis da Hesyanha. Pertencia á 
ordem dos secretarios que vinha logo após a dos patricios e 

,eram admissireis á ordem de Malta como se fossem nobres. 
Fôra <r segretario e pifaro » do Almirante Domenico Malipiero, 
o celebre historiador da Republica de Veneza, e depois tambem 
secretario do orntore Dom. Pisani, em Hespanha, em 1501, Q de 
15P3 a 1505 do orator(. Vicenzo Quirini, em Castella, ao qual 
acompanhou nos seus passeios pela Inglaterra, Belgica e Alle- 
manha. Falleceu em 1508, exercendo então o cargo de secre- 
tario da çhancellaria ducal. (2). 

Foi em mãcs deste Trevigiano que cahio o manuscripto de 
Pedro Martyr que consistia então de tres Decadas. Trevigiano 
recebia cartas de TvIalapiero, seu antigo patrono e amigo de sua 
familia, pedindo-lhe instantemente noticias por menor de todos 
estes novos descobrimentos : que melhor autoridade do que a de 

1 Veja-be o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro de 12 de Outubro de 1904. 
2 Estes dados são sxtrahidos da nota (1) da pag. 46 dos Carteggi Diplomatscr de 

Breohot. 



Yedro Martyr? Elle escreveu ao Almirante que ia  tniduzir no 
veiieziano vulgar esta auctorizada narrativa. Em carta, a Ma- 
lipiero dirigida, datada de Granada a 11 de Agosto de 1501, 
diz Trevigiano : 

e Circa a1 tractado de1 viazo de1 dicto Columbo, 
uno valentuomo l'ha composto, e t  é una dizeria 
inolto longa, l'ho coyiato e t  ho Ia copia apresso di 
me, ma e si  grande che iion ho modo de mandada 
se non a pocho a pocho ». 

E para mostrar o intereess que tinha em servir ao Almi- 
rante, Trevigiano annuncia-lhe que o proprio Colombo, (que 
então, diz elle, cahira em desgraça e estava sem meios de vida), 
lhe  promettera mandar traçar eni Palos um rnappa dos novos 
descobrinientos para que o Almirante melhor acompanhasse as 
descripções. 

Completa pouco a poiico a traducção e enviada para Ve- 
iieza, a cujo Senado &Jalipiero a offertara, cahio o RI. S. em 
mãos de Albertino Vercellese, de Veneza, que o fez imprimir 
em 1504, como ae vio. De modo que, annos depois, quando 
Pedro Ríartyr publicou a sua primeira Decada (1511) já o seu 
assumpto era conhecido; e no Livro 11, Dec. 11, da 1." edicção 
das suas tres Decadas (Alcala, 1516) elle protesta contra CA DA 

Rfos~o por se ter  apropriado das suas lucubrapões ! O pobre Cada 
Mosto já havia fallecido antes de romper o seculo XVI, e Pedra 
Martyr muito provavelmente nunca vira o Libretto (que bem 
pudera ter sido impresso particularmente em edicção limitadis- 
sima) e só deparara com a sua narrativa no livro que exami- 
namos, o Paesi, em que foi transcripto daquelle, na sua quarta 
divisão, e que, como j6 viinos, começa pelas viagens de Ca da 
Mosto. 

Conhecidos estes dados, podemos agora approximarmo-nos 
do assum~to que mais de perto nos interessa. I 

O Almirante Domenico RIalipiero não se contentava com 
pormenores das viagens de Colombo. Elle pediu ao seu joven ex  
Secretario que lhe munisse fambem de dados sobre os descobri- 
mentos portuguezes. A correspondencia deste com o Almirante, 
por este offerecido ao Senado de Veneza, foi dalli passar as 
inãos de Soranzo patricio veiieto, e depois delle, ás de dous ou 
tres possuidores, até que caliio eni poder do Rev. Sneyder, de 
Londres, sendo hoje propriedade de seu filho. Estes manuscri- 
ptos não dãc a genesis da descripção do descobrimento do Bra- 
xil de que nos occupanios. (1) 

Na mesma carta de Trevigiano a Malipiero, a que nos refe- 
rimos acima,. datada de Granada, a 21 de Agosto de 1501, o 
secretario, depois de falar na cópia de Pedro hlartyr, que corne- 
çára a fazer, accrescenta: 

1 V. Bercher, ob. cit. pag. 46 e seg. 



«Ulterius aspetiamo di zmno in  zorno da Lysbona 
e1 nostro doctore, che l a s ~ ò  li e1 nostro magnifico am- 
bassator e1 qual a mia instancia ha facto un'opemta 
de1 viazo de1 Calicut, de Ia qual ne  farò copia & la 
magnificencia vostra de carta de qual viaeo non i: 
possibile haveriie che e1 Re ha inesso pena de vita á. 
chi Ia da fora questo e quanto posso far adesso per 
servitio de Ia magiiificencin vostran. 

Assim, 3Ialipiero insta com Trevjgiaiio por informações dos 
descobriinentos doe Hespanhóes e Portuguezes, e Trevigiano 
manda-lhe da Hespanha o que póde-iiiclusive um rnappa man- 
dado fazer em Paios pele proprio Colomba,-e de Portugal insta 
a seu turno coni o embaixador veneziano que, para servil-o, 
compbe um opusculo sobre a viageni de Pedro Alvares Cabral, 
que em tempo Trevigiano mandaria ao Almirante, ao qual, po- 
rkm, avisa desde j& que não póde supp:.ir de um mappa da 
viagem, pois o Rei de Portiig:,l comminzva a pena de morte a 

G f;ornecesse para fóra. 
Este embaixador veneziano em Lisboa era o que tem sido 

conhecido por Lorenzo Cretico, mas clljo nome verdadeiro era 
GIOVANNI MATTEU CRETICO (1). E' elle, por conseguinte, o 
traductor ~u co,nipilador desta primeira descripção impressa do 
descobrimento da iiossa terra. - 

Escrevendo novamente a Mnlipiero, poucos dias depois, diz 
Trevigiano : 

«Circa e1 desiderio ha la inagnificencia vostra de 
intender e1 viazo de Calicut, io li ho scritto altre fiate 
che aspetto de xorno in zorno Rlesser Cretico, qual me 
scrive averne composto una opereta. Subito ch'el siã 
zonto, far6 che Ia magnificencia vostra ne haverh parte». 

Eis ahi, pois, a confirmac;ão de qne Cretico preparara um 
opusculo, que, assim que o trouxesse á Hespanha, onde era 
esperado, Trevigiano mandaria ao Almirante. 

Escrevendo ainda uma carta de Exigia a 5 de Dezembro 
do mesmo anno de 1501, nella occor~e esta passagem; 

allesser Cretico etiani nviscerato perlial et  servi- 
tor de la magnificencia rostra, la  rengratia che Ia se 
habi degnato per siie lettere saliitarlo cosi arnorevol- 
mente, et  molto sc recomanda, conçrntulandose ex intimo 
cordis de le felicitn sue e1 veiie de Portugal fiiio questo 
Setembre molto informato de viazo de Calicixt, et  tiita 
via compone iiiio tractato che sará molto bello et grato 
h chi se delecta do tal cose». 

1 Tiraboschi. Poscariiti, Eumboldt, Harrisse e Varnhagen o chamam de Lourenço. 
todos seguindo a Tiraboschi. Begundo documentos, porêm, da Universidade de Pbdua 
(onde foi professor e da Bibliotheca Uaycianna seu nome QGiovanni Matteo. -Ê' tambem 
chamado Zsane (Jogo) no titulo de nomeapáo ccmo Becretnrio de Pisani, orador em 
Castella. 



A relação da viagem de Pedro Alvares, assim iun tanto 
demorada, só chegou a Veiieza depois da publicapão do Libretto, 
para sahir dahi a 2 112 aiinoa iio Paesi 

Os herdeiros de Sneyd, ria Inglaterra, conservain o valioso 
codigo tal qual Trevigiano o mandára ao Alinirante Malipiero, 
e seguiido a reproducqão que do 111. s faz Berchet, a cópia do 
Paesz 6 fidelissima, o que não se póde dizer da de Ramuzio. 

Demos agora a tradiicyão litteial da celebre narrativa do 
Paesi 

CAPITULO LXII I  

ONDE E M  PESSOA O REI IIANOEL CONSIGNOU O ESTANDARTE REAL 
AO CAPITAO. 

No anno de MCCCCC mandou o serenissimo Rei de Por- 
tugal por iiome chamado Dom Manoel uma armada sua composta 
de náos e caravellas para as partes da India; na qual armada 
havia XII iiios e caravellas e a qual tinha por Capitão-geral 
Pedro Aliaies Cabrile, fidalgo : as quaes náos e caravjllas par- 
tiram bem aprestadas e providas de tudo o de que precizasse por 
anno e meio : dessas X I I  1180s ordenou que descarregasse X em 
Calicut e que as duas restantes fossem a um lugar chaiiiado Za- 
fala para procurar contractar inereadorias i i o  dito logar : o qual 
lugar de Zafala acha-se estar no caminho de Calicut. E assim 
as outras X náos levassem mercadorias que parrc a dita viagem 
lhes fosse necessario. E aos VI11 do mez Março do dito millesimo 
ficaram l~romptos e na uelle dia, que era domingo, sahiram desta 
cidade A diatancia de luas  milhas, a um logar chamado Hartello, 
onde ha uma egreja chamwda Santa Maria de Baller, g ao qual 
logar o sereilissitno Rei foi em pessoa propria entregar ao Ca- 
pitão o Estandarte real para a dita armada. 

(Item. Na segunda-feira que foi aos IX dias de Março 
partio a dita armada para sua viagem, com bom tempo. 

(Item. Aos XIV do dito mez passou a dita armada pela 
Ilha da Caiiaria. 

(Item. Aos dias XXII  passou pela Ilha do Cabo Verde. 
(Item. Aos dias XXIII  estraviou-se uma iiAo da dita armada, 

de sorte que não mais se recebeu noticia, nem ate o presente 
disso se pôde saber. 

CAPITULO XLIV 

« C O M 1  SC011REVANO L E  KAVE PER FORTKXAD 

Aos dias XXLV de Abirl que foi a quarta-feira na oitava 
da Paschoa teve a dita armada vista de uma terra;  com o que 
houve grande prazer. E arribaram a essa terra para verem que 



terra era;  a qual acharam terra muito abundante de arvores e 
gente que alli andavam pela praia do mar. E lançaram ancora 
& foz de iim peqneuo rio, E depois de assim lançadas as ditas 
ancoras o capitão mandou arriar um batel ao msr pelo qual 
mandou ver que gente era aquella, e acharam que era gente de 
cor parda entre o branco e o preto ; e bem dispostos, com ca- 
brllos corredios e vko e vêm nús, como nasceram, sem vergonha 
alguma; e cada nm delles trazia seu arco com settas, e como 
homens que estavrtm em defesa do dito rio: na dita armada ne- 
nhum havia que entendesse o s .u idioma e visto isto os do batel 
voltttrarn ao capitáo e nesse instante se fez noite: na qual noite 
fez grande temporal. Item. No dia seguinte pela manha levan- 
tamos ancora e com grande temporal andavamos discorrendo a 
costa para o lado do Norte: o vento era sueste, para vermos se 
achavamos algum porto aonde se abrigasse e surgisse a dita ar- 
mada: finalmente acharem u m  porto aonde 1anc;anios ancora e 
ah i  achamos daquelles homens que andavam em suas almadias 
pescando; e um de nossas bateis foi aonde taes homens estavam 
e seguraram dous delles aos quaes levaram ao Capitão para sa- 
ber que gente era esta e, como 6 dito, 1150 se entrndiampor falla 
nem mesmo por acenos, e naqiiella noite o Capitão os reteve 
eomsigo; c no dia seguinte os mandou vestidos com uma camisa 
e um vestido e uma carapuça vermelha e por este vestir ficaram 
muito contentes emaravilhados das cousas que Ihes foram mostra- 
das ;  depois daqui110 mandou deital-os á terra. 

CAPITULO LXV 

RAIZ D E  Q U E  FAZEM PÃO, COM SEUS OUTROS COSTUMES 

N:iquelle mesmo dia que era a oitava da Pa~choa  a XXVI 
d e  Abril &eterrniiiou o Capitão-mór ouvir missa emandou armar 
uma tenda naquella praça na qual tenda mandou armar um altar 
0 todos os da dita armada foram a ouvir a missa, e a prégação. 
Aonde se  ajilntaram muitos daquelles homens bailando e tangendo 
os seus chifres. E subitamente quando foi dita a m i s ~ a  todos 
partiram para os seu4 navios: e esses naturaes da terra entra- 
vam no mar até abaixo dos braços e fazendo prazer e festa. E 
depois do jantar, o Capitão tendo as-iin resolvido, voltou á terra 
a gente da dita armada, colhendo recreio e prazer com aquelles 
homens da terra;  A começaram a tratar com os da armada. E 
davam-lhes arcos seus e settas por signaes: e folhas de papel 
e peças de panno. E todo esse dia tiveram prazer com essas 
cousas, e achámos naquelle lugar um rio d'agua doce; e de 
tarde voltamos para os iiavios. 

Item. No dia seguinte ordenou o Capitãc-n18r que trouxes- 
s e m  agua e lenha e todos os da dita armada foram á terra e 
esses homens daquelle logar nos vinham ajudar na dita lenha e 



agua e alguns delles foram A terra donde são este3 homens ; 
que seria I11 milhas distante do mar e trouxeram papagaios e 
uma raiz chamada igname que é o pão delles e que os arabes 
comem; os da armada lhe davam campainhas e folhas de papel 
em pagamento das ditas cousas. No qual logar estivemos V ou 
antes VI dias. Quanto aos costumes desta geiite, são pardos n 
vão nús sem vergonha e serrs cabellos silo corredios e trazem a 
barba pellada, o as palpebras dos olhos; e os sobre-cilios eram 
pintados coni figuras das côres branca e negra e azul : e ver- 
melhos trazem os labios da bocca, isto 6 ,  o de baixo é furado e 
no buraco põem um osso grande como u m  prego e outros tra- 
zem alli uma pedra azul e ver je  e longa:  e assobiam pelos 
ditos buracos. As mulheres egiialmente vão sem vergonha, e 
s8o bellas mulheres de corpo: e os cabellos compridos. E suas 
casas são de pio, mas cobertas de folhas e ramagem de arvores 
com niaitos esteios de pbu no meio das ditas casas; e dos ditos 
esteios ao rniiro põem iiiiin rede de fios de algodão; e entre uma 
rêde e outra póde ficar uin homem. Fazem (assim) iim fogo, 
de modo que em uma s6 casa estlo 40 e 50 leitos armados a 
modo de teares. 

CAPITULO LXVI 

PAPAGAIOS N.4 TBXRA i iOVAD1ESTE DESCOBERTA 

Naquella terra não vimos ferro, nem menos outros metaes. 
E talham o páo como pedra. E ha muitas aves de muitas 
sortes, especialmente papahaios de muitas côres, entre elles 
alguns do taiiianho de galliiihas, e outras ares miii bellas. Das 
penas das ditas aves fazem chap6os e barretes que usam. A terra 
é muito abnndante de muitas arvores e de muita agua e milho, 
e ignames e algodão. Nestea logares ri80 vimos animaes nenhuns. 
A terra é grniide e não sabemos se é ilha ou terra-firma; mas 
pela sua extensão acreditam~s que seja terra-firma. Ha muito 
bom a r  e estes hometis fazem rrdes e são grandes pescadores e 
pescam varias espccies de peixes, entre os quaes vimos um 
peixe que apanharam, que teria o tarnanho de iiin tonel, mas 
mais comprido e redondo; e sua cabeça era como a do porco e 
os olhos pequenos, sem dentes, com as orelhas longas como um 
braço e de meio braço de largura. Embaixo do corpo havia 
doua furos e a cauda era comprida, iim braço e outro de tanto 
de largura ; e iião tínha pés de qualidade alguma; a sua pelle 
era como a do porco. h pelle tinha um dedo de grossura e 
suas carnes brancas e gordas como n do porco. 

- Item. Nestes dias em que ficAmos ahi determinou o 
capitão a fazer saber no nosro Serenissimo Rei o achamento 
desta terra e de deixar ahi'dous homens bandidos e condemnados 
ii morte que para ta1 effeito tinhamos na dita armada e logo o 



Capitão despachou um navio que tinba comsigo e com manti. 
mentos e isto nlém das XII nAos sobreditas. O qual navio 
levou cartas ao Rei nas quaes se contiiiha quanto haviamos 
visto e descoberto. E despachado o dito navio, o Capitão foi a 
terra e mandou fazer um cruz muito grande de madeira e man- 
dou chantar no espaço aberto, assim como tambem o dito 
(Capitão) deixou os dois bandidos no dito lognr, os qiiaes come- 
çaram a chorar. E os homens daquella terra os confortavam e 
mostravam ter delles piedade. 

CAPI1,ULO LXVII  

No outro dia, que foi o I1 de Maio do dicto anno, a 
armada fez se de véla em seu caminho para fazer a volt,a do 
Cabo da Boa Esperança.. . 

Vê-se bem que ainda que nos não tivesse ficado a incom- 
aravel carta de Pero Vaz de Caminha, graças no Almirante 

%alipierol a Angelo Trevigiano e a Giovanni Y. Creticr, teria- 
mos esta narracão fiel do descobrimento da nossa terra, impressa, 
mais de tres secnlos antes de ser conhecida a narrativa de 
Caminha. 

Donde colheu Cretico os seus dados? Resnmio elle a carta 
de Caminha, ou traduzi0 alguma das dos outros Capitães, além 
de Cabral, que, no dizer do proprio Caminha, (escreveram a 
vossa Altesa a nova do achamento desta vossa terra nova?,  

Eis o que impossivel nos é saber. Basta que fique averi- 
guado que a narraliva de Cretico é fiel, parecendo at8 seguir a 
de Pero Vaz de Caminha, excepto num equivoco na  data de 24 
em vez de 22 de Abril, e a historia do peise-monstro (I). 

Em todo o caso, ahi  fica descripto como se publicou este 
venerando documento da Historia Patria. 

Rio, 30 de Abril de 1905. 

i Bimio de Vasconcellos na sua Tntroducpã~ tambem refere esta historia do 
peire-monstro, que em Vaz de Camioba. n6o passava de um tnbarAo. -Dia o Padre Simio : 

411.--Aqni no meio destes applaiisos, quiz tanibeni o elemento do mar sahir com o seu 
e foi, que vomitou rr praia um monstro marinho ri60 conhecido e portentoso, recreaçHo 
dos Portuguezes, por cansa insolita, e iiiui apraiivel aos Indios, por parte de seu gosto. 
Tinha de grossnra mais que a de uiii tonel, e de comprimento mais que o de dous : a ca- 
beça, os olhos, a peIle, eram como de porcos e a grossnra da pelle era de nm dedo. Não 
tinha dentes, as orelhas tinham feiç.50 de Rlephante, a cauda de um covado de com- 
prido,'outras de largo. Mostrava já desde aqui a novidade deste mcnstro, a3 muitas 
que andados os tempos, se descobriram tnesas regiões do Braril! 



.'i Ethnrgraphia da America do Sul ao  começar 
o seculo X X  

I S T R ~ D T J C ~ ~ ~ . - P R I N C I P ~ O S  DA DIVISAO ETHNOGRAPHICA.-COMPUTO 
hYSTEAIATIC0 D 4 S  MAIS IJIPOBTANTES TRIBTlS B F A M I L I A S  LIN- 

~ i i i s~ rc~ . i . -Povos  DO BRAZIL, PARAGUAY, GUBANA, VENE- 
Z11iüG4 E B A I X 4 D A  D 4  COLO~IIBIA, P E R Ú  E BOLIVIA. 

A impoitaucia singu1a.r da ethnographia americana coiisijte, 
conio uma vez Ba-tian salientou de modo excellente, em que «o 
hiato ri1ti.e a prchistoria e a historia, cob+rto por theoiias no 
velho rrriindo, é preencirido reali~ticainente, em consequencia de 
coiitiriu~irem aqui vivazes aqurlles troncos naturaes de que bro- 
tacal11 :na raiz-s cu~ja flor sao os povos historicos~. 

Isto applica-se de modo muito particular á metade mcridio- 
lia1 d,)  contin-nte, que é o que depois da Africa asyla ainda 
hoje o maior numero de tses povos naturaes. Comparado com 
a das tiibus norte-americanas sua iuvestigação scientifica acha- 
se infelizmente por demais atrazada. Ha appoas dous decennios 
que recebeu novo impulso, depois que a travessia ousada da 
parte mais desconhecida do planalto brazileiro r. a exploração 
do rio Xingú por C. von den Steinen e seus companheiros pa- 
tentearam a existencia de nilmerosas tribus vivendo ainda na  
situação precolombiaria da idade de pedra. Seu estudo mais apro- 
fiiiidaio, feito por outras expedições, não só tornou possivel a 
classific~ção raci,bnal das tribus sul-ainericailas como foriieceu 
nova base para o juizo das condições primitivas de cultura em 
geral. 

Mas, al6m do ensejo, hoje em dia raro, de observar hoin~iis  
ainda ~ntactos do periodo de cultura petrea ou premetallicn, 
ainda outra* f lrças coticorrem para á investigação desias tribus 
dar uma impoa.thncia que transcende muito o interesce especilnl 
dos Ameiicanistas. 

Em primeiro logar a dependencia em que a s  fórmas de 
cultura estão de natureza ambiente e das condiqõds geographi- 
cas revela-se com singular transpareneia aqui, onde tribus pri- 
mitivas estão distribuidas por todo um grande continente, que 
niostra as mais variadas fórmas de configuração superficial, de  
articulaçtio vertical e de vida organica. 



Accresce que não só o mundo cultural autocthone, já ex- 
tincto, dá ainda a conhecer por toda a parte em seus restos e 
tradições a ligação com as tribus selvagens como tarnbrrn a po- 
pulação mestiça, sujeita á civilização moderna, salvou até o 
presente muita coiisa da lingua, dos costuni~s, dos haveres cul- 
turaus da era primitiva, que aliás não lhas ficava muito aquem. 

E' além disso importante o facto dos povos naturaes da 
America do Sul, ao contrario dos das outras partes do mundo, 
terem certo gráo de profur~didade historica (no sentido de Ratzel). 
Nosso conhecimento delles, coristar)do de informaçõrs exactab, al- 
caiiça niuito mais para traz do que no velho mundo Sobre 
alguns como os f iegz~ino.~ (Ona). Arnucnnios, Tupis orientaes e 
certos A7.trak (Tainos) di-pomos de uma serie de observações 
que vão de 350 a 400 annos. 
, Isto é de importancia primeiramente para se julgar da 
persistencia dos signaes linguisticos, pois o erro da idéa, outr'ora 
tão vulgarisada, de que rapidamente se alteravam as linguas não 
escriptas, ficou provado, gra,ças á comparação entre especimens 
antigos e recentes. Além disso aprcnhamos aspectos interessarites 
do processo de ncculturação, realizada em muitas tribus belvagens, 
muito tempo antes de sua sujeição ao jugo dos brancos, graças 
ti importação de haveres cult,uraes, especialmente de instrunien- 
toe de ferro e animaes domesticos. 

Assim, a introducçãci ào cava110 entre as tribas nieridionaes 
duraiite o l~rinieiro seculo de conquista, levou á transformação 
completa de todas as condi~ões de vida. 

E m  outras passou por uma elaboração singular a arte de ta- 
cer, graças á introdiicç&o de appaielhos aperfeiçoadt,~, como entre 
os Guaycurús, Machicziis, Camés; entre as tribus periianas orien- 
taes, chilenas e as do Parnpa a metallurgis, particularme~ite o 
valor da prata, combinou as influencias peruanas com as do 
Velho Mundo. 

Anthro;,ologicamente não ha  separar os Sul-Americanos das 
tribus do coritinente septentriozal. Aqui como alli existe grande 
multiplicidade de typos quanto ti formação do rosto, á fórma do 
cratieo e As proporções, que apreseritam imagens em parte mon- 
goloides, em parte mais afinadas, quasi caucaseas. 

Quasi não ha fórma do Sul, que não tenha sua analoga do 
Norte. Consiste a. differença apenas em que ao Sul appnrecem 
epidermes mais claras, estattrras maiores e o cabe110 encrespa 
com mais frequencia. As differenças, porêm, são menores que 
as apresentadas pela raça mediterranea e a té  pelo seu ramo 
indo-europeu. 

Do mesmo modo que podemos considerar uma raça ame- 
ricana, iiidepeiidente do misturas ulteriores, ao Noroeste, pro- 
cedentes da Asia, devemos considerar a America do Norte sua 
patria primitiva, isto é, theatro de sua differenciaçáo. AO con- 
tinente meridional só chegou mais ta r le  : a todos os natui.alistas 



que estudaram a zona tropical tem-se imposto a observação de 
que o homem aqui se apresenta como forasteiro e intruso pe- 
rante a natureza, e isto d priori, tornam em alto gráo verosimil 
os factos geologicos e biologicos deste continente. 

A unidade de  raça oppõe-se á separação completa dos cara- 
cteres etlinographicos, de linguas, de haveres sociaes, 1150 demar- 
cados. porém, pelo isthmo, e sim por iima linha que atravessa 
o sul de Nicaraçua, onde começam aquellas tribus, cuja ligação lin- 
guistica com o circulo de povos da Colombia as investigações 
mais modernas deixaram patente. Tambem as ilhas do mar das 
Antilhas foram habitadas por tribu de affinidade sul-americana, 
que provavelmente, como ensinam novos achados, estiram sii:ls 
avançadas até á costa de Florida. 

Não devemos, pois, imaginar uma immigração continua de 
povos atrnv6s do isthmo. para o Sul ; ao contrario, a formação 
de povos, isto é, a differenciação liiiguistica, só comeqon longo 
tempo depois da dispersão da raça, de modo que a incursão das 
tribus sul-americanas para o Norte atB certo ponto deve consi- 
derar.se uma remigração. 

A dispersão das raças e a formação dos povos devem con- 
siderar-se aqui mbrmente de todo independentes um de outro. 

Do que fica dito resulta que só com precaução podemos 
usar dos caracteres corporaes para a c1assificac;ão ethiiologica, 
isto é, apenas nos casqs do coincidirem typos anthroyologicos 
determinados com grupos linguisticamente connexos e tambem 
affins de sangue, como, por exemplo, podemos ayiiral-os nos 
grandes povos isolados dos Bororós e dos Cnrn!jci.s, assim como 
nas nações. Gés do Brazil oriental. Ao contrario, devemos ter  
sempre em mente que tribus amplamente disseminadas de grupo 
linguistico egiial como os Cnrnibas, os Arqcn7~s e os lupis ,  apre- 
sentam consideraveis variedades somaticas. Tambern peculiari- 
dades de um meio eçnal dão cunho similhante a povos de 
troncos differentes como 6 o caso dos habitantes do Puna nas 
Cordilheiras Em todo caso é anti scientifico querer reunir em 
sub-raças tribus hecterogeneas, fundando-:e em caracteres esco- 
lhidos arbitrariamente, como por exemplo, os .indices cephalicos. 
Assim merece a mais aspera repulsa a tentativa de Denniker, 
seguida por Veriieau e outros, de construir uma especie de pre- 
raça coin os Fuegzcinos e Botocz~dos, Pntngões e Bororós, leva- 
dos por esterioridades somaticas superficiaes que nem siquer são 
inconteetadas,-repulsa tanto mais necessaria quanto esta ameaça 
já passou para os compendios. 

Uma orientação até certo ponto satisfactoria no enredo das 
innumeraç pequenas tribus só se pbde lograr baseado na  lin- 
guistica. Em principio a iinica difficuldade consiste no conhe- 



cimento deficiente destas iiiiguas, de qiie apenas pequena parte 
est8 grammaticalmente elaborada, ao paeso que para a maioria 
ternos de nos contentar com vocabularios mais ou menos iridi- 
gentes. Apurou-se, porém, que os vocabularios, desde que con- 
tenham uma skrie de palavras-fio (Leiticoertei.), muito constantes 
conforme a experiencia, particularmente as designações das partes 
do corpo, tambeiil possuem consideravel força demonstrativa. 

Muitas Fezes ligações suspeitadas deante de escassas listas 
de palavras são mais tarde brilhantemente coufirmadas quando 
sobrevem material mais abundante. 

Em muitos casos o mero nome da tribu, quando é realmente 
indigena, j B  aponta o caminho directo. Assim, por exemplo, os 
nomes de t r i b u ~  terminados em oto indicam sempre affinidade 
carahzbn, e os que terminam erii krzn, kling, kleng atfinidade gé. 

Outro bom auxiliar exterior fornecem as tatuagens das tribuus. 
Assim, por exemplo, a tatuagem peculiar do rosto, praticada entre 
os Apiaccis do Tocatins, pertecentes ao grupo cnrahibc., eiicon- 
troii-se tambem entre os chamados A r a ~ a s  do Madeira e do Xingú, 
de cuja lingua nada se sabia at6 mcderriamente Coudreau mostrar 
a identidade linguistica de ambas as tribus. 

A nomenclatiira das tribus sul-americanas andou ati. a era 
moderna na maior confusão que se póde imaginar. Apenas de 
pequena parte dellas conhecemos os verdadeiros nomes iodigenas, 
e quando isto se da  em geral não podem supplantar os nomes 
vulgares uma vez introdiizidoo. Não seria grande o mal si  ao 
menos empregassem coiisistentemeiite as designaqões dadas pelos 
Europêos e não se reunissem sob o mesmo nome tribus ás vezes 
de  todo heterogenea~. Quando tiriidos de liiigiias europêas taes 
nomes são muitas vezes designações arbitrarias e triviaes de 
eertas particularidades externas dos indigenas. Assim chamavam 
de Coroados as tribiis que usavam de tonsiira. Lengz~as os que 
tinham o labio inferior perfurado, Botocztclos os que traziam no 
labio ou nas orelhas um ornato semelhante batoque, O~-<jo~zes 
eram sujeitos de longos lobiilos auriculares pendentes, Encnbellndos 
os que usavam de cabe110 comprido. Depois que se fico11 saben- 
do que os Carnhibus comiam gente, costumou-se chamar Cnrahibas 
todas as tribus que obedeciam a este costume. Em compensação 
parentes, mesmo tendo uma denominaçzo commiim, receberam 
designayões diversas. Assim ha no CLaco tribus e hordas que 
apparecem na litteratura sob vinte nomes diversos. 

Outra fonte de coiifus80 fornecem os proprios nomes iiidios, 
especialmente quando se chamam muitas tribus com os nomes 
que Ihes deram outros visiilhos, pertencentes talvez :i familias 
de linguas inteiramente diversas. Alêm dos enganos habitiiaes, 
são registados riornes de mofa e alcunhas, e confundidas as desi- 
gnações de parentella e classe, especialmente os nomes de aiii- 
maes totemicos, com os nomes herdados da tribu. PeIa retra- 
ducção dos nomes em linguas eiiropéas, apparecem tribiis com 



os nomes de  animaes, corno Araras,Gnviões, CYn~ncará, Antas, etc. 
O que mais atrapalha, porém, é que deste modo a tribu extran- 
geira muitas vezes obtem uma designação pertencente a l ingua 
inteiramente differente, dest'arte fingindo nm parentesco de t r ibu 
que talvez não existe. A~s in i  d c p o ~ s  que no Brazil o tupy tor- 
nou-se linpua geral, vehiculo de communicaqão entre  r s  brancos 
e os Indics, impuzeram nomes tz~pys a tribus que nada tinham 
d e  t q ~ p y .  Deste modo tribus selvagens, allophylas e inimigas dos 
tirpys, foram reunidas sob a designação geral d e  tapuias, isto é, 
inimigos, de modo qiie a Este  da Arnerica d o  Siil dividio-se 
tudo nrs  doiis grupos d e  77~i)ys e Tapuins. 

Eqte rnodo summario de divisão ccnservou-se a t é  muito pelo 
seciilo XIX a dentro e salienta-se pa~ticularniente em Orbigny. 

Mesmo Martiiis, que, formando o grupo Gd, assentou a base 
d e  nova classificaç80, estava sob o peso da  tupimania que ainda 
domina no Brakil, cousa analoga ao qiie foi s a t r e  nós a celto- 
mania. Em sua obra ethnographica esforça-se a cada passo 
para explicar pelo tiipy toda3 as especies de  nomes de tribus, 
muitas vezes da maneira mais violenta, com as etymologias 
mais aventuiosas, não raro de  effeito comico. Todas as  ?uns 
interpretações devem ser acolhidas sempre com a marima des- 
cor1 finnçs. 

E m  condições inteiramente similhantes estão os nomes em 
outras partes do continente, como por exemplo no PerU oriental 
e no Equador e particulairnentr no Chaco, onde a confusão só 
ein parte foi remediada nos ultimos annos. Dentre cs  iniimeros 
nomei de tribus, traiismittidos do periodo da conquista e éra dos 
missionarios que se seguio, apeiias pequena parte  póde ser iden- 
tificada com os nomes liodieriios. Grande numero éabsolutamente 
fabuloso, como os Morcegos, de que  faz mençno Raleigh t? par- 
ticularmerite os Acephabs, figurados ainda no eeculo XVIII n o  
Atlas de Iafiteau. Os Pygmeus arboreos, desde muito tempo 
desmascarados, são verdadeiros macacos Coatx. D e  rebto ainda 
hoje domina geralmente a c r e i i p  em taes tribiis entre  Indios e 
a popiilação m e - t i p  civilizada. (Juantas tribus têm perecido 
desde o descobrimento, nem approximadamente se p0de estimar. 

As B e r t r ~ p g e  zur Ethnogrnphie d e  Martius, de  resto, con- 
tém iimn boa c<lllecção d a  maior parte dos nomes usados n o  
Brazil e na Guayana desde os primeiros tempos: para o Ore- 
noco B do importancia o Eest-schrift da  Sociedade de  Geogra- 
phiit de Hamburgo sobre as  exjedições dos Welser. Para toda 
a regiào amazonica Marklam organizou em 1864 e 1893 um re- 
gistro bastante deficiente. 

Enipregando expressões como povo e t r ib i~ ,  cumpre nâo es- 
quecer que aqui  nunca se chegou propriamente a uma forrnaqão 
d e  povos. Defrontamos antes  por roda parte uma cor~juncç80 
d e  tribas e hordas, que o u  existem inteiramente sem cohesão, 
o u  apeiias se  unen  occasionalmente para empresas commnns. 



Entre as tribus infimas como os botocz~ãos e seus parentes 
Guahibos, Guayakis, Fueguinos etc., as unidades politicas são 
apenas 'representadas por gràs-familias e pareiitel1:t. Uiria ie-  
união de taes hordas e parentellas formando unidades orgariix:idas 
de  tribus, taes quaes conhecemos de maneira typica entre os 
Pelles Vermelhas da America do Noite, parece só ter occorrido 
de modo muito excepcional, como entre os Goajiros, Arnucn~~ios, 
c quiqá algumas tribus do Cl~aco. Em cornpensa~âo deparamos 
com frequeiicia commiinidtides de aldeias, ligadas por iiomes 
communs, desenhos de tatuagem, fórmas de ornato, signaes de 
proveniencia como em flexas P outras armas; em geral, porkm, 
não possuem organização comniurn mais estreita e muitas vezes 
são entre si inimigas, como os ~mpurilzãs e oiitrab tribiia dos 
affluentes occidentaes do Amazonas, os Jivaios e muitas outras 
tribus do Chaco. 

Por nomes como Carnhibas, Arzraks, Tupis, Ges, entendemos 
tribus lingiiisticameote aparentadas cuja coniirxão foi primaria- 
mente apurada pala analyse scientifica Podem ser refe- 
ridos a urii hypothetico povo primitivo, do riiesmo modo que as 
chamadas tribus indo-germanicas do Velho bfutido. 

Como taes tribus de egiial f:rmilia lingustica estão muitas 
vezes dispersas por territorios enormes e siias linguas, graças ao 
isolamento ou a acçôrs extrailhas, muitas rezes apresentain gran- 
des divergencias no vocabulario, em regra, entre estas, não se 
conservou a consciencia do parentesco. 

Para Martius tem ainda valor o conceito de uma colluvies 
gentium, isto é, bandos aggregados de Indios de tribus digeren- 
tes e iinguas diversas. usando entre si uma especie de giria. 
Formações destas em parte alguma se têm apurado com segu- 
rança, e caso tenham occorrido, devem ter sido ylienorneiios in- 
teiramente ephemeros, provocados pela influencia de aventurei- 
ros brancos. 

Quando muito poderia ser considerada tal uma nova for- 
mação, sem duvida ethnographicamente muito notavel : a dos 
quilombolas do Surinam, compostos de bandos orgariizados de 
negros fugidos com seu dialecto particular de trapos africanos, 
inglezes, hollandeze,es, francezes e indios. 

REGIÕES ETHNOGRAPHICAS.-OS g r a n d ~ s  systemas fluviacs da 
America do Sul que determinaram a dispersão e encaminharam 
as migrações dos povos e tribus dão-nos tambem a primeira ba- 
se para a repartição ethnographica. Póde-se assim distinguir 
tres grandes territorios como regiões ethnographicas. 

A primeira e maior comprehende as bacias unidas do Ama- 
zonas e do Orenoco, que hydrographicamente formam uma uni- 
dade, com o planalto de Goyana que fica entre as duas. Eth- 



nographicamente inclue tainbern ao norte as ilhas das Antilhas : 
para o Si11 transpõe a divisora das aguns do planalto brazileiro, 
alcançando o rio Paraguay e o rio do Prata. Ao Sudoeste a 
linha limitrophe atravessa a Bolivia por cerca de 16' Sul, deter- 
minada em sua parte essencial pelo GuaporB e pelo alto Mamoré. 

A segunda região pega dahi até a ponta meridional do con- 
tinente, abarcando todo o territorio situado á margem direita do 
Paraguay. O limite ethnographico para Oeste não coincide porém, 
como na primeira zona, com os Andes, que transgride no Chile 
meridional. 

A terceira região é naturalmente constituida pela cadeia 
dos Andes e pelos plarialtos nelles iocluidos ou a elles aiinexos. 
Si, ao Siil, como fica dito, o limite ethnographico vai se obliteran- 
do para o Oriente. 

Cada uma destas zoiias raparte-se niirria porção de subdivi- 
sões ou provincias gcographicas de caracteres ethnographicos 
especificos. Na primeira distinguinios os dous planaltos de 
Goyana e do Brazil, o valle do rio das Amazonas que demora 
entre ambos, a bacia do Oreiloco, a baixada dos tributarios 
septentrioilaes do Amazonas que ficam a Oeste do rio Negro, a 
baixada meridional do Amazonas e Oeste do Madeira, na qual 
por sua vez as bacias do Jiiruá e do Purús constituem uma 
subdivisão particular. 

A segunda zona reparte-se de Norte para o Sul no chamado 
Grão Chaco de Guaporé ao rio Salado, na planicie dos Pampas 
até o rio Negro, no planalto patagonico até a terra do Fogo. 

Pu'a região andina, terceira zona, a membraçno ethnographica 
é determinada pelos tres circiilos de cultura dos povos Chibcha, 
Kechun, I<olyn (Ay7nnrri). As relações primitivas foram natural- 
mente transformadas pela obsorpção gradual da maioria das 
tribus naturaes. Como tainbern a sntiquissima cultura dos Kolya, 
do mesmo modo que a dos Chinzze, abrolhou nas costas do im- 
perio incasico dos Kechua, na pratica só se p0de fallar de uin 
circulo de cultura da Colombia e de um circulo de cultura do 
Pe rú ;  este inclue t a i n b e ~  Equador e Bolivia. 

Como cada um destes territorios menores inclue dentro de 
limites bastante claros seus grupos caracteristicos de tribus, 
poderiamos realizar o agrnpaiilento ethnographico guiados uni- 
camente por pontos de vista geographicos, si alguns povos, dei- 
xando suas sBdes primitivas, se i1ao Iioiiveram derramado pelos 
territorios vizinhos, alcançando ate recantos muito afastados. 
Assim eiicontramos seus traços inscrtos entre tribus de outra 
especie inteiramente diversa, muitris vezes rodeados como ilhas 
de povos allopliylos, com que então entraram em uma cultura 
commnm . 

Isto se dá principalmente com tribus que constituem as 
grandes famílias linguisticas dos Tupis, A~.uaks e Cal-nhibns, que 
por isso teremos da considerar aeparadailiente das outras. 



Tupi-Guarnny-Esta familia abarca as tribus historicamente 
mais importantes do Bmzil e do Paraguay, sendo agora repre- 
sentadas de modo consideravel na Bolivia e na G u a y ~ n a .  Ji  
no primeiro periodo do descobrimento foram mencionados e 
descriptos com grande frequencia. As relações classicas de Hans 
Staden, Léry e Thevet no seculo XVI, assiin como a de Yves 
d'Evreux, no seciilo XYII, são coin vantagem as melbores de- 
scripções ethnograpbicas daquelles periodo. 

Tribus ttipis occupavam então toda a costa brazileira desde 
a latitude de 80" Sul atd, o baixo Amazonas. Viviam em gran- 
des aldeias fortificadas ; exerciani, além da caça e pesca uma 
agriciiltura nao insignificante, e nas costas da Bahia 0 do 
Maranhão praticavam até a iinvegação. Eram ao mesnio tempo 
cannibaea guerreiros, envoltos em continuas lutas de tribus. 

Mais pacificas e de costumes mais biandos eram seus compa - 
nheiros de tribus ao Sul do Brazil e 110 Paraguny, os Qual-anis, 
entres os quxes primeiramente começou a obra das inissões. 
No Paraguay têm continuado ate hoje em massas compactas, 
guardando sua lingua, muito corrompida embora; os restos dos 
Tzcpi;~ orientae.<; (Tz~pi?aantbú, Ttipii~ikilh, Tupinaé e Cabeté) levam 
vida de de pobres ~~escadorea ein aldeias dispersas pela costa, 
desde Espirito Santo atê o bIaranh80. 

A ligua tupi-gztarnni, o abaiíeeil<ga, primeiro e do modo mais 
completo elaborada pelos inissionarios, cujos ambos dialectos 
apenas apresentam pequenas differençns, tornou-se com o tempo 
vehiculo geral de commuiiiea~ões eiltic brancos e indioe e entre 
os proprios indios, para o que concorreram essencialmente as 
correrias dos chamados Mameliicos ou Paulistas no seciiloXVI1. 

Assim formou-se paulatinamento uma giria simplificada, a 
chamada liilgna geral. Fóra do Paraguay E usada ainda hoje 
no rio das Amazonas, entre a população india ineio-civilizada 
alli existente, composta de gente procedente das inissões dissol- 
vidas ha cem annos, originaria das tiibus mais variadas. 

A ampla divulgação deste idioma concorreu em primeira 
linha para a idéa erronea, mas geralmente dominante no Brasil, 
de q u ~  os TupW ainda hoje formam a principal massa das tri- 
bus iiidigenas, idéa de que foram doniiiiados quasi todos os pri- 
meiros viajantes, especialmente Orbigny e em parte tambem 
ainda &Iartius. 

Fizou provado que a idéa é insusteiitavel; entretanto ve- 
rificou-se a existencia de alguiis povos de linguas tupi  bastante 
pura no interior do Brasil, como os Apiacá no alto Tapajós, os 
Caiizayurá descobertos em 1887 nas cabeceiras do Xingú, os Ta- 

pirupés de Goyaz, os Tetnbés no interior do Estado do Fará, os 
Gzlajojnrns, do Maranhão e Piauhy a Oeste do Tocantins. 

Além dos limites do Brasil pertencem a estes: na Guayana 
oriental os Oyampis e Enze~illons e T ~ i o s ,  na fronteira peruana 
oriental, os Omaguas ou Cambeba, no ~Yolirnões, os Cocamas; na 



Bolivia oriental, nas cabeceiras dos affluentes do Madeira, os 
Guarcs~zis e Tnpus, em parte inteiramente selvagens ainda, e os 
(Ihirigua~zos que em parte se conservam ainda independentes, 
mas já s ~ o  accessiveis ás missõea: sobre estas tribiis, dentre os 
novos trabalhos são impcrtantes os do dr. Domenico Campana.. 
No Paraguay oriental e no baixo e medio Paraná devem cha- 
mar-se l upis pnro. os G"ai~.qz~ns ou Cayuas, conhecidos com mais 
exactidâo graças a Ambrosetti, e os Apitere descobertos recen- 
temente. 

Além destes chamados Tupis puros devemos arrolar entre os 
Tupi.9 uma porção de tribus maiores do interior do Brasil por causa 
do sen parentesco linguistico. e ciijos idiomas devem ser ronside- 
rados linguas irmãs independentes. A estes pertencem os bellico- 
sos Mnndurucús e Mauhés no Tapajós, os Yurunas e seus parentes 
Mani-Snwír no médio Xingíi e os Auetês nas cabeceiras do Xingú. 

Interesse consideravel despertou recentemente a descoberta 
ou redescoberta da hntiquissima tribu dos Gunyaki, caçadores 
que em plena edade de pedra habitam as florestas ao sueste do 
i'araguay, cuja lingua, até onde se tem podido apural-a até 
agoia, é dialecto guarany bastante puro. Teriamos assim Tupis- 
guaranis no estado natural primitivo : a isto oppõe o t~s temu-  
nho dos missionarios, conservado em Hervas, do tempo em que 
os Gunyaki estavam em contacto mais frequente com os brancos : 
diz-se shi  expressamente que sua lingua differe do Gunrnny, 
mas muitos guaranis fugidos das missões aggregaram-se áqiiel- 
les selvagens nas mattas. Com isto concordaria o facto que to 
dos os vocabularios ate aqui reunidos contêm palavras inexpli- 
caveis pelo guarani. 

Defrontamos aqui talvez um daquelles casos notaveis de 
mudança de lingua, que tambem por vezes encontramos alhures, 
oude tribus infimas ficam rodeadad de outras supeiiores em des- 
envolvimento. Assim por exemplo os Veddah de Ceylão falam 
um lsy7zgale.z deturpado, os Pygmêos africanos a lingua de seus 
visinhos. os Negritos de Luzoo O tagalo, embora perteiiçam a 
raça inteiramente outra. Tambem o haver social dos Guayakis 
concorda muito com o das tribus inferiores do littoral. E' prin- 
cipalmente notavel a falta de rêde para dormir e a fórma das 
flexas. O estado actual da questão dos GItaynkis foi criticamente 
investigado por Vogt e Koch (Z. f. Ethn., 35, pag., p. 30 e 
seg., 1902). 

A distribuição singularmente salteada dos Tupis está indican- 
do vastas migrações que radiam quasi em fórma de leque de 
um centro de dispersão. 

Taes migrações parecem ter occorrido não só na era pre- 
colon~biana, como ainda até pelo seculo XVII  a dentro. Os por- 
tuguezes repelliram as tribus costeiras cada vez mais para o 
Norte, onde do sertão estavam de posse as tribus Gt's, mais bel- 
licosas e numericamente mais fortes ; os hespanhoes por sua vez 



em suas expediçôcs pelo Paraguay acima foram empurrando os 
povos gunranis cada vez mais para Noroeste, para o :tetua1 ter- 
ritorio boliviano. Séde primitiva dos Ttipis parece ter sido as 
terrbs situadas entre o medio Paraná e o alto Paragiiay. Jti na 
era prehistorica uma corrente alastrou desde o Sul do Brazil 
pela costa até o Amazonas e mais tarc'e penetrou mesnio na 
Guayana oriental. 

A occupação do baixo Amazonas parece só ter se dado em 
época posterior, pois o fidedigno Acuria, em sua famosa viagem 
com Teixeira, em 1637, diz que achou a ilha de Tupiriambarana 
habitaàa por povos tupis, que para aqui emigraram do Mara- 
nhão nâo havia muito tempo, para escapar das oppressões ias 
portuguezes. 

A linha occidental de destribuição dos Tupis é dada pelas 
tribiis bolivianas deste grupo, os Chiriguanos e Gunraycs, talvez - - 
tambam pelos Omugwrs. 

Martius pende & identificar os ultimos corn a tribu do mes- 
mo nome, muitas vezes mencionada em tempo mais antigo, ao 
norte de Jujuhy na fionteira boliviana, e admitte que tambem 
elles fugindo dos hespanhoes attrahiram as tribiis peruanas 
orientaes para o rio S.limões. Talvez, porém, estes Omaguus 
do sul sejam povo inteiramente diverso. Com bons fundamentos 
Brinton impugnou sua filiaçso ao grupo Kechzin, corn o que 
concordam tambcm os dndos ailtiyos i e I a t i~ t  s li sua cultura. Em 
todo caso existe a possibilidade de mudança de nome, pois tam- 
bem são confundidos os Omaguas septentrionaes com o. Urnnna 
do alto Japurá. Waitz suspeita são os Amrc~~huacas pertencentes 
ao gruL o dos Panos, mas âpeear disto podem ter recebido in- 
fluxo peruano. 

Terceiro caminlio foi o Tapajóz, onde, além dos Apiar.ás puros, 
conheceinos os Muudruczís e Muuhds como prir~cipaes rrpresentantes 
dos Tupis irrtpuros. Prt vavelmente são apenas seus pareiiies no 
medio Xingú, mistulados com elementos estranhos, o galho que 
mais cedo se separou, cujas linguas se desenvolveram de mcdo 
particular e independente. 

Que o Xingú fosse caminho de migrações é inverosimi1,pois 
uma das priiicipaes tribus deste grupo, os Yurunas, vai subindo 
o rio, sem nada saber das tiibus que vivem lá em cima, de que 
est?to separados por caxoeiras difficeis. Por outro lado, corno se 
póde demonstrar, ha seculos que aqui estao segregadas as tiibiis 
das cabeceiras do Xingú. Os Manitsauás desta região, sem duvida 
são parentes dos I'urunas, mas apresentam relnqões claras com as 
tiibus do Tapajoz pelo facto de possuirem cachorros (I). 

Parece, pois, que, sendo o Tapajnz a via propria de distri- 
buição para o Norte, começou mais tarde umaremigração Xingu 
acima, que ainda agora não está terminada. 

I )  Cf. C: vou den Bteinen; Durch Central-brasilien, p .  324. 



Dos Inpirapés, situados no rio de egual oome, affloeiite do 
Aragiiaya,, conhecidos só por informações, não se póde agora dizer 
se estgo em relação com os I z ~ p i s  orieiitaes oii com os do centro. 
E' possivel que sejam aqui avulsos, procedentes do Par6 ou 
Maraiihão. 

Coiiio 03 antigos Tupis costiimavam guardar seus niortos em 
possantes urnas de lavor tosco, chamadas ignçnuns; os achados 
desta ordem são um bom auxi iar para determinar-se a destribuição 
antiga destas tribus. 

Com mais frequencia apparecem no Estado de S. Paulo, eni 
todo o littoral, no baixo Amazonas e no Taraguay. Modernainente 
foram tambvm encontradas nas cabeceiras do Xingii. 

Das lingiias do grupo tnpi coiihecemos com exactidão apenas 
os dous dialectos principaes, segundo o material dos missionarios 
do seculo XVI ao seculo XVII, eili cuja reimpressão, como ê 
sabido, Platemann, recentemente finado, coiiquistoii mcrito im- 
mortal. Os auctores mais iniportantes são para o tupi oriental An- 
chieta, para o guarany Montoya e Itestivo. A elaboraqão scien- 
tifica mais importante deve-se a Baptista Caetano de Alineida 
Nogueira (A l zn .  d a  Bib. Nnc. do Rio, vols. 6 e 7). 

Para a lingua geral Barbosa Rodrigues l~rincipaliilente tem 
trazido contribuições preciosas ; faltain, porém, de todo iiivesti- 
gaçôes dos dialectos dos Tupis selvagens, ainda iiitactos. 

A~zinks-Tribus desta familia foram as que os primeiros 
descobridores encontraram nas ilhas Lucayas e nas grandes Anti- 
lhas. De sua lingua, o Taino, passaram para as linguas europkas 
numerosas palavras desiçnativas de prodiictos natiiraes e utensi. 
lios, como tabaco, hnmacn, kannz~a, mnhis. 

Taes palavras póde-se em parte acompanhar muito pelo con- 
tinente sul-americano a dentro, e são importantes para €e coiihe- 
eer as distribuiçoes das plantas cultivadas e a infliieilcia aruak 
em geral. 

Das pequenas Antilhas que occuparam na  éra precolombiaiia, 
foram gradualmente rechaçados por Caf.nhiDas salteadores. Cha- 
niavaiii-se aqui A'ilouages; os restos que se conservaram indepen- 
dentes nas serras eram denominados Inyeri. 

Como os Tupis os Arunks do continente andam tambe~n 
derramados por espaço enorme. Sua patria primitiva deve ser 
procurada no Orenoco, na baixada veiiezolana e na  Guynna se- 
ptentrional, onde estão ainda hoje representados por numerosas 
tribus. Na região do Orenoco as mais importaiites são os &íni'~icres 
do ciirso medio; os Pinpocos e Baniuas no Giiaviare, os Barés 
no Caura, os ,Vituas no Imrida, os Ynuiteros no Atabapo, os 
Achnguas no rio Meta, oiitr'ora mencionados com frequencia e 
agora qiiasi estinctos. 

Conhecemol-os principalmente pelas informações antigas dos 
missionarios, dentre as quaes as de Gumilla e P. Gilij têm valor 



classico. Iiiformações mais modernas deti Chaffanjon, L'Oré7zoque 
e t  Cawra, Pariz, 1889. 

Na  Guayana os missionaiios moravios descreveram nprofun- 
dadamente os Arzcal~s do Snrinam e iiivestigaram siia lingua. O 
trabalho mais moderno coiiteiido muitos pormenores desconhecidos 
sobre os A~zlalcs j A  meio civilizados da  costa foi publicado por 
V a n  Coll nos Bijclr. to fani laiid ela Volkevkt~nde cnn Neevl. 
Ifzdic, ein 1903. 

As tribus al.unízs do interior, quasi independentes, Atorni, 
%aruma e oiitros, ficaram conhecidas graças aos irmãos Schom- 
burg e E. I m  Thurm. 

Acompanhando a costa, as tribiis ~ ~ t ~ n l i s  esteiiderain-se a té  
a embocadura do Amazonas, onde niio h a  muito que se extin- 
guiram os A7.uZs da illin de Marajó. Oa restos inagnif ic~s d e  a n  
t iga  eeramica, encontrados aqui  e modernainente tambein n a  costa 
septentrional (região de  Ciiyuiii) dcvem ser a elles reteridos. 

Chronologicamente importante é a occurrencin das chamadas 
perolns de Aggl-i, artigo importado depois do descobrimeiito, que 
se  tem ai~hado nas excavaçôes. 

A avançada mais norte-occidentnl desta familia formam os 
&ajiiws ainda independentes, lia peiiinsiiia do mesiiio nome, unica 
t r ibu sul-americana que traiisformou-se ein pastores meio nomades 
de rezes. A melhor descripção reccnte desta tribu interessante 
deve-se a Candelier, Rio Hí~chn,  Pariz, 1893 ; as communicsções 
d e  Brettes no Tour ~ Z L  1l.londe devem ser lidas com cautela. 

O caminho dos Arunks para o in8dio Amazonas é assignalado 
pelos Balii~as no alto e pelos qiiasi extinctos illnxaos n o  baixo 
rio Negro, sobre cuja l ingua Briiitoii descobri0 inaterines. Daqui  
póde-se acornpaiiliar uma larga cáfila de  tribiis n7-nta7cs, que penetra 
para  Sudoeste pelos rios Purús e Jiiriiit atC as Cordilheiras. 

As tribus mais importantes do Puriis e?lo os Pnztnznris, 
Yamamndis e cs I p t ~ r u ã s ,  divididos niiina porçiio de tribus - 
Mcziaeteniris, Cntia7zas, Ca~~iznmnris ,  C'n7zauntr-s, &c.-que se  es- 
t e n d o  no territorio do Acre (1). 

No Juru& habitam os Ar~li lns  mais npparentndos aos Pnzimaris, 
e os Catoquins, que apresentam forte influencia tupi  e talvez 

, com elles se  misturam; lia fronteira peruana seguem-se n o  
Huállaga e no Ucayali os A d n s  ou  Campas, tambam chainados 
Machign>igas, assim como os Cho7ztczqui~os ou Pii-os, agora insi- 
gnificantes . 

N a  Bolivia os mais importantes são os Moxos ou Musus e 
Bauros, agora meio civilizados, sobre os quaes possuimos excel- 
lentes  noticias antigas, principnlineiite do Eder. E m  Matto Grosso 
finalmente os Pnrecis, n a  região do Diamantino, formam o rnem- 

I lliohas communicações sobre estls tribus. Beifraege z11r Ióelkerkndu Berlirn, 1891, 
foran ha pouco eseeuciaImente conipletndas pelas observaçées de J ,  Esteere no Roporn 
of lhe r. S. Aálzon for 1901, p .  359-3035, JVashigton, 19.13. 



bro ha mais tempo conhecido desta familia. Entre elles conser- 
vou-se a tradição de uma immigraç;to vinda das terras do Norte. 
Bastante isolados tem-se conservado nas cabeceiras do Xingú 
os Jlehinakus, Kzcst-naús, Xaatlqitis e Waura.~, descobertas pelas 
expedições al!emãs daquelle rio ; sobre elles informa aprofundada- 
mente Carlos von den Steirien. A avançada mais meridional dos 
Aruaks fórmam no alto Paraguay os Chaizds, Terenos e Layanos 
que receberam n~ultiplos influxos por parte dos visinlios Guny- 
curús. (C  mmunicaqões recentes do M. Schmidt, 2. J: E., 33, 
p. 336 e seg , 1903) 

Tamhem o grupo arz~nk apresenta uma série de tribus, cujas 
linguas mostram divergericias consideraveis do caracter das tribus 
restantes desta familia. Siío os Jzimanns, Passés, CTainuw~as, CauG 
xanas. primeiramente de~criptos por &lartiiis, todos na reg.ão d o  
baixo Iça ou Japurá, sobre os quaes não existem informações 
mais recentes. 

O desenvolvimento cultural dos Aruaks varia muito. 
Na éra antiga attingiu a culmiriancia nas grandes Antilhas, 

onde, além das relações dos primeiros descobridores, numerosos 
achados archeologicos revelaram notaveis esculpturas em pedra. 
Estas, do mesmo modo que as idéas religiosas relafivarnente 
desenvolvidas dos In ins.  iridicam influencias exercidas pelas cul- 
turas central-americanas. Sua rigida organização politica sob 
caciques politicos lembra quasi as condições da Polynesia. 

Tambem os Aruaks septentrionaes do continente occupam 
uma posição cultiiral bastante elevada ainda, pois industrial- 
mente sobrelevam a seus contemporaneos. Foram provavelmente 
os inventores da rêde de dormir, os principaes propagadores do 
cultivo do tabaco e do milho, assignalaram-se na olaria, que  
em varios pontos, como na embocadiii.a do Amazonas, assumiu 
desenvolvimento extraordinario, verdadeiramente artistico; por 
toda parte os Aruaks apparecem como votarios da arte ceramica, 
cujos pro.iiictos viajaram de tribu a tribii como artigos cominer- 
ciaes e levaram outras nações a iinital-os. 

E m  estadio bastante priinitivo qiiedaram ao contrario as 
tribns que mais se internaram pelas solidões da Amazonia occi- 
dental, no Puriis, no Juriii,  no Ucap le ,  os Ipurinãs, Yarnamadis, 
Pau7rzaris e Araunas, que em sua segregação não passaram do 
estado de infimos caçadores e pescadores com pequena agricultura. 
Entre elles os Paumaris e Ai.aunas apresentam por sua vez um 
typo singular, pois levam vida de puros pescâdores, alimentan- 
do-se principalmente de tartarugas e jacarés, morando ern balsas 
nas lagoas que acompanham os rios. 

Os Aruaks do Perú oriental, como os Antis (Canzpa) e seus 
parentes foram em compensação indubitavelmente i~rfliiericiados 
pela cultura incasica. Observaram até unia metallurgia grosseira, 
que pela acção dos brancos se estendem até a arte de fundir 
ferro. 



De modo em tudo divergente os Goajiros tornaram-se a o  
Norte um povo pastoril criador de rezes, e assim lograram a o  
mesino tempo oiganização politica mais firme, .que tem coiicorri- 
d o  essencialrnrnte Fara a conservação de  sua independvncia. 

Grammaticalmente ~ ã o  conhtwidos a té  agora a.; ~ e a u i n t e s  
linguas aruak:  Aruak de Gz~aynna Bnure, Moxo, Allti, Aíanao, 
Goajiru e ípur inã .  

Carahibas -- J B  ao descobrirem-se as grandes Antilhas 
coxi-taram nos Hespniicies as correrias dos Cnrahzbas cannibaes, 
Calinas, Calliizagos, como a <i proprios cham:rvam, que desde a s  
costas do continente e das peq~ienas Antilhas, onde aniquilaram 
o u  subinrtreram os indigenas nrzcal~s, talaram as outras ilhas do 
arcliipielaqo. Visavam priricipnlmeutr ao rapto das mulheres, por 
terem ficado no continente a maior parte das suas mulheres. As 
Aruaks  iaptadas conceiv:tram sua lingiil  v~ri iacula ,  de modo que  
e m  suas ilhas Martinica, Guadalupe e Dominica houve completo 
dualismo iinyuistico, oppondo &e aos homens que fallavarn carahiba 
a s  mulheres qiie fallavam aruak. Não se trata, p o i ~ ,  aqui d e  
mera variedade dialectal, como entre  algumas tribus sul-america- 
nas, Carayalns, Chiquitos, Cz~a?jcur/is, Cnrahibas e suas Irnguas são 
bem conhecidos, graças aos missioriarios francezes do seculo XVII ,  
Rochefort, Bréton, Labat,  du  Ter t re ;  esváem-se, porém, com a 
colonização crescente durante o seculo XVII. Onde mais tempo 
s e  conservaram com forte mistura de  negros foi n s s  i lhas  
Dominica e São Vicente, donde os I n g l e z ~ s  transportaram a 
mrtior parte de  seus restos para a costa de Belise. Sobre estes 
Carahibau negro.i fez Sapper interessantes communicações n o  
I n t .  Archiv. fuer Ethn.  10, 1897, e no vol. 84, n. 24 do 
Globus . 

Estes Cai-nhibas insulares não vieram, como mais tarde s e  
affirinou simplesmente, da Florida. ao Norte, mas sim do conti- 
nen te  sul-americano, onde ainda hoje asqistem em grande nu- 
mero os seus parentas. Angariados desde muito cedo pelas mis- 
sões, os Ca1.ahi6a.s da Veneziiela septentf idiial, C k y m a s .  Cumaiza- 
g o t o s ,  Tanamacos, foram par isso extinctos ou incorporados n a  
populacâo inod~rna ,  ao passo que ficaram a té  certo ponto in- 
d e n p e n d ~ i i t r s  nas Guyanas britanica e franceza. Suas tribus 
mais importantes são os Galibis, Caribisis, na Giiyaria franceza, os 
Nacuxis ,  Acawoios; Iplo.ukotoc, Arekurnns, Arulcuyanns ua parte 
britanica daquella região, mas alcançando tambem V e n e ~ u e l a  e 
2, Rrazil. N a  Guyana propriamente brasileira, ao Sul  de  Tumuc- 
Humac,  nos afluentes septentrionaes do baixo Amazonas, habitam 
os Rucuyennes, corrupçko provavel de A~.ukuyana, pritneiramente 
de~cr ip t r  s por Crevaux, e os Apalais; desde os rios Para  c J a r y  
a Oeste delles, no alto Trombetas e n o  Jamiinda, assistem os 
Pianokotos, visitados por Coiidreau, provavelmente emigrados da 
Buyana  septentrional para aqui em éra moderna. No alto r io  
Branco seguem-se os Marikitards, e finalmente os Ki~ichsLnás OU 



Jauaperis no affliiente deste nome, que desxgua no Rio Negro. 
Até o conida éra de 80 do seculo XIX viviam estes na  edade 
de pedra, mostrando-se hostis aos moradores: porbm graças a Bar- 
bosa Rodrigues ein 1884, estabolam-se relações mais amistosas. 
A descripção deste auctor em sua obra Pacificn~ito dos Ci-icha- 
yzcis é tambem fonte importante pzra outras tribus desta região 
sobre a qual depois não tèm havido inais descripções exactas. 

A questão da séde primitivii e do cen?ro de sua dispersno 
só modernamente foi levada A solução até certo ponto satisfacto- 
ria, graças A descoberta de grande popii1aç"ã carahiha ao Sul 
do Amazonus, nas comarcas çentraes do continente. J á  Mrirtius 
derivara do Si11 os Cal.nl~ibas ; punha-os, porkin, em connexão 
estrcit:t com os Tupis orientaes, procurando demonstral-r com 
etyinologias inteiramente falhas, yriiiciyalme~ite interpretações 
de nomes. Cada nome de tribo contendo as syllabas kar, 
kari, karn, parecia-lhe indicar affinidade cnrahiba . Mais tarde, 
com melhores fundamentos linguisticos, Lucien Adam procurou 
ao Sul do Amazonas os parentes dos Carahibas das Guyaiias: 
alli já os Pimenteiras do Piauhy e os Palmellas do Matto Grosso 
occidental accusavam claramente sua filiacão a esta familia. 

hf:iis tarde, as duas primeiras expedições allemans ao Xingft, 
chefiadas oor C. voii den Steineii. tiverani a felicidade de ave- 
riguar ouiras tribiis carahibas rias' cabeceiras deste rio e nas do  
Paraiistinga, o, Hnezeris e os Nahuqtrn;, achados a indt  no p i i -  
miti vo estado precolombiano : a lingiia e as tradições dos Bacne- 
r is  foram estudadas acuradamente. Apurou-se de tudo que an- 
tigamente assistiam mais ao nortr, approximadamente entre 9" 
e 12" S. IIO Xingú e no Pnranatinga e rlescendo o rio para o 
Norte foram procurar seus avós. Os Nahuquas, ciija massa prin- 
cipal não demóra no Ciiliseu, onde primeiro foram de~cobertos 
mas ein seu affluente oriental, o Culnene, foram inais tarde, em 
1896, visitados e estudados pelo Dr. Herrmann Meyer: faltam, 
ainda informações mais precisas sobre o assuinpto. 

De resto, descobriram-se os membros intermedios que ligam 
os Carnhibas do Sul aos do Norte. Primeiramente eu proprio 
consegui em minha vingem pele Tocantins, em 1888, estabelecer 
que não se devem os Apiagns, chamados tambem Api~zgzti por 
alguns, estabelecidos íia margem esquerda do baixo Tocantins, 
confundir com 03 Ttiliis de egunl nome, habitantes do alto Ta- 
pajòs ; os Apiacás do Tocantins s%o linguisticamente muito pro- 
ximos dos Brtcaeris o só em meiado do seculo XIX,  repcllidos do 
territorio do Xingú pelo3 Si~yris, emigraram rumo do Norte para 
o Tocantins. 

Dzpois H. Meyer demonstrou n indentidsde destes Apiagás 
com uma tribu até ent30 desconhecida do alto Xingú, os Arumzs 
ou Yarurnas. de que apenas puderam ser estudados alguns indi- 
viduos avulsos entre ouras tribus. 

Finalmente, dos vocabularios do viajante francez Condrean 



que em 1896 subio Xingú acima, resultou que os ho3tis Araras, 
tribu muito derramada entre o m8dio Xingú e o Madeira, são 
identicos a estes Apincds e A?-z~~)zas, o que se demonstra a ,  mesmo 
tempo pela tatuagem commum a todas estas tribus,-uma linha 
azul de ambos os lados do rosto, desde o olho até o canto da 
boca. 

Os Bo~znris e Jnpiis  da embocadura do rio Negro e do baixo 
Amazonas, hoje extiiictos, vão depois directanientn aos Carnhi- 
bns do Norte. 

Assim, estsi demonstrado agora yiie uma larga facha de 
grandes tribus cal-nhibns vae desde o centro para N E .  até a 
Guayana, e deve-se considerar como seu ponto de partida a 
região entre 10" e 12' S. OS Pnnellns foram sua avançada 
sul-occidental, os Bncneris o meridional, os Pinzenteircls a avau- 
çadada mais oriental. 

lliiito poiico conhecidas são algumas tribus ccirahibns, sal- 
teadas, de Noroeste, ao Norte do Amazonas, como os Cn~-ijo.izns e 
Uitotos do alto Japiira, primeiro visitadas por Crevaux, e os 

' ikfitillons da fronteira entre Veneziiela e Colombia, extremamente 
inimigos dos brancos. 

Dentre as linguas cnrahibns têm sido a té  agora cuidadosa- 
ments estudadas desde muito tempo: o Cnrnhzha das ilhas, por 
Bréton ; o Cu~na~zagoto e seus dialectos, por Taiiste, Blanco e 
Tapia, e modernamente o Bncneri, por C. von den Steinen, Die 
Bnhai~ispl-ache, Leipzig, 1893. 

O gráu de cultura destss tribus em geral é egiial aos d a  
T q i s  e A r u a b ;  caracteristicos dos Carnhibns são as iêdes de 
algodão e o costume de apertar com cordas de algodão os brapos 
e as pernas, acima do cotovello e abaixo do joelho, de modo que a 
carne fica sahida. Encontra-se tarnbem coiri freqiiencia entre as 
tribus carahibas o costume singular do choco (cowvade). 

EstSio assim derramados eetes estes ties grupos sobre o enorme 
territorio qiie acima assignalamos como a primeira zona ethno- 
graphica principal. Dominam por assim dizer eucliisivamente 
dois grandes territorios, a Guyaiia e o valle do Amazonas. 

1. Na Guayana, no sentido mais lato, isto é a terra entre o 
Oreiioeo e o Amazocas, desde o rio Negro ate a costa, incluindo 
tambem o archipelago das Antilhas, os Arunks habita111 parti- 
cularmente o Norte e o SiiI, os Ticpis, o Oriente, e os CnrarnlU- 
bns o centro. 

De tribus allophylas apenas duas têm aqui importailcia. 
Frimeirainente os IVnrrnus oii GZLUI-nz~nos, excellentes constructores 
de caiiôas, residentes nos banhados de delta do Orenoco, descriptos 
cuidndosaz:ente, além de Schomburgk, modernamento por Crevaiix, 
Chaffanjoii e Im Thiiim: Lucien Adam lançou um esboqo de sw 
lingua, qiie está inteiramente isolada (Co~zgl.esso dos America- 
~zistas, Stockolm, 1894). Além disso os Gunhibos, povo nomade 
das cabeceiras do Orenoco, cuja patria provavel deve procurar-ae 



a Oeste, nos rios Meta e Vichada : qaem os observou com mais 
exactidào foi Strade!li. 

a. O Valle propio do Amazonls, incluindo o curso inferior 
de serrs tributarios, é dentro do territorio brazileiro quasi exclu- 
sivamente habitado por tribus nrzcnks e tupis, de  que as  primeiras 
occiipnrn ou occufaram i nia~geni  esquerda e os segundos á 
marq-m diieita. Entretanto, do Purús eni toda sua extensão, e 
d t ~  .Jnrirá no curqo méiio apossaram se tribus aruaks. 

Sno dignas de  mencionar nesta comarca as  tribus não classifi- 
cav+,i: doa hZz~ra.r n a  emboradura do Madeira e do Purus, assim 
corno entre o baixo r o Neqro. Martius C L ~ S ~ ~ V O U - O S  em estado 
salvaqe:n, em gráu miiito inferior de civilisaç&o ; hoje estão intei- 
rame!ite ao serviço dos seringueiros As corrimunicações mais re- 
centes provêm da Princeza Tiierrza de Bavi ra, infelizmente sem 
dado, I tnq~~ist icos.  Estamos quanto ri sua lingiia, limit;..dos sempre 
ao succ*nto vc~cnbulario dp Martius, pois as arno tras d e  Teza em 
sens rSciggi inedi.li publicados sob o nome de Mure pertencem a 
lirrgna totalmente dirersa, que provavelmente deve ser procurada 
na  Hnlivia. 

3. O planalto brazileiro mostra condições ethuographicas 
bastante rr~mplicadas. E m  sua metade occidental a té  o Madeira 
e o t3a1.aguay é occupado inteiramente por tribu3 daqnelles tres 
grupo- Assim, os Aruaks residem no planalto de  Mwtto (Tros~o 
nas c:ib~ceiras do Xingú e Tapajoz, do mesmo modo que n o  alto 
Pnragiiay. Tqipis cão represeutados nos tres rios, quabi ern tfida 
sua ( ~ x ~ R I ~ + L o ,  como Gztaranis avultam em massa compacta n a  
margsrii esquerda do i ' a ~ a ~ u a y  e projectav.~m-se em Gpocha mais 
antioa por toda a costa brasileira oriental para o Norte a té  o 
Amazonas; tribns carnhibns e m e r g ~ m  e-sencialmpnte em Matto 
Grosso coinn Pulmelas no Xiiizú, como Bncaeris, Nahuquas, Aru- 
7nn.s ou Araras ; avulsos e modernam ~ u t e  apparecem tarnbem no 
angiiio nwte-oriental do planalto do Tocantins. 

A tribu allopliyla mais intere sante desta comarca são os 
ainda iiilesifrnveis Trurnqis, nas cercanias em que  co:tfluem as 
cabecelrnq do X i n g ú :  com ell-s entr'aram em c,~n:acto fugaz 
as duaq p-imeiras expediqõej aliemá+ de 1884 e 1847 ; mais tarde, 
em 1896, Hermanii Meyrr conversou com ellea mais de perto. Sua 
língua hprrsenta-sn de todo isolada e mesmo phoneticamente 
de,taca-se de modo golpeante das tribiis aruaks vizirihal. 

Gés.-Na metade oriental do planalto brazileiro domina a t é  
a serra do Vxr um grupo de  povd~s ethnographicamente muito 
singulares, que, de  caraster sobremodo archaico, mais 3ue todos 
os outros desta r e - i b  merecem ser considerados autochtones . 
São as chamadas tribus Gés, a que pertence a massa principal 
dos T'ap7cyas, como antigamente chamavam tidos os indios do 
Brazil oriental não pertencentes aos Tupis e essignalados por 
especial selvajaria e hostilidade. 

Martius, que primeiro constituiu este grupo, ainda os apa- 



nhou de modo ror  demais estreito. Seus Gés são essencialmente 
identicos 6s hodiernas tribus dos Caynpbs e Akuens ern Goyaz, 
nas vizinhançirs do Pará, Maranhão e Piciuhy, cujos iiomes de 
tiibus terminam em parte na syllaba gé, como Apinogé ,  I f i ika-  
tagé, Amanagé. Conitrido salientou como distiiictivo geral  deste 
grupo o caracter phonetico das linguas, o costume de botoques 
ou  rolos de  follias no iabio inferior ou lios lohulos auriculares, 
a falta das redes de dormir, a ignorailcitt da olaria e da nave- 
gação, assim como certas pecu1iarid:tdes lias armas. 

Sabemos hoje que as tiibus Gés est:io ou estiveram derra- 
madas por toda a metada oiiental do planalto brazileiro, debde 
o seu declive ao h'orte innlcado pelas ultimas cachoeiras do 
X i n g ú  e do Tocantins at6 cêrca de 30' S., para o Poente a té  
o alto Xingú:  não alcançaram em compensação ao valle do 
A m a ~ o n a s  . 

Devem ser fspecialmente ali*tadns no grapo gd as hordas 
e tribus primitivas das mattas da ladeira oriental da serra do 
Mar e seus rios co-teiros desde o Pardo até o Doce, e mais para 
o Sul, ncis territorios de  S. Paulo, P:wan6 e Santa Catharina, 
os poviléos que habitam a OBste desta serra, nos afflueiites do 
Paraná  A do alto Uruguay. 

A elles pertencem antes de  tudo os chamados Botocl~dos 
ou B u r u n s  do Espirito Santo, Minas oriental e Hahia meridio- 
nal, numerosos sobretudo nas bac as dos rios DI ce e Niicury, ain- 
da independentes em p-trte Devem considerar-se seus aiiteces- 
sores provaveis os Aimorés, t3,o mrncionados e tem dos no- sec-ulos 
XVI e XVl1. Conhecem-se principalmente pela m o n o ~ r a p h i a  
classica do Principe zu JVied, n o  segundo volume de s u : ~  via- 
gem. Material moderno foi commutiicado por mim n a  Z. f. E. 
p. 1 e 49 e seg., em 1887. 

Delles são mais ou menos aparentadas uma porçrio de na- 
ções menores, quasi todas extinctas hoje, em Minas Novas, nos 
altos Paz do e Jequitin honha, como os ililalali.~, Machnkalzs, AIe- 
nien, Patnchós, hotochós, observ:tdos ainda em liberdade ao co- 
meçar o seculo XIX por Eschwege, Priiicipe z u  Wied e Au- 
guste de Sain t -Hila~re 

Firialirerite, entram tambem aqui os chamados Bzigres de 
Santa Catharina, de mau norne a t e  pouco tempo pelos assaltos 
dados aos colonos, situados principalmente nas mattas das cabe- 
ceiras do Urugiiay, mas não visitados ainda por viajantcr algum. 
Da sua l ingua nada se conhece; eritietanto Shokler~g (Xocren), 
seu nomí, tribal, camparavel á tribu uzekrin dos Cnyapós, in- 
dica connexão com os G4s. 

Todas esta5 tribus estão eni g ráu  infimo de  c~ i l tu ra ,  infe- 
rior a té  á dos Bushrnen e Aiistralios e apresentam assim, a t é  
certo ponto, a camada primitiva do grilpo inteiro. 

Um pouco superiores mostram-se eutre os Gés orienta s os 
Camacnns de IlhBoF, descriptos pelo Frinctpe zu Wied, assim 



como os CYamés e Cniizgnizgs distribuidos pelas comarcas occideii- 
taes dos Estados do São Paulo, Paran6 e Rio Grande do Sul: 
destes os mais meridionacs podem considerar se iiieio civilizados; 
os do Pequiry, Iguassu e Ivaliy, afluentes do Parana, conser- 
vam-se quasi independentes, mas não são hostis nos brancos. 
Tambem a el!es se applica o nome coll~ctivo de Cotoajos, t%o 
vulgarizado no paiz. Coiitrnstando com os outros Gés orientaes 
prrticam a agricultura e, graças a influencias extraiihas, desen- 
volveram a ceramica e a tecelagem. De uma esphcie de embira 
fazem roupa semelhando camisa, de modelos singulares que lem- 
bram os do Perú Oriental. Em 6poc:c modariin foram descriptos 
especialmelite por Hensel (Z. f. E. 1, p. 124, 1369) e Telema- 
cho Borba (Rev. iilens. da Soc. de Geog. de Lisboa no Brazil, 
2, 1883): tambem Taunay e Ambrosetti forneceram coiitribiii- 
ções recentes. 

Graças ao ultimo destes investigadores ficamos conhecendo 
a tribu dos liigains do Parand nas proximidades de salto Guairi, 
evidentemente ideiiticos aos Glrnyands, os TVaign~zilns de Hans 
Staden, sobre os qiiaes até agora havia aljeuas escassas noticias. 
Parecem remotos parentes dos Cnmés ou ao menos forteineiite 
influenciados por estes. 

0 s  Gztannhnes visitados por Aug. de Saint Hilaire são in- 
dubitavelmente Cniltgnizges (Ambrosetti, no Bo1. Ac. de Coi.doba. 
14 V. 331, e Ihering, Eev. do Nus. Pczulistn, 1902). 

O gráo mais elevado occiipam os (2s centraes de Goyaa 
com os territorios comarcães de Matto Grosso, Parti, Marnnhiio, 
Piauhy, divididos em dous grupos, os Caynpós e os Acueizs. 

Ao começar o seculo XVIII tribns cayapós habitavam o Sul 
de Goyaz, onde oppueeram a mais violelita resistencia ao3 im- 
migrantes portiigi~exes. Parte dils iiidigenas recuaram finalmente 
para o Sul ao Pnraiialiyba ; no principio de seculo X I X  Lan- 
gsdorff e Auguste de Saint-I-Iilaire, mais tarde tambem Kupffer 
vizitaram suas aldeias. Jazem nas cercanias de Saiit'Anna do 
Paranshyba, do onde ainda hoje os Cayapós fazem viagens com- 
merciaes aos estsbelecimeiitos prosimos de S- Paulo. 0 3  que 
ficaram ern Goynz foram prcialinente aldeiados em Mossamedes, 
onde Pohl os visitou. A iiiaioria, porém, renniii-se aos parentes 
septentrioriaes, na margem oriental do Arnciiaya . Aqiii desfrii- 
ctam inteira independencia as tribus de lií-adnhos, CarnAos e 
Uchikri~zs, que vivem em lucta acesa com os Carayas assistentes 
á margem esquerda do rio. 

Modernamente, segundo informações de Coiidreau (Voynqc nu 
Tocaiitins et Arngz~n?ya, Paris, 1887) conseguiram niissionarios 
italianos chegar a algumas de suas aldeias e chamar os niora- 
dores a trato regular com os brancos. E' de esperar não fosse 
sem proveito este excellente ensejo de investigar etlinographica- 
mente geniiinos povos naturnes. 

Como a avançada mais occidental destes Caynliós do Norte t?Lo 



digriosde mencioiiar os Suvns, descobertos pela primeira expedição 
de Carlos von deli Steniien 110 alto Xingii, acima da cachoeira 
de Martius: linguisticamente muito se approximam doa Apiilngés. 
Graqas á iiifluencia dos vizinhos, appreiideiam a servir-se das 
rcies de dormir e das canoas de casca.Infelixmente não se con- 
seguiu mais depois travzr relações com elles. Sabe-se apenas 
que uma expedição de aventureiros americanos foi por elles des- 
troçada no anno de  1896. 

Proximos parentes das trib113 Cmyapós a Este do Araguaya 
são os ApinngGs, já aldeiados em Boa-Vista, iio medi0 Tocan- 
tins, sobre que o botailico italiano Buscaleoni trouxe as noticias 
mais recentes. Em coin~en~ação,  ~o i i co  coiihecidos são os Ga- 
viões ou Cricntagés, já assistentes em territorio paraense, e ou 
Acobus ou Gan~ellns, Bocobtis o11 Tenaeitzbzis, for mando provn- 
velmente uma divisão dos Bzcs, e o subgrupo doa Crans, Poca- 
~~zekrn~zs, iCinca~nelcrans, Apone,qfl~rnns, a Sueste do Xlaranlião 
descriptos por Pohl e Casteln~u. Tambein s%o mencionados Cnrn- 
hos nesta região comarc8. Enfeixam as tribus gés do Maranhão 
sob a deiiomiiiaqão collectivn de Gntnelln, linzbiva ou Cai~ell~:. 

A segunda dirisão dos GPs centiaes fórmnin as tribus dos 
Akt~ens, assignalados pela côr clara da pelle, grande estatura e 
feições regulares, distinguidos pelos Brazileiros em Xnvnntes e 
Xerentes : estes não são mais qiie Xcicnntes meio~civilixados, que 
permaneceram no medi0 Tocai1tins1 sède originaria desta tribii; 
os Xnvnntes livres refliiirani para a margem esquerda do Ara- 
guaya, na bacia do rio das Mortes, onde até hoje não penetrou 
ainda viajante algum scientifico. Paulistas, á cata de ouro ou 
a caça de escravos, navegaram frequenteiiiente neste rio, haverá 
cento e cincoenta annos, guerreando e anniqiiilando os Araés alli 
residentes. 

Devem considerar se parelites dos Akzretzs os Xierinbns e 
Jnicós entre o Tocantiiis e o rio S. Francisco, assim ccmo os 
Aeroás no rio das Balsas. Desde a viagem dc Pohl iiiio ha iii- 
formações exactas sobre todas estas tribiis. Tribus gés e s t inc t a~  
do sertgo da Bahia são de mencionar os Massnca~.cts, Pontas e 
AI-acujns, de que Martius encontrou ainda restos. 

Com grande verosimilhança devem contar-se entre os Gés 
os chamados Tnpu!jns do sertão de Pernambuco e Maranhão: 
durante o seculo XVII auxiliaram as tentativas de Mauricio de 
Nasaii lios ensaios de colonização hollandeza contra os Portii- 
giiezes. Qnanto a seus costuines e modo de vida, estamos bem 
informados, graças a aiictcres contemporaneos, ~)articularnleiite 
Piso, Margraf, Barlaeus e Koulox Bsro. Numerosas imagem, entre 
as quaes retratos eni tamanho natural, conservam-se nas collec- 
çdes de Kopenhagen e nas bihliothecas de Berlim e Dresda : en- 
tre seu& objectos ethnograpliicos destaca-se a palheta com que 
jogavam flechas, pois era-lhes desconhecido o arco, facto ethno- 
logicainente interessaiitissiino. Os motivos que ncs determinam 



a contar entre os Gds estes Tapuyau ou Othushukayana, foram 
por mim expostos num artigo do Globzrs, vol. 66, p. 81 e seg. 

Os mais antigos restos anthropologicos dos povos géssão os 
conhecidos craiieiis descobertos por Lund nas cavernas de Lagôa 
Santa pin ;Minas Gerae~,  cuja synchronici-lade com os rescos de 
mammifrros ex;iiictos alii excavados affirmou se mas não se pro- 
vou. Siia formaçao de rosto é absolutamenre a dos hodiernos 
B U ~ Z L C , L ~ « S  e Cayapós, com os quaes tambem concordam na extrn 
ctura da caixa craiieana. 

As l$nguas Gés são-nos conhecidas principalmente por voca- 
bularios. Dados gramrnatica~s possuimos apenas dos dialectos bo- 
toczsdos e z~xikrim entre o dou Cayapós e dos Camés (cf. particu- 
larmente Lncien Adam, Cong. des Arneric., de Paris, pg;- 317 
e seg.1. Entretaavo, sobre e-ta ultirna lingua o material é dema- 
siado inverosimil, para ser possivel uma elaboração grammatical 
completa. 

Insnridas entre as nações gés lia ainda no planalto brazileiro 
tribiis allopliylas, que em parte se accultiirnm com seus vizinhos. 

Kiriris-Ao Noite do S. Francisco, no territorio de Pernam- 
buco e Piauhy, devem mencionar-se como grupo particular, vizi- 
nho dos Pinzenteiras carahibas c dos meiicionados Tapayos os 
Kir7ri.s e Sabilgas, hoje extinctos, cuja lingua nos transmittiram 
Mami*~ni e Bornard de Nantes. O Kirclieria num em Roma 
pos9ue objectos othenographicos seus. Ao Sul, no baixo Parahy- 
ba, existia durante o seculo XVI a trihu selvagem dns 

Goytncazes (Waitakn), muito remidos, mas já extinctos ao co- 
meçar o seculo XVII. Seus parentes ou descendentes são con-- 
siderados os Coroados, Puris  e Coropós, assistentes do Parahyba 
para o Norte até Minas e Itapernlrim Os viajantes da prirrieira 
metade do sc~culo XIX, Eschweqe, Principe de Wied, Martius, 
August8 de Saint-Hilaire descrrverarn-nos aprofundadarnente. 
Cf tarnbem minhas obse*.vações l~roprias 2. T. E. , 18 pags. 186 
e seg. , 1886, 

Estas trihus possuem r8des mas quanto aos outros costumes 
e modos de vida a-similham-re inteiramente aos Rotucudos. O 
nome de Corocrclos tem levado a confusão frequente entre Camds 
e Bororos. 

Carayas. No meio dos Gés centraes encontramos Goyaz a 
grande nação dos Carayás, moi~dores namargem direita do Ara- 
guaya. E' provavel que antigamrnte se estendendessem mais 
para o Sci, pois já no seculo XV1 Léry, dá uma tribu deste 
nome ccino visiuho ao Norte dos Tupis da costa e Iiriguistica- 
mente differentes Suas condiçõrs ethnographieas indicam, entre- 
tanto, uma immigração de Norte ou Noroeste. Dividem-se em 
tres troucos principaes. São os C'nrayahys, no curso navegavel do 
Araguaya até ponta septentrional d;i ilha do Bananal, ao  10°S, 
que negociam com os moradores, e dão-se com as tribus dos 
Tapirapés que moram a Oeste ; os bellicosos Xambioás ainda 



independentes na região encaxoeirada para o Norte ; o.; Ynvahés 
dento da grande ilha do Bauanal, não vizitados nestes 
cento e cincoenta annos. Em 1888 eu proprio achei os Carnyás 
quasi nas mesmas condições que Castelnau quarent'i aiinos 
antes,-povo laborioso de pescadores e lavradores, altatric-iitc-. de- 
senvolvido, e muito superiores, quanto ao teor geral da vida, aos 
vizinhos civilizados. (Chminhas Beitraege ziir. Voelke~kunde Bra- 
silien.~. Berliii, 1891. Em c rnpeiisaçào já em 1896 Coudreau ari- 
nunciava a decadecia da tribu, o que está pedindo com urgen- 
cia confirmação. 

Tambem na margem direita do baixo Xingú mencionam-se 
Carnyás como tribu hrstil aos Yurunns, Sào talvez identicos aos 
Assu,*ins mencionados por Coindreau. Descri~ção mais acurada dos 
Caragás seria um dos desideratuns mais urgentes parao futuro pro- 
ximo, pois especialmente suas danstis rnascdr;id:is, com ve-tuarios 
e mascaras magnificamente ornadas, indicam opulenta elabora- 
ção de idéas animisticas de mythos tribaes. 

Borór-ós-No centro de Watto Grosso, a divisa das aguas 
entre o Xingú e o Araguaya, é habitada por uma tribu de ca- 
çadores nomades e bravios, os Bororós, já mencioriados riesta ie- 
gião durante a primeira metade do seculo XVIII, quando os 
Portuguezes s6rv:ram se do seu auxilio contra os Cnyapós de Goyaz 
meridional. Parte debtes Borords estabeleceu-se mais tarde no alto 
Paragauy, os chamados Bororós de C'abngnl, onde foram visitados 
pela expedição de Langsdorff, e mais tarde por Castelnau, 
Rhode, Koslowski e outros. Seus irrnàos independentes no pro- 
prio planalto, que até a era de 80 no seculo passado fizeram 
corierias e assaltos para Obste ~ t é  as cercanias da idade de 
Cuyabá e para Este ate o territorio goyano, foram conhecidos 
durante dezenas de aiinos pelo nome collectivo de C~roados,  até 
em 1888 a segunda expediçãoallrinão ao Xingú provar sua iden- 
tidade com os antigos Bororós genuinos. Seu centro parecia en- 
tão permanecer entre as cabeceiras do S. Lourenço e o Cayapó- 
grande, nas cabeceiras do Aragiiaya. 

A colonia Thereza Christina, no S. Lourenço, conhecida 
pelas de~c~ipções  de C. von dei1 Steinen, onde muitas centenas 
de Bororós que se sujeitavam vcluntariamente ficaram sob inspe- 
pecção militar, parece ter-se d~ssolvido, segundo as noticias mais 
recentes. Muitos dos indios entiaram para o serviço domestico 
em Cuyabá. Os Borords, assignalados pelo notavel tamanho do 
corpo, são povo puramente caçador sem agricultiirv, que em 
muitas feições lembram os Gés, como estes, sem canoas nem 
rêdes, mas peritos na factura de aimas e ornatos de pennas. 
Sua organização bocial parece, em compensaçáo, achar se muito 
atrasada. 

4. A baimda NW. do Orenoco ntèos Andes.-Aos povil6os 
aruaks e carahibas do territorio do Orenoco prende-se a Oeste 
entre Apure, rio Meta e Vichada, uma série de tribiis, que, nas 



informaç6es inàis antigas dos inissionarios jesuitas alli  chegados 
por cerca de 1730,. particularmente de Gumilla e Gilij vem fre- 
quentemente meilcionadas, mas bem pouco conhecidas são . 

AIerecem ser mencionados cs : 
Pin~~»a,s ,  no Vichadn e IIatameiii ; os C/~a~-zijns no alto Meta 

e Guejar (cf. 2. f. E., p. 336, 1 8 i 6 )  e os restos agora insigni- 
ficantes dos Oto~nacos, Xalivns e Jnrzii.os. 

A' lingiia destes iiltimos Guilherme voii Huinboldt consagrou 
estudos aprofi~iidados, mns parece perdido o material original de  
que se servio 

Betogas-O grupo Beto?ya, primeiramente estabelecido por , 
Briiiton (Stutiies in S. Am. ~zntice In7zguages1 p. 62, Philadelphia, 
1892) abarca grande numero de  tribus da baispda colombiana 
oriental entre  7 O  N 3' S., alcaiiçando desde o Sul  nt6 o Japurh 
e para o Orients a te  o rio Negro. Tambem entre  o alto 
Napó e o Putuiilayo estão ainda represeiltados Brinton escolheu 
para designar o grupo a mais çeptcntrional de suas tribiis, os 
Betoya, que aritipaiiiente habitavaili nas abas do morro de  Begoaa, 
entre  Apure e Meta, priilcipalniente eiii .Casaliare. Das outras 
nações deste grupo os Uaup%s, no grande aff l~ei i te  do rio Negro, 
sso relativamelite os inelhores conhecidos pelas viagens de Wnl- 
lace, Stradelli, Coppi e Pfaff. A elles pertencem os Unupds pro- 
priamente ditos, os !íiicn~~os oii Baces, que se siibdividem nos grupos 
duplos dos Julizrns e h70retnts e nos Jazinas e ICubeils do outro. 
Estão ao mesmo tempo em conracto iiitimo com tribus nlloyliylan, 
como os Trin?ans crz~alis, e os A7.e7i2lnzas, ccrahibas, no Içana, de  
modo que deseiivolveii-se uma especie de aculturação eiitre estas 
tribn., que obscurecem um pouco o qiiadro ethnograyhico. 

De outros membros deste grupo cumpre mencionar os Des- 
sanas  no Apaporis, os Co~.egnyes e Tamns no rio Yari, affluente 
do Yapura, que  foram visitados por Crevaux. 

Os Pioyes no Napó e Putumaio são provavelmente identicos 
aos antigos E7zcabetlndos, tão referidos em outro tempo. Os Umauns 
no alto Yapura, que  Martius db como inimigos dos dlira.rzkas, 
foram talvez pela semelhança do nome confundidos com os Onzn- 
gtias do grupo tnpi. 

Tiradas as  breves comiiiunicações de  Cxevaiix não h a  iioticins 
recentes sobre todas estns tribus. Convem, porêni, esperar 6s de  
Th. Koch, que  actnalinente se occupa nos rios Maupâ, e Içaua. 

As linguas do grupo Betoyn são pouco conhecidas, mas 
Brintzn deu com material moderno o esboço de  iim dialecto co- 
reyunye ou  pioye (Am. ph. nss. 7 Pliiladelphia, 1892). 

E n t r e  as  siilgularidades ethnographicas das tribiii, M u ~ L ~ ~ s  
cuinpre mencionar o cylindro d e  pedra perfurado que  orna o 
peito do ninioral, assim como a s  mascaradas peculiares, cujo centro 
fórma uni demonio personificado como heróe solar oii cultural. 

Chaiiiam-no geralmente Ytlrtq~nri,  designação tcniada á liiigiia 



geral  e falsamente identificado com o diabo pelcs missionarios, 
Devemos a Stradelli uma exposiqão aprofiiiidada do inytho e dos 
usos antiquados desta festa, que, entretanto, es tá  pedindo com 
urgeiicin novo exame. (Bul. Soc. geog. italiana, 95 11. 223 o 
seg. 1890). 

H a  tambem cornmuniáações import:lnte~ de Collini, segundo 
informações do padre Coppi, na  mesma revista de  1884 e 1889. 

No médio e no baixo Yapiira, lvíartius menciona os 1Mz'ranhna 
o u  Jzcris como tribus do filiação nRo clara. Os Miranha eram 
então um povo de corço, barbaro, affeito i anthropophagja, 
caracterizado exteriormente por botoques nas narinas que assim 
ficavam monstruosamente alargadas, o cinto particular d e  embira 
semelhando funda hemiaris. Apezar da  rudeza de  seus costu- 
mes, não h a  testemnnhos desfavoraveis a seii caracter e 6 afamada 
sua  perícia nas artes de  tecer e trançar. Desde n visita d e  Marfius 
e m  1820 são apenas mencionados ligeiramente por outros viaiantes. 

Sua lingiia, rica de  asperos soiis gutturaes, 6 conhecida 
apenas por vocabu1ari.s de dous dinlectos. Por  ora não se póde 
suborciinnl-a a algum grupo maior, mas ha  afinidades phoneticas 
com a lingua dos Jziris, que moravam rio abaixo e enl tempo de 
Martius eram seus inimigos. Destes apoiitam-se como caracta- 
risticos a tatuagem negra da  bocca e o uso de  escudos de pelle 
de anta. Tambem sobre elles faltam noticias frescas. Ligação das 
duas tribus com o grupo dos 13etoyas, que admitti  em 1891, é sem 
duvida possivel, mas a té  agora absolutamente indeinonstravel. 

Nas solidões do Equador oriental, desde as abas dos Andes 
a t é  os rios Napó e IIarafion, são mencionadas nutnerosas tribus 
que, ao parecer,. podem ser reiiiiidas nos dous grupos principaes 
d e  Zcipnros e J z r n ~ o s .  A l g u n ~ ,  com os Iiototos e l'nrltapishitos, 
parecem parentes dos Pioyes, sRo portanto Betoynr; outros, como 
oi Anzishiris e Lngnrtoca~hes, meiicionados por Hervns, devem- 
s e  contar entre  cs 1qziito.r. 

Conio os Zapnros, chamam-se tambem Xebe~.os, têm sido 
muitas vezes coiifundidos com os Jivnvos. 

Os Z q a r o s ,  de  que Brinton d,i não menos de cincoenta 
e sete xoines de tribiis, liabitain em região bastante baixa en t re  
o Xap6 e o Pastassa, estendemse tambem pelo Moroiia at8 dar 
no rio Marafion. Foram descriptos por Osciilati eni 1821 e mais 
tarde por Simpson. 

E m  plena independencia e geralmente hostil vive ainda o 
grande  g upo dos Jivnros, dividido tambem em numerosas tribus, 
E n t r e  o Pastassa e o líoroiia, do 2." a t é  4." S. As subdivisões 
mais importantes são os 2Líuratos, Ai~t ipns,  Aguuranos, Ayulis, 
l tucnllis e outros. 

Tambem a o  Sul  do lIarafion Heriidoii indica ainda tribus 
Jivnros, cuja afinidade rido está, porém, apurada. 

Já ao expirar o eeciilo XVI os Hespanhóes tentaram de- 
balde sujeital-os : comtudo ainda hoje existe uma estação em 



Macas no alto Pastassa, donde viajantes europeus tem penetrado 
até e l l ~ s  (Cf Reis., Verh. d. Gvs. fzcr Erdkunde zu  Berlin, 1880). 

Sua peculiaridade ethnographica mais importante são seus 
trophéos, cabeças de inimigos preparadas com  fino, que depois 
de retiradas as psrtes osseas reduzem se pelo encoihimento ao 
tamanho de um punho. 

De sua lingua Hriiiton lançou um esboço (Studies, p. 21), 
segundo materiaes receiitemente publicadas. 

5. Territori., do ilfara~lotz e de setis afluentes me~idionaes. 
No alto Maralicbn, no baixo Huállaga vive ainda uina por- 

ção de tribus aviilsas, &e affinidade indeterminada, qu: em par:e 
já nos seculos XVI e XVII estivel.am sob a influencia das mis- 
sões, ma- nem um passo deram quanto i cultura. 

A ellrs pertencem os Ticz~nas, conhecidos por suas dansas 
mascaradas drscriptas por Spix e híartius, e tambem como pre- 
paradores de frechas envenenadas ; 

os Yahuas, que, segundo Briiitoti, reunem-se em gmpos aos 
extincros Pebas e Canauris; 

os 1,an~as e Jan,es, descriptos por Poeppig ; 
no baixo Huállaga os Choious e Hzbitos, de cuja lingua 

tratou Brintoii, segundo material inedito em seus Stz~dies, p. 30 ; 
e finalmente os Lorenzos, nomeados pela primeira vez em 

1880, segundo Ordinaire são restos dos Amages e Carapoehos, 
encontradas no seculo 18." por missionarios no valle de Pozuzo. 
Vivem ainda em pura idade de pedra nos rios Palcassú, Pichis 
e Cht~ehurras. Sobre sua lirigua nada se sabe. 

Panos.-O grupo dos Panos ce3mprehende uma porção detri- 
bus da inatta persiana orieiital. principalmente no Ucayale e Ja-  
vary, mas tan~bem derramados pvlo alto Juruá, o médio Maieira, 
assim como o Beni e Madre de Dios Entre elles assistem em 
territorio peruano Aruakes, Carnpas e Piros, em territorio boli- 
viano os Tacanas e seus parenter. 

As tribus mais essenciaes são : 
no Ucayale os Conibos. entre osquaes ji houve missões no 

seculo XVII, que pcuco lograram para civilisal-os : uqa-se entre 
elles uma especie de circumcisão barbara dzs raparigas ; 

os Cassivos, selvagens e cannibries, no Aguaitea e Pssqui, e 
os Hetietihos e Sipilos entre o Hiiállaga e o Ucayale, seus parentes ; 

no Javary os Majorunas, egualrnente selvagens, que furam o 
cailto da bocca e as azas do nariz para introduzir conchas e 
ornatos de pennas, e usam grandes lanças de airemeço, mas 
tambem a zarabatana . 

Dos Panos que habitam o alto Juimá s6 modernamente che- 
garam-nos noticias. 

No extremo d e  sua memoravel viagrrn, Chandless chocou-se 
com os Nauas, armados de escudos. Qe8de a penetração dos 
seringueiros por aquellas devesas fictiinos conhecendo lias cabe- 
ceiras do Juruá, do Tarauaca e do Emvira outros representantes 



deste grupo, os Caxinanas,  Xani~zda~zas,  Jan~innqtas, de  que chega- 
ram tambem objectos ao Museu de Berlim. Tambem estas tribus 
usam escudos de couro de anta, como os muitas vezes mencio- 
nados entre  as  tribus orientars no tempo da  conquista (Globus, 
vol. 95, p .  335) Estes territorios estão p d i n d o  uma inves- 
tigação o mais breve possivel. pois o cominercio da borracha e 
a pbga de escravos já estão implentados ni stes territorios Ion- 
ginquos, depravando os indipenas e ameaçando-lbes a existeiiria. 

Pouco sabemos sobre 9s fI t isfxipaz~s I o alto Puriis, os Sirra- 
niri.9, no Madie de Dios e os C " c ~ ~ ? p ~ ~ ~ ~ a s ,  no alto Madeira, com 
quem, entre outros, entrou em contacto Keller-Leuzinger 

P a s ~ a m  por m( ios civi l i~ados os Pacaguaras, no baixo Beiii. 
Boas descripções das tribus dos Panos e do seu habito eth- 

nographico devemos a Lucioli e Colini (Bul. Soc Gegg. Itczl,. 
1883), a Ordiiiaire (Ren. de Ethr~., 1887). Das lingua; Panos 
tratou B. d e  Ia Grasserie. Cong des Americanistes, de Berlim, 
y. 425 

6 Baixada boliviana e cabeceiras do Beni  ? Madeira. 
Tccana -As tribus do grupo Tacana, entre  os rios Beni, 

Madeira e Acre, foram visitadas por niissi~narios desde n serulo 
XVII ,  mas só modernameute depois de devassados os srriiigaes 
dalli forem sendo conhecidas, graqas ack Arriericano Heath,  ao 
Brrteileira Coionel Labre e ao missionario boliviano Armrntia .  
Brinton tratou ling~risticamente do grupo em seus r tudies  Além 
d e  algumas tribus extinctas, dzi como princirises representantes 
os Araonas, Cavinas, Equino, Lsnnanzas, Mal.opas, Taccrnn, Sa- 
bipocomas, e Pucapacuris de  que grande parte ji estava con- 
vertida ao christianismo em tempo de Orbirly 

Por  selvagens pacsam ainda os Torornonas e Avaona. Cons- 
ta  que, em Fez de jangadas, usam de balsas Labre a Armentia 
f ~ l l a m  em seus t ~ m p l o s  ou  casas de  meisinha, em que  estão ex- 
postos idolos feitos de madeira ou  pedra, assim como do seu 
culto dos espiritos da natureza. Informações mais ex.ctas seriam 
desejadas com soffreguidâo E' possivel que se c o n t ~ n h a m  aqui  
restos de  antigo culto peruano, pois est8 provado qu; os Incas 
avançaram postos para ecta banda. 

A Bolivia oriental hospeda, alem de tribus aruaks e tupis, 
ainda uma série de  poviléos de especie particular, de  que, poiém, 
só doiis têm alguma importancia, isto é, os Yuraknr6s e os Ch- 
quitou. <. 

(Do Arch. f .  Bnthropologie, de Brauusehweig) . 



DOCUMENTO IMPORTANTE 

SOBRE A ANSELMADA 

Illmo . e Exmo . Senhor :-A camara municipal da Franca, 
com plena satisfação, leu o officio de v. exa. de 5 de Dezembro 
cin soluç~o ao seu de 23 de Novembro, do qual collige por 
suas candidas expressões quaes os bons sentinielitos de v. esa .  
a respeito de toda a provincia, mencionando este municipio, o 
qiial, coin o devido respeito, tem chegado a tão lainentavel pon- 
to como se levou ao conhecimento de v. exa., pelo abandono 
em que esteve pelos aiitecessores de v .  exa., ou por illudidos 
ou por darem azar aos aggressores primeiros da boa ordem e 
tr,inquillidnde, .prestando-llies escandaloso apoio. 

Louvores incessarites deveremos dar de hoje em deante 
qe a influencia da auctoridade de v. exa. cooperar constante 
em que só a lei se observe aqni e não como d'antes, aibitrarie- 
dãdes de einpregados e de particulares mal intencionados, in- 
iiaontes nestes por seus ardiz, iiliposturas e liberalidades do que 
possuiam oii do alheio que administravam. 

Varnos cumprir com a ordem de v .  exa. de iiiforn~sr sobre 
OS pormenores dos proximos acontecimentos, os qunes, tendo pro- 
fundas e antigas raizes, são cbronicos; e como serti preciso re- 
uiioiltar á sua primeira origem, estudando em tudo resnmii. o 
mais possivel, não poderemo; evitar ser extensos ( I  causar enjôo 
a, v .  exa. ; inas este se auavisará com o siiicero desejo de v. 
eya. de sanar radicalmente  ossos males e felicitar ~iosso des- 
ventiii ado s81o. 

Povoa-lo este sertão d e  pentes agricolns, a boa Iiarmoiiia 
por annos habitou nelle, a9 disseiisões erain pequenas e poucas 
entre os habitante3 e com facilidade se cgJlpraçavain (1) e só 
forasterros profupou, que aqui paravam algum tanto, U que pro- 
duziam alguma inqiiietaçiio e alciinhavam a Franca de re- 
voltosa. 

Para desgraça e atrazo do paiz, que iniiito ia florescendo, 
entra lia cabeqa de alguns iilexpertos elevar este logar tí cate- 

* O 
( I )  P O V O R Ç ~ O  fundada A beira da antiga estrada de S. Paulo a Goyas, tinha seu 

eoniniircio e lavoura e foi erecta em fregoeaia ern 1804, com o nome de Prsnca, eni 
honr.~ ao capit5o general de então, Antonio José da IYanca e Horta. 



goria de vills (I), para que nein ainda nestes q u a r e ~ t a  annos 
será capaz porque, tendo miiita gente  boa, lhe  falta os predica- 
dos de  civilizaç&o e iilstrucçao para entrar  em cargos e empre- 
gos publicos. 

Cria-se a villa e attiahem-se tratantes de siibtis ardiz, 
nE+ctando coilhecimeritos de chicarias jndiciaes, embrulham os 
povos, intrigam-n'os, absorvem os seus cebcdses, de~gostam-n'os 
e muitos se auzentarn, e vae a poliulação ininguarido, o com- 
mercio definhando c o termo cahindo em pobreza. 

Um T h o i l ~ : ~ ~  Carlos de Souza, velhnco e capa de velhacos, 
encarregado lielo ouvidor Freire, que vt:ii~ criar esta villa, da  
direcç8o della, lhe  d:i o provimento de escrivão da camara pa- 
r a  melhor influir (2). Priucipin a ter  aqui nina voz act,va, a 
que todos se submetteiii por jgnorniitcs, condescendentes e ti- 
midos; sóbe a niellior fort,uiia, é noiiie:ido çollector, deixa o offi- 
cio, cobra sem livros de  assciitos, gasta do que lhe vem ti mão 
com profiisho, conipra airiizades conl os seus donntivcis, entra  em 
todos os negocios bons e i:i:ios com triuuiplia, aggregn mal in- 
tcncioiiadoa e qiiantos dispostos a serern agentes dc suas ini- 
quas vontades, e siio só elles e este os que tem cabida nesta 
villa; violam a s  leis, prnticam liostilidad(:s, violencias e toda a 
sorte de desatinos, e se algn:n h a  que queira resistir e oppor- 
se, por ser recto e jiisto, a cnlumnia e ~~ersegi i ições desabam 
sobre elle e ou 113 de ausentar-se ou permanp,cerri com evidente 
perigo de vida,, para o que bem poucos têm coragem e, des- 
animados, se  desterram. 

Eis, Esmo. Senhor, a doutriiin trilhada no paiz e eis a 
maxima dos sectnrios dnquelle sangriinario, qne as caballas delle, 
do ex-prefeito, seu intinio cominei~sal, e de  oiitros fizeram en- 
t r a r  em cargos, coino se ft;z saber R O  Esmo. Governo, mas sei11 
effeito algum, c? rnuitos outros casos graves e horreiidos dc cada 
uni deste.; despotas, tambem debalde (3). 

Perinitta-rios, Esiiio. Senhor, a sinceridade de afiiiinar qiie 
tambem os p v e r n o s  traiisacto.s sRo cumplices nas desgraças do 
nosso municipio. Pombo e Cnrsino (4), aquelle juiz de .  paz e 
este  de  direito interino, creaturas de T h o m a ~  e es-prefeito, seus 
intimo; amigois e discipulos. l i a i i i e~~s  sein nascimeii t~,  sem edu- 
caçso, sem nlgumn iiistrucç%o mais que adqiiirir por todos os 
modos, sc entreoam dirccçiio dr um Liiiz Gonçalves de Lirna, 
de peisimris qualidades, porque foi e,te attrahido por aquelles 

(:) Foi elevada B rilla em 1R2: Dor Pedro I e dahi veio tomar a freguezia o 
nome de Franca do Imperador. Constitnido o niniiicipio, corn as suas auctoridades lo- 
caes, parecia que os negocioi publicos c partictt1;ires deviam melhorar, inas deu-se o 
contrario e a nerrativs qne segue deiiionstra de sobra os males que dahi resnltar~rn. 

(:I Foi escriváo da camare e depois fez-se vereador de lr27 em diante, crescendo 
a sua infitiencia n& ]"calidade. 

(X) Aqui se referem factos sem determinar o anno, tornsudo a narrativa um tanto 
obsenra. 

(.L1 11l.enoel Rodrigues Pombo. juiz de paz e José Cursioo dos Eantos, juiz de di- 
reito interino ; aquelle foi nssassiuado e esto tugiu. 



dois donos da terra, dito Thornaz e ex-prefeito para tambam OS 

coadjuvar nas suas manobras abominaveis ; mas, ausentando-se 
um e encolhendo-se o outro Da sua fazenda por ter decahid* 
do cargo com triste nota, ficou aquelle Lima só influindo a 
conseguiu ser director de todos os juizes da villa, de todas as. 
repartições. 

Insuflou erroneas maximas e desgraçadas naquellas estupi- 
das cabeças, tanto para sustental-o corrxo para perseguirem aos 
que a elle e estes detestavam e não bajulavam; praticam tor- 
turas e abiurdos, procedem sem causa e por vingança, calum- 
niam, insultam e prejudicam. Recorre-se ao Governo ; irritam- 
se com isto os dospostas e não respiram senão viilganças, muito 
e ~ ~ ~ e c i a l m s n t e  contra Anselmo Ferreira de Barcellos e seus ami- 
gos, por elle e estes procurarem no seu manancial a boa ordem 
e a observancia exacta das leis vigentes. 

De tudo mofam os sobreditos ; requerimentos contra elles 
feitos e a que se ordeiiou respondessem, elles não só nâo res- 
pondem, se rião os consomem a ponto de mais se não saber 
dellea. Não satisfeitos com isso, machinam aesassiriar aquelle 
Anselnlo e oiltros e já qurrsi sem rebnço não falam senão em 
matar, e convocando uma familia de Freitas, honiens notoria- 
mente facinoroso~, moradores lia extrema da provincia das Ge- 
raes, de nó8 proxima, alguns da familia de Barbosas, aqui re- 
sidentes, cuja primeira figura 6, Antonio Barbosa Sandoval, que 
se diz rico e que só por esta e neilhucna outra, pois 
nem sabe escrever, nem ler e por isso j& pela camara transacta 
foi excluido da sua corporação, e nem tem morigeraç&o alguma, 
mas comtudo, por milagre do si~bi~ii io ainda obteve grande nu- 
mero de votos não FÓ para vereador, corno juiz de paz, este 
homem t5o habil tudo abarcou c bem lhe custou abrir mão d o  
juizado de paz e ficar só na yereanra, tendo por vezes servido 
de presidente da camara e nestas occasiões desempenhando a 
seu modo o que se tem offerecido. Com taes mnlucos e outros 
facinorosos por aqui diepersos infestavam ha muitos mmes a s  
estradas, as visinhmças da fazenda de Anselmo e mais sitios 
para o matarem, e com estes dispendiam grossos dinheiros entre 
os tres, Pombo, Cursino e Barbosa, os quaes tinham frequentes 
entrevistas com elles nas casas de algum dos tres, e estes cur- 
savam pela villa de noite e de dia, enchouriçados de armas, 
pois eram os valentões dos senhores juizes e de Lima, seu 
director. 

Temos tocado o ponto que deu causa a Aiiselmo, despe- 
rado, pois se viu limitado ha miiito tempo a viver recliiso em 
sua casa para evitar a morte, a fazer entrada nesta villa com 
gente armada e de dia, com o pri.jrcto de vingar-se de taes 
prevaricadores das leis divinas e humanas e cuja forqa só outra 
força podia repellir, como era opinião de todos. 



Ora nesta reunião de setenta e tantos homens (1) não era, 
como affirma o celebre juiz de direito interino, a maior parte 
criminosos, mas sómente tres pronunpiados bem ou mal por 
ãuppostos ou leves crimes, e nem houve morte algilma, mas 
sim um tiro em um temerário, que com o enthiisiasmo de fiscal, 
digna escolha dos sentimentos do ex-prefthito, quiz fazer cara 
(2); esta vivo e só ficou alguma cousa estropeado, e Isto a con- 
.tento de poucos que antes o desejavam rnoito por ser mal visto. 

Sohre o resultado disto rior nâo sernios mais extensos, re- 
mettemos a re~ireseiitação dos povos, que a confirmamos exa- 
ctissima. . -  - . 

Depois da conciliação, solicitada pelo traiqoeiro Tombo, tudo 
quanto era sincero fico11 tranquillo e socegado, mas não assim 
as  duas boas almas do dito Poinbo e Cursino e talvez algum 
mais da sua panella. Pombo, casando uma filha muito á capucha, 
só se lembrou de mandar convidar o Anselmo, a titulo de ami- 
zade para as bodas por uma carta e dispoz ciladas p;irit na vinda 
o matdrem, o qiie é constante, e elle evitou esse perigo recu- 
santo  vir. Pombo, Cursino e seus asbeclas, saudosos do seu 
maudonismo, de que se demittirarn (3), aproveitam a chegada . 
d o  inemoravel José Ferreirs Alvares,.poiicos dias depois, e como 
arado para toda a sorte de despropositos, com a legalidade só 
na bocca e a arbitraiiedade no coração, como tem dado muitas 
provas em todos os cargos que tem servido, se contractam com 
elle, vóz publica, por 800$00", para outra vez os mztter no 
exercicio de seus deixados cargos. 

Que fará tal tresloucado ?-Desatinos. 
a Começa a bradar contra o procedimento de Anselmo, do 

apoucamento dos scelerados juizes que se demittiram, aturde os 
simples com horrorosa exposição da gravidade deste facto (4), 
concita aqui e acolá para seduzir gente que lhe faça costas, 
illude criminosos com promesKas de livramenio dos seus ciimes, 
para virem desaffrontar a lei, calcada por isto aos pes, e com 
só esperança de vencimento de 1$000 diarios aggrega os Frei- 
tas, que de pouco neste termo tinham feito tres mortes, o que 
apezar de ser publico os não tolhia da entrada nas casas dos 
dois bons juizes de dia e de noite, armados; não faltam tambem 
a coadjuvar alguns dos Barbosas, especialmente Manoel Barbosa 
e seu filho Lucas Barbosa, ao lado de Chico Ribeiro e Antonio . 
Joaquim, dois malfeitores piiblicos, e com este luzido povo e 
alguns rusticos, que fizeritm avultado numero no dia 31 de On- 
rtubro, dão vivas As duas auctoridades reintegradas nas suas 

(I) Estes setenta e tantos homens eram sectarios de Aiiselmo e com elle entraram 
ma villa a 27 de Betembro de 1838. 

(2) Na occasiíio honve só esse ferimento na pessoa do iiscal, que se chamava Ole- 
mentino José de Oliveira ; mas antes e depois honve mortes. 

(3) Haviam-se demittido anteriormente por ncoôrdo feito com Anselmo. 
(41 Havia realmente certa gravidade no tacto das anctoridades se demittirem por 

cimpòsiç%o de Anselmo, em accôrdo feito sem liberdade para os emissionarios: ma8 se O 
.accórdo tivesse sido observado ter-se-ia evitado a desordem. 



fuiicções, atitrdem a villa com rumores assnstadores, v20 ao 
quartel com gente armada nirancar o tenente cornmaiidunte e 
soldados para se reuuirem n elles e sem respeito algiim tomam 
as armas e correame lri depoçitados e 1090 partem a entrar pe- 
las casas de todos, a saquear todas as armas de qualquer quali- 
dade, que aciiavam, chiimbo e polvora que encontravam, ou 
ameayavam de morte para se Ihes cleniincinr e entrecai-, não 
escapando iicin :LS casas de negocio, demais do mais pobre par- 
ticiilar. 

Feito isto se cntriticlieirarn em um sobrado deL4ntoilio Bem- 
bosa Sandoval: para 16 recolhem, A forya de armas, qnantos 
encontran, homens velhos, moços r doentes que sejam ou Fas- 
sageiros, empegados e auctoridades, munições e armas nppre- 
hendidas, e o digno chefe do motim, o Teixeira, exhortava a 
todos a yrestaiein-se valorosos, assegurando-lhes assim a victoria 
e ser delles o saque. 

Nestas expressões que queria sipnificar aquelle cabo de  
gner-a nulla e sem inimigos 3 frente ? 

Que despovoada n vll!a, como ia ficando, pelo terror incti- 
tido, se eaqiieariam as casas sem perigo e elle e alguns delles, 
cujas fortunas estavam baiiidas, se afortiii,ariam assiiri. 

Foram priricipaes agentes nesta galante sceila o chefe Tei- 
peira, Pombo, Curaino, Barbosa, dono da casa-quartel, Simão 
Ferreira de Menezes, commandante interino do batalhão, Jacob 
Ferreira de l\lenezes, capitáo da guarda nacional, o iiotavel 
Manoel Antonio de Azevedo, capitão de policia e creatiiia do 
ex-prefeito, Antonio Francisco Lopes, por curioso, pois nada 6 e 
será sempre, Alanoel Barbosa Sandoval e seu digno filho Lucas, 
o musico Manoel Francisco Corrêa do Lago, que se tem feito 
muito distincto naqiiillo em que tem muito mal servido e que 
então se empregava em secretario da camara, por estar o actual 
enfermo, r, poucos outros do povo, mal intencionados, que OS 

bons não perdiam occasião de desvairar e fiigir delles ate os 
deixar quasi no todo sós. 

Foi exqnisita a lembrança que teve aquelle atordoado chefe 
de convocar a camara, qne, dizia, estaria em sessão peimanente 
para deliberar o que se devia obrar a bem seu, como despachar 
partes a v. exa. e aos mu~licipios visinhos, até de extranhas 
provincias e para defesa; mas iião se realiza contra quem, pois 
nenhuma opposição tiveram. 

Sambem 6 digno de muita attenção ponderar quaes os ve- 
readores dnqnella estemporanea camara nocturna e diurna :- 
Teixeira, Simão Ferreira, Pombo e Barbosa, voliintarios e Ali- 
tonio Joaquim da Silva, Alanoel de Meiielles Freire e José Liiiz 
Cardoso, forqados; e forçados e cercados de liomens armados 
deliberavam, annuiam e assignavam quanto se lhes apresentava, 
fechados dentro Qa sala em que se aquartellavam e permnne- 
ciam os sediciosos, disparando armas sem precisão, voseando em 



tumulto e distribnindo ordens para se i r  buscar este ou squelle, 
com pena de morte se repugnasse, e dizia o celebre Alarioel 
Antonio qiie de 15 o queria ver cahir, como depoz JosP LLIM 
Cardoso na  ultima sessâo ;Z qual foi convocado e consta da sua actn. 

Que bravo guerreiro ! 
Em todos estes factos não podemos negar o supposto de 

ter o dr. José Inilocencio de Campos, entãc aqui residente, sl- 
guma parte, .pois entrou logo com uni aferro escandaloso a pres- 
tar-se aos dois juizes, por quem era assalariado a assessoral-os 
e a Kettel os em boas, como foi na reunião do jiiry a que pre- 
sidiu Cursiiio e elle assessorou, condemnar á perda da metade 
da fianqa, por não comparecer na primeira chamada, o sargento- 
inór Jose Joaquim do Carmo, a quem elles tinham má vontade, 
e tendo depois comparecido sentenciar e116 o não ter lagar o 
julgamento daquelle auto iic jury por ser incompetentrmente 
accusado pelo promotor, riias permanecendo sempre a pena da 
perda da metade da fianga, de que o 1120 :~bsolveu; e logo fixdo 
o jury foi o dito Carrno, á ordem do juiz de paz Pombo, con- 
duzido coni escolta á sua presença, apresentou-se José Ferreirn 
Telles de Menezes para lhe ser parte no mesmo crime fantasti- 
co e o sobredito dr. Innocencio por seu procurador, onde disse 
e fez o que quiz e alli mesmo assessorou a Pombo para o pro- 
nunciar, e immediatamente foi recolhido a cadêia, de ande sò 
sahiu pestando nova fiança e se conserva até agora criminoso. 

E' espantosa e incrivel a marcha tortuosa da Franca e 
muito mais estranha quando em taes actos se vê um hoiilem que 
se diz doutor! 

Exmo. Senhor, r Fio tantas as  circumstancias aggravantes e 
tresloucsdas de tal caterva que mencional-as todas seria uni 
nunca acabar; v. exa. teria um immenso trabalho em correr 
por ellas os olhos e com nojo e enjôo as veria, sendo factos 
verdaòeiros praticados por iiidividiios que, com altas vozes, di- 
zem, mas sí, dizem, serem constitucionaes, Iiberaes, cidadãos bra- 
sileiros, amantes da lei, etc.,  etc., etc. 

Vamos esclarecer a v. exa. sobre a segunda entrada de An- 
selmo na villa, com gente armada, ponto importante e melindroso. 

Respirando dias antes a agitação dos desordeiros e seus 
esforços para ajuntarem gente, maliciaram alguns ser para car- 
regar com insultos sobre Anselmo e vnrios o avizam se prepare 
para repellil-oa. Assim o faz, convocando gente á sua compa- 
nhia e, corajoso, espera os bravos sandêos em sua casa; pnr4rii 
elles não eahem na esparrela e só projectam guerra menos ] ) e -  
rigoma, qual foi o de atterrarem immeilsoraveis a madeiros que 
figuravam Anselmo, e por muitas vezes gritando como abrios nu 
realmente taes : 

aJforreu o Anselmo, espedasse-se o Anselmo, esfole-se o 
Anselmo:, e outras parvoicee, que applaudem e fomentam os 
cidadãos por alcunha iegnes; mas traspassados de medo de ver 



ria rralidade hnselmo, niio lhes escapam segurança e cautela 
que 1120 tomem e ate têm a miseravrl lembrariça de, vindo elle, 
riiceirarein se no sobrado, a que chamavam «Passo da legalida- 
d e ~ .  e de lá fazer fogo de portas e janellas fechtldas, para o 
que furaram as paredes de casa por todos I s lados para mette- 
rem a i  armas a corpo coberto; e é enhibição ter sido o mesmo 
doiio da casa, Antonio Baibosa, quem com uma zagaia apontava 
o logar onde fizessem os furos e a cada volta protestava que 
não queria violar a coricordia que tinha feito com Anselmo. 

Que camel* ão ! 
Ao cabo de cinro dias perdem de todo o animo de mais 

esperar com risco e se salvaili com dispersão em fuga, o que 
deu 1«gar a dizer-se que foi por acabar se o espirito da canna 
que os animava, e só permanecia uma quadrilha vagante de 
M:tnorl Barbosa e seu fillio Lucas, Chico Ribeiro e Antonio 
Joaqiiim, que insultam quantos encontram na villa e seus arre- 
dores, a ponto de dar logo a recear-se que pretendiam, despo- 
voando tudo, roubar a seu salvo 

O juiz de direito interino, que tambem se tinha occiiltado 
para escapar a insulto ou inorte, constando-lhe tudo e o perigo 
e sobresalto dos povos, certo de que Anselmo tinha gente prom- 
pta, lhe dá um portaria, cnja cópia se ouvia, para vir guarne- 
cer a villa e defrndela, vidto que tudo estava aterrado e as 
auctoridades todas sucumbidas e dispersas. 

Entra no dia 9 da Novembro, pela madrugada, na ville; 
com sua chegada se lhe unem os habitantes della, gostosos, e 
no mesmo dia se abre as casas e negocios e em carradas se vem 
a ella recolhendo a i  familias fugitivas. O scicego e satisfação 
principiam a reinar na  villa e em todo o termo e neste estado 
se co serva até ao presente, que elle tem continuado com sua 
gente a manter a boa ordem, dia e noite, patrulhando gente 
armada pca.rlt conter os tiaçoeiros em ciladas, dispostos a empe- 
cer a quanto delle fosse (1). 

Foi raro o caso acontecido no dia 11 do mesmo mez: Logo 
depois do meio dia, estando Anselmo e parte da sua gante no 
seu quartel, apparece Chico Ribeiro, matador de profissão, ti 

porta do quartel, tendo antes de chegar inquirido muito por 
Ariselmo a varios, do espingarda já armada, pistola no cinto, 
ferro e faca núa nos coldreo, e perguntando por disfarce por 
um tal homem; mas, sendo reconhecido quem era e sabendo se 
o fim a que vinha, um camarada lhe deu um tiro, e chegando 
a este tampo Anselmo 8, porta, vendo o elle e jii indo cahindo 
do cavallo, ainda bate11 para a sua parte o cão da espingarda, 
que 86 rcbentou a espolota e negou fogo, pelo que lhe deram 
cubro tiro, com que espirou logo. 

(1) A redacçko esth obscura; parece que deve ser «procurando empecer s quanto6 
delles fossem~, isto é, a quanto8 fossem do numero dos traidores. 

A'. & C. 



Sambem mandou-se dar caça á guerrilhita dos tres que 
restavam, Manoel Barbosa, Lncas Barboba e Aiitoiiio Jcaquim, 
que pelos espigões de campo perseguiaiii aos que enccntravam, 
perguntando qual partido reguiarii, sendo eiicoiitrados, titrnbem 
a tiro morreu este Antonio Joaquim, tnmbetn matador famoso ; 
Lucas foi ferido, mas consta qiie não perigou e está de fuga, e 
seu hoin pae nada teve por se ter na ( ccasião separado delles. 

Desde entâo nada mais alterou a tranquiliidade e socego, 
nem dentro nem fora da villa, e todos bemdizem a Ariselmopor 
sua coragem, vigilancia e energia de providenciar. As aiicto- 
ridades exercem livremente as suas funcções e cada um do povo 
suas occupac;ões uteis. Este é o quadro actual da villa da Fran- 
ca, que toda nestes gosos, torna-~e  a dizer, bemdiz a Anselmo 
e sua gente, de que não só não tem recebido daulno, mas antes 
beneficios. 

Resta-nos inteirar a v. exa., como exige, quaes os cidadãcs 
empregados e de que maneiia. 

E' juiz de direito interino o padre João Teixriia de Oli- 
veira Cardoso, que, occuyando o cargo de juiz municipal e re- 
cebendo a 23 de Setembro officio do juiz de direito interino 
Cursino, que estava impedido para continuar naquelle cargo, 
que a elle por lei competia, o começou a exercer e na sessão 
de 1 . "  de Outubro assim o participou a esta camara para no- 
mear juiz municipal que lhe succedesse, o que se fez e foi 
eleito o sargento.mór Verissimo Prado de Arantes, a quem se 
(fficiou, e acceitando, mas não podendo vir logo tomar prsse e 
juramentar-se por incommodos domesticos, veio dias depois, quan- 
do poude, e como o presidente da camara está auctorizado para 
em casos taes elle só dar esta posse? pois é diffi i1 a reunião de 
camara por estarem os vereadores dispersos e desgraçadamente 
estando já Teixeira na terra e ser e110 por mais votado o pre- 
sidente, apresentando-se-lhe, este já de aiiimo disposto á desor- 
dem, com pretextos frivcblos, se negou a dar lhe posse, e os que 
o tem substituido no seu impedimento, conhecendo que elle não 
tinha impedimento algiim, tr~mbein se negaram a isso, de ma- 
neira que tomou o dito sargento-mór a resolução de recolher-se 
á sua fazenda a té  ser de novo chamado, e sendo o na sessão de 
22 de Novembro tomou posse e está exercendo, como já temos 
a v. exa. participado a 23 do dito mez. 

E' tambem preciso qiie v exa. saiba que Curbino deeap- 
pareceu daqui ao mesmo tempo com os seus comparsas. De 
juiz de paz está servindo Matheus Igriacio de Faria, a quem 
compete por morte de Pombo e impedimento de outros. Pro- 
motor é interinamente Joaquim Pedro de Gouvêa. 

Affirmamos a v. exa. termos dado as providencias que nos 
recommenda para o bom commodo da guarnição das praças que 
nos envia O com tanto gosto quanto temos de recoiihec~r nisto 
um penhor, que nos dá, de que termos de agora em diante a 



ventura de ser este municipio olhado com benignas vistas pelo 
iiosso Exnio. Presidente, bem de que ha muito estamos priva- 
dos e por isso a nossa decndencia tem subido a ponto alto e 
nossos males se tem tornado cancerosos. 

Firmado o nosso juiz de direito nesta certeza de v .  exa. 
pôr aqui uma guarnição imparcial e com brevid;lde, determina 
despedir Anselmo e siia gente pnia ireni cuidar dos seus inte- 
resses e apenas ter postado a sua ordein alguns dos guardas 
nacionaes do logar, só para evitar nlguni excesso que possa sur- 
gir dos mala fectos. 

Agora, sim, estamos esperaiiçados de que s6 as leis serão 
o norte das auctoiidades, e ellas não exorbitarão, nem saltarão 
seus limites, e os caprichos, odios e vinganças mais nunca terão 
ascendenria sobre algiim e as ordens de v. exa. serão por todo 
este muizicipio observadas e cumpridas com fiel rerpeito. 

O c60 nos conserve a v. exa. nesta provincia por muitos 
annoa no goso de todas as prosperidades. Villa da Franca do 
Imperador, ein sessão extraordizaria de 20 de Dezembro de 
1838.-Illino. e Exmo. Sr. Presidente da P r <  viiicia.-Joào L u i z  
A-fonso S'algz~eiro. -F7-aszcisco Antoszio da Costa. - JoCo Garcin 
Lopes da Silva.- José Bei-~rnrdes da Costa ~~~~~~~~~~a. -José 
Luiz  Cardoso.-Anfo~zio F~nszcisco Junq?~eii-a.-Anto?ziof;%r~eira 
da Rocha. 



A BANDEIRA DO BRASIL 

«Em qualquer assiinipto é livre a manifestaç?io de pen- 
samento pela imprensa, ou pela tribuna, sem dependsn- 
cia de censura, respon-lendo cada um pelos abusos que 
commetter, nos casos e pela fórma que a lei determinar. 

Não é permit~ido o anonyrnato». 
Constituigão dos Estatlos Uniclús do Brnzil, de 24 de 

Fevereiro de 1891, art. 72, 5 12. 
«Nós somos republicanos e uma das virtudes da re- 

publica deve estar no amor á verdade e h justiça,. 
Sylvio Roméro, A historin clo S>rnzil ensinada pela 

biogi-aphin de seus heróes, liv. V, caF. IV, pag. 97. 
~L'allégorie tue le symbole, Ia prose Ia po6sie » 

Jean  Rlichelet, Histoil-e de Fraszce, tom. 4.", liv. V, 
cap. IV, pag. 100. 

«Diz-se que uma das mais Eellas missões da imprensa é 
defender a boa razão, a arte, e a honra e glorii da patria.» 

Alex. Herculano, Opusculos, tom. 2.", pag. 5. 
«Ce n'est pas un droit, c'est iin devoir, ètroite obliga- 

tion de quiconque a une pensèe de la produire e t  mettre 
au  jour pour le  bien commun. La  v8rité est tout á tout. 
Ce que vous connaissea utile, bon h savoir polir iin 
chacun, vous ne le pouvez tnire en conscience. 

. . . . . . .  . . . . . . . . .  
aCar, si votre pensée est bonne, o11 en profite : mau- 

vaise, on Ia corrige, et l'on profite encare.» 
Paul-Louis Courier, Qhures compldtes, tom. I.", pag. 

425 e 426. 
, I 

Segundo consta (pelo que, opportiinamehte, noticiaram jor- 
naes), ora SEI pretende, mais uma vez na republica, siibsritutir 
ou modificar a bandeira do Brasil. Tendo em vista esse fim, 
bem como a regulamentação de materia congenere, ha tempos 
foi apresentado, á Camara dos Deputados Federaes, iim projecto 
de lei, o qual ainda alli se acha, á espera da uulterior delibe- 
ração* (1). 

1 Veja-se o Diario do Congresso nhcional, annexo ao Diario Official da Uniáa, de 9 de 
Julho de 1906. 
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Ao nosso ver, similliante a~sumpto,  verdadeira e intrinse- 
camente nacional, 6 da mais viva relevancia e dum especia- 
lissimo interesse. Para, decidil-o, o Congrrsso, si lhe não póde 
consagrar a attençâo, devérns preciosa, de ordinario mp.lbaratada 
nas improficuas e tumultuosas questões individuaes, tambeni não 
deve coriceder-lhe, apenas, o soberano e lameiitavel pouco-caso 
com que, numa azafama prejudicial, sóe votar os orçamentos de 
ultima hora. . . 

E' que se trata do nosso pavilhão, suprema synthese da 
Patria, «pallndio sacrosanto do patriotismos (1). á cuja sombra 
todos nós, OP brazileiros. nos abvipamos, sem distincqão de par- 
tidos e de crenças, no cultuar do mesmo symbolo querido ! Por- 
que a bandeira nacio:.al (preciso é que se proclame) não repre- 
senta, privativamente, o estandarte da republica, mas sim, uni- 
versalniente, a baudeira do Brasil! Deante desse ltibaro sagrado, 
todas as paixões se livelam. todos os odios se arrefecem ! E' como 
a propria imagem da Patria, que 3e eleva, suqpensa, no alto.. . 

Com ser o auctor deste escripto um brasileiro nato (seni 
duvida obscuro, pouco importa, mas naturalmente devotado ao 
seu paiz, para o que lhe assiste um direito, sirião, antes, um 
dever), julgou, de boa vontade, algo transrnittir sobre o oppor- 
tuno thema, que interessar pudesse aos demais compatriotas. 
E eil-as seguem, de~~rentenciosamente, essas considerações que 
lhe occorrernm, fornecidas umas por estudos faceis, resultantes 
outras de conceitos proprios, na supposição de que, attendeiido á 
importancia da materia, as ideias, que por ventura este trabalho 
contenha, não cahirão assim como as sementes na terra safara ... 

Quauto ao motivo que nos induz á publicação destas linhas 
(para uns, talvez, demasiado francas, mas, para todos, em ver- 
dade juatas), convem se saiba não nos acaricia ou embala ne- 
nhuma velleidade enganadora, e apenas nos domina a gratissi- 
ma satisfacção, que sincera e vivamente sentimos, de  exprimir- 
mos aqui110 que entendemos jamais dever calar, quando se olha 
ao bem geral do povo brasileiro! E, apresentando este modesto 
resultado do nosso esforço, vem de molde reproduzir o pensa- 
mento do púeta : 

«Eu desta gloria só fico contente, 
Que a minha terra amei, e a minha gente., (2) 

* 
A historia da bandeira nacional é, por assim dizer, a histo- 

ria do Brasil. Quem conhece a historia patria, sabe que o nosso 
paiz, na sua evolução politica, desde o descobrimento, ha passado 
por diversas phases cspeciaes, que se reduzem a estas : Brasil- 
colonia, Brazil-reino, Brasil-imperio e Brasil-republica. E,  du- 

1 Eduardo Prado, A bandeiía naciowal, Sáo Paulo, 1903; introd. pag. 4. 
2 Antonio Aerrelra, Poemas lusitunos, Lisboa, :889, tom. 1.0, pag 3. 



rante esaas quatro phases caracteristicas, que, assim, tambem con. 
stituem verdadeiras épocas synthetizadoras dos nossos annaes, 
vejamos as insignias qiie o Brasil tem tido, através dos tempos, 
na  perpetuação desse uso convericiorial dos povos cultos (1). 

1." PHASE. (BRAZIL-COL~PITA).-NO perirdo colonial, a ban- 
deira que primitivamente se arvorou, no Brasil, foi a bandeira 
brauca, em que se estampava a bellissima e suggestiva cruz 
vermelha, da mui farnnsa ordem portuguesa de Christo (2). Tal  
o symbolo glorioso que, antes de qiialquer outro, Cabra1 hasteou 
em nossa terra, ao lado do altar erguid11 para a primeira missa, 
no ilh6o de Porto Seguro, na jii-ta occasiâo de desilublar-se a 
encantadora plaga :tos olhos avidos do mundo. e que assas poe- 
ticamente nos evoca os romanescos e sciritillantes episodios, tão 
celebrados nesses maravihosos tempos de Vera Cruz e de  
Santa Cruz (3) 

Não só no Brasil, como outrosim nos novos dominios de 
ultramar, sirniiltarieamente com essa bandeira (a da ordem de  
Christo) e com aquelln em que se via a esphera armillar ma- 
nuelina, usava-s3 uma outra, d ~ ,  egual modo branca e coiistituida 
pela corôa portugueza superposta aos escudos de Portugal e 
Algarves - armas essas que formavam o emblema antigo e supre- 
m; da metropole. 

Quasi um seculo e meio depois do descobrimento, já fei taa 
restauração em Portugal (1640) e apòs a batalha das Tabc cas 
(1645), d. JoAo I V  conferiu a seu filho Theodosio o titulo, adrede 
crendo, de aprincipe do Brasil» - denominação honorofica essa 
que. a partir dahi, se foi trasiiiittindo aos primogenitoa dos reis 
e, além disso, herdeiros prt.sumptivos da corôa portugueza. Des- 
de então, por esse acto, se elevou o Brasil á categoria de prin- 
cipado, muito embora honrrario, lia verdade (4). E ficou sen- 
do a sua bandeira pr t icular :  em campo branco, a aurea esphera 
armillar de d. Manuel - divisa que a este piincipe fora dada por 
el-rei d. João LI, cquaiido lhe ordenára cosa» (5). 

Taes foram, no deccorrer dos tein;nos do Brasil-colonia, as 
tres pr inc i~aes  insignias que os nossos ma i~ res  viram tremular 
nestas aventurosas paragens, sem aqui nos referirmos (é claro) ás 

1 Neste trabalho, apenas apreciamos as bandeiras effectivas e oflicises que têm ha- 
vidono Brasil, durante as diversas phnses politicas normaes, e nko nos referimos as transi- 
torias ou imaginadas que appareceram adventiciamente, como, por exexplo : as da InconU- 
dencia Mineira, da Confedernçlo do Equador, da Repnblica Rio-Qrandense, etc. 

2 A noticia suhre a Grdem de Christo vae pnbl~cada á parte. 
3 .aly era com o Capitam a bandeira de Christos com que sayo de Belem, a qual 

estere sempre alta aa  parte do avamjelho. * (  Carta de Pero i'az de Canabha a $2-rei d. Ma- 
nuel, edição pnra O Instituto Eistorico e Geographico da Bahia. pelo 4,0 centenario da des- 
coberta do Brasil, Bahia, i9Oil. versáo no portugues da eoocs, pag. 7). 

4 A respeito do principado brazilieo, rncoiitra-se nmn nota em separado 
5 D. Antonio Caetano de Sousa. Hisloria genealogica da casa realporfugwaa, Lisboa, 

1737, (o 1 o vol. é de 1735), tom. 3.0. liv. ]V, cap. V, pag. 245; idem, iMdm, tom. 4.0, 
1738, liv. V, cap. IV. pags. 193 e 194; e Uamiáo de Goes, Chronica do srrenissimo se- 
nhor rei d. Manuel, Lisboa, 1749, l . a  parte, cap. V, pag. 6 .  



bandeiras de outras ilações que, de alguma sorte, dominaram no 
Brasil, nem tampouco ás bandeiras secundarias, como as navaes, 
mercantes, coloniaes, etc. (1). Todavia, consoante o nosso en- 
tender, é a bandeira da ordem da csvallaria de Christo--<signal 
de nossas spirituaes e temporaes victoriasn, na  phraee do histo- 
riador J o k  de Barros (2) - a que melhor caracteriza essa 
idhalista e abnegada época (ia nossa histeria, em que se procura 

.estabelecer uma iiova conquista e infundir 11111a outra f&. . . 
2." p m s n  ( B R A S I L - R E I N O ) . - Q ~ ~ ~ ~ O  Napoleão I, esse heróe- 

tyranno, a espiender como um astro portentoso, preponderando 
em quasi toda a Eiirop3 e aiiieeçnndo o inundo corn os seiis so- 
nlios de conquista, fez invadir Portuqal pelo exercito chefiado 
por Junot, viu-se a fnmilia real, eilt%o pertencente a dynastia 
de ijragança, na  contiilgencia de ~bandoiiar Lisboa e acoiher-se 
ao Rio de JniieLro, onde SY inst?llon O ~ O V ~ I - 1 1 0  (1808). O prin- 
cipe-regente, ulteriormente d. J~TL~, VI, coinqnanto viv* a rainha 
inge (aliás considerada incapaz de reinar), era, de fiicto, o rei, 
deixando o iiosso paiz de ser colonia, a bein dizer, desde que, 
em boa hora para nós, chegon a corte As plaqas brasileiras. 
Apeiias rnaiq tarde porém (coi:io se sabe), é que foi o Brasil pu- 
blicamente ~~roclnrnado reino, pela c ~ r t a  de lei expedida do pala- 
cio do 12io de Janeiro, ern Dezembro tio mesmo anno (1815) (3) 
ein que Kal~oleão I fôrn vencido e np~isionado em Waterloo.. . 

Em 1816, fallecidn a minha d .  Itfaria I, elevou-so d .  João 
VI, agora não sí, de facto, mas tambein de direito, ao throno do 
«reino-unido de Portugal, Brazil e Algarvesn (4). A bandeira 
commum, que se adoptou para a ilaç8o assim constituida, foi 
ainda branca e de um triplice brasfio, com a coroa real sobi-e- 
posta : fio;iirava, primeiro, o escudo ~iortnguez. propriamente dito ; 
em seguida, o escudo dos Algarves; e, por fim, a eephera arinil- 
lar brasilica, s;,bre a qual se apoiavam esses dous (5). Foi essa 
a bandeira que o Brasil usou, ató A occa.ii%o da Independencia. 

O n o. r.anaE (BRASIL-I~\IPERTO).-E' geraimente coiihecido esse 
periodo illustre dos noscos fastos, que começa com assignalar. 
perante os povos, a nossa emancipação politica. Tambem mui 
conhecida é a baiideira imperial, outr'ora tão celebre em Monte 
Caseros e Paysandú, em Riachuclo e Tuyuty, em Humaitá e 
.iquidabaii, e cuja iinagein o poeta, reviverido essa quadra que 
se foi, arrebntadorameilto invocava nos versos populares : 

1 Relativamente ás armas d e  Portugal, l h e  unia pequena m e m ~ r l a  destacada. 
'2 Jo5o d e  Barros. LJecad.zs da  Asia, Iiisboa. Li$?, vai. 1 . 0 ,  liv. V, c;~p. I, fol. 86. 
3 Visconde < e  Porto Seguro. nisturia geral do Ilrozil, cit.. tom. 2.0, secçSo 111, pag. 

1103. Nessa niesma panina, em nota. dia:  iI)nndo-llie por arinibs a esfera armillar ma- 
nnelina, com as  quinas; ariiias que jB eucontranios rio seculo anterior; v. gr. em moedas 
d a  Ai'rica portugiieza de :$70 (114 de macuta). 

4 Carta de lei, do I 3  maio d e  1516. Veja-se Antonio Delgado da FJiva, Collec$3o 
dc IegislaçLio port&g~:eza, Lisboa, 182.7, voi. 6.0, paga. 412 e 44'3. 

5 Vide nota, no Um do trabalho. 



Auri-verde pendiio de iiiinha terra, 
Que a brim do Brasil beija e balança, 
Estandarte que á luz do sol encerra 
As promessas divinas da esperançs ... 
T u ,  que da liberdade após a guerra 
Foste hasteado dos hercies na lança, 
Antes te houvessem roto lia batalha, 
Que servires a urn povo de mortalha! ... » (1) 

Essa foi a triumphaiite bandeira de Pedro I, o iiosso eman- 
cipador politico, e de Pedro Ir, o imperador constitucional e 
defensor perpetuo do Brasil (2) .  A justa visgo das cousas de- 
monstra-nos que ella possuia, antes do mais, dons meritos segu- 
ios e brilhantes: alem de estheticaniente apreciavel. era l ~ g i c a -  
mente historica. Porque, evocaiido a iiossa natureza esplendida 
r: fecunda, como o ouro exuberante do nosso sol e o verde glo- 
ri050 da iiossa flora, expressiva e conjuntamente representava: 
o Brasil.colonia, na cyuz da ordem de Chri-to; o Brasil-reino, na 
esphera armillar de d. Jogo VI ;  e o Brasil-imperio, na coroa 
imperial e 110 escudo respectivo, ern que symetricari.ente se 
dispunham, em torno da orla azul, as estrella de prata, syrnbo- 
lizadoras das provincias de entBo. Corn respeito aos ramos de 
caf6 e tabaco, que se viam unidos peIo Inço iriiperial, iiielhor 
fora aão os houvessen~ inscripto na bindeira; porem elles sig- 
nificavam, nessa epoca (é  sabido), uns dos principaes objectos 
do crimmercio brasileiro ( 3 ). 

Tal insignia, como sgniholo d:t Patria, venerámol-a até ao 
dia 15 de Nevembro de 1859. 

4." Pmsa (BRAZIL-REPUBLICA) . -Com a proclamacão da 
republicn, evidentcmerite se justifica a mudança de bandeira, no 
sentido d4 serem abolidas as armas imperiaes, restrictan~ente 
coiisideradas, pois que ellas, por principio, não poderiam per- 
manecer. Eram como orncnlos mudos, symbolos desvanecicios, 
emblemas abaud~nadr~s. .  . 

Fôra mister, porem, dar ao Brazil uma bandeira, como a 
outra, effectivameiite nacional, iilodelada pelo iiiais puro patrio- 
tisnio e conoubstanciadora dos criterios neceFsarios A sua propria 
existencia: isto é, uma bundeira que se baseasse na utilidade 

1 Castro Alves, A caclioeira de Paulo Affo$zso, Rio de Janeiro, parte dos Manus- 
criptos de trtenio *, poesia O navio qz~greiro, pag. i 69. 

2 Os decretns relativos aos syrnbolos e distinctivos imperiaes do Brasil acham-se 
pnblicados na Collecçdo de leis do Brasil. de 182'2, Rio de Janeiro. 1887. 

3 O escudo das armas imperiaes do Brasil. ao teinpo das demenove provincias. vem 
descripto naobra de Victor Eoutoo, pintor heraldico e paloogrnpho, intitoladaAt70uveau trai- 
ti  de2 arnzoiriesou da science et I'art dr blason explipuia, Paris, 1837, pag. 506.  



pratica, que possuisse e s t h ~ t i c a ,  que tivesse bom-senso, que fosse 
justa, que se mostrasse amoravel para t,odos ! 

i\faq, não : começou, ahi,  uma serie de  bandeiras curiosas, 
especies de seres, por assim dizer, teratologicos, cujos carricteres 
p h ~ s i c o s  estão a pedir iima classificação, assim com ares de  
naturalista. . . Sinão, vejamos. E m  drzesseis annos e pouco 
de governo, teem apparecido já, nem mais nem menos, tres typos 
de bandeira, na verdade exoticos, os quaes nos produzem a ex- 
qiiisita obsessão d e  relembrar certa.; moiistrunaidades da natureza: 
um, extiiicto de vez, como o pbantasma,goriro pterod4ctylo ou (si 
quizerem iiin simile menos remoto) o classico mammiith: outro, 
em via de desapparecer ; e o ultimo, prestes a revelar-se inteira- 
mente .  . . 

Quero referir-me, eni primeiro lopar, á bandeira, por demais 
ephemera, adoptada   elo governo (talvez com ser elle proviso- 
rio), durante alguns dias, apenas, depois de  proclamada a Repu- 
blica, a t é  publicar-se o decreto 11. 4, de  19 de  Novembro d e  
1889; em segundo logar, áquella que, irmâ. gemea desse decreto, 
se desfralda airida na  actualidade; e, finalmente, á nora,  que se  
nos pretende offerecer e que outra não é sinão a do projecto, 
organizado n a  Camara dos Deputados da União. 

A primeira, a que morreu dum mal de  sete dias, sem, a o  
nienne, completar uma se $.aiia do nascença, de listras horizoritaes 
verdes e amarellas e com eatrellas a um canto, era, de modo pa- 
tente, macaqueada dos Estados Uiiidos. . .E, nesse momento algo 
delirante e pinturesco, havia uma preoccupaç5.0 decidida ou, antes, 
certa rnvinia agiida de imitar os Estados Unidos ! E m  consequencia 
de similhante origem (e sem aspirarmos a ser nenhum Lirineu ou  
Ciivier, está claro). podereri)os dar  a esGa primitiva classe do ban- 
deiras pseudo-nacionae~ (num latim apropriado, j á  se  vê) o signi- 
ficativo nome de provisoria plagiata. . . . 

A seyunda esttecie ainda existe, a té  a.gora, e por ahi  vive 
a reproduzir-se e a expor-se, já no paiz, já no extrangeiro, E' 
a tal  crerrqão d.r rodella azul, povoada de estrèllas tantas, oriundas 
de um c60 rielo avesso, e com a torta legenda positivista, quta o 
po o, rimando, inverte a seu modo: «Ordem e P.rogresso». . . 
Essa bandeira- prodigio denominal-a emos, a caracter: astro- 
legendarin positiva (?). . Mau grado a venereação por iiós devida 
ao heroico symbolo da Fatr ia  ( o  qual  não póde e não deve ser 
e ~ s e ) ,  peza-nos confessar, com a precisa e doloro-a f~ariqueza, 
que ta l  ba.ndeira - veidadeiro aborto escandaloso -- é um dos 
maiores, sinão o rnaior monumento de ignorancia e pedantismo, 
d e  mau gosto e injustiça que o Brasil jamais ostentbu perante 
o mundo ! 

Quem pensar o contrar o ( e  são tantós ainda, na  verdade!), 
digne-se de ler  A balzdeira nacional, esse valioso e relativa- 
mente quasi desconhecido :rabalho d e  Eduardo Prado, compa- 
triota emerito, que, comquanto monarchista (honra lhe  seja!), pos- 



suia mais orientado e são patriotismo do que muito mandarim 
republiquete. Ncsse livrinho, verdadeiramente patriotico porque 
amoroso e recto, escripto em linguagem natural e com erudição 
documentada, como que palpita, no irroin1)c:r dos seiitirneiitos, 
que contrastam, a alma vibratil e esyiritualista do brasileiro : 
ora indolente, mas v i ra ;  ora impetuosa, mas poetica ; ora simples, 
mas veraz ; ora apaixonada, mas magnaniun ; ora zombeteira, mas 
contemplativa! 

Com a só lcitura dessas paginas iiiteretisautes, fica-se sabendo, 
eiitre outras coiisas, que, na orgniiizagão da bandejrit actual, 
houve o seguinte : 

«I." Desprezo, ou igilorancia da tradição historica. 
2 . O  Erro capital de astrononiia. 
3." Grave menoscabo da estlietica.~ (1) 

No tocante ao primeiro reparo, sabemos que, na bandeira e 
nas armas da Kepublica, foram abolidos ou pervertidos os velhos 
e sagrados symbolos da nossa nacionalidade ! 

Com relação á segunda censura, cuja veracidade 8, par certo, 
das mais tiistes consequeticias, provou Eduardo, á evidencia, que 
a baiideira cbtá errada. .Está errada na direcção da Ecliptica, 
nas posições das estrrllas, de  todas as estrellas, sem exceptuar 
unia só.. (2) E' que o astroiiomo official pintou o aspecto do 
c60, não da maneira por que o devêra fazer, isto é, reprodu- 
zindo-o de unia carta celestd, mais sim, tirado de um globo ce- 
leste, o que, afinal, deu um c60 ás avessas, meio apocalyptico, 
irleio truaues'o, qu.11 n in~uern  jamais o viu ! (3) 

Ora, si queriam organizar uma bandeira positivamente certa 
(e iião positivliinentp, errada, como a actual), «pontuada por vinte 
e uma estrellas, eritre as  quaes as da constellação do Cruzeiro, 
dispostas na sua situação astrouomica, quanto á distancia e ao 
tamanho relativos, representando os vinte Estados da Republica 
e o Municipio Neutro» (4),-por que nRo ccjnstituiram oii no- 
mearam uma cominissão de homens capazes e re~ponsaveis, para 
esse fim, como, por exemplo, fez a França, com a organização 
do systema rnetrico, e corno nós mesmos temos feito, mais de 
uma vez, com nisumptos de iinportanciil? Ou, melhor ainda 
(afim de acoroçoar R desenvolver a emulação, justiceira e van- 
tajosa para todos), por que iião yroino\rerain uin concurso livre 
e serio, cuja discussão fôsse publica, julgadu por homens re- 
conhecidamente notaveis e cornpetentes, ou approvado por um 

1 Eduardo Prado, A bandeira nacional, cit . ,  pag. 5 e 6. 
2 idem ibidem pagi. 44  e4ó. 
3 Veja-se, especialmente. essa cariosa parte do livro de Eduardo Prado, em que elle 

expende as suas demonstraçóes. rssás conclndentea, pag. 52 e seg. . 4 Expressões do deo. n .  4, de 19 de Novembro de 1889. 



plebiscito, estabelecendo-se, como recompensa, um premio que 
estiiiiulssse e estivesse á altura do objectivo? Longe disso, .o- 
r8m ! Os nossos goveinantes, em logar de empregarei11 o niaior 
zêlo e a niaior ponderação nessa materia, aiidataru desastrada- 
ineiite, resolveudo a questão asairn de afogadilho : poique O re- 
sultado foi o sequipedal porrei~to que aiiida se v ê . .  . 

12elativarneiite á geogrnpliia, para não nos referirinos mais 
i astrorioiiiia ( a ~ i b a s  sui gei~e?-Zs, perc.ebe-s ), o erro da bandeira 
O l~altiiar: alii, o Brasil é figurado coirto s i  tivesse, apeiins, unz 
estiido ao norte do equador, qunnio não ha  collegiiil que ignore 
que duzis es~ados  - o Amazonas e o Paiá - se prolongam 
acima dessa liiilia ! l l u i  censuravel tanibem é a dispariitdda re- 
presentnqão dos Estados por rneio de estrellas desconformes e 
dispersas. 

Com referencia A legenda comtista, rotulada na  siipposta 
faixa rt~prese:itdtiva do eodiaco, richsrii ,I-a pascasiamente inerte 
e decorativa. E' uma fórmula vã, como muito bem foi consi- 
dor:.da por iim reputado sabio extraiigeiro que nos estudou, 
E'lisée Reclus (1) A ordem e o Iirogresso não são as uiiicaj 
aspirayões iiaciou~ies, riem constitu,m privilecio algum riosso, 
visto como essas idem, o tanibem a* de  liberdade e egualdade, 
aniôr e uiiiâo, paz e cor~cordia, dever  e direito, soberat~ia e Jus-  
tiça, tradiç:io e g l o ~ i a ,  etc., devem ser  coiiimuris a todos os 
povos: e neiil por isso precisarri elles de iriscrevel-as nas bail- 
deiras! Dziiiais, similliaiite letreiro, que a l c o  tem de reclamis- 
t a  e coritra1)roduceiite-~nanifesto prodri ato da  pequena iacqão 
positivista-, além de extravi~gai i te  e desastrado, mão merece 
firme repulsa em face da Coiistitui~ão que nos r e g e ?  (2). 
Não attianta elle, de  uni iriodo permanente, com mais ou rnenos 
insolenci:~, contra os sentiiiientos religiosos da rnaioria dos bra- 
sileiros? Porventura iiso são esses sentimeiitos bastante susce- 
ptioeis e,  em t ~ d a  1 arte, muitissimo respcitaveis? Onde, pois, 
a necessaria e expressa liberdade de cul tw,  solennemente pro- 
clamada e garantida pelo nosso estatuto principal? Acaso não 
represerita esse distico, entre  o governo R O positivismo, certa 
dependericia vesatoria ou certa allii i iça escandalosa ? Como se 
poderá manter asaim, no paiz, efficazmente, a a. união perpetua 
e indissoluvcl», que serve de pedra angular  ao pacto fundntcen- 
tal ? (3) Constituiri  esse pavilhão, ua verdade, um symbolo 
nacioual, conio pretendem os seus obstinados d-ferisores, ou, antes, 
u m  syinbolo revolucisnarin ? Ein caso de guerra, si ainda sub- 
sTstir essa bandeira partidaria e odiosa, será dado a todos osbra- 
sileiros combatsrem juntos, unidos qual  um só corpo, o inimigo 
coinmiim, sem o menor apoucameiito de animo? 

1 E'liaée Reclus. Brtndos Unidos do Braaiã, t rad .  da Ramil; Galvão, Rio de Janeiro, 
1900 cap.  XI pag. 463 

i veja-se a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, art. 72, 5 9 3 . O  e 7.0 

3 Iaem, ibidem, art. 1.0 



Quanto ao lado artistico, deve-se considerar a bandeira actual 
como um verdadeiro aleijão heraldico (e as bandeiras são tam- 
bem objecto da heraldica), em que as  regras mais elementares 
dessa arte foram excessiva e drsv~~ntajosanieute  de-prezadas (1). 
O aspecto daquellc circulo ou (si quieeiem) daqilella esphera 
azul, que se obberva alli, sem goeto, no losarigo pallido, o rOtulo 
rstapafurdio e ;-imilliailte coiribiiia~50 d e  cor1 s superl)ostas, ora mui 
carregadas, oia mui desbotadas, causam uma drsgraciosisaima ini- 
pressão, logo ao priiiic.iro olhar. Coiisideraiido a estlietica do coii- 
juncto (si desse modo no3 podemos expriiliir) e asignificação dos 
symbolos, é iiatiiral coniparenios o estaiidarte, que nos deram 
coin o das outras nações: e não sei si, mesmo entre os paizes 
de  civilizacio maio atrasada, haja u m  que possúa bandeira assim 
tão infeliz! A da Persia, com o seu sol cheio de  raios e o 
leão espadachim; a da Hirmania, com o pavão arrogante, aosten- 
t a r  o leque aberto, no nieio do rectangulo branco; a de Sião, 
com o regio elephaiite socegado; a da Coréa, com aquella espe- 
cie de bncillus-virguln bicolores, dispostos num circulo exquisito 
(cuja figura, iio (?rntaiito, parece expreszar uma alta idéa da 
theogonia chineza),-davem ter, naturalmente, o seu valor sym- 
bolico ou historico (2) A bandrira do Brasil, porém, com as 
suas imagens mallogradas, que significa, que tradiqões perpetúa, 
além das côres ver'ie-lwimavera e arnrirello de ouro, nem sem- 
pre bem representadas, .que seiitimei~tos nos desperta?! E' um 
pensamento falho, displiceiite, insensato, cruel, teratologico. . . 

Mas ainda não é tudo. Trata-se, agora, de nos dar  novo 
pavilhão-o terceiro da  republica-,o qual (presume-se) não será 
defiriitivo e não durará muito! Afinal, que dirão de nós, mOr- 
mente no extranneiro?! De nó.;, que ora pasqauios desperçe- 
bidos, aos olhos dos seuhores de alén.-mar, ora somos, as  mais 
das vezes, tão mal julgados?! Vem a proposito recordar a de- 
sembaraçada e subitanea phrase. attribuida a um dos nossos inais 
famoso3 parlamentares, que :  «NBo se muda de  bandeira corno 
se  muda de  caniisan. . . Quanto a isso, não h a  duvida! Mas, 
r i e s ~ e  caso, que substituam ou modifiqiieni, duma feita, a actual 
inhigrtia (mais positivista que republicana, mais peregrina que 
indigena, e ,  alem dis.0, deinasiado confusa, desgraciosa, errada, 
injusta e irritante) por uma outra, simples, agradavel, duradoura, 
equitativa, slitisfactoria ! 

1 Consultem se  as respectivas regras em Gourdon de Genooillao, L'art héraldique, 
Paris, cap. 1.  pag. 22, e em Pelioe Tribolati, Grammatica eraldica,  bliláo, 1904, cap. 
XIV. pag. i76 e seg. 

2 Apud gravuras da3 seeuintes obras : Randiere delle pri~icipal i  potenze dei mondo, 
Miláo; A .  L Hiokmann. Atlas Universt.1. Paris, :9U5 ; Die flaggen der Kraets-und 
I iandeL-Xariwn a l k r  Stauten der Erder, Leiyzig. 



Entretanto, isso jti se não consiguirsi com a bandeira official 
planeada i10 projecto (1). Tem estrellas de mais : dá na vista: 
a )  as cinco e~trellas caprichosas e mal figuradas do Cruzeiro (2); 
b )  as vinte e unia da orla azul, entre os circulos cone-iitricos; 
c) iz estrella iiiagiia, de quatro cores, triplicemriite forrii:~da (verde 
e ainarello no centro, depl,is verriielho, e dorirado em voltd), em 
que aquellas se coriteem ; d) a eatrella solitaria, de uma extrailha 
cor escura (sic), que se vê abaixo dan outras, sobre o gladio, a espa- 
da ou o que quer que seja; e) a grande estrella dourada, de in- 
nuineros raios, em forma de resplendor, a qual envolve todas ! 

Em buinma, viiite e nove estrellas visiveis a olho nu e 
assim distribuidas, sein contar as que são foimadas pelas varia- 
ções de cores, ein que se triplica a estrrllit principal. De iiiodo 
que, ropreseiitando-se a Xepublica r i r  assa ultima e os Estados 
por outras tantas e,trellits qiiaiitoa são elles, Lia urna sobra de 
nada irienos de sete estrellas, as quacs só servem para sobrrcar- 
regar e coinpro~ietter o pavilhão. . . Hão de coricr rdar, pois, ein 
que tal bandeira (que não 6 mais do que uma leve alteração das 
armas nacionaes, usadas nos reposteiros das secretarias), antes de 
realmente nascer, bem merece o adequado nome de stellaric 
nln?zinca, e formará, assim, a terceira seiie da classificação.. . 

E m  particulai., pelo que diz respeito ao Cruzeiro do Sul, 
si) se deve itttribuir a um capiicho curioso e a um academisrno 
exiiggorado o facto de quererem, a todo o transe, arrancal-o 
das alturas do c60 e colloçal-o, arbitraria e iiisuladarricnte, na 
bandeira improvisada, uma vez que tal coiist~1l:~qão i ~ â o  11erteii-e, 
apenas, ao iiosso firriiairieiito, neiii dns que iielle brilham 6, de- 
certo, a principal. Ella paira, mais ou ru~nos  lia3 mesmas cir- 
cumstancias e iiidiibitavelriiente origiiiando ideiiticos direitos (si 
6 que, porventura, assim existam elles), sobre todos os povos 
que habitam o hetnispherio austral..  . 

Tomando-se por base a ilia;or grandeza, ou, antes, o maior 
brilho apparente das ejtrell:is, entre cerca de vinte consideradas 
de primeira grandeza pel 1s astionomos, veinos (segundo os qus- 
dros de I-Iiimholdt e de Flammariori, por exemplo) que a es- 
trella de AIagalhães, ou Alpha do Cruzeir? do Sul, que é a 
principal deasa constellac;âo, occupa o decimo quarto logar ira 
lista respectiva- um dos ultimos, por c3nse;uinte (3). Deixe- 

I Veja-se o inodelo n .  1. annexo ao projeoto n. 50, apresentado i Camara dos 
Deputados da União. 

2 Convem notar, alem da mB posição da consteliaç%o, no inodelo da bandeira, o 
tanianho defeituoso das eãtrellas, relativamente unias As outras Por e r e n p i o  a dlpha 
desse grupo, que é a principal em grandeza ou em brilho, está representada como si 
fosse uma das iiiferi orea, o que não sc deve admittir. (\'ejain-se os modelos n. I e 2, 
annexos ao prcjecto) . 

3 Entre os astronomos, como se sabe, varia o numero das estrellas chamadas de 
primeira grandeza : assim Humboldt (Cosmos. t o m .  3.0, cap. 11, pags IOfi e 1 1 0  a 111) 
classifloa 1 7  ; Mmdller, cit por Humboldt iidem,ibidem, pae. <3.í), inenciona 18 : Plamroa- 
rion Ilerveilles célestea, Paris, Ir97, oap. V, pag, 98) dá uma lista de 19, e, na sua obra 
Les étoiles et 2es cwrsosatés du cicl, Paris, 1862, 1 . a  parte, pag.  761, apresenta uma rela- 
ção de 20 ; Rumker ('Hmlboldt, idem, ibidem) tambem estabelece este ultimo numero. 



&os de lado as  constellações boreaes, que, para a nossa thesé, 
não nos interessam, e (como o Brasil e s t i  situado parte n a  zona 
equatorial, parte na região do sul) examinemos, de  um vôo, as  
coristellações zodiacaes e austraes, em que h a  estrellas superiores 
eni brilho as do Cruzeiro. 

Comecemos pela mais brilhante estrella do céo, a esplen- 
dorosa Sirio, justamente adniirad:~ como a rainlia mirifica do fir- 
mamerito. E' a Alpha da coristellação do Cão Alaior. Era a Sothis 
dos egypcios, o astro radioso, que regulava as estaqõrs e o ca- 
leridario e que apparecia, outr'ora, no solsticio do verão, quan- 
do as  aguas fecundantes do Nilo principiavam a encher (1). . . 
A data do seu conhecimento mergulha-se nas mysteriosas noites 
dum passado millennar : iniiumeros moiinmentos do vetusto Egy- 
pto a represeiitam dum modo symbolico e expressivo; os aii- 
tigos astroriomos orientaes, os poetas gregos e latinos, que tam- 
bem a denominavam Canicula, a ella se referem corn frequencia; 
nos piiiturescos rnappas primitivos, povcados desses imaginosos 
hieroglyphas que tanto nos fazem eonhar, vem essa constellação 
figurada sob a fórma classica dum cão vigilante..  . Comqiian- 
to Ptolorneu, no célebre Alnzngesto, catalogue Sirio entre  a s  
estrellas cor de  fogo, e alguns escriptores latinos lhe chariiem 
vermella, ella « é  hoje (no cizer de Huniboldtj duma branciira 
perfeita, (L). A luz intrinseca dessa estrella gigante é tão in- 
tensa e o seu volume é tão conrideravel, que ella excede, mui- 
tas vexes, o proprio Sol, o qual, em relaçno a Sirio, não passa 
dum astro secuiidario! E, apesar de  nos afastarmos dia a dia 
dese mundo portentoso, ainda assim podemos photogrephar a sua 
luz e observar qiie o thermometro se mostra sensivel ao seu calor ! 

Depois de  Sirio, segcre-se Cauopo ou Alpha da constella- 
ção do Navio Argo ou simplesrilente do Navio, que é a segunda 
estrella do c&, por ordem de brilho. Essa consteilação, que foi 
chamada co rtsgosijo do c60 a u s t i a l ~  (3) 6, talvez, a mais vas- 
t a  da abobada celeste. A esse giupu de estrellas, que concebe- 
mos como um extranrdinario navio phantastico a singrar,  a 
singrar pelo infinito, se liga a lenda heroica dos Argonau- 
tas, que d a  Grecia, um dia, se partiram, mar em fóia, para a 
Colchida famosa, eni busca do encantado vello de  ouro..  . No 
meio da grande nebulosa que se  extende nessa região da Via- 
lactea, dum esplendor tão fora do cornmum, acha-se a estrella 
Eta de Argo, rnui celebre pela sua variabilidade. 

Continuando a série, numa ordern decrescente, destaca se a 
rnais bella e s t ~ e l l a  dupla do céo austial,  Alpha de Centauro, no- 
tavel por ser a mais proxima da Ter ra  e por geralrnentc servir 
de unidade aos calculos astronornicos. d sua distancia do nosso 

I Hnmboldt, Cosnnos, cit . ,  tom. 3.O, notas, pags. 613 e 614. 
2 Idem, ibidem, tom. 3.0, pag.  142, e notas, pag. 610 e 611. 
3 Idem, ibidem, tom. 3.0, 1.. parte, cap. IV. pag. 207. 



globo E! calculada em quarenta trilliões de kilometros (1). 
Esza constellação, da  qual fazia parte, antigamente, a do Cru- 
zeiro $0 Sul, Vem desenhada, nos mappas antigos, soh a figu- 
r a  dum ceritauro que, ar mais das v e z ~ s ,  empunha uma 
Iariqn e mata iiin lobo.. . de est: ellas. Pr r t rnce  tarnbem a esse 
grupo a estrella ct8nhecida pela denominação de  Hetc de Cen- 
tauro, de primeiro brilho, superior &s do Cruac.iro, embora iii- 
ferior a outras que ainda não foram discriuiiiiadas (Kigel, Pro- 
cyori e Betc~lgeuse). E' na constellaç%o do Centauro que se eii- 
contra a mrignificn nebulosa circular ou esplierica, formada pela 
mais rica e beila agglornera<;ão de  pontos liimiiiosos do firma- 
mento, o que  coristitue, (no expressar poetico de Flâmmarion) 
«um forniigamento de milhares de sóesn, «um desses universos 
longiriquos mais proximos de  nós» (2) .  . . 

Somos chegados a luminosissima e encantadora plaga do 
gigante Oricmn, esse Neriirod maravilhoso  do^ esp:iço$, que vive 
a errar, a errar peles alturas.. . A h i  se esconde e ao rnesino ternpo 
se r ~ v e l a  o mais fii1gur:inte e:dorado imaginavel ! Bhi se encontra 
esse m a ~ i c o  nrcliipelago de eitrelina rebrilharites, aonde se vai 
perder a imaginação mais arrojada! E', iricontestavelmrnte, a 
mais espleiidida, a mais famosa, a iiia:s arrrbatradora coiistel'a- 
ção do c60 ! Na0 h a  queni, terido-a visto, se nno sinta logo 
attmhido pt:los seus encantos ! Kào h a  quein cão conheça a< 
suas tres estrellas do Boldrik, Talabarte nu Cinto de Orion, ao 
menos pelos nomes populiiies de Tres Narias, Tres  Reis Magoe, 
Bastão de Jacob ou Ancinho-nnme este pelo qual as drriomi- 
narn os camponezes da Europa ! A sua celebridade vem de loiige: 
na  fabula dos povos levan!inos, sabe-se que Orion houvera sido 
um gigante caçador de immensa farna, muito alto e muito bello, 
que, depois de morto, fôra metamorphoseado em constellaçbo.. . 
As cartas antigas figuram-no como u m  homem de porte athle- 
tico, tendo, qua-i sempre, numa das mãos, urna forte clava: na 
outra, tima pelle de animal, i muiieira de escudo; e, I>endente 
da cintura, uma espada ~rlibaiiiliirda.. . OS poetas de todos os 
tempos o têm decantado com amor: ha alguns mil anrios, a elle 
se  referiu Job,  conforme se lê  no respectivo livro da Biblia 
(3) ; delle t:tinbem fala Horuero, na Ilinda (4) e na  Odysséa 
(5); e Cairi6es, nos Lz~sZndns, chama-lhe <o ensifero O r i o n t e ~  (6). 
Essa esplendorosa constellaçâo apreserita a part,iciilaridade de es- 
t a r  sitiiada metade acima, metnde abaixo do equador, com a c a -  
beça voltada para o norte, numa attitude olyrnpica: de modo que, 
assim, algo parece, mysteriosnmeilte, querer escalar o céo e do- 

1 Flaminarion. dferueilles cdlestes, cit. paq. 97. 
2 Idem, Zes itoiles et les curiosités d u  ciel, cit. 1.8 parte, cap. XIX, pag. h74. 
3 Biblia, livro de Job, cap. lX ,  vers. 9. 
4 Eomero, Iliada, canto XVIII. 
5 Idem, Odyaséa, canto V. 
6 Camões, Os Lusiadas, canto VI,  estr. 85, 



minar o mundo. .  . Outro facto singular, que nos faz admiral-a 
l e  preferencia a todas as  oiitraa, 6 o modo grandioso p r r  que 
ella reprodiiz a imlgem do homem, que E a synthrse d e  todas 
8s  imagens! Olhando-a, é preg-isn sonhar, de olho ahertos, e evo- 
car a vi& dum heróe crente e valoroso, que, armado para a 
liicta, pietende re:ilizar um i l 6n l  eterno e fugitivo. . . Nessa 
constellação h a  diias estrellas de primeiro brilho, Kigel, ou 
Beta de  Orion, que 6 dupla e compostn de um sol branco e 
outro azul: e Betelgeuse, ou Alphn de Orion, qiie fórma uma das 
espaduas do gigante (a direita) e ,  com sc-r variavel, osci1:a en- 
t re  o vermelho, que era  a sua côr desde o tempo de Ptolomeu 
segundo Humboldt (I), e o amarello laranja, que é a sua côr 
actiial, segundo Flammariori (2). Nesce prodigioso grupo de 
soes, voem-se muitas ~ s t r e l l a s  duplas, eçplendidarilente coloridas 
e uma estrella sextupla, Theta de Orion, qiie forma o celebre 
trapezio existente no coraçâo da phenomenal nebulosa, desco- 
herta por H ~ i y ~ h e n s ,  em 1656, onde ha  movimentos revoltos e 
continuas como o mar (3). 

Passemos, de relance, pela pouco exteii2a constellaçfio do 
CBn Menor, qiie j l  era conlic-cida como u m  d ( s  asterismos cata- 
logados no tempq de Hipparcho e Ptolomeu. Os antigos cha- 
niavarn-lhe Procyoii, que significa precul-sor do Cüo, porque 
essa estrella, corn ser mais boreal, aiinunciava, no c80, o appa- 
recimento de Sirio, tão anciosamente c3sperado pelos egypcios. 
Procyon, ou Alphn do Cão Menor, 6 hoje o nome da  estrella 
principal, inferior em brilho a Rigel,  mas siiperioi a Betel- 
geuse. 

Ve.jwnos, em seguida, o EriJano, qiie é uma constellação 
austral, cujo nome provê- da an t iga  dcnomjnaçBo dum rio da 
Iralia e que 4 hqje o Pó. Nos fastos mythologicos. a sua ori- 
gem explica-se pelo dc~rzqtre sobrevindo a Phai.tnnte, o qual, 
não sabendo guiar  o carro do Sol, que, um dia, lhe coilfiaia 
Apollo, o casioiiou uma giande dcsordem c foi precipitado n e s v  
rio, onde morreu, sendo al)Os transfoimado em constellaçào. 
Serpenteando em curvas alongada., extende-se no céo esse rio 
phantastico de c-strellas, a pzrtir do pé esquerdo de Orion 
(Rigel), e vae terminar ao sul,  corn o seu maior luzeiro, Alphn 
d.0 Eridano, ou Achernar, cilja etymologia arqbe qucr dizer o ' 

Jiln do rlo... Segundo relata o notabilissirno viajante Aleua~idre 
de  Elumboldt, n? sua fulgida obra capital, essa linda e me- .  
rencoria estrella era urna das varias conhecidas, egualmeate com 
outras niais notaveis, pelos iudios selvagens da Arrierira, de pre- 
preiicia os velhos, os quaes as dtsipnavam, nas suas ingenuas 

1 Hnmboldt. Cosmos.'cit. 'I .a parte. eap. IV. pag. 144. 
2 Plammarion, Les '~o ' l è s  et les czwiosités dzc ciel. oit.. 1.8 parte. cap. Xir'II. 

pag. 464. 
3 ldem. MwvdRss cdlesler. pag. 68. 



&ontemplagbeç pat~iarchaes, em meio á tribn serena e descnidosa, 
pelos nomes entre  elles consagrados (1). 

Examinemos, agora, a celebre constellação zodiacal do Touro, 
que passa por ser o mais antigo dos sigrios do zodiaco - esse 
caminho circular e luminoso que  abraça a terra, através do espaço 
e cujas doze divisões o Sol pontualnieiite percoire, ou parece 
percorrer, todos os aiinos, com o seu cortejo triumphal de  as- 
t ros .  . . A sua estrella mais importante é a vivida Aldebaian, 
ou Alphcz do Touro, a qual forma, com Antares do Escorpião, 
Régnlo  do Leão e Fomalhaut do Peixe Austral, a curiosa série 
das quatro estrellas veaes, ou quatro «guardas do céon, aseás 
veneradas nos ternpos antigos, pois se distinguem pela qualidade 
particular d e  serem diametralmente oppostas e dividirem a es- 
phera celeste, mais ou  menos, em quatro partes eguaes. Alde- 
baran b. uma bella estrella averrnelhada, que  apresenta a cir- 
cumstancia de se achar situada no caminho da Lua,  de xodo  
que, quando, atravhs do espaço, ao encontram os doiis astros, o 
primeiro parece, ás vezes, penetrar o disco do segundo, originan- 
do um interessantiesimo phenomeno, em que  se  casain os raios 
vermelhos da  estrel la  com a eemaecida luz do nosso pallido 
satellite. Não lon gc dessa estrella soberana, rebrilham as Hyadas 
triston has e as Pleiadas lendarias. . . 

Resta-nos, apenas, tratar da rutila Antares, estrella de pri- 
meiro brilho, qu: é, ao mesmo tenipo, a Alpha da coristellação 
do Escorpião. E uma das mais brllas estrelltis duplas do céo, 
formada por um disco vermelho-laranja, que  é o de Ailtares 
propriamente dita, e outro verde-esmeralda, que  é o da sua 
companheira. Antares significa riunl de Marte  : de facto, esse 
p!auets, cujo nome provem do deus guerreiro, ostenta a sua 
cor similhante á daquelle sol longiiiquo, que além vemos palpitar 
iio coração do Escorpião. Facilmente se descobre no céo, á 
vista desarmada, Antares e o seu sgstema, por caiisa da  fórma 
peculiar ao animal que deu o nome ao conjunto e cuja cauda 
recurva se desenha nas alturas, como um grande ponto d e  in -  
terrogação. Esse grupo estellar tem atravessado os seculos 
extinctos, sob uma fama supersticiosa, de  constellação funesta. 
Affirmavam, antigamente, que um odio implacavel e eterno havia 
entre Orion e o sinistro Escorpião (que uns jnlgam ser o occa. 
sionador da morte do varonil gigante mallogrado, rival, um dia ,  
da  poderosa Diana), pois, ainda hoje, quando uma constellaç:~o 
surge no horizonte, a outra se occulta, e vice-versa (2). . . 

1 Hnmboldt, Cosmos, cit., tom. 8.0, 4.a  parte, cap. 11, pags.  R3  e 94 ,  
2 Humboldt, Cosmos. cit. tom., 3 o, I .a parte cap 11, pag 1C6 e 110 a 1 I 1  

colloca Antnres ein egnaldade exacta de  'condi~óes Mm a Alpha do Cruzeiro do sul: 
quer cm grandeza ordinaria, quer em grandeza photometricn, quer em qnantidade de 
luz. Planimarlon, Zes étoiles e i  les c?briosités du ciei, pag. 765, e dlerveiiles cdesfes, pag.  
9b, e antros astronomos mais modernos classificam Antares acima da Alpho dessa cons- 
tellaçso. 



D e  volta dessa loriga digressão, a ~ n d e  nos levou o complexo 
e, para nós, agradavel estudo da  materia, volvamos ao Cruzeiro 
do Sul .  Depois do que ficou dito, parece estar demonstrado 
que o Cruzeiro, apesar de ser considerado, em 1517, pelo florrn- 
tirio Andrea Corsali, coiiio uma cruz maravilhosa ( « cri ce mar+ 
vigliosa » (I), não é o principal das coristellações que abiilhan- 
tam a nossa abobada ~ s t i e l l a d a .  Pelo ccntraric, existem, entre 
os grupos zodiacaes e sustraes do nosso cko, nada menos de 
dez estrellas superiores em esplendor I s  do Cruzeiro. 

A seu respeito, escreve Flammarion : s A gtande celebridade 
dessa constelle<;ão provêm, sobretudo, da sua fórma e da sua 
situação no c60 austral, porque, n a  realidade, ella é menos majes- 
tosa, menos vasta, menos bella e menos rica que a de  Orion» (2) 

Demais, em que pese aos espiiitos faiiaticos, e comquanto 
seja, de facto, uma linda coristellar,fio, o Cruzeiro já não é uma 
cruz perfeita; e, coin o andar  do tempo ( conforme obseiva Hurn- 
boldt), elle a não conservarti sempre a Lua forma caracteristica, 
porque as  suas quatro estrellas caminham em sentido differente, e 
com velocidades deseguaes » (3). O que nos consola, e aos lyris- 
tas que alli  vão inspirar-se frequentemeute, é que essa desloca- 
çáo lenta e progressiva, que tarnbem se  h a  de dar nas outras 
constellações, não será, porém, para os nossos d ias . .  

E m  todo caso, repetimos: não vemos n~otivo de privilegia- 
damente figurar na bandeira do Brasil o grupo do Cruzeiro do 
Sul, com exclusão de  outras constel la~ões poiventura mais bellas 
e importantes, as quaes tornam este c60 tão seductor e pinturesco, 
a ponto de  produzir n a  alma de Humbcldt-o sabio-poeta que 
viajou o mundo e concebeu o Cosrnos-« uma impressão (corno 
elle mesmo diz ) imnioriedoura » (4)! E' que a s  constellações 
foram feitas para resplandecerem, vivas, no infinito, e não pala  
se  amortalharem, tristes, nas bandeiras . . . A16m disso, para que 
respresentarmos a noite no pavilhão nacional, quando temos 
idéas mais felizes, outros symbolos mais apropi iados ? ! Deixe- 
mol-a onde está, no firmamento, para universnlmente attestnr n 
extraordinaria magnitude da Natureza e para goso das almas 
sonhadoras . . 

Tambem não ha  motivo de figurarem, hoje em dia, na  ban- 
deira, os ramos de  cafb e tabaco (os qnaes, de novo, nella pie- 
tendem incluir agora, segundo o projecto), lima vez que esws 
productos não são nem exclusivos, nem os unicos, nem, sri elles, 
os priucipaes do Brasil. Quanto ao café, ainda é o primeiro 

1 Hnmboldt. C'osmos, c i t . ,  tom 2 o, 2 .8  parte, cap. VI, pag. 353. 
2 Flnmmarion, Zes étoites et les ca~rlosltés d u  eiel, cit., I parte, cap.  XIX, p:ig. 

663. 
3 Humboldt, Cosmos, cit.,  tomo 3.0. 1.. parte, cap. V. pag.  215. 
4 Idem, tomo 10. : .b parte, pag.  91. 



prodi~cto nacional; mas, quanto ao tabaco, OU a o  fumo (como 
vulgarmente se  chama) occupa elle, quando muito, o terceiro 
logar, porque acima delle se deve ulas-ificar a bbrracha, confor- 
me a nota de estatistica que ahaixo transcrevem()s (1). D e  
niais a niais (como muito brbm ponder:t Joaquim Norberto de  
Sousa e Silva, n a  sua riiei>.oria uyigraphada A bandeira ~zacional, 
inserta n a  Revista Trirnensal do I l ~ . t i t ~ ~ t o  Historiço e Ger graphico 
Brasileiro ('3) u os ramos da iiecc,ciana (3) e do caféeiro, 
eiiipregados como enibleriia de ccimmercio, iião sâo aprùpriados. 
Itepreseiita uai delles um vicio, e outro uma plaiita exotica, eni- 
bora nos tenha enriquecido » (4). 

Com respeito a disposic;ão das cores e & representação dos 
symholos, carece a bandeira d o  projecto, como a actual ( para 
me servir das apropriadas expressões attribuidas a um illustrado 
professor ). de  acondições physicas de durabilidade, e de elegi- 
timidade hera l i i c :~  » (5). L)e modo que a sua futura exiaten- 
cia e o seu merito arti*tico ficaião prejudicados, nâo só ante  o 
que expuzemos, como deante das competentes regras, a h i  por 
deniai, infcingidas, entre as quites devemos destacar este frisante 
principio enunciado por um heraldista italiano: l;e arme piú 
semplici e rneno caricate sono le  lniú belle, iii virtú d i  un  antico 
proverbio arâldico che chi ha pih ha meno » ( 6 ) .  

Por essas r;ieôes, 8 que não podemos concordar coin os respecti- 
vos topicos dos arts. I.", 3 . O  o 4." do alliidido projecto de lei, apre- 
srntado i cttmara da Uiiião, em principias d e  julho do anno 
findo. E oxa l i  não fossem elles irremissivelmeute appi~ovados, 
em beneficio geral do povo brasileiro! No que se  refere tis dis- 
posições constantes desses e dos mais artigos, em que se esta- 
belece uma bandeira a para. uso commum a e se regula o toque 
do hj-mno nacional, admittindo-o sóruente nas solennidades 0%- 
ciaes e nas 1li)ssRS festas commemorativas, alêrn de as abraçarmos. 
plenamente, ao merriio tempo as louvam<rs, muito da alma, num 
api)laujo de viva e diqira sinceridade (7). Convem, por certo, 
haja ineçino uma legisla@o especial sobre o ássunipto, como, por 

1 A nota dc estatistica vae puhllcada á parte 
2 Veja-se o tom 53. parte 1 .a, paz.  2.50. 
R Aliás nicnciann. antig? nome do trhaco, derivado dc Nicot, diplomata francsa, 

nascido em Nimes, que introdumiu o tabaco eni França. no socnlo XVI. Dahi o substait tivo 
nicotina. e os arljectivos nicotino, a. etc. 

4 Quanto rio ramo de filmo está elle com as folhas tRo mal dsienhadaz na handeira do 
pro.jecto que na@ h : ~  quasi diferença entre ellas e as  do café ( Vide modelo iespectivo). 

R O Sr. José Feliciano. V ~ j a - s e  aesboço base.ido nas lições. desse professor. Revista. 
de Ensino. 850 Paulo. 1!10:3, pac. 147.  

6 I'elice Tribolati, Clram&tica araldica. cit . cap. XIV. pag L77 
7 Esse mesmo projecto ainda pretende crear um aegundo typo d e  bandeira. 

apara uso commiim* (modelo n .  2), o qnal nHo é mais do que o parallelogrammo verda 
com o losarigo aniarello, tendo, no cenrro. daus circolos estrellados, num dos q n a ~ s  s e  
acha o Croeeirn, e siinilharites aos que se veem no verso das nossds moedas de nickal 
de 200 réii (patlráo niaioi). Apesar de:-com justiça. reoonhprmos a% vantagens dessa 
idéa, em geral posta em pratica na maioria das r,ações. força é censurar o mnn gosto 
d o  modelo Para  que, demais, inscrever symbolos na  bandeira oommum? NRo seriam 
bastantes o paralleiogranimo e o losango, para esae flm? 



exemplo, tem a Argentina (1); e não apenas para a bandeira 
e para o hymno, mas para todos as  sagrados symboloc da Patria 
(2). Porque, assim, não mais impunementu ve,remoc. os  nossos 
pavilhões iiarionne* ostenta ,em-se noi kiosqucs das loteris s, nem 
as armas da  Kepiihlica figurarem nas bolas de borracha, rieni 
ouviremos o glorioso hyinno brasileiro tocado nas yantomirnas dos 
circos de cavsllinhos, e t c ,  . . 

NWo obstante. si  forem aplirnvados, sem disciissao séria, os 
pontos censuraveis e defeituosos desse pro,iectn, i revos  ter. no- 
vamente (para falar duma sb) nutra bandeira illogica, inestheti- 
cn, complicada, ridiculn, deseloqiient,e e, port an to, indefinitiva 
airida! E ta l  decisão, si  for posta em pratica, v i r i  patentsar,  
mais uma v* z, o caracter pueril com que agimos, a opinião 
caprichosa que n , s  dirige, a ~ ~ r e c i p i t a ç ã o  imponderada que nos 
arrasta, a mania reformista que nos atropela, o processo falho 
a que recorremos, a transit,oriedade 11aradoxal das nossas leis, 
ern siimnin, a insub*ist'encia exqiiisita e funesta de  alguils actos 
publicos de agora!  Para que tanta pressa temeraria oii tai!ta 
iiidifferenqa incomprehensivel? Não fora melhnr delongar e rs- 
tudar urn poiico rnais a s r ' lu~ão  corritanto que o resultado ~e 
tornasse, para todos, definitivamente nccritarel,  nobilitante, ~ a t i s -  
factorio? Por  que não adoptar. para ~ Ç Q C  intento, os meios sim- 
ples e racionali~simos, referidos acima, os qiiaes, si bem 1150 
constituam nenhuma novida.le, hão provado sempre tão bem: o 
d e  riomear-se urna commissão de homens de merito, ou o de rsta- 
belecer-se um conciirso ju?to e publico, dignaisente julrarlo por 
um grupo escolhido, ou mediante um plebiscito especial ? NOS, 
de  nossa parte, queremos crer (e comnosco, decerto, ç r r r i  muita 
gen te  boa) que,  si  se eecolhesse urn desses alvitres, se evitariam . 
ou r-.moveriam, com fructo, ns passadas dificuldades. 

E m  todo ca5o, ainda que o C~~rigresso persist:ssc em dar 
á Republica, em terceira gestaçiio official, urna baiidrhira por elle 
mesmo gerada coili todas as honras do estilo, naturalmente, 
havendo mais cuidado, seri? provavel exliibir-se, alfim, iim pro- 
ducto menos monstruo~o e cleiarraeondo.. . Para isso, bastaria. 
unicameiite, u m  poncc>chinho mais de amor tis cwsns patrias. do 
reflexho e de bCa voi1t:tde. 0 s  srn. membros do poder legislativo 
não deveriam, certairiente, sem exnme ritnm estudo meditados, 
aq rr-var o primeiro prnjecto que s~~rgissf : :  pelo contrario, fora 1.P mister sujeitarem-rio a uma rritica rigorosa, confront.arern-no 
com outros existentes, architect.:rrrn planos mais perteitrs, pro- 
moverem o estimiilo ge!,al, no jiistissirno afi:n de condignamen- 
t e  solver-se, para sempre, t8o alevantado assurngto ! 

i Veja-se a encellerite monographia do erudito esciiptor argentino dr ,  Estanislúo 
8 .  Zeballos, E1 escudo y 10s colores nacio?zales. extrahida da Recista de derecho. histo- 
ria y letras e pnblicada em Bnenos-Aires. 1900. notas ao cap.  111. paga 9 a li. 

2 Nota em separado. 



Porque similhante problema-da approvação definitiva duma 
bandeira iiaciorial-é (como já o fizemos notar) niuito mais im- 
portante do que, ri primeira vista, possa parecer. O sentimen- 
to que dalii prorriaria profundarilente se radica (ou, pelo menos, 
deve radicar-sei na alma iiiteira duma naçno, definindo-lhe, 
corporificando-lhe, revivend !-lho pereriiiemente o idéal iizgenito 
e soberai~o. E' que a bi~iideira coiistitúe serii dnvida, um alto, 
um forte, uin significativo synibolo : e o symbolo, no apreciar 
philosophieo de Giovanni Marcliesini, «é u n a  ~iecessidade hu- 
mana» (1). «Tudo & symbolo eru tiido* (2). Q ~ e ~ ~ c o n e i d e r e m  
a bandeira corno um syrnbolo mystico, segundo a classifiçaç50 
de Guglielrno Ferrero (3), quer como um symbolo emotivo, 
quer como um symbolo representativo, segundo oiitros, ella é toda- 
via e sempre um symbolo, por assim dizer, de caracter iiniver- 
sal. E, por isso que ella é a suprema affirmação do idéal po- 
litico de um povo, de um modo particular a veneram, no con- 
vivio das nações, conio 9, propria encarnação da patria que e1- 
1s exprime . . 

Ora, si a bandeira é um objecto assim tão innegavelrnente 
importante, que chega a inspirar um verdadeira culto enthiisi- 
asta, segue-se que ella deve reunir os elementos ilecessarios 
para se pqrpetuar, inalteravel e eiiraizadamente, no seiitimento 
vivo de urn povo. J á  se vê, pois, que a inscripçâo de symbolos 
ou emblemas não é consa tão secundaria, conforme julga o pro- 
jecto apresentado ri Camara. Muito pelo contrario : uma vez 
que elies figuram ou teem de figurar na bandeira, conveiri se- 
jam de tal natureza, que não depreciem, nem apouquem, nem 
siquer empallideçam o conceito que se f i t ~  de patria. Taes em 
bleinas hào de claramente falar, com bastante eloqiiencia ás 
tres faculdades da alma de um povo (para assim nie exprimir) 
-á seilsibilidttde, a intelligenaia e á vontade. Tars emblemas 
devem abranger, numa syrithese luminosa e con-taiite, o passa- 
do, o presente e o futuro desse povo. Taes emblemas precisam 
indicar, na sua impassibilidade augusta e inspiradora, a ts  filhos 
duma mesma terra veneravel, donde estes filhos vêm, o que são 
e para onde vão . . 

Esse fim altissimo e vibrante, porém, só se consegue com 
o culto da Tradição, que, no admiravel expressar dum saudoso 
brasileiro «& a força, a luz, o enririo e a manifestação mais sa- 
grada das raças, a cadêa que assegura a solidariedade das gera- 
ções» (4). Assim como se viilciiln. tudo na  Natureza, no viver 
dos povos tudo se vincula ! Sem procurarnlos manter esse flui- 

1 Gi~vanni Marchesini, I1 simbolismo nella conoscenln e nella mora:e, Turim, 
1901, parte 1 :, cap. 1, pag. 7 .  

4 Sentença occnltista. 
3 Guglielmo Perrero, I sim6oli, Turim, 1593. cap. VI, pag. 96. 
4 Eduardo Prado Discurso publicado na Revista do Insiitufc Bistorico e Qeo- 

graphico de Sdo Paulo, V O ~ .  111, 1898, pag. 527. 



do mysterioso, que nos deve sempre e sempre iiriir e estimular 
- a tradição -, poderemcs ser tudo o que qniacrem, menos 
brasileiros ! 

Uriia das causas do nosso relat ivo atrazo e da nossa possi- 
vel decadencia, apesar dos lainpejos de vida que, de  vez eni 
quando, no3 couvulsioiiam, é, sem duvida, a falta de ciilto e de 
uniformidade das nossas tradições ! 

Só são grandes povos aquclles que liossiiein e sabeni honrar 
urn grande passado. Venerar  ao passado é urn dever +acrosniito, 
6 urna condição de existcncia iiidispensavel para as massas. 

Um povo que renuncia ao seu passado é oumo uma creatuia 
que repelle as mais caras reiniriisceiiçias. aii;bos nRo vivem pro- 
priamente: porque, na  vida, iiâo s a ~ ,  appnas, as esperariças que 
nos s t t raern;  são, tarnbcm, as rrcordaccies que tios avigornin.. . 

E' sabido que os povos, como a s  fainilias, possuem os seus 
foros de nobreza. 0 que ebtabelece, nesse ponto. a distiirçqão 
en t re  elles sâo as  suas irisignias, os seus brasões de armas. O 
Brasil tainbem tem, naturalrneiite, os seus enibleiiias. . . E, uma 
vez que se pretende (e não é rnal occorrida a id8a) siibstitiiir 
ou modificar a nossa bandeira. fazendo coin que iiella 8e ins- 
crevam a s  arnias nacioiiaes, 6 coiiveiiieiite e ol~l)ortiiiio veiifi- 
quernos si as  armas actnaes-as armas da Ilrpublica-pleiibmente 
correspondem As exigencias-inui legitimas. 

Com desafogo e, antes de  tudo, coin justiça, é niistér obsçr- 
v a r  que 1130. E por que '? Porque rssaa ainias, aléiii de  apre- 
sentarem os mcsuios e respectivos defeitos u,)niitados tia baii- 
deira do pioject3, iiicorreni iia visivel e iiiqualifiçavel peclia de 
iiellas se haver  desprezado, seiri motivoserio, a tradiçno 

Corii effcito: possuindo o Biasil, quaudo se ~ ~ r o c l a m o u  a 
rapubliça, um escudo de arriias, reunidas e deterriiiiiadns. ao 
tempo da iiidependencia, com o 6iiplo fiin de  se coiiservarem o 
exprimirem os syiiiboloe rel)resriitatirus da sua histoiia e do seu 
idéal politico; sendo a nova f x m a  de governo a evolução ou a 
successão diiquelles estados aiitei-iores; e ,  demai,, atteiideiido ii 
vida intima do paiz, ein que não coilviria houvesse roiiipimentos 
bruscos, rias ligações suavei-,-parece obvio que se deveriam iriaiiterus 
symbolos primitivos, compativeis coi11 a nova phasc, e apenas rejeita- 
dos aquelles que fossem contrarios á republica. Entretaiito, assim ri90 
acoiiteceu : o espectaculo, que tios salteou, f o i  deveras contristador! 
Sob a impiedade criia de drs:ttlnados icorioclastas, acabi.ailliador;i- 
mente vinios então rulreiii n~ui tas  leiiibrailças, ainda vivas e niriaveis, 
do iiosso passado glorioso! &se facto faz-nos recordar as  bellas 
e seiiteiiciosus palavras eseriptas por alichelet, áçerca dos nio- 
tivos que occadioiiaram a aboliçao da  ordem dos Templa~.ios : 
«Tal  acontecimatito não 6 mais do que um episodio da guerra 
perpetua que nianteem um contra o outro o espirito e a letra, 
a prosa e a poesia. Nada B tão cruel e ingrato como a prosa, 
quando ella nko reconhece as velhas e veiieraveis formas poe- 



I Jean Jlichelet. Histoire de E'ranee, cit., tom. 4.0, l iv.  V. cap. [V, pags. 97 e 98. 
2 C;trnpoa Yalles, Cartas da  Europa. Rio de Janeiro. 1894, :i.& carta, pac 76. 
3 Taixeira Mendes, artini publicado no I)zario Ofjicial da Unigo, de 24 de 

Novembro de ; bHY . 
4 José Feliciano, apud artlgo ssrignado pelo prof. Augusto R .  de Carvalho 

e publicado na Revista de Enwzo, oit., pag. 148. 



symbolo christão? Nesse caso, a prevalecer t a l  argumento, não 
será tambem um symbolo, um porito ou um letreiro de  diver. 

corn inuito maior razão, o lemma pnsit,ivista « Ordem e 
Progresso >, ndoptado na  bandeira ? Kâo enpririiirá çssa Ie.geiida 
o esbrillio iuadmissivel de uns, que re1)reserit:irn a maior;. e um 
direito adquirido, em favor de o i i t r ~ ~ s ,  que eoiist túem urna di- 
mi1iut.a aggreniiação revoliicir-maria ? Que privilegio exquisito 
é esse, eni prol dos yoiitivist;ts em paiticiilar, e quc violrnta i:x- 
toráão 6 esta, feita aos brasileiros eu1 g e r a l ?  

Ainda assim, com refercncia i figuia dn cruz (e  os positi- 
vistas, com certeza rião o igrioiani; 6 hoje um facto eobejanieiite 
compi ovado, á luz das rigorosas pesquisas ai cheologicas qut* 
sirnilhaiite syuibolo rião pertence, exclusivamente ao çliiistiaiiismo, 
e sim a povos e cultos differentrs. E' «o mais aiitigo e iiiiirersal 
dos syriibolos r r l ig iosos~ ,  lia 111irase de Gustaro Lejeel (1). O 
abbade Ansault, que escrevrii um estudo Uçeica do culto da 
cruz antes de Christo, ç i t ~ d o  por ayuel lc  esciil ioi., d iz :  oEhte 
sigiial que, A pririieira vista, póde parecer uni siiriples nio- 
tivo de orilainentação e que ás vezes iiâo é outia roiih:i, é 
oidinarianiente, aos olhos dos archaologo~ crentes ou drsc:eiite-, 
um symbolo religiosa, o primeiio, o mais uii,versal, o maib ail- 
t igo dos syiribolos religiosos ; elle er1çeri:t o sentido de  vida, 
de  vida divina, de vida e t e i n a ,  de  ~ e l ~ ~ a q f i o  c tambern de salva- 
dor» (2). Eru qua-i todas as ieg;ões do mundo teem sido 
profusamente descobertos sigiiaes ciuciferos ou hieroglyphos 
cruciformes : eiii casas A templos, em tuniulis e oiiiatcs, em 
baixo*-relevos e eatatuas, em vasos e aimas, em pedra> gravadas 
e moedas, eirifiiii, nuiiin enorine serie de iiio~iuinentos e objeçtos 
variados Ainda  hoje, pi.inciltaliiiente lia. iuiiias dos povos que 
~assardn l  e  rio^ inuseus da Europa, se 1 ódem adiriiiar alpuriias 
e pecies de cruies seiulaies. as  quaes, pela sua fórnia e dispo- 
aiqão, despertam a curiosidade, 

No Egypto, por exemplo, é de vêr-se a original e antiqais- 

bima cruz m z s n t n , A ,  que frequentemente se eiicontra orc isolada, 
I 

ora ria mão, ora perideiite do pescoço de  eiitid:ides do ~ ~ a n t h e o i i  
egyl~cio (3): é o syrnbolo da vida, da vida sã e forte, repraaenta 

1 Gustavo Lejeal, Le culle de lu croil: atunt Jésus-Christ, artigo publicado na R e i u ~  
encyclopédiqae, Paris, 1892, tom. 2.0, pag. 10d. 

2 Idem, ibidem, pag. 109.  
3 Entre outras obras, veja-se a de Lejeal, cit . ,  a de G. Maspero L'arehéologis 

egyptienna, Paris, e n de Rustavo Iie Bon, Zss I'rémiêrer cieilisalions, Paris, onde se en- 
contra, facilmente. a cruz ansala. 



o homem (I). O deus Serapis ou  o Osiris-Apis (que dizem 
não ser outra cousa, no f ~ ~ n d o ,  que o sol niystico, a alma 
uriiveraal de q a e  as almas humanas sso scente1li:ts) tiiilia, 
lia sua attitude hieratictl, sobre a cabeqa, a figura da cruz se- 

ral,idinna --I-, - a inesrna cruz grega -, que syrnbo1iz:t r, vida 

gtre venz. Na Grecia iiiveiii! 4: buccolica, dos c:iicantados sonhos 
iiiytli~ilogicos e da  vida livre e prazenteira, o festejado Bacctio- 
Diiiiiisyo trazia a fronte guarnecida de  cruzes gregas ou bacchi- 
cus, nnifôrinea e gri~ciosas ( 2 ) .  

No Bluseo Britarinico existe um estklio ou rnonolitho assyrio, 
que é um piecioso t y p ~  iio genero, onde se  vé o rei Sainsi-Ra- 
mau 111. de pé, adorando o; syriibolos planetarios e tendo uma 
belln cruz, siinilharite k inoderna crus de Malta, peiidida sobre 
o peito. Nos lado5 desse iliestirnsvel monume. L I  t o, p u s  aritecede 
iii:tis de  oito seculos A Christo, elicoiitrani-se inscripçoas curiei- 
f o r i r ~ e ~ ,  qiie relatam, aiiiio por anrio, as façtnhss  militares desse 
priucil>e (3).  

Aias iião precisarnos i r  tão longe, para demonstrarmos que  a 
cruz ó u:ii syinbolo tiniversal e que surge em civilizações aiiida 
extrttmes do cliristiaiiistri I.  Aqui, neste continente que habita- 
inos, muito antes do d~rcobiinieiito da Arneric:~, os aztecas-esse 
povo siiigular e valoroso, duma civilizaqão relativameute assês 
luzids, cujos chefe- i~ifel iz+s Feriiarido Cortez e os hespnnhoes 
fristeiiieiite suf~pl:tiitararn, a foiqa de :ttnbicinsai crueldades-, os 
azt,.uai tauibirn coiiheciaui e empregavam o signal cruciforme. 
Para c*xerril)lo diSso, basta leriibrar que o deus supremo desses 
:~iitigos iiiexicarios (Vitzliputzli), c ~ i a  veiisraç%o se  fazia, ao 
tempo da  coiiquista, n-, iiiaii esp!eiidijo santuario da  sumptuosa 
capital, era soleiinetnente representado, sob a forma dum homem 
sentado robie um globo azul, tendo, n a  m â ~  direita, uma serpe 
ondeante e, na esquerda, uni escudo corii quatro peniins brancas, 
dispostas eir. cruz (4). O einblerna de Teut l  (deus, em mexi- 
cano) 6 iiina regulttrissiina cruz artistica, p3rfeitainente similhan- 
te  êq~iel la  que adorna o monolitho orieiital: doscripto ha  pouco. 
Nai  rxtrarilias e nioriiimentaes ruinits, alguui-ls das quttes subter- 
ratirns, perdidas eiii ineio á soiiib~ia e evocadora floi.e.ta que 
aviilta iioi a.rcd:ires da ;)eqiiena cidade de l'aleiiyue (Sineiica 
Central), onde outr'ora espletideu iiiii povo qne se foi, acham-se 
varias f4rrnas cruciae3, que hão despertado a attenção dos sabios 

1 Giistavo Lsiaal, obc. cit . pdg, 10J. Slsspero, obr. cit.. cap. V, 5. pag. 174, 
e Ernesto B.-sc, Dictionnaire d'orienlalisme, d'occultisme et d e  psychologie, Paris, 1806; 
torii. 1.0, pag 27iJ. 

2 Lejeal, obr. .  c i t . ,  paga, 111 e 1 1 2  
3 Eriiesto Babelon, Xanuel d'archéologis orie+zlale, Paris, cap 111, 5 I 0 ,  pags. 99 e 

I 0~1, tig 60. 
4 Cir6monier relar/iez~ses de tous les geuples d u  monde rapresentées par des figures 

dessiníes et gravies p d r  Dernard Picurd e1 aulres habites ar t i s tes .  Paris, 17b3, toino 
x . 0 ,  fig. 87. 



e viajantes. Entre ellaa se destaca o mui famoso baixo-relevo 
da cruz, cuja fórma se approxima da latina e subre o que se teem 
feito as mais imaginosas cor~jectnras: segundo uns, seria essa 
cruz um obje2to de supplicio, usado pelos primitivos habitantes 
do paiz; segundo outros, era o emblema da chuva, no qual se 
adorava um symbolo original, no culto tolteca e mexicano (1). 

De accôrdo com o testemuuho presencia1 e fidedigno de Gar- 
cilasso de la  Vega, que nasceu no Pei-ú e referd o facto em 
1560, 03 incas, seus compatriotas, possuinm eni Cuzco, desde 
tempos iminemoriaes, uma bella cruz de marmore ou de jaspe 
crystallino, muito bem feita e polida, que elles guardavam numa 
das suas casas reaes, num compartimento aliás tido como sagrado e 
denominado Huaca. Quando os hespnhóes, capitaneados pcr . 
Pizarro, conquistaram o Perú, foi essa cruz encontrada e, depois, 
collocada na sacristia da cathedral de Cuzco (2). Na mesma 
cidade, deante da porta da egreja de São Sebastino, existe uni 
bloco de granito monumentnl, anterior á conqiiista, onde lia uma 
abertura, talhada em f6rmn crucifera, em que muitos ret-m um 
instrumento das «altas obras., destinadas Bs exccuções capitaes, 
que se faziam em frente ao palacio incasico de Colcaui1)ata (3). 
Nas ruinas de Tiaguanaco (Bolivia), depaiarri-se pedras grava- 
das com figuras cruciaes regulares, conforme se observa na obra 
do conde de Castelnau, sobre a sua exciirsão a esta parte da 
America (4). A estampi, 35 representa um vaso de argilla 
avermelhada, onde se vê uma cruz geometricamente desenhada 
e suspensa do pescoqo duma figura Eiumana-o que, de algum 
modo, faz pensar nos egypcios. 

No Brasil, emfim, neste nosso torrão abençoado (quem, á 
primeira vista, supporia?) tambeni se ha encontrado a cruz en- 
tre os melancolicos destroços desse nativo lsovo selvagem, que 
a onda humana repelliu! Conforme se póde verificar pelo vol. 
V I  dos A~chz'vos do Jfuseu Nacio7aal do Rio de Jnneiro-publi- 
cação feita por nomes applaudidos-muitos productos da cera- 
mica indigena, eiicontrados em Mnrajó (vasos de barro, idolos 
etc.), encerram interossantissimos signaes cruciformes, gravados, 
esculpidos ou pintados. Esses artefactos, que, sem duvida, re- 
velam uma industria e uma arte adeantadas, são, alguns, duma 
belleza original e primorosa, e, outros, apresentam analogias 
c o a  os antigos e congeiieres productos gregos, etruscos, etc. Uma 
dessas variedades cruciaes lembra a curiosa nandavartaya ou 
nandyavarta-variante da cruz mystica de Buddlia-cujo fiel 

1 Abbade Brassenr de Ronrbourg, Histoire des nations civilisées, du  Mexiyue et 
de 1'Amkiyue csnbale, Paris, .Rhi, tom. 1 . 0 ,  livro 1 .0 ,  cap. 9 o, pags. 85, e 90, e La- 
renaiidière, Mex~yue et Gualemala, Pcris, 3843, pags. 308 a 32G. 

2 Uan.ilaso de la Vega, Histoire des Incas, rois du  Perou, 1830, tom. 1 .o, 
livro 111, oap. 111. paes. 153 e seg 

3 Carlos Wiener, Pérou et Boliz'ie, Paris, 1680, 3.8 parte, 121 e 724 .  
4 Francie de Cisteln3u, Expédction duns lea parties centrales de 1'Amérique du 

Sud. Paris, 1851, tom. 3.0, cap. XXXVIII, pag. 394. e vol. das Anliguité des Incas, 
estampas 2 e 3. 



sentido quer dizer circjtlo feliz (1); outros sc assiniilham a 
emblemas cruciferos usados pelos primitivos mexicailos e pelos 
povos do Oriente, em civilizações extinctas. No capitulo VII, 
p : ~  454 a 465, dessa apreciavel revista nacional vem urna 
serie de qiiadros comparativos, enriquecidos de gravuras, de 
caracteres symbolicos empregados no Brasil, em parallelo com 
os do Mexico, da China, do Egypto e da Iridia, no qual a cruz 

WlCaS. se destaca em formas varias e analo,' 
Uma cruz perfeita e singular, pela disposição no objecto 

em que se acha e pelos symbolos que a rodeam, é a que se 
observa no particularissimo amuleto amazoiieilse, de argilla cota, 
da qual se occupa o eniinerite scientista Barbosa Rodrigues, na  
sua erudita obra O Nuyi-nliyta e os idolos s?fmbolicos. Esse 
objecto, que (segiiiido a competente opinião do seu descobridor) 
devia ter sido feito para usar-se ao pescoço, foi encontrado 
numa urna mortuaria, desenterrada duin cemiterio outrora per- 
tencente ii tribu dos Aroakys. Santo numa, como noutra face, 
o amuleto apresenta desenlios que Barbosa Rodrigues filia á sym- 
holica asiatica (2). 

Não é só isso, porêm. A cruz appslrece, ainda, ein iiinu- 
meras e curiosissimas inscripções hieroglyphicas, desenhadas ou 
incisas em pedra (rochedos talhados a pique, as mais das vezes), 
em diversos pontos do Brasil. Nem todas essas inscripções, na- 
turalmente, se devem acceitar como aiithenticas, sem mais exame; 
e, pelo coiltrario, (i rigor da critica preceitha que as reputemos, 
de prefereilcia, apocryphas. Algumas lia, todavia, que têm sido 
meiieionadas por viajantes e naturalistas respeitaveis e, o que é 
mais, reproduzidas em trabalhos de merecimento. 

Em relação ao assumpto, aliás incidentemente tratado por 
algumas notabilidades extrangeiras (Spis e Blartiiis, Augusto de 
Saiiit-Hilaire, Koster, Debret e outros), o conselheiro Tristão 
de Alencar Araripe escreveu uma substanciosa memoria, acom- 
panhada de desenhos, coin o titulo Cidades petm3cndns e in- 
scrippões lapidares IZO Brazil, a qual foi yiiblicada na revista 
do Iiistituto Historico e Geographico Brasileiro (3). 

Quanto ao uso e á representação da cruz entre os primeiros 
proselytos do Cliristianisnio, até existe uma circuinstancia ver- 
dadeiramente notavel. Como medida de prudencia contra as  
perseguições officiaes e afim de evitar os escarneos e a profa- 
iiaqão das suas imagens mais queridas pelos paghos, os adeptos 
da nova doutrina tinham de recorrer a figuras adrede simuladas 
e symbolicas, que encerravam um sentido secreto, incitando-os 

1 Archivos do Buseu rVacionaZ do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 1685, vol. VI, 
cap li'. pag. 352. 

2 J .  Barbosa Bodrignes, O diayraliytú e os idolos s~mõolicos,  Rio de Janeiro, 1869, 
vol. 1 .o, cap. 1'1. psgs. 96 e seg 

3 Revista trimensal do Instituto Historico e Geographico h s i l e i r o ,  Rio de Janeiro, 
IF87. tom. 60, parte I .a, pags. 2 i 3  e seg.; Ferdinand Denis, Brésil, Paris, 1837, pags. 
279 a 280; Candido Costa, As dwrs Americas, Lisboa, 1900, cap. I, pags. 42 e seg.  



ao culto. Asbim, nos seus Iogares de reiiniso, nos seus monu- 
mentos, principalmente nas reconditns e solennes catacumbas, 
viam-se decorações caracteristicas, pintadas ou gravadas, nas 
quaes a cruz se revelava aos olhos dos fieis, sob as segiiintes 
fórmas : a ancora, ora siinples, era com uma peça collocada trans- 
versalmepite á haste; o mastro de iiavio, atravessado por uma 
antenn:~; o trideiite, em que As vezes havia um peixe suspenso, 
« o  mais perfeito symbolo do Crucifixo », na plirase de André 
Pératé, auctor da Archeologin Chrisfn, (1) ; e figuras dispostas 
em cruz, como o oranta, (2) etc. 

Tambem surgiam, mas raramente, nos primeiros tempos, repre- 
sentações mais proximas: o tau grego, imagem da cruz commissa 
ou pntibulatu, T, que lembra, de facto, um patibiilo; a cruz eqiii- 
lateral ou im,nissc, vulgarmente chamada cruz grega, -I-; a 

- 
I I, de origem orien- singularissima cruz gnnzmata ou swnstil~n, - 

1 I- 
tal; e, por fim, a cruz deczcssnta, X, em fórma de X, hoje co- 
nhecida pelo nome de cruz de Santo lindrb,. 

Começam, depois, a apparecer os diversos rnoiiogrammas 
formados pelas letras gregas do nome de Jesus e as respectivas 
siglas cryptographicas, das quaes a mais importante foi, sem 
duvida, a que se perpetuou no assk  conhecido lhbaro de Con- 
stantino, em que o chrismon-rescli, expressão occulta do Christo- 
Deus, >r<, occupa o logar principal. 

 esse famoso emblema, celebrizado pela tradicional legenda 
do imperador rornano-hz hoc s i p o  viizces-, Minucio Felix, 
apologista christão do 111 seculo, reconhecia o symbolo da cruz (3). 

Depois d a  paz do Egrqja e apUs a divulgação da verda- 
deira cruz por Santa Helena, E que a cruz começa a apparecer 
destacadamente, adoptando-se, porêm, doravaiite e mais em geral, 
a sua fórma definitiva, como E usada ainda, hoje, isto E, a cruz 
latina ou, por outra, a cruz catholica, na sua feição mais simples 

I 

e mais perfeita, , -I- 
«Quaesquer q i e  sejam as cousas antigas que se ailalyzem 

(monumentos, moedas, armaduras, ve~tuarios, alfaias, manuscriptos, 
móveis, brasões de armas, esculptura, pintura) durante dezeseis 

1 André Pératé, L'arcli6ologie ckrltienne, Paris, pngs. : l? .  
2 Para André Peraté, obr. cit., pag. 70, o orante é .a imagem da a!ma se- 

parada do corpo.; Theophilo Beaudoire, porém, entende que essa flgura, que se  vê re- 
presentada na attitnde de iuvocsção, nada mais é do que a substituiçáo da sigla do 

iesmon-resch, 4, e, por consegxinte, representa a cru. !Theophilo Beaudoire: Ge- 

rèse de la  cryptc!yraplcie apontolique et  de l'arckiteclrcre rifzredle, Paris, 190?, paz. 186). 
3 André Pératé, obr. cit., pag. 145. 



seculos, o facto é que os diversos monogrammas de Jesus, Christo 
e Jehovah, desenhados, reunidos, de tantos modos differentes, 
pelos artistas chiistãos, formaram a auréola rutilante e gloriosa 
das artes maiores e menoresw ( l j .  

Taes são as mais simples e, incontestavelmente, as mais 
priniitivas fórmas cruciaes. E dizemos mais simples, porque a 
cruz (como se sabe) facilmente pòde apresentar-se sob os mais 
variados aspectos: basta dizer que os modernos heraldistas con- 
tam alêm de duzentas especies (2) .  Emilio Burnouf, o sabio 
orientalista francex, entende (e com elle concordam muitos ar- 
cheoloqos) que a mais antiga fórma da'  cruz é a denominada 
suyastika-nome sanskrito quer dizer signnl de salvapão-, cujo 
uso remonta aos brahinanes da mais alta antiguidade. Ella é 
uma figura monogrammatica, de quatro ramificações eguaes e juxta- 

1 I postae, cujas extremidades se dobram em angulos rectos --n 
I I 

A sua origem provêm do arani ,  original e veneravel instru- 
mento, cujo attrito aspero fazia apparecer Agni-o sagrado fogo 
dos patriarchaes ary;tnos (3). 

Para os occultistas, o tetragramma crucial é um signal kab- 
balistico do mais alto valor; é um pantaculo hermetico duma 
grandissima influencia ; é o Lingam Sagrado, através de cujos 
traços bipolares phlpitam, complrtando-se, as forças geradoras do 
universo; é a imagem do Absoluto (4) ; « E  o symbolo inefivel 
da Sciencia Secreta, do ensinamento e do poder dos iniciados; 
é a unidade potencial; é tudo» ( 5 ) !  E ,  de feito, nessa synthese 
magica de tudo quanto existe, que lembra o homem e os pon- 
tos cardeaes, o levante e o pôr do sol, o zenith e o nadir; nessa 
chave mystica da vida eterna, que atravessa os tempos e re- 
vive sempre, na visão comtrmplativa da Humanidade, algo não 
haverá de eminentemente occulto e soberano?. . . 

Mesmo como symbolo religioso, seriam bastantes as eloqiien- 
tissimas e elevadas qualidades mornes da cruz, a sua simpleza 
ideal e afagadora e a sua incomparavel universalidade ,para que  
não houvesse motivos de supprimil-a da bandeira. Mas a cruz, 
para o nosso objectivo, é, antes do mais (e sem o menor sophis- 
ma), um symbolo historico ou patriotico (poderemos dizer, at6, 
po1itico)-o primeiro, um legitimo e, quiçá, o mais valioso e 
expressivo dos symbolos nacionaes! Ella recorda e representa 

I Thenphilo Beaudoire, obr. cit., pag. 2íil. 
2 Pelice Tribolati, Grammatica araldica, cit., oap V, pag. 95. 
3 Emilio Burnonf, La science dea relcgions, Paris, 1876, cap. IX, pags. 239 e 240. 
4 Papns, Traité éldmentaire de science occulte, Paris, 1903, pag. 108. 
5 Horacio de Carvalho, O kaf, => , de Jrão Ramalho, publicado na Rovida do 

Instituto Fistorico e Geograph6co de São Paulo, voL 7.0, pag. 361. 



o descobrimento do Brasil, o sei1 primitivo e doce nome-Vera 
Cruz e, mais tarde, Santa Cruz-e toda a phase do Brasil-colonia. 
Comquanto muitis.imo devamos ac cbistianimo e, particiilar- 
mente, ao catholicismo, fôrça é concordar em que a cruz da or- 
dem de Christ~l, já sobremaneira celebrada desde o alvorecer da 
nossa civilização, entrou a fazer parte effectiva das armas do 
Brasil, qundo se fez a independencis, apara rememorar o primei- 
ro nome que lhe fora imposto no seu feliz descobrimento* (con- 
forme a expressãc textual do dec. de 18 de setembro de 1822, 
assignsdo prlo Principe regente e por José Boiiifacio) (1). Ahi 
se acha pois, categoricamen to e r plicada, nesse decreto, patriotico 
entre s mais patrioticos, a razão historica e politica de existir 
a cruz da ordem de Christo nas armas e na bandeira do Brasil. 
A mesma idka claramente se nota ao iuatituir-se a Imperial Or- 
dem do Cruzeiro, creada pelo dec. de 1 de dezemhro de 1822, r asrigiialar a acciamaç&o, ssgração e coroação de D. Pedro 
: a cru5 drs honrosas vêneras, formada pelas dezenove estrellas 

esmaltadas de bralico, sobre o o fundo azul celeste, symbolizavs, 
ao  mesmo tempo, o conjunto das dezenove provincias, e (diz o 
decreto) a amemoria do nome que teve sempre este Imperio, des- 
d e  o seu descobrimento, de-Terra de Santa Cruz» (2). A 
bandeira da revulução de Pernahuco, de 1817, tambem ostentava 
uma cruz, pFra exprimir o mesmo pensamento (3) Por conse- 
guinte, á vista desses positivos documentos (a nRo ser com uma 
preconcebida ma-vontade), é obvio qne se não póde taxar essa 
memorabilissima cruz-rara e con~agrada reliqaia da nossa 
nacionalidade e que tantas e tão gratas recordações nos desperta 
-de symbolo ou de ponto de divergencia! 

A continuarem com esse raciocinio, os nossos positivistae 
deveriam vêr um motivo de divergencia, tanto nessa cru%, quanto 
na do signal ,i,, das suas operações matliematicas., . ('om . - 
franqueza: qual a pessoa que, de boa-fé e sem a menor preoc- 
cupação de contrariar systematicamente, será capaz de descobrir, 
no primriro decreto (que nos deu ou, antes, confirmou a cruz da 
ordem de Christo como symbolo historico) e no segundo (que se 
refere a cruz da ordem do Cruzeiro), a mais leve imposição ou 
a menor oflensa á crença religiosa de quem quer que seja ? 
P o r  ventura esses decretos se pronunciam Acerca do christi- 
ctaismo ou alludem, siquer, ao sentimento religioso da nação ? 
Não transparece, ahi, e puramente definido, o insophis- 

I Veja-se o dec. referido, na Collec~áo das Leia do Brasil, cit. pag. 47.  
? Veja-se o decreto &e 1.0 de dezembro de 1822 na Collecçáo das Leis do Brasil, 

cit. pag 9% 
3 Veja se a respectiva memoria, pnblicada na Rmiata Trimansal do Instituto Histo- 

rico e Cfeagraphtco Brarilciro, tom. 66, parte 2 . i  pg. 119. Annexa a essa memoria rem 
representada a bandeira da revoluç80 de 18i7,'cnjo desenho, aliás, foi encontrado nnm 
dos archiros pnblicos norte-americaiics e remettido ao Institnto, em ?&86, pelo nosso 
ministro em Washington nessa occabiáo, com os seguintes e frisantes dizeres em ingleí: 
rFlag of the Repnblic of Pemambuco (Explanations) The cross allnde to the name of 
%ta Cruz (the Holy Crossj given to the Brasil at the epoch ot this discovery.. Eto. 



mavel pensamento do legislador, de relembrar o primeiro nome 
que ao Brasil fòra dado, por occasião do descobrimento ? Por 
que se ha de querer, a todo o transe, mal interptetando ou con- 
trafazendo a verdade, que similhalite emblema, em vez de ser 
um symbolo historico e patriotico, conio realmente é, seja um 
symbolo religioso e (no expressar de uin diligente l~ositivista) 
traduza acrençasque não são mais partilhadas por todos os ci- 
dadãos ?n (1) Argumentado com as proprias palavras opportu- 
nadamsnte escriptns pelo sr. Teixeira Mendes, em defesa da fór- 
mula «Ordem e Progresso., e ailmittindo, por hypothese, que a 
malçinada cruz figurasse na bandeira como symbolo filiado ao 
christianisn~o, rematemos? «A ncceitação da» cruz da ordem de 
Christo c iiiiplica tanto a conversão 8 ao Christianismo, .como 
a acceitação da lei da gravitaçgo universal descoberta por New- 
toii implica a adopção das theorias metaphysicas do emi- 
nente pensador inglez, ou o reconhecimento da supremacia do 
amor proclaniada por S. Paulo implica a acceitação do Catho- 
licismo* (-2). 

Mas a cruz da ordem de Christo não symboliza, apenas, O 

descobrimento, o primeiro nome e a phrase coloiiial do Brasil : 
ella abrange, com os seus braços abertos para os pontos oppos- 
tos do espaço, um resumo de coiisas brilhantes e imortaes: a 
época em que foi descoberta a nossa terra, <época de enthu- 
siasmo, de ideial e de liicta em que tudo se representava por 
symbolos~ (3);  a civilizayão a que nos filiámos, isto e, os usos, 
costumes, a lingua, a crença e as tradições dos nossos antepas- 
sados; a fé ardorosa que primeiro se infiltrou em nossas almas e 
produziu os co1oni::adores e os guerreiros, os missionarios e os 
martyres; o ideal supremo da maioria dos brasileiros ! A sua 
idéa estii intimamente ligada a Portugal, essa outra p a t ria ' coroa- 
vel, que nos acalentou no berço: e, portanto, ella nos abre os 
horizontes das descobertas e das conquistas ; da Renascença pujante 
e esplendorosa ; das cruzadas devotadissimas e tumultuarias ; da 
Edade-mèdia senhoriale cavalheiresca, rica de aveiituras e mys- 
terios ; do soleiloe mundo romano, tempestuoso e varonil, tronco 
da nossa raça alviçareira ; do Oriente, emfim, dessa paragem 
maravilhosa donde brota a foiite viva do sol e da civilização! ... 

A cruz de Christo, como symbolo, vem de longe e, por as- 
sim dizer, nos acompanha pa~-i  passu, desde que nascemos para 
a vida civilizada, qual si fora um genio protector.. . 

O nosso pensamento a descortina : nos mais gloriosos e ma- 
gnificos monumentos de Portugal-verdadeiras epopéas de pedra 
-(no convento de Christo, em Thomar, na Batalha, nos Jerony- 

1 Teixeira Mendes, artigo publicado no Diario Official da Uniso, de 24 de novem- 
bro de lQ89. 

2 Idem, ibidem. 
i Paustino da Pmseca, A deacolierta do Brasil, Lieboa, 1900, cap. VI, pig. 48. 



mos, na torre de Belém e em tantos outros); em armas de ci- 
dades e villas desse paiz (1): nas bandeiras eoloniaes portu- 
guezas; nos lados e nas velas das náus aventurosas dessas arro- 
jados e modernos pheriicios; lios marcos solitarios, que esses Ia- 
boriosos naveeantes iam deixando pelas praias longinqnas, afim 
de authenticar a posse, assim como servir de remotos padrõcs da 
sua fé e do seu valor (2); nas antigas moedas e medalhas por- 
tugnezas e nos sellos reaes (3); nas nossas moedas coloniaes, 
lavradas no Brasil, as quaes continham a cruz de Christo e a 
esphera aimillar maiiuelina, ora juntas, ora destacadas, como de 
visz*. podernos observar nos nossos museus publicos, etc. 

Vemol-a, ainda, numa inteira galeria de vultos imniortaes 
para nós, aliás todos membros da nobilissima ordem de Christo: 
o porfiadissimo infante D.  I-Ienrique, o abnegado vidente de 
Sagres, o incansavel sonhador do Mar Tenebroso e o insigne 
precursor da espantosa «obra de reconhecimento e vassailageili 
do todo o globo», na phrase crystallinae sgnthetica de Oliveira 
Dlartins (4); a figura cyclica de D. BIaniiel, o rei rlevkras ventu- 
roso, em cujo brilhantissimo reinado foi descoberta a nossa terra; 
Vasco da Gama, o inclito almirante, assás enaltecido no poema 
nacional dos Luqiadns, pelo sou grande feito de conseguir do- 
brar o cabo Tormentorio e vencer o caminho das Indias; o des- 
afortunado, mas inolvidavel Pedro Alvares Cabral, o sereno d e ~ .  
cobridor do Brasil, cujo precioso arcabouqo distante e melancoli- 
camente repouse na piedosa e velha egreja da Graça, em Santa- 
rem; o rei mystico D. João 111, iniciador da colonizaqiío do 
Brasil; o varonil fidalgo e famoso capitão iilartim Affoiiso de 
Soiiss, primeiro donafario da capitania de S. Vicente; o mar- 
quez de Pombal, superior e inqiiebrantavel estadista e acti- 
visssimo e opportuno reformador, cnjos provados e zelos scnsi- 
veis. beneficios, em prol da nossa patria, se não podem apa,gar; 
o complacente monarcba D. João VI, que elevou o Brasil a ca- 
tegoria de reino e o dotnn de importantissimos melhoramentos; 
José Bonifacio de Andrade e Silva, o laureado patriarcha da In-  
dependcncia e o grande espirito que presidiu á formação do ca- 
racter nacional; D. Pedro I, o galhardo e glorioso proclamador 
da nossa emancipaçiio politica; D. Pedro 11, esse ~nagnanimo e 

1 J. Vilhena Barbosa, As cidades e rilias da monarckia portugue~a que  teem bra- 
são de armas. Lisboir, IFBU e I8G2. 2 vols 

2 Um desses niarcos. de cantaria, lavrado em quina viva, se encontra ainda hoje 
em Porto Seguro. Vide Balvador Pires, A Baliia Cabralia e Fera Crus, Bahia, 1900, 
cap. VIII, estampas entre as pags. 50 e 51. João Pinto Ribeyro (Obras uarins,Coimbra, 
1729, Helaçüo feita ao Pontijâce, parle ?.a, pag 242) consigna o facto de costunlarem Os 
capitaes portngnezes erigir croze~,  com as armas de Yortngal, nos lognrcs recem-des- 
cobertos. 

3 Ve.ja-se D. Antonio Caetano de Sonsa, Ilistoria geneologica da cosa real por- 
tuguesa, cit, tom. IV. parte relativa a selloa e moedas : e um trabalho, sobre moedas 
portugnezas, d e  Manoel Bernardes Lopes Pernandes, pnblicado nas &morias da Acade- 
mia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa, 1SL7, tom. 2.0, parte 1.8 

4 9liveira Martins, liistoria de Porti~gal. Lisboa, 18e6, tom. 1.0, liv. 111, cnp. 
I ,cag. 161.  



preclaro soberano, por muitos titulns veneravel, a quem Victor 
Hugo chamou neto de Marco Aurelio e cujo reinado syntheti- 
za a mais luminosa e fecunda época da nossa historia, tão cheia 
de patriotismo e de progresqo, apesar dos juizos em contrario, 
que sul-=ir possam, entre os sriqpeitos e mesquinhos detractores 
desse grande homem! E, finalmente, vemos a cruz de Christo a 
honrar uma serie conspicua e numerosa de brasileiros dignos, 
que se illustraram nos mais nobres feitos do valor humano! 

Eil a, a ciuz, como symbolo, através de quasi toda a nossa 
hi toria-hontem, hoje e amanhã! 

Eil-a, no passsado: foi ella o primeiro monumento, erguido 
na plaga atlantica-aquella cruz de madeira (extsaordinario sym- 
bolo !), chantada em Porto Seguro-por esses mensageiros da 
civilização do novo mundo; foi ella a imagem peregrina e con- 
stante, á sombia da quJ se edificaram, em meio a esse risoriho e 
forte idealismo dos tempos coloniaes, as esperanqosas e singellas 
povoações nascentes; era ella a companheira tutelar e compassi- 
va. que os audacissimos e tenaí-es bandeirantes (como olvida!-os, 
esses impavidos leões das nossas brenhas?!), na sua ambição fe- 
bril e impetuosn, qnal si fossem attrahidos pelas esphinges das 
solidões impérvias, iam deixando ao longo da carreirri, *plantada 
eomo iim padrão no ponta1 dos rios navegados D (1) ! . . . 

Eil-a, no presente, (nessa épcca de relativo desamor e in- 
qunlificavel desprezo das couqas patrias) : ao commemorar-se o 
4." cl~ntenario do descobrimento do Brasil, é ella que se levanta, 
imponente e evocadora, rio scerrario theatral e magnifico onde 
se desenrolo~i o primeiro canto da nosw epopéa historica, domi- 
nando o remanso agreste e pinturesco da hahia Cabralia; é 
tambem ella que se observa no expressivo monumerito erigido em 
S Vicente, ao fundo da merencoria e Ianguida enseada, embu- 
tida, com O seu recorte de concha ciiprichosa, na poetira moldura 
de rochas e arvoredos, ahi, nessz retiro scismador, cujos primi- 
tivos e selvagens habitantes viram, outr'ora, chegar a frota ex- 
pedicionaria e coloriizadora de Martim Afonso de Sonsa ; é ella, 
enfim, qne se alttaia em todo o immenso territorio deste paiz 
gigante, a partir dos nemerosoe planaltos equatoriaes da Guyniia 
adusta. onde a vida refeTve qual a pororoca indomavel, até ás 
suaves campinas temperadas do extremo sul, onde o gaucho ca- 
valga As soltas, como um heroe arrebatado; desde as levantiiiau 
e alongadae praias do Atlantieo rumorosn, cheias de movimento 
e de saudade, aos recantos b~avios e profundos das irrigadas 
terras de okste, cheias de silencio e de pavor,-a cruz, sempre 
a cruz, por toda a parte, a surgir, aqui e além, na sua sereni- 
dade inelga e triumphante, como um psalmo de amor que se 

1 Theudoro Sampain, IV centenario do descobnnerto do Ilraeil. discnrso poblicado 
na Revista do Znstihto Historiw e ffeographico de 9. Pauio. tom. Vi, 8. Paulo, 1902, 
pag. 104. 



fez symbolo, pelas estradas, pelas cidades, pelas necropoles !. . . 
Eil-a, no futuro: será ella (queiram ou n&o queiram) a flor 
todo o sempre viçosa da nossa gloiia immarcessivel; a fina 

joia aformoseadora da nosPa grandeza moral, que não se abate; 
a estrella rutila e sffavel, que ha de illuminar as almas tole- 
rantes e honestas dos brasileiros merecedores desse nome, no alias 
bemdito e muito nobre afan de superiormente amarem e servirem 
a Patria e conhecerem os seus faatos principaes !. . . 

E por que haveria o Brasil de repellir a cruz das suas armas 
e da sua bandeira, quando a maioria dos paizes cultos syste- 
maticamente adopta esse symbolo ? ! Em todos os estados da 
Europa, propriamente ditos (sem nos referirmos ás republiqiie- 
t8s de Andorra e de S. Marinho, e apenas com excepçào da 
França e da Turquia), a cruz é empregada, sempre, nos brasões 
de armas e, quasi sempre, nas bandeiras: nos brasões quando ella 
não se acha nos respectivos escudos, restrictamente considerados, 
vemol-a (o que se nota as mais das vezes) encimando as coroas; 
nas bandeiras, quando ella não apparece nos pavilhões de guerra 
e nos de commercio, figura, porém, noutras especies-navaes, 
imperiaes, reaes, etc., segundo a naç%o a que pertencem. Con- 
vem notar que os symbolos que compõern as armas dos diversos 
paizes tambem se encontram, muitas vezes, nas suas bandeiras 
de guerra e, do mesmo modo, nas de commercio. Além desses 
exemplos da Europa, aliás sobejamente numerosos e expressivos, 
ha o de outros povos do mundo, em cujas signas se encerra a 
cruz. O bystema internacional de signaes maritimos egualmen- 
te consagra diversas fórmas e disposições da cruz, entre as suas 
ilammulas peculiares ( 1 ) . O nosso proprio Brasil, apesar de 
tudo, ainda felizmente consigna essa figura (tão sem motivo 
guerreada !), constituida por uma cruz de estrellas symetricas, 
nos lindos pavilhões azues e brancos dos commandos superiores 
da armada. 

Não nos deteremos nessas minndencias, por evidentemente 
superiluas. Todavia, si a suppressãn momentanea desse univer- 
salisimo emblema, na bandeira do Brasil, foi um facto produzido 
pela intolerancia religiosa e pelas apregoadas excellencias do 
positivismo, ent%o é necessario registemos as seguintes observa- 
ções que pódem servir de parallelo, na apreciação equitativa do 
assumpto. . . 

A vibrante e encantadora Italia, o paiz da vida romantica 
e das bellas artes, que realizou a fórmula da aEgreja livre no 
Estado livre, e onde ainda perduram certos resentimeiitos po- 

1 Joaquim Pedro Parente, Codigo internacional signaee, (ârad. do ingier). 
Lisboa i901, 



liticos e religiosos, pública e solennemente ostenta a imagem da 
cruz, que H, por assim dizer, domestica, no brasão nacional e 
nas bandeiras. Na respeitavel e insulada Suissa, das montanhas 
alpestres e dos lagos idyllicos, onde outr'ora prégaram Zwinglio 
e Calvino e onde nasceu um dos grandes precursores da Revo- 
lução Franceza, João-Jacques Rousseau; e, demais, terra em que 
corivivem povos de raças e de cultos differentes, o mesmo em- 
blema se mostra, estampado no escudo vermelho das suas armas 
e na bandeira federal da republica. 

A intellectual e agiiada Franqa, tão cheia de ciises e de tem- 
pestades., donde irradiam as primeiras luzes para os povoa irmaos 
qne a admiram, a qual, urn dia, acclamoii a deusa Kazao e de- 
clarou os direitos do homem ; a França, essa. apresenta unl 
facto duplamente curioso: si, por um lado, com ser na maioria 
catholica, esqueceu a cruz, por outro lado, com ser patria de 
Augusto Comte, jhmais teve a idéa de officialmente perfilhar a 
legenda «Ordem e Progresso» ... 

Na liberriiiia e poderosa Inglaterra, cciiiãe das liberdades 
modernas» (na conhecida phrase dum notavel publicista (I), 
nesse aiimiravel Reino-Unido, lwovidencialmente isolado da Eu- 
ropa, o qual conseguiu vencer Napoleão; paiz que foi berço de 
Wiclef, um dos pleciirsores da Reforma, e onde pullulam as 
mais contradictorias seitas religiosas,-palpita a cruz nos pavi- 
lhões serenos, como si elles proprios fossem verdadeiramente 
conscios do seu bom valor.. . 

Na severa e industrialisssirria Allemanha, paragem essa que 
algo inda conswva de medieval, e através de cujos campezinos 
castellos assombreados se aninham as aguias vigorosas dos guer- 
reiros e dos sonhadores; nesse theatro onde viveu Luthero e o 
protestantismo tomou corpo, originando acerbas Iuctas, e onde 
hão doutrinado tantos philosophos ~naterinlistas,-a cruz impera, 
como u= symbolo sagrado! 

Ka idealista e nevada Scaiidinavia. dos lendarios Eddas, 
dos pinheiros eternamente verdes e da baleeiras que se partem 
para longe, nessa região formada por duas patrias gerneas, que 
a Natureza uniu numa só peninsnla e que a vontade dos homens 
não ha muito separou: ahi onde Gustavo Was:~, depois de 
vencer Christiano TI, da Dinamarca, irripôz a religião protestan- 
te, que  ainda perdura, - deparam-se-nc s, não uma crue, porêm 
varias cruzes, nitidas, amplas e solenues, em cada Lima das ban- 
deiras nacionaes! 

Reeiimindo (e para não diexarmos de alludir as duns gran- 
des potencias européas que são a Ai~stria-Hiingria e a Russia), 
apenas faremos notar que ambas se consideram officialmente chris- 
tâs, sendo a primeira catholica e a segunaa grega orthodoxa, 

1 Soriano d e  Sonsa, k inc ip ios  geraes de direito pziblico e constitzirional, 1893, 2.. 
parte, cap. XX1, pag. 4'27. 



e, por conseguinte, facilmente se concebe que ellas inscrevam 
a cruz nas suas armas e nos seiis pavilhões, embora não ein todos. 

Passemos á Asia e não deixemos de lado o Japão, que, com 
ser nina das oito consideradas grandes potencias mundiaes, oc- 
cupa hoje um dos melhores logares na vanguarda das nações. 
Nesse originalissimo e vulcanico archipelago do Sol Nascente, 
que a nossa imaginação concebe como um piiituresco scenario 
curioso, cheio de matizadas plantas exoticas, de extravagantes e 
infinitos objectos de arte e de carecterieticas e populares casas 
de chá, onde ha  giieixasreverentes e graciosas, que se penteam 
e se adornam a capricho ; nesse admiravel paiz de Nippon, das 
eminencias cobertas de arvores sagradas, em meio ás qiiaes de- 
moram templos sombrios e quietos, dos singulares bonzos con- 
templativos e dos tradicionaes syinbolos incom~rehensiveis,- 
verdade é que, com os principaes cultos abraçados pelo povo 
(xintoista, buddhista e confucianista), a cruz não póde appare- 
de egual maneira por que apparece nas civilizações occidentaes. 
Comtiido (e nao se diga que andamos a esmiuçar factos), si me- 
rece inteira fé um tratado ititliano de bandeiras, o qual possui- 
mos, ahi vamos descobrir a cruz, sinão no i  pavilhões principaes, 
que ostentam, de preferencia, o sol symbolico, ao meaosna bnn- 
deirn official adoptada para os pilotos (1). . . 

Volvendo á (America e em coriclus80 a estes exemplos), fir- 
çoeo 6 falar dos Estados-Unidos, paiz donde o Brasil reproduzio, 

. mais ou menos fielmente (como se sabe), a constituição por que 
nos regemos. Nessa nação energica e portentosa, cujos titanicos 
emprehendimentos devéras assombram o mundo ; onde a activi- 
dade febril e pratica do homem como que soberanamente empol- 
ga n Natureza, parecendo não encontrar obstaculos que se não 
possam vencer,-não obitante a liberdade religiosa assegurada 
pela constituição, se venera e se cultiia n Religião muito mais 
do que ordinariamente se pensa.. . A prova disso está em que, 
na grande renublicn norte-americana, a abertura das sessões do - 
Congresso IS&cional 6 precedida de cérimoniosas preces; e, annu- 
almeute, quando se celebra a tradicionalissima festa denominada 
~ l z n n k s ~ i ~ n ~ d a ~ ,  na ultima quinta-feira de novembro, o presidente 
da Reyublica e os presidentes dos Estados dirigem um appello 
ao povo, exhortando-o a dar graças a Deus, pelos beneficios der- 
ramados sobre a patria! Ainda mais (e invocamos um trecho do 
nosso familiar Soriano de Souza): aAlli os poderes publicos não 
declaram guerra ao sentimento religioso do povo, e todos os par- 
tidcs o respeitam. Nenhum destes, a1teri:adnmente no poder, já- 
mais se lembrou de mandar apagar as sentenças biblicas escriptas 
em letras maiuscnlas nas paredes do Capitolio, séde «do Congresso 
Nacional* ('2). Pelo contrario: os tres poderes publicos, o exe. 

1 Bandiwe delle pricipali potenze de1 mondo. Milão. 
1 boriaoo de Bouaa, obr. cit., 2.. parte, cap. YY1, pag. 425. 



cutivo, o legislativo e o judiciario, tratam, o mais posssivel, não 
só de acatar o legitimo e predominante sentimento religioso da  
communidade, como ainda de cultivar sizilhante sentimento, que  
é, por assim dizer, o solido alicerce sobre que repousa a socie- 
dade. E' que, para isso, aflúem «razões de Estado», em vista de 
de considerar-se essa crença iiiais geral - o Christianismo-como 
fazendo parte da common law (segundo alguns interpretadores) 
e de a julgarem, não na letra, mas no espirito, verdadeira «lei 
suprema do paizv e «materia de ordem moral, (I), deante do 
que todos hão de pautar os seus actos, procurando não offender 
essa mesma crença. 

Isso tudo já 6 muito mais signficativo e muito mais directo, 
para uma republica federativa, onde se proclama e observa a li- 
berdade de cultos, do .que a simples conservação (riote-se bem), 
nas armas e na bandeiia nacionaes, duma simpes cruz, que, 
além de tudo, concretizaumgennino e insubstituivel symbolo his- 
torico e patriotico de todo um povo (aliás profundamente religio- 
so, em siia quasi totalidade), como é o brasileiro. 

Com relação á esphera armillar de d. João VI, parece que  
não existe assim tão grande má vontade como contra a cruz da 
ordem de Christo.. . Não ha mesmo, que nos conste, nenhuma 
objecção positiva formulada a seu respeito. No emtanto, o caso 
é que tambem esse outro emblema, aliás muito expressivo, do 
nosso amavel passado - a esphera - foi, sem mais nem menos 
e, o que 8 mais, sem razão declarada, supprimido da bandeira! 
Ahi (creio) não procurarão vêr, com tanto afan, um symbolo o u  
um pontc; de divergencia mesmo porque a esphera armillar, em 
these, 6 um objecto mais scieritifico do que outra coma. 

A julgarmos pelo que diz a Grande encyclopedia franceza, a 
invenção desse iriteressantissimo instrumento deveria attribuir-se 
a Anaximaridro, philosapho grego do IV seculo anterior a Christo, 
que o imaginára para dar uma idéa dos movimentos apparentes 
dos astros (2). Todavia, a osphera nem sempre foi composta 
do modo por que hoje o é. Segundo Letronnio, citado por Hum- 
boldt, a introducção do zodiaco, na antiga esphera dos gregos, 
data da época da tyrannia dos Pisistratidas, e Eudemo, de Rhodes, 
discipulo de Aristoteles, attribúe essa introducção a Enopide, de 
Chio, contemporaneo de Anaxagoras. A idéa, porém, de identi- 
tificar a zona dos ~ lane ta s  e das estrellas com a orblta solar. e a 
da divisão da eclihica em doze partes eguaes ou dodecatemórias, 
provêm da antiguidade chaldaica, donde passou directamente ir 

1 Idem, ibidem, pag. 423. 
3 La grande encyclopédie, Paris, vol. 80. pag. 3b3. 



Grecia (1). Os egypcios tambem conheciam e empregavam o 
zodiaco, a imitação dos gregos : haja vista, por exemplo, na 
època ptolornaica, a celebre representação do zodiaco circular do 
templo de Denderah, cuja gravura podemos ver, no tratado de 
Areheologia egypcia, de Maspero, (2). 

Na India, comquanto Schlegel verifique esse facto, de haver 
sido conhecido o zodiaco pelos primitivos habitantes do paiz, e 
o refira á mais alta a~tigiiidade, baseando-se em algumas passa- 
gens, aliás claras, das leis de Manu e do poema Ramayana, 
reata ainda provm si essas passdgens são puramente authenticas 
ou si não constituem iuteipolaçbes ulteriores (3). 

Mas deixemos o lado as ronomico ou geopraphico, por que se 
póde estudar a esphera, cuja estructura è vulgarmente conhecida, 
e encaremol-a sob o aspecto symbolico e, sobretudo, historico, 
que é o que, mais particularmente, nos iutere-sa. 

O auctor do moderno Diccionario dos symbolos, emblemas e 
attributos, M. P. Verneuil, tratando da esphera ou do globo e 
discriminando, por ordem alphabetica, as cousas que assim pódem 
ser syinbolizadas, entende que essa figura representa, entre outras 
idéas: o dominio scientifico da A.tronomia (globo celeste); a 
Auctoridade; Clio, a musa da historia, porque essa materia 
abrange todos os tempos e todos í s  paizes ; Deus, em alliisão a 
ser elle o creador e o senhor do universo; o Imperio, a Pere- 
grinação (giobo terrestre); o Poder : Soberanos; Terra; etc. (4j. 

Mecoy de Ia Marche, no seu tratado de sigillographia, quando 
se occupa dos sellos dcs soberanos europeus e analysa as especies 
que começão a apparecer com Carlos VIII, de França, referin- 
do-se ao globo de ouro, diz que elle symboliza « o  supremo 
poder » (5). 

Além dessas representações symbolicas, que re nos afiguram 
assás expressivas, temos conhecimento, pela observação mais 
commum, que, entre as nações monarchicas, 6 qunsi geral a 
adopção do globo criicifero, sobre as respectivas coroas (dos 
brasões nacionaes, etc.), as quaes, por sua vez, constituem o 
emblema da realeza. 

Isso quanto aos symbolos, para não nos alonwarmos muito. 
Sob o ponto de vista hiatorico, a primeira ligaçao que existe 

entre a ebphera armillar e as nossas origens, está em haver sido 
essa a figura symbolica escolhida, em boa hora, pelo principe 
perfeito, el-rei d .  João 11, nessa occasião reinante, para empresa 
de d. Manuel, que ainda era solteiro e não possuia divisa, se- 

I Hnmboldt, Cosmos, cit., tom. 8.0, pag. 132, e notas da 1.8 parte desse tomo, 
ns.  93 e seg , pags. 6id a 604. 

2 G' Yaspero, L'archéologie égyplienne, cit.. cap 111. pag. 58. 0g. 102. 
3 Romboldt, Cosmos, cit . .  tom. 3.0. 1.' parte. cap..  ii1 pag. 134. e notas da 

1 .* parte n.  96. pag.  604. 
4 M'. i'. Vernenil, Ditionanirc des symtoles, emblhes, et ottributa, Paris, verbo 

globe, pag. 82. 
6 Leooy de Ia Yarohe, Lea sceaux, Paris, ap. V. pag. 136. 



gundo o costu~ie. alias, iisado pelos priricipes. Damião de Goes, 
no seii primitivo e classico espressar, mostra-se um tanto admi- 
rado, achando que foi de bom aiigurio haver-se estabelecido iiin 
tal symbolo para emblema do então principe d. Manuel, em vista 
dos relevantes feitos, de descobrimeiitos e conrjuistas, que, mais 
tarde, durante o seu reinado, se realizaram iio miindo, « com 
muito louvor seu, e honra destes Reqnos B (1). D. Antonio 
Caetano de Sousa, o anctor desse monumento iinpresqo, que 
Oliveira JSartiiis denomina ~coloss:il compilação» (2)-a Historza 
genenlogicn da casa ?-eu1 po~tz~g~~ezn,-referirido-se a uma moeda 
que d. Manuel, quando ji era rei, mand:irs Iaviar, a qual tinha, 
de um lado, a esphera e, do outro, lima coroa com a palavra 
aMen», diz que este soberano «parece quiz denotar, que a Es- 
phera, que El-Rey d. João lhe déra por empreza, alcançou elle 
por obra, descobrindo e conquistando a India e o Brasil: de 
maneira que ficar50 sendo sua Coroa as qiiatro partes do inundo 
que comprohende a Esphera » (3). 

Penetraiido na histctria do Brasil, .propriamente dita, depa- 
ra-se-nos a esphera armillar no prol~rlo drama encantador do 
descobrimento, ao mesmo tempo que apparece a c im,  como si 
anibas n a  verdade fossem, lia muito, coinpaiiheiras inseparaveis! 
Leiamos a iilgenua e diilçorosa carta de Pero Vai: de Caminha, 
o singelo cliroiiista presencia1 do facto, quando, descrever)do as 
solennidades para a segunda missa, realizada a 1 de maio, na 
terra firme de Porto Seguro, diz : ~Clientada a Cruz com as 
armas e devisa de Vosn Alteza que lhe tjrimeiro pregarom, ni- 
niaram altar ao pee dellan , etc. (4). Ora, a «divisa de Vosa 
Alteza» (d. BIanoel) nao podia deixar de ser a esphera armillar. 
Tanto assim que o historiador Roberto Southey, alludiiido :i mes- 
ma cruz de que fala Caminha, 6 niiida inaiu explicito : «Prega- 
rão nella as armas de Portngal e a espliera, que era n divizn 
del-rei D. AIanoel» (R). Deante disso, pois, se comprove que 
tambem a esphera armillar já começa a apparecer drsde a oc- 
casião do descobrimento do Brasil. 

Póde dizer-se, ate, que a esphrra armillar se encontra em 
quasi todos os logares onde se encontra a cruz da ordem de 
Christo, principalmente nos monumeiitos de Portugal. 

Em o nosso paiz, considerado i parte, e durante o perio- 
do colonial, ella se vê, de preferencia, nas bandeiras particula- 

1 Damino do Goes, Chronica do serenissi?no senkor rei D. 3fanuel. cit. cau. V .  - .  
pag.  6. 

2 Oliveira Martins, Bistoria de Portz~gal, cit.. tom. 2.0, appendice 111, pag. 323. 
3 D. Antonio Caetauo de aousa, Hisloria !~enealogica da  casa real portzigueza, cit., 

tom. 4.0. l iv V, cap. lV, pags. 193 e 104. 
4 Pero Van de Caminha. Carta a el-rei d. Manuel, cit pag. 1 3 .  
5 Roberto Bonthey, Ifistoria do BrasiZ, Rio de ~an&,!iro, 1862, tom. 1.0, cap. 11, 

pag. 33. 



res do Brasil, depois dum certo tempo (desde a elevação do 
Brasil a principado em 1645?) ,  nas moedas, nos sellos, etc. 

Quando d. João V I  houve por bem crear o reinado do Bra- 
sil e «incorporar em um só Escudo Real as Armas de todos os 
tres Reinosi, (1) (Portugal, Brasil e Algarves), á imitaçgo do 
que fizera Affonso 111. com as armas daquellas duas partes in- 
tegrantes da metropole, foi espedida a carta de lei de 13  de 
maio de 1816, na  qual se estabelece: *I. Que o Reino do Bra- 
sil tenha por Armas huma esféra Armillar de Ouro em campo 
azul» (2). Essa decisão regia manda, outrosim, uqar tses em- 
blemas, por similhante fórma reunidos, «em Estandartes, Ban- 
deiras, Sellos Reaes, e Cuiihos de Moedas e em tiido mais, (3). 

Por outro lado, sabemos que, na bandeira imperial, desde a 
Independencia até á queda da moriarchia, foi mantido esse sym- 
bolo, de par com o dn cruz da ordem de Christo, que, aliás, não 
figurava nas armas do Brasil-reino. 

Joaquim Noberto de S(,nsa e Silva, na sua referida memoria A 
bandeira ~taeiinznl, entende que «foi mal collocada no escudo a es- 
pliera armillar de ouro em fundo azul, que (diz elie) rienhumn signi- 
ficasão tem para nó3> (?!). Não obstnnte a coiisidernção que o nome 
do escriptor nos inspira, e comquniito seia a nossa opini8o desaucto- 
rizada, parece-nos que, deante da verdadt: historica, da expressão 
do symbolo e tambem do mereciinento esthetico, se acha a esphe- 
ra arniillar muita bem collocndn no escudo imperial, e que assás 
importante bignificação tem ella para nós.. . Quando, acaso, não 
a quizessem venerar, por hnver sido ella a d i v b  de el-rei d .  
Afnnuel-o ditoso monarchasob cujo reinado se descobriu o Bra- 
sil-; quando, porventura, se apagasse a memoria desse espres- 
sivo symbolo, que nos foi transmittido com a cruz alteada no 
littora! da bahin Cabralia, a 1 . O  de maio de 1500; quando, si 
fosse possivel, se viessem a desprezar esses innumeraveis mo- 
numentos do nosso passado, ainda lin pouco indicados de relance, 
os qunes falani. com sobeja e affkctuosa eloquencia, As nossas almas 
de patriotas,- bastaria o facto de ter d. Joáo VI  escolhido essa 
mesma esphera afim de formar, como formou, o emblema das 
armas do Brasil-reino, para que a rererenciassein e a conservas- 
sem religiosamente, com um contiriiio zelo. Cumpre, entretanto, 
advertir que, em favor dessa decisão do soberano, devia ter  coii- 
corrido a circumstancia de ja estar essa figura extraordinaria- 
mente divulgada e perpetuada entre nós. E, rnt~tai!is .~nzita~zdis, 
coin refereiicia á esphera armillar de d. João VI, que syrnboliaa 
o Brasil-reino, podemos applicar as mesmas palavras que Lecoy 
de Ia Marche escreveu &cerca da flor de liz, que ficou sendo 
(como se sabe) o emblema da realeza em França: 

1 Expressões da carta de lei de :3  de Maio de 1816. Píde Collecpio de legisla~do 
port. cit. 

3 Idem, ibidem. 
2 Idem. ibidem. 



a Assim, pois, ella não foi, na sua origem, o s p b o l o  inten- 
cional e excluvivo da realeza 2 no Brasil; aporêm se tornou, 
por uma adopção quasi involuntaria e pelo assentimento uaiver- 

, sal, a mais gloriosa insignia dessa realeza e da nação que ella 
governou 2 (1). 

Deante do que ficou dito, acerca da cruz da ordem de 
Christo e da esphera arinillar de d. João VI, parece que a rei- 
vindição historicn e patriotica desses dous symbolos nacianaes 
se impõe, mórmente quando se trata, agora, de organizar nova 
bandeira do Brasil. E, uma vez que o assumpto não se acha, 
ainda, satisfactoriamente resolvido (como julgámos ter provado) 
e ha o pensamento de se inscreverem symbolos na bandeira, é 
obvio que outros quaesquer se não podem substituir por esses, 
com o fim de representar as phases do Brasil-colonia e do Bra- 
sil-reino, respectivamente. 

Em relação i phase do Brasil-imperio, qiis abrange, na  
continuidade historica, aquelles dous symbolos e, por conseguinte, 
aqnellas duas phases anteriores deve-se consideral-a expre-sa, 
particularmente, pela zona estrellada dos ciicplos concentricos, 
em que se acham distribuidas as estrellas de prata, symbolixadoras 
das divisões d territorio brasileiro e feliz imagem da nossa 
indepeiidencia V da nossa organização politica. 

Essa representação, aliás, é mantida nas armas da Itepiibli- 
ca e, portanto, vem figurada na bandeira do prnjecto, apenas 
com alteração do numero de estrell:ts, que, hoje em dia, é de 
21, ao passo que, na primeira bandeira do imperio, era de 19. 

Resta a symbolização do Brasil-republica, que é facil ima- 
ginar e como que se revela, por um symbolo assás caracteristi- 
co e, por assiin dizer, jé firmado-a estrella magna, ou principal 
das que formam as armas nacionaes actulmente em uso. 

Ora, sendo os Estados da federação representirdos por es- '' 

trellas menores, e sendo a Republica, ou a União, um estado 
em ponto grande, ou o conjunto de todos os Estados, parece ra- 
cional, alêm de justo e evidentemente expressivo que se adopte, 
para esse fim, uma estrella maior, em que se contenham todas 
as demais. 

Deve-se ainda notar que essa figura tem sido por tal forma 
empregada com symbolo, na phase actunl da nossa evolução po- 
litica, em tudo e por tudo, e a tal  ponto se identificaram idéa 
e imagem, eutrella e republica, que, hoje, quasi não mais se po- 
dem separar ... Similhante observação constitúe um facto publi- 

* 
I Lecoy àe Ia Warohe, Les sceaux, cit.., cap, VI. pag. 199. 



camente manifesto e póde ser verificado por quem quer que s e ~  i. 

Basta lembrar, no momento: as tres bandeira* que o Brasil tem 
tido, após a republica, inclusivè a semi-official do projecto, as 
arma- nacionaes de  agora, decorações cie edificios publicor, tim- 
bres de papeis do governo, sellos, moedas, e tc  

Assim, pois (e s i rn~~lc smeri te  para exrmplificar e estimular, 
e jáiiiais por vaidade exhibitiva, que, i10 caso, nem teria razão 
de  skr, porque os synibolos não são i7tl;entndos e apenas cprovei- 
tndos por nós), de  alguma sorte, não se avantajaria, um tanto, 
ao do project? e não se approximaria, um pouco, d o  idéal o mo- 
delo de bandeira que, eil-o, vai desciipto, rios seus linearneritos 
mais geiaes ? 

Vtj;imol-o: o mesmo campo uverde de Primavera» do impe- 
rio e nctiial, circumscrevendo o losango camarcllo de  ouri » {l) 
(e  não amarello açnfroado); no centro desse quadrilatero, de 
accôrdo, em parte, com o projecto siibmettido a Camara, uma 
grande estrclla de cinco raios - idéalixação da Itepublica -, si- 
milhante a principal das que formam as armas nacionaes ainda 
usadas, mas constituida s0mente por uma estrella iinicolor, c11 

bicolor (com os traçr>s necesearios ao relevo), e não por outra de 
quatro côres, como aquella que se vê nas armas nacionaes e no 
modelo do p i o j ~ c t o ;  inscriptos nessa estrella, do niestno modo 
que no es,.udo e n a  bandeira imprrines, assim como nas aimas 
d a  Xe1,ublica e na bandeira do projecto, dois circulos concentri- 
cos, com tantas estrellns de prata, egiiaes e equidistdntrs. situa- 
dzs entre elles, num espaqo azul,  qiiantos s* os Estados do 
Brazil:  e, p o r  fim, adaptadas á area do menor desses ciiculos (tal 
corno se  ve  rias armas e na bandeira do imperio e em innumeros 
monumentos do nosbo passado), :i esphera armillar maniieliiia ou, 
melhor, de d. João VI, e a cruz da ordem de  Christo. Unica- 
mente isso, sem nada m ~ i s  : nem cruzeiros privilegiados, riem 
estrellas inexpressivas, nem gladios (?) semieilcobertos, nem laços 
carnavalescos, nem legendas frivolas, nem ramos anachronicos, 
nem resplendores allegoricos . . . Apenas isso ! 

Desse modo, e numa ordem logica e,  ao mesmo tempo, chi-o. 
nologica, seria ri nossa Patr ia  representada: o Brazil-coloiiia, na 
cruz da ordem de Christo; o Brasil-reiiio, na  esphera armillar : 

de d. João V I  : o Brasil-imperio, na  faixa estrellada dos circulos 
coiicentricos ; e o Brâzil-republica, na  grande estrella priricipal. 

Quanto ás côres, ouro e verde (embora alguns rritiquem a 
sua combinação e a sua escolha), tambem devem ser mantidas pela 
Tradição, porque ambas constituem, por assim dizer, as  proprias 
côree symbolicas da P ~ t r i a ,  desde que sobreveio a Independencia. 
Além disso (e por uma extraordiiiaria coincidencia-si 6 que  d. 

I17 ExpresPóes do dec. de IR de setembro de, 1822. Vide a Colifcção das*,s do 
Brasil, cit , png 47. 



f'cdro I não as escollien de caso pensado, como parece ( I ) ,  cllas 
ji~ssuem "ma iiiteusa e verdadeira cor local, pois tão b-m cara- 
c:erizam os variados aspectos da nossa paizagcm, duma perpe- 
tua c adoravel primavera ! 

E' qiic, ahi,  impressivamente se destacam os alegres tons auri- 
çerdes da  flora adiniraval, de cujo seio ernergcm, de onde erri 
onde. aqui e além, pelas enco5tas e pelas plani.~ras, niiina 
grande gloria triumplial, as  iiiajestosm palmeiras tutelares, com 
iaz:~o acclsmxdas priiicezas dos vegrtaes pelos botanicos, e os :ar- 
ridos ipes evocadores, agridoccineilte celebres no viver pririlitivo 
dos selvagciis . . . 

Nesse conjuiito da  baiicic,ira e dos qnntros syiiib~los patrio; 
(0.5 qiiaes, della destacados, çoiistituiriam, ao nosso vei,  as armas 
idé:ies do Urasilj, foram observadas, o mais posuivel, as ~>rescril)ções 
li-ra!dicas e, ao mesmo tempo, respeitadas a logica das cousxs e 
n .nossa tradiçzo historica, isso 1150 sómente quanto aos syinbolo?, 
iiias ainda quanto a cores e ao ar:.anjo respect,ivo. 

Xo conceito daqnelles, que alias possuam capacidade e 11s- 
triotismo, nso  s e  afigurará essa iiiiia combinação Iiarr~oiiica c a- 
dequada, qoe, aproveitaildo e reuiiiiido elemeiltos iiacionneç, bis- 
toricos e sobremaneira oloqueiites, symbolica c coi~gl(~badameute 
abraiigiiria, iiuitia disposiç5o intuitiva, tradicioaal e siiii;)lc~, :is 
quatro pliases, já, referidas, do evolucioiiar politico da nossa te r ra?  
Nessn bandeira, assim imaginada, não palpittaii:i, ribra!itc c i i i -  

desti-u-tivcl, a rapida e Iiiiniiiosa synthese do toda a nossa 
histeria, desde Q descobrimento até 6 aetiinlidade, ii11111 cricndca- 
ciento continiio e ininterriipto de epocas syiiibolizadas, cm que, 
siiccessivaii~rilie, o primeiro symbolo çc ligaria ao seçuildo, este 
se ligaria ao terceiro e abrangeria o primeiro, o terceiro se li- 
garia eo quarto e coiiteria os dois anteriores, e o qunrto, xfinal, 
ahraqaria todos os demais? Esse esboço, al6in disso, para farmar 
iilna bmdeira  que se destinasse ao Brasil, ac:iso iria de encontro 
(como, por exemplo, a que aiiida vigora) aos cinco fiiildaiiioiltaes 
e iiccessniios criterios do iitil, do bello, do verdadciro, do justo e 
do bem, qne integram o eteriio c amp!o idéal de todo uin l ~ o v o ?  

Taes cocsas não B a nOs que competc jiilgnl-as : outros, mais 
nutorizados, qiie o façam. Niio obatante, coin a devida impar- 
ciali;lade, parece-nos que se lhe lino 1);idein recusar estes rc. 
qaisitos cssciiciaes : bom-senso e expreasáo de syaibolos, além 
do respeito ao passado, que esse p?aiio de bandeira encerra. 
Nno se notam, ahi, emblemas de  mais oii menos, liri11 represen- 
taç9es superfluss, nem peiisainentos que careçaiii de ser t ra ln-  

1 Segundo Joaquim Norbsrto de Soi13.z e Silva. o primeiro iiiipeiadoi., conversando, 
uiii dia,  coni Rmilio Taiinay. Bcerea da bandeira iniperial, do cuja faetiir;~ erravn. encsr- 
regado JoAo Baptista Iiebret, nBo qnir ceder, ahsolutamcnte, As instxnci:is d o  seu inter- 
locutor, pobre a substitnição das cures naeionacs ; o que vcni conliiinn:, ainda iiinis. a s  
nossas supposiçóe~.  (Veja-se a ciyads niemoria de Joaqiiim Norberto, no vol. 53, paite  
l.?, d s  Retisla trimensal do Instiluto Eistorico e Geograpkico Brasileiro]. 



zidos: todos os sy i~~bolos  significam alguma e lima só consa. 
Ein o ilosro enteiider, e discorrendo corii a precisa franqueza, 
essas qualidades já  se não eiicoi1t;ain nos tres typos irregnlares 
de  bandeira, apparecidos nesses teiiipos allnvi,zes da republica, 
iricluuive o receinnado do projecto.. . 

E m  todo caso, é de  esperar que a tzilterior deliberação» a 
que foi remettido o projecto, lia Cainarn dos Deputados fede- 
iaes ,  não resolva, desta vez, o assumpto assim de afogadilho. l les-  
ino porque (principalmente si os yodcres 1)ublicc;s tiverem em 
maior cdilsideraqgo o caso) é provavei surjam oritros tpiltamens, 
porventura mais elevados. mais perfeitos. Oxa!á assim acoiite- 
ça, e a questão coiisiga despertar a critica s e ~ s a t a  e desapai- 
xoiiada dos homens competentes, porque, desse modo, veremos 
as sementes fructificarcm e,  o qu3 i! mais, lucraremos todos 
nós ! 

Se.ja como fôr (ou iioineando-se uma coinmissão especial, ou 
por "cio de  concurso, sujeito ou  não a plebiscito, 011 provenieii- 
te  do Congresso), preciso 6 que a Patr ia  possua um pavilhgo 
coildigiio e estavel, que, affirmando a soberanin iiacional perante 
os ~ ~ O V O S ,  sobraiiceira e veiieradaiiieiite fluctne, já entre :lÓs, j k  
i10 cstraiigeiro, ora nas soleilnida?es ciricas,' ora no commercio, 
asssiin i3a paz como ria guerra ! E' mister, é absoiiitamente 
indispeiisavel que o nosso futuro symbolo supremo possa per- 
durar  com efficacia, que para todo o sempre inspire o amor e o 
respeito ao p o ~ o ,  que suy)eiiorniente consiga v:hrar a idéalitlade 
iritiiiiseca das almas brasileiras, cuja vida (digam o que disse- 
rem, façam o que fizer.rn) ainda, e mnitn, se nliineuta desses 
altos seiitimentos ! 

Os romaiios-es.e povo irrequieto e valoroso, muitas vezes 
ce lebrad~ ,  que, rio pen~amento  a um tempo imaginativo e erii- 
dito de  0liveir:t IIartins, rea1;zoii o sonho da «uaçho por ex- 
cellencian (I ) ,  cu.ja civilização «B um typo incomparavel e 
uriico» e cuja historia deve ser encarada econio prototgpo da 
historia social humanan (2)-os romaiios consagravam ás insignias 
da  sua nacionali6ade uma vcneraqão, por assim dizer, religiosa, 
a ~ ~ o i i t o  de, nos acainpamentos, as guardarem numa tenda espe- 
cial, que se tornava, por isqo, sagrada. Aquelle que perdia oii 
profanava iinm das signas heroicas vinha a soffrer severiesimas 
penas, ~ ~ ~ p n d o  muitos, com a vida, tamanha iiifelicidade ! Por  
que não havemos de ter, sin%o o lustre febricitautc dos romanos, 
ao menos o seu espirito d e  nacionalidade'?. . . 

1 Olireira llnrlins, Quadro das iwsf i f z~ ipdes  prin~itioaa, Lisboa, 1fg1, l iv .  I V ,  cap. 
111, gag. 263. 

2 Ldein, ibidem, cap. 11, pag. 244. 



Ao terminarmos esta memoria, conferencia (ou que ou t ro  
nome se  llie dê), não nos podemos furtar ao desejo, que senti- 
mos, de  maiiifestar o nosso pensamento Acerca dumas certas 
cousas, cuja apreciação nos parece de proposito Trata-se ainda 
(e nao nos cansaremos nestes assumpto) de desenvclver, cada vez 
mais, o culto das nossas tradições, visando o engradcciinento moral 
e material da Patria, de modo a mantermos, efficazmente, os nossos 
direitos de povo livre e civilazado, em face dos outros paizes. 

Ora si é uma verdade que a Tradição encerra o manan- 
cial perenne onde se a vigorani incessantemente os povos: e s i  
é u a  facto que a vida constitue uma lucta constante, n a  qual  
o fraco 6 dominado pelo forte, o que leva as  nações aarmarem- 
s e  para se defenderem, força é reconhecer que o que temos feito, 
a t6  agora, nesse sentido, absolutamente não corrzsponde á nossa 
immensa necessidade. A prova disss está, principalmente, n a  
maneira por que se  pratica a in?_tiucção entre  nós e em que muito, 
longe estamos de ser uma potencia militar 

Por  iim lado, j á  que somos um paiz de  immigração, com 
extensissimas terras a povoar, vemos a onda extrangrira (quando 
não retrocede levando o ganho adquirido) avolumar-se e esprai- 
ar-se em nosso sólo, constituir-se em proliferas familias, esta- 
belecer-se ein consideraveis nucleos, sem se ministrar, ao menos 
á iafancia, o ensino geral e obrigatorio da  lingua, da geogra- 
phia e da historia nacinnaes! 

Por  outro lado, basta um ligeiro relancear de olhos pelo 
espectaculo que nos cfferecem as naçõer contemporaneas, rnór- 
mente as  chamadas potencias civilizadoras, para se incutir a solen- 
nidade duma lei  a este e n u n c i a d ~  algo alarmante de  Guglielmo 
Ferrero, que 6, como se sabe, um dos mais vividos e robustos 
espiritos da  Italia moderna : « Todas as  formas socixes jovens ten- 
dem para o gigantismo; alimentam em si uma ta l  lebre de  
grandeza, que as  impelie quasi a violentar as  leis n h t n r a e s ~  (1). 

Verdade é que j á  somos um paiz gigante, prlo menos na  
proporção geographica : que não precisamos de territorios, porque 
o s  possuimos em prodigalidade ; que  a nossa missiio não e, como 
nunca foi, a de esbulhar ninguem, e apenas de  conspivai inta- 
c t o ~  O nosso pundonor e o nosso patrimonio; que o idéal q u e  
acalentamos é de Paz e t  Concordia; etc., etc. 

Mai, deante da  expansão á fina, á finissima força das nações 
imperialistas e d3 probabilidade, sempre imminente duma guerra  
inesperada, qual será o nosso papel ? Confiar 110 De:is-dar&, 
presumir que, pelo facto de  os demais Estados, tam. 
bem elles, sempre e sempre, nos haverao de respeitar a nós?. . . 
P u r a  chimern! Então que  fazer? Devemo-nos resignar, quiçá, 

1 CTuglielmo Ferrero, L'Europa gaouane, Milltg, 1903, ooncl., pag. 419. 



com aquella semiprophecia, imaginosa e triste, do sonhador de  
Chanaan, ao inferir que : « H a  uma tiapedia ria alma do brasi- 
leiro, quando elle svnte que  não se  desdobrará mais atB ao infi- 
ni to» i l,? Ou. ainda, n o  dizer vigoroso e cortante do colorista dos 
Xertões, continuarem( s u vivendo paiasytariameiite á bsira do 
Atiantico dos priricipios civili7adores elaborados na Europa* (2)? 

O mais elementar patriotismo, o proprio instiricto de  con- 
servação demonstram que uma iniciativa qiralquer, da nossa 
parte, é neces-ario, no s e n t ~ d o  de  z s s e g l ~ ~ a r u  OS, dum modo não 
ephemero, as condições primordiaes da nossa vida!  E não se 
teime em objectar que somos uns espiritos visionaiios e pessi- 
mistas e que andamos a soffrer da  mania de  perseguiyão, quan- 
d o  o telegrapho e os jornaee, de  tempos a tempos, vivem s 
anniinciar-nos uns tantos planos mais cu  menos indiscretos e 
mais ou menos adiaveis. . . Todavia, aos que ironicamente emit- 
tem aquellas opiniões, p(deriamos retrucar, não sem certa van- 
tagem. que elles, ao coritrario, é que soffrem da ~ca t i i a  das 
grandezas r que o seu optiinismo, devéras exqiiisito, si  por ven- 
tu ra  não traduz falta de  amor á Patria, indnbitavelmerite enco- 
bre a mais obtusa e dolorosa imprevidencia.. . Poderão ainda 
redarguir que as  nc.ssas relações, ccm os demais Estadus do 
globo, são as  melhores possiveis e que, não obstante isso, iam- 
bem estamos cuidando, no limite das nossas forças, da defesa 
nacional. Não ha  duvida : mas convém observar, com o mais 
ingenuo dos yhili sophos, que as  boas relações existem sempre 
a t é  a o  dia em que se  rompem e que os homens nem sempre 
são alimentados das mesmas intenções, tanto mais quanto os que  
hoje governam nâo serão os de amanha11 . . Egualmente u rge  
concordar em que, si se tem feito alguma cousa, ou muita cou- 
sa ,  ainda se não fez metade do que fôra preciso fazer; mórmen- 
t e  quando estamos vendn, dia a dia, que, nos altos mysterios 
da politica terraquea, o respeito e o direito se conservam, em 
geral  e effectivamente, pela forqa a rmada . .  . 

Deante da  norma quasi geral e dos desejos que  se não po- 
dem chamar latentes, mantidos pelas poderosas nações hodiernas, 
a s  quses, numa atribulação febril, parecem querer  disputar a 
supremacia material n o  mundo, lembrámo' rios da  pacifica Suissa 
-exemplo da  Ordem-e do victorioso Japão-exemplo do Pro- 
gresso-, paizes que (note-se de passagem), s i  bem não houves- 
sem adoptado lemmas, pioprios ou emprestados, nas bandeiras, 
nos devem servir d s  estimulo e por ventura de  modelo. 

A Suissa,-esse pequeno paiz que um notavel sociologo (não 
-sei si com absoluta justeza) classitica de  .rudimento de  nação 

1 Graca Aranha, Chanaan, Rio de Janeiro, cap. I, pag. 43. 
.f Euclydes da Cunha, Os Serlies, Rio de Janeiro, 190:3, not. prelim., pag., VI. 



1 Oiiveira Lfartins, Qzcadro das i>zstilui~ües primitivas, l i v .  IV, cap. VI, pag. 301, 
I lO tR .  

2 L'4d?fcotio+z, en Suisse, 2.0 anno (1995-19i%), Genebra, pag. 33. 
3 Idem, ibidern, pag. 60 .  
4 Idem. ibidem, pag.  50. 
5 Idem, ibidem, pag. 57. 
6 Idem, ibidein, pags. 75 e i 6 .  



Escolrts pro$asio7ines (de trabalhos manuaes).-Fundada lia 
pouco tempo, deseiivolvem-se de  dia para dia e já contain mais 
de  1 5  .O00 aprendizes. 

Escolas s~cic7zdn)-icis. -Ha ceica cle 600, com 50 .O00 aliirii 
nos, apioxiiiiadair,cnte. 

Escolas ~zor~~ ines .  -O numero 6 de  36, sendo 27 officiaes o 
9 livres, com 1.365 nloços e 962 moças. 

LT~:niz.ersic7c;des.-IIa 7 iiniveisidades: Genebra, Lausanne, 
Keiichâtel, (qiie ainda coilserva o nome official de academia,), 
Friburgo, Berna, Basil&a e Zurich. S%o dirigidas por 350 a 4p0 
~ ~ o f o s s o r c s  c frequentada por urna n,ultid%o de  ceica de 5 OCC 
estud:intes o que i: uin resultado eloqiientissimo para uma 110- 
~ ~ u l a ç ã o  de 4.OCO.000 de habitantes. A iiiiiversidade de Basilka, 
a mais ant iga e veneravel cle todas, fundada em 1460, pos-iis 
u m  patiiinoiiio proprio, de 1.355.cJ03 francos, o que faz com que 
ella onere menos as finanças cantoilaes. 

St.puildo c 5  c a l c u l ~ s  feitos em 1391, sabe-se que os çantõcs 
e as  communas gastaram 51.700.000 fraiicos com a irstrncção 
l'ublica, o11 seja uma media de 15,50 por liabitante. Verificou- 
PP que oa cantões dispendem 20 @/, e 30 ~ e s p e c t i v a i n e ~ t r .  
d sabido, oiitrosim, que a Confederaqbo auxilia os cantões, coni 
subvei)ções proprrcionaes ái despezas por elles feitas, s m  favor 
do ensino. 

A iiistracção militar, que B progressiva, começa logo que o 
menino tenha edade sufficiente. 

De modo que o S U ~ S F O  i n c i p i e ~ t e  se vae habilitando, ao mrEmo 
tempo, ser ur i~ bom cidadão e ainda um bom soldadc. E isto 
se  obtem com certa facilidade, porque, ahi,  a iristrucção civil e 
a militar, alem de simultaiicas e cbrigatorias, são pratica e agin- 
davelinente feitas. No emtanto, com todos esses res~iltados, a 
divida publica lia Suissa, si  hoje existe, é quasi iiiilln, e ainda 
mais e n ~  1 arallelo com a de  oiitros paizes, que, apesar de muito 
maior riqueza e muito maior populaçúo, teem a instruc$io a s 4 s  
inferiormente organizada e diffnndida e são pessimamente apIn-  
ralhados para n defesa (já não dizemos para o ataque). 

O idénl da  incomparavel confederação i: n l o  haver um 
unico liomem ailalphabeto, entre  r s  seus ordeiros e lxxtrioticos 
habitantes, os qiiaes entretanto, são de tres raças e fallain, pr in-  
cipalmente, tres liiiguas differentes (a franceza, a italiana c a 
allemaii). E tambem, sem embargo de  haver aqiiellas affiirna~oes 
de  nelitralidade e iiiviolabilidade e de ser o seu territorio facil- 
mente defeiisavel, insiste a Suisea em estar sempre piompta 
para manter illesa, em qualquer emcrgencia, a siia c i o ~ a  inte- 
gridade. Para  tanto, a Suissa (onde cada cidadão valido é iinl 

a iosa soldado), dispõe, al6m da tropa regular e le?~dzcliel-, dunin v I '  
reserva, o que, com essas forças referidas, forma um total de  al- 
gumas centenas de mil homens, perfeitamente aguerridos e dis- 
ciplinados ! E' que o pequeno paiz, que Jul io Cesnr ontrora 
conseguiu eubmetter ao poderio romano, e que  o dnss  rezes 



heroico e hoje lendario Guilherme Te11 contribuiu a libertar 
do jngo austriaco. é verdadeirainsnte grande, no patiiotismo e 
no valor . .  . . 

O Japão, esse é hoje um exemplo forçado, uma especie de  
logsr-coinmiirn inevitavel, qiiaiido se trata de  medir a capaci- 
dade empreheridedora e a energia progrc?ssista de  uin povo. No 
emtrizto, não ha muito tempo, era  tido come quasi barbaro, 
mesquinho, estiolado e insignificante, do que e prova o mui co- 
riliecido livro de Pierre Loti, Madnrne Chrysnnthèrne, no qual 
esse escriptor, uda Acadei~iia Fra i iceza~ ,  aliás frivolamente pre- 
t e n d o ~  julgar o paiz, através dos mundanos e mal empregados 
oci s duriia curta estação naval em Nangasaqiie! 

Depois da celebre revùlução do Meiji, em 1863, para cá, 
que trànsformaqão rapida, que renovamento prodigioso! Não só 
supplantou a China, donde recebeu a vellia civilização, através 
da. Çoréa, c.?nio actiialn~ente, está instruindo e militarizando a 
primeira e se póde considerar o senhor da  segunda. .  . E, o q u e  
é niais, distinguiu-se, entre  as potencias alliadas, na repressilo 
dos boxers, venceu a liussia e deixou a distancia, em varias 
çousas, muitas nações occidentaea, que, ainda h a  pouco, lhe  es- 
tavam n a  deanteira ! 

E tiido isso por q u e ?  Porque o Japão possúe, em alto gráu, 
talvez co.no nenhum outro povo da terra, o carinhoso culto do 
Passado, que é o fundamento do edificio social, e o elevadosen- 
timetito do Patriotismo, que é uma verdadeira religião. Ahi, o 
passado se liga fortement,e ao presente, num longa e vivo elo 
inquebiantavel! As almas japonesas vão transmittindo, de paes 
a filhos, os laiices mais suggestivos e gloriosos das suas bellas 
tradições. O culto a,ncestral, a veneraçlo, por assim dizer, r i -  
tual  dos mort,os e dos hetóes aclia.se por tal f6rrna fundida no 
sentir do povo, que, sobre ser uma lei basica e uma necessidade 
imprescindivel, produz a impressâo perfeita, e aliás agradavel 
para elles, de que os mortos convivem en t re  os vivos.. . O 
grande espirito feudal (e  o feudalismo, no Japão, durou a t é  uma 
época niui proxima e pode se dizer de hontem) anima, valoro- 
samente, 02 corações abnegados dos guerreiros e de todo c povo 
e faz vibrar o seu intimo, qual urna eiithusiasta e reductora 
canção nativa! O symbolismo, ahi,  é tâo desenvolvido, e o 
culto da T r a d i ~ ã o  é t&o profundo, que, ha tempos, pretendendo 
o governo impeiial a p r o v e i t ~ r  iios robustos e aritiquissimos ce- 
dros, do eiioirne bosque de Uyeno (I), para empregar a ma- 
deira ern coristrucções navaes, teve de  desistir do projecto, de- 

1 Logar celebre, onde se  travou uma memoravel batalha, que derrirou os Toku- 
ganz. 



ante dos clamores populares e das considerações da imprensa 
(I)! E' que, pala ou affectuosos japonezes, as veiieraveis e 
soberanas arvores, alem de Ihes proporcionarem a meiga delicia 
de verdura e sombra, aninham uma alma e ,  pois, tênl direito 8, 
vida como nós, principalmente quando adquirem aiiciariidade, 
torriaiido-se queridas como ~gmbolos sagrados. . . 

Transmitte a impressão duma adoravel felicidade o respe- 
ctivo reparo de Oliveira Lima, no seu modo de escrever tão 
fino e penetrante, quando diz que o Japão conserva «o perfume 
das cousas idas nas que restam, (2). E ,  mais d e a n t e ;  «Em 
parte alguma, os mort.1~ governitm mais os vivos e o passado 
explica mais o presente do que no Oriente, (3). 

Vejamos agora, de relance, o que fez o Japão afim de at- 
tingir o nivel moral em que hoje se acha. Um olhar retrospe- 
ctivo para o seu passado 110s mostrará como isso foi. Conquanto 
visitado, no seculo XII, pelo famoso veneziano Marco Polo, que 
atravessou a Asia e, depois de regresso á Europa, deu publici- 
dade ás suas extraordinarias Viagens, só entrou o paiz ern re- 
lações directas com o Occidente quando os portuguezes o foram 
descobrir, por mar, entre os annos de 1534 a 1542, segundo as 
diversas referencias de mais ilota. E,  não obstante os arrojados 
feitos de Hideyoshi oii Taikosa,ma, o chamado Napoleão japonez, 
que fez invadir e dominar a Corha; os devotadissimos esforços 
de São Francisco Xavier, aliás coroados de exito, de par com 
as aspirações dos portuguezes, afim de christianizar e civilizar o * .  - 
Japão; e a agitação relampagueailte da vehemente 6poca de 
Yevasu Goghensama, o vencedor da monstriiosa batalha de Se- 
kigahara, o qual expiilsou os portuguezes e perseguiu o christin- 
nismo; não obstante tudo isso, alGm de outros arrancos de vi- 
bração interna,-o imperio do Sol nasceiite ccmo que de proposito 
adormecia, para o resto do mundo, numa estscionaria e mys- 
teriosa penumbra e numa politica extranha e rotineira. O 1x0- 
prio mikado não governava deslfogadarnente e, não ha muito 
tempo, o paiz se podia considerar privilegio dos taicuns ou an- 
tee, xoguns (conde~taveis do imperio, geiieralissimos das tropas, 
directo es politicos do paiz, imperadores mascarados, ou cousa 
que o valha), dos daimios (senhores feudades ou territoriaes) e 
da classe nobie e militar dos homens que traziam as duas es- 
padas, denominada samurais. 

Mais tarde, porém, começou a despertar. Em 1854, quando 
apenas Nangasaque, a antiga Decima ou Deshirna dos portiigue- 
zes e dos hollandezes, era o unico porto japonez aberto ás na- 
ções extrangeiras, entrou o commodoro norte- americano Perry, 
sem a menor cerimonia, na cidade de Uraga, e, com alguns 
fortes iiaviosde guerra e com os canhões promptos a fazerem 

1 Pedro Gastáo Mesnier. O Japão, Macau, i871, c a p .  IX, p a g .  23n a 287, passim- 
2 Oliveira l~irna, &o Japüo, Rio de Janeiro, 1905, c a p .  I, pag .  4 .  
3 Idem, ibidem, pag. 6. 



troar a 17oz hunianitaria, esigiii a assigiiatura arnigavel de u i n  
tratado do cornmercio eritrc o Jalião e o sei1 paiz..  . O J a p ~ o ,  
inerme, depois de  reclamar contra a violeiicia, teve que ceder ! 
Dez annos npbs, tendo uni tlniliiio atirado sobre uns navios es-  
tr:iiigeiroç, ern Xinioiiesrlri, as nações cc~lligadas, coilio rel>resaIia, 
fizerain bombardear a cidade por uma poderosa esqiiadra, e,  
coi~comitaiitcmente, esigirani unia indc-inniza<;ão de guer:a., que 
o Ja~i50 foi obrigado a pagar!  

Esses e outros factos, que fniidamcnte feriram o amor na- 
cional-cousa qiio t s  japoiiczes possi:ein cm alto griiii,-iiatiiral 
mente Liaveriarn de contribiiir, e ninito, para p v o c a r  uiiia rea- 
c q ~ o  rlualqiier no aninio do pr.vo, c ~ ~ j o  ideal ardente e r a :  ver-se- 
l ivre  da tutela estranha, 1130 depender de iliiigucm, contar com 
as s i a s  proprias forças e ,  ainda mais, elevar-se á inesma altiira 
dos que,  a t C  eiitBo, lhe  pautnvsiii o pro-eder! Foi  isso o que estn- 
pendameiite realiznrarn os politicos do Mejji-esse ultra beriefico 
iriovimeilto rcvolucioila~io, a Henasceiiya joponezn, que, dririlnando 
e abolindo o xogiiilato, concentrando a acqâo governativa nas inãos 
do iinl)erndor, f'ortnleceiido o throno. afinal trailsformcu o paiz. 

Beconliecida a necessidade de se adoptnr n civiliznqno occi- 
dental, iio que ella possuia de  rnais ut i l  o iinitavel, (diz o nuctor 
do JnpCo por  de~ztro), « o  paiz escollieri a fina flor de seus filhos 
e orgaiiixou-os em numerosas missões que se csl~alharain por todo 
o miindo, eiicarre~aclos cle estudar os assiimptos que a cada tima 
foram designados». (1) «Pela  cfficacia destas inissõcs qiio iio- 
regresso apreseiitnvarn no Alicado o relatorio dos seris esttidos e .  
observações, respoiide o actual estado de civiliziçâo a que o im- 
perio do Sol nascente cliegou» (2). Não se  p n s e ,  porhm, qrie 
o Jnp5o foi assirii adaptando cegaiiieiit~, seiii selecç:~o nem nda- 
ptaqbo, os xnelhorameiitos euro1)eus : pelo contrario, sujeitou-oe 
a urna ailalyse rigorrsa, e ,  o que 6 mais, nacionalizou-os, japciii- 
zoii-os, isto 6 ,  fel-os de acccirdo com a indole do povo, infundiu- 
Ilies o caracter iiacional. D e  modo que a civilizacão occidental. 
se traiisplaiitoii iio solo nippoiiico faci!mr,nte, reflectidailieiite, mas. 
de todo eni todo seili prejudicar as  miiito enraizadas e prezsdie- 
simas tradições populares! Isso vem pcir ern relevo algnmas das. 
principads qualidades raracteristicas desie poro  s z t i  gelze~is: a 
sua malleabillidade, mns, tainbeni, a siia impenetrabiltdade; o seu 
espirito l~rogrcssista, mas, ao mosmo tempo, o sei1 espirito con- 
servador; a siia faculdade de assimilação, mas, de  outro modo, a 
sua força de resistencia! 

O ensino, aliás obriga to ri^, que, a piincipio, era  frito por. 
iima cliusma de  professores extrangeiros, lioje o esth semdo, na  
maioria, por milhares de ~)rofcsscres japonezes. H a  urna iilfini- 
Gado de escolas priiiiarias (26.322, a t e  pc,uco tempo), 174 jardins do; 

I T.ndislao Batalha. O Japão por dentro, Lisboa, 1906, cap. VIII, pag. 69. 
'L Ideii~, ibidem, pag. TO. 



iiifaiiciii, multas escolas sccnndarias o normaes, 2 universidades 
do govrriio c uin sem nuineio de esnolas coinplcmetares, te- 
chilicns e aniicsas e de iiistitiiições l)articularcs, pala ninbrs os 
sexos. Coino lia Suissn, a iiistr~ic(;ão physica se mini-tra siniul- 
tailenmcrite com a intel!ectiial, e a militar juntamente com a 
civil. N e c ~ e  r oiito, ha  Lima ciiciiilistaiicin vei dadeiramente riotavel : 
o estudo da liistoria iizcioiial e feito com i1111 tal carinho e uiii 
t a l  cuidado, qiw adquire niiia nota iiiiiito á parte: alii se fazem 
patrioticamente vibrar, nas esperançosas aliiins dos jovens japo- 
nezes (incl~isive as miilberes, cuja e d ~ ~ c n c à o  tanibeiii d e ~ ~ e  abranger 
esse curso?, os mais brilhaiites c.pisodios dos f:~sto$ d9 paiz, e se 
mostra qual teni sido o japel das iiaçoes extraiicriras no Ori- 
ente  . . Qiianto ao ensino militar (oLrigatorio, já se sabe), cx- 
ciisado ser5 dizer que coiiieça desde os iiinis verdes annos, com 
iinagiiiavel e enormissiii~a vantagem ! Para se ver em que coii- 
sideraç$~o o governo e o povo japoilei; teem o ensino, basta citnr 
um trecho do rescrilito imperial, de 1872, cujo pensamento se acha 
em via de  realizaçno : n. O nosso ohjectivo e que a iristiucç50 
deixe d e  ser piivativa de  alqiiiis, pain se derramar a tal ponto 
que não haja  innis uma aldeia com uma í'ar~iilia ignorai~te ,  xiein 
uma familia cnde exista iim membro i g n c r a n t e ~  (1). 

O esprito de imitaqão acompaiiliado do desejo do produzir 
sempre nielhor, a liabilidade, a diligcilcia, a peiseverança, o 
seiitiinento CIZL honra ilacicnal chegnin a tal ponto, principal- 
mente entre  os adminstradoies do Japno, que es-e povo (que, 
ainda bisoiilio, apprrndeu a fabricar as primeiras espingardas com 
os portuquezes, e os p~inleiros  navios, sem incluir os seus pri- 
mitivos jixiico~, com o piloto ii-iglez TVilliam Adams), a14111 de 
hoje dispor de um exercito iealiiiente modelo e duma esquadra 
homogeriea e admiravel, teiii armameritos seus, dos mais aper- 
feiçoados, e estaleiros 2e primeira ordem, aisenaes importantisei- 
mos e mngiiificos portos de  refugio, carvão nativo e explosivos 
proprios (ccino o inventado pelo dr. Ximose), as  excellentes es- 
piiigardas e caiihões Arisaca e os torpedo-minas Oda ! l'cr alii 
se  r ê  que os japonezes não possuem, apenas, a graiide faci~ldade 
a~similadora e imitat i ra ,  que tanto os distingue, mas ainda um 
extremameilte pratico e asstís vigoroso poder de crear. 

Ccmqiianto seja, porventura, o povo mais cortez do mnndo 
(talvez em excesso mesureiro), porém jámais servil, eminentemente 
cultiva, lia siia alma piindonorosa, com uma paixão fanatica, o 
sentimento do civismo e do orgulho nccional. E' por iiso que 
de  boili grado se compreheiide que elle houvesse realizado, n a  
expresszo de  Oliveira Lima, «o maior milagre da intelligencia 
humana que n historia registra», o qual aresplandece como u m  
prodigio de esforço e um cusinameiito para a humanidade» (2). 

i Idem, ibidem, cap.  V, pag.  49,  
2 Oliveira Lima, ,Vo Japno, c i t . ,  cap. I, pag.  15, e idem, íbidem, cap. IX, pag. 303. 



Foi daizdo curso a esses pensamentos, e a proposito da idéa 
contida e expressa na bandeira do Brasil, que, recolhidamente, 
affectivarnei~tr, volvemos o espirito para o scenario intimo da  
Patria, afim de examinarmos os seus elementos de vida e resit- 
tencia, tlm face do moderno imperialismo e das paixões mal con- 
tidas das nacionalidades. E, occorrendo-nos logo a sediça, mas 
eterna comparaçâo do reverenciado discipulo de Socrates e di- 
virio preceptor de Aristoteles, de que o Estado é o homem eni 
ponto grande, somos levados a crer que, para se operar o func- 
cionamento normal desse organismo, para estabelecer um perfei- 
to equilibrio entre a acção da alma e do corpo, de modo a ga- 
rantir-lhes a vida serena e forte,- seria mister desenvolver, o 
mais lucida, pratica e energicamente possivel, a instrucc;ão geral 
e obrigatoria (abrangendo, necessariamente, o ciilto da Tradição) 
e a força iizaterial offensiva e defensiva. Da consecussão e im- 
mediata regiilarieação desses dous principias vitaes por excvllen- 
cia (os quaes dependem, izaturalmonte, do factor economico), 
elevados, progressivamente, a um alto grau de aperfeiçoamento 
methodico e inielligente, nascerra, por certo, no céo da Patria, 
a auro a propicia e esplendorosa desse justo e sacratissimo idéal, 
com tanta e tanta ancia desejado-a nossa integridade perfeita- 
mente garantida, a nossa soberania posta a salvo de qualquer 
ataque ! 

Vir& isco, um dia, a conveiter-se numa bemdita e positiva 
realidade, ou n8o passará, unicamcnte, de pura aspiração acari- 
ciada ? 

Vem a pêlo relembrar o velho e popular proloquio: <O fa- 
turo a Deus pertence». . . Todavia, a elevada noção de patrio- 
tismo (qiie não é, ou não deve ser lima utopia), e o frislr~itissi- 
mo exemplo de outros povos, que, afinal, não são mais capazes 
do que nós, relo menos em principio, induzem-nos a jamais es- 
morecer! Este paiz, que ha fornecido ao mundo tantos vultos 
consagrados e ha cooperado, com os mais nobres elementos, para 
a larga realização do idéal humano, este paiz (repetimos) n lo  
tem absolutainente o direito de recolher-se & sombra dos louros 
conquistados : o seu fim é expor-se a plena luz ! Póde, portan- 
to, confiar em s i . .  . Tudo é postirel conseguir-se, quando, na  
terra, existem homens de bca-vontade.. . No Brasil (justiça é 
confessal-o), embora ainda perdurem certos habitos egoistas e 
estreitos, que precisam acabar, a bem ge rd ,  nota-se, de facto, 
sinão em toda il parte, ao menos em alguns centros, uma sen- 
sivel e salutarissima reacção, um louvavel e nobilissimo desejo 
de acatar a opinião publica, de algo fazer de elevada e dura- 
douramente util e bom em prol da Patria! A segura e brilhan- 
te orientaçfio da nossa actnal politica externa e os iapidos e 
importaritissimos melhorameritos que se iiiiciam no paiz são um 



sobejo e fecundo exemplo disso ! lJarece que uma nova era, de 
pujança e de  esplendores, alvorece para nós, deavendaiido-nos, 
não longe, horizontes a t é  entâo desconhecidos . Abençoado 
movimento, ditosis~imn designio ! Oxalá se generalize e se en- 
carne essa idéa de tal modo, no sentimento popular, qiie pro- 
duza, como a dos japonezes, a nosst imrnarcesaivel Renascença ! 

Por que não faremos como a Suissa e ,  partit.ularmente, como 
o Japão, isto é, por que n%o haveremos de  imitar e aperfeiçoar 
o que os extrangeiros têm de imitavel e aperfeiçoavel, porém 
conservando, sempre, as  nosaas tradiçõrs ? Desenvolvam~s as nos- 
sas industiias, acoroçoemos as nossas artes, diffiindamos os mais 
vantajosos conhecimentos, procedamos com justiça, combatamos 
pelo bem, mas sem jamais perder de  vista 3 felicidade parti- 
cular da Patr ia  e o fim geral da  Humanidade. Numa palavra, 
NACIOSALIZEMO'-NOS e, UO mesmo passo, UNIVEKSALIZEMO'-NOS ! 
PorBm, primeiramente, nacionalizemo'-nos, porque disso depende 
tudo  o maid ! 

Unifiquemos a s  nossas tiadições, que não S ~ O  das menos 
bellaq e gloriosas ! Pelo contrario : reservam muitos e muitos 
exemplos civicos de  poesia, de nobreza e de  heroicidade! Ahi 
estão : as primitivas e encantadoras passagens do descobrimento 
e da  coiiquista; a4 scenas impressionantes e evangelicas da ca- 
techese abnegada;  os briosos e imperterritos imriulsos, outrora 
felizmente postos em pratlca, afim de  repellir o extrangeiro, por 
varias vszes e em diver-os pontos. do torrão n a t a l ;  os qriadros 
drarnaticos e grandiloquen tes da  epo péa pernambucana, durante 
a invasão hollandeza, os quaes terminaram com a a p o t h e o ~ e  d a  
memoravel batalha dos Giiararapes ; o arrojo temerario e perti- 
naz dos sertanistss, impetixosamente arrastados ao Descorihecido, 
p3la faina intensa da3 bandeiras; os episodios sonhadores e tris- 
tonhos dos revolucionarios de Minas, cujo remate foi o martyrio 
d e  Tiradentes e o degredo de seus cumpiices : o iiiesqueçivel e 
digno trabalho patriotico dos benemeritos emancipadores politi- 
cos de 1822;  o devotamento, tantas  vezes sagrado em sangue, 
do  heroes do Prata, nas tres guerras consecutivas em que o 
pavilhão anriverde sempre trixmphou ; a provadz philanthropia 
e o ardor atheniense dos incansaveis paladinos da campanha 
abolicionista ; a ancia de ideal e o vigor de  convicçâo da infati- 
gavel propaganda republicana. . . E taiitos e tantos lances pi- 
cturaes e impressivos, amortalhados aqiielles nas brumas frias do 
Passado, ainda palpitantes eqtes nos circuitos tumultuosos do 
Presente  ! 

E como o eusirio da  historia é um dos factores mais pro- 
veitosos para a forrnação do caracter nacional, parece incrivel 
que  pudesse um ministro, que, ainda ha  pouco, dirigia a ins- 
truçgo rliiblira em rio*sa terra, qual  o dr. José Joaqiiitn Seabra, 
manifestar o pensamento (a ponto de  pretendel-o converter em 
lei) de banir-se tal materia do curso primario e secundario, 



nchanlo que ella « ivve  ser reservada para u m  curso superior 
de letras* ! ! ! D e  modo que os brnsiieiros quo iiáo pudtssem 
fazer siiiii!haiite curso (e s5o piles, lia verdade, ein ainpla niaio 
ria) ficzrinm pcrpetuzmriite igiiorarido os tactos l~riiicipacs da  
sua te r ra !  Ns eiiitniito, como já virnos, no Ja l~Ro se  adopta 
uma the ria diametralmeilte o p p o s t ~ ,  a qual tein produzido os 
mais berieficos resiiltados, da que o est.ido actnnl da civilização 
riipponicn 6 uma satisfactoris 1)ior:t. E' que esse desamor ou 
essa i~liliRt:reiiçn officinl das cnusas l).~trias, entre  nds, iiho vern 
de ago:a : vern da p r o c l a m n c , ~ ~  da Kepublica. l'bra attestado 
disso, alam da  s i i p ~ ~ r e s s ~ o  dos synibolos hietoricos c de  outros 
factos conhecidos, basta reparar lia dzlta eiii que actunlniente se 
commeriiorn o descobrimento do I 3 c ~ i 1 ,  isto 6 ,  a 3 de iiiaio 
(qunndn a frota de  Cabnil j i  i a  loiige, cainiriho do Oriente),  e 
não a 22 do abril, <soi~io devera ser! Entretanto, algueni, qiie 
nos conste, a pretexto de n~odificayões do caleiidario, jhriiais s e  
lembrbu, aczso, de, a!ter:~iido o passado a bel prazer, substituir 
as datas cio descobrinipnto d : ~  Aiilerieri, a 12 cle oitubro de 1492, 
oii a do cailiinlio iiiaritiino d:t Iiidia, :L 20 de  iiiaio de 14!iS?. . . 

Por outro lado, emcluantn ac dc~cuicla :tssim da iii.truc~Ao 
l~ubi ica ,  a ponto de  liaver clla, em iiinitas coiisas, retroqradado 
d o  s~rteincí do Iinpcrio ( 1 ) ;  eiiiqnaiito essa iml~ortantis-ima 
base do eiigraiideciiiicnto iiacioiinl so vicin e se reb,zi~:i, coin n 
desorgniiizsção inais patente e prejudicial, pczarosameiite voiilos 
iiiultipiicaieni-se, em nossa Pntris,  1)rincil)alrneiite nos Estados 
do Sul, n j  escolas extrang-ires, s~ibvcncioiindas e ató  tnautidns 
por associa~ões eizroi>&as, que se podein cliaiiinr seini-oaciaes, 
porque iecebeili o bafejo dos rcspectiros goverilos ! 

R20 scrti iiso tudo, jiiiicaiiieiite coin o coiltiiiuo fliiso de  
immigrêntes eiitregiies n 5i n1esiilos, um dos maiores lxissoa, que 
estriinos dando, para a iitsca piovavel desuac'oiializa~âo ? ! 

E' por e3ses c outros factos qiie, resoliitnmente, nos levnn- 
tamos e 1i:rvernos de  gritrir beiii alto, pala  que  iios ouçam: 
xacro i  \i,rzs-,io7-NOS! Façamos o cnsiilo liomogeiieo o salutar- 
mente 1)atiiotico. rlssiiiiilcmos os elenieiitos t x t ~ a n g e i i o i ,  e n%o 
favereçanios a iofltraçRo cloniinadorn, o abandono criii~inoso, a 
conquista proqressivn, einboia lenta!  SCilios uni dos raizes mais 
vastos e piivilegiadcs do iniiildo e o mais vasto e populoso da  
America do Hiil. Pois bem : ernqiianto p r e c e  iiiiia siniples 
utopia a paz uiiiversal, soriliad:t pelcs ~~hilosoplios, einquaiito 
fazem a guerra  aqnelles que pi6gam ,z paz, arinc!iiu1-nos ! Pro- 
pagiieincs a I-erdadciia iii~triicção do povo e cstabeleqamos o 
serviço militar obrigatorio, como se faz noiitrcs l~aizes  ! Kes- 

1 Veja-se a resuniidn mas clarividente 'alinlyse, coin proficiencia feita pelo RnrBo 
de Loreto, D O  seu criterioso trabalh?, er trnhido d : ~  Ilrcada Hep~rblicaizn e publicado sob 

a titulo -4 instrzrcy.íio a  cargo d a  úniüo e do ~i~u>?icipal idade do TJistricto Frdei-al, Rio de 
Janeiro, 1899. 
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r ~ ~ n r d e i n o s  as  nossas inimensas costas, fortifiquemos os nossos - 
l~rincipaes portos, giinrileçamos as iiossas dilatadas fronteiras, 
reconstriitiriios a i10SEa szloriosa marinha, fortalecarnos o nosso " 
devotado exercito! NRo para fazer a gnerra, iiins para ninnter 
n. paz! Nào para disputar hegemoiiiaa inais ou riieuos odiosas, 
iie:n l m a  lxovocar tusceptibilidacles mais oii menos irritnvcis; 
mas para garantir a nossa posiçno no contiiierite e a nossa so- 
berania perante o muiido ! 

Si, ro r  um lado, n?to devemos nutr i r  o doce optimismo dos 
que nos julgarn eiii pleno inar de rosas, por ontro 1:ido não 

izer devemos alimentar o triste l)essimismo dos que vivem a pr t  1' 
n nossa ruiria inevitavel! A razão, eni geral, sempre est% com o 
meio termo. . Kadn de csaggeros! i'recisainos de i n i t i d  pytrio- 
tismo iiitelligeiite e de meills p3liticn!;ziii pequcnina; di-, mais 
:icção pratica e de menos contenipoiieaqões ietrirdatnrias; de 
!mais trabalho coiiscierici"so e de meiios esliibiçõea iidiculns..  . 
Acima do interesse particnlur, qnc é egoiata, devemos seinprc 
collocnr o interesse geral, que é altriii-tn. : de~sc, modo todos iiós 
lmrticipareriios do bem coir;muni, e sóirieiite com esse criterio se 
poder;i realizar, segurs~ncnte,  o idéal drr Pair ia .  

Qiie não nos sirva a coilsideraqão destes assua,ptos ],ara 
motivo de parlnpatices pedantescas! Piccisamos agir, e dnin 
modo serio, afini de levaiiiarrnos o i l i r r l  e-piritunl e rnaterial da 
Pntria i~ altura a que ella faz jus, e afim da s a l v n ~ u a r d a ~ r n o ~ ,  
iiiilludivelrnente e com os ilossos proprios reciirsos, a valiosa 
l ie tai~ça adquirida A custa de borbotfies de cavalheiroso sangue 
derramado e dos inquebrantaveis esforços duma digna e pre- 
clara diplomacia! E' ineditaiido iicssc trabalho colossal, que vem 
de  longe -, fructo d e  tanto cliofrar d e  armas e de  tantos lam- 
pejos de talento - que, ainda mais, nos batemos, e i c ima  do 
,resto, por que O ~ I O S S O  f~itiiro se escude, principalineiite, na In -  
strucç%o rncouraçada pela Força.  . . E' quo (coxo j8 fizemos 
:notar) a Inst.rucç&o M n. alina, e i1 Forqn é o corpo.. . 

A nossa trnjectoria e s t i  traçada, pela ordem naLiiral das 
cousas. . . Rest:i segiiil-a. 

E, admirando a acçzo clesses nobres vultos da  nossa historia 
.e coiiiparaiido'a nossa vida intima coin a ile outros paizes, nRo 
podemos deixar de exclamar ii6n1 de ccntribnir a converter eni 
realidade a aiicpiciosa idéa que, h a  muito, paiia, vibrante, no 
espirito do poro :  tenhamos o ciilto dos grandes homens! F u n -  
,demos um pantlieon - templo civico imperecivel-, onde a 
nossa bandeira se eleve soberana e oi i je  possamos ir, de  tempos 
a tempos (como o praticnm outras nações), retemperar a alma na. 
cionnl, junto no tiimulo sagrado dos heroes! 



E, com essa outra e futura bandeira, que tivermos, e em 
que veremos, por certo, nas cores ouro e verde, a feliz idéaliza- 
ção da nossa natureza e, nos seus symbolos amaveis, a suprema 
synthelização do viver patrio, - oxalá plenamente se expanda 
no Brasil essa epoca que ora ainda amanhece, e se realize esse 
anhelo honroso e meritorio, afim de, duplaniente apparelhados, 
pelo saber e pelas armas, est,armos sempre em guarda contra as 
felinas pretenções do Odio e da Cubiça, e manteimos sempre, de 
pé e inatacavel, o edificio monuine ntal e radioso da nossa na- 
cionalidade !. . . 

EURICO DE GOES 



( ORAÇÃO LIDA NA SESBAO DE 5 D1 SETEMBRO DE 1906 ) 

Vitam irnpendere vero. 

Ex."" sr. Presidente. 
Dignissimos Consocios. 
Fui dos enthusiastas criadores ou fundadores da benemerita 

associação que, se denominando Instituto Historico e Geogra- 
phico de São Paulo, tem, alem de outros fins, o principal de 
difundir a verdade sobre factos importantes da nossa bella His- 
toria, aclarando os acontecimentos, afastando quaesquer duvidas, 
fazendo indagações, esquadrinhando o passado, rompendo as nu- 
vens, as trevas mesmo que muita vez de5figuram e alteram os 
factos. E o Instituto, creado, ganhou raizes, medrou; e,  gra- 
?as á boa orientação que a elle destes, tem hoje a sua repnta- 
ção bem firmada. 

Perseveiando nesse in tu~to  tenho de miuha parte feito o 
possi&l para bem servir á e ~ t a  digna aggremiaqâo ; novo Areo- 
pago da nossa Atheoas :- S; Paulo. 

Eu nunca ousaria levantar a voz neste respeitavel recinto, 
abrilhantado com a vossa presença agradavel; luminoso pela 
sciencia que espargi& em v( ssos trabalhos; attrahente com a elo- 
qiiencia que arrebata é electriza a quem vos ouve; si a voz do 
amor patrio, e sobretudo a da verdade, não me compellissem a 
abandonar a penumbra em que vivo e romper o silencio. 

Tenho um resto de vida; quero aproveital-o ; e na vossa 
salutar convivencia o meu espirito cria alentos e rejuvenesce. - 

Crnfiado na benevolencia caracteristica dos homens de saber 
que aqui têm assento, e instado, mais de uma vez, tomei a pa- 
lavra; agradeço de coração, registrando como tim titulo de glo- 
lia, o facto de minhas incorrectns e desataviadas phrases terem 
merecido a sua impressão nos annaes do Instituto ; tal a indul- 
gencia que tivestes para com o velho e obscuro soldado paulista. 

Agora, tendo sido o meu testemunho invocado por illustres 
consocios sobre açsumpto relevante da geração actual em que to- 
mei parte. e oude hn muito que elucidar para apurar responsa- 
bilidades a bem da verdade historica, quebrei o silencio e des- 



vendei alguiis iiiysterios aclarando factos cuja aiithenticidade e 
veracidade o s r .  Couto Sobriiilio procura concnlcar, neste iiies- 
mo reciiito, com ambages, contradicções e doeslos. 

P a t a  a victoria, poréin, da verdade qile é o ~iiiiu-,  escopo do 
Iiistitiito, eu peço o vosso valioso concurso, concedeiido mais 
uiiia vez iiidulgeiicia para a iiiiiiha iiiteiição e b.nevo!encin para 
o meu escripto. 

O juizo seguro sobre miiiha palavra, sobre rneii depoimen- 
to, sobre iniiiiia couduçtn, hoiiteiii, hoje, amanhã o sempre, o 
verediçtum que ambicioiio, nno 6 o da multidão igiiara, iieni o 
do ])aitidario interesseiro, nem o do individiio incoiisciente: mas 
sim o vosso : o do Iiistituto Histoiico c Geographico, funccio- 
naiido regnlarrneiite e inclhor iiiforrnado. 

Kestas cuiidições, o vosso gesto, o vosso al~plauso, é nin 
eiisi:iameiito nobre, um estimulo lioiiroco que ncceitarei cheio 
de jasta al t i rez.  

Eiitro em iiiateria. 
(~unrido e u  estudava latiiil, no Semiiiario Epiecopnl, donde 

tsnlio tão gratas recordações, lia n a  gramrnatic:t um exemplo 
qn3 por sei. salutar, ine ficou gravado na  iiieinoria ; é o seguin- 
t s  :-E~~aminolzdas adeo veritntis diligelzs erat  2 ~ t  l ~ e  jOco qui- 
detil i~zeittiretzr,r- que em vernaculo quer dizer :, Epaminoiidas 
era tRo ainsnte d a  verdade que nem brincmdo nieiltin:' 

-Porque seria, dizia eu, que nem brincando esso grego- 
mentia?-E' porque,-me eiisiriarain os provectos inestres da- 
quella bemfeitora casa,-o homein que se habitua nos brincos e 
jogos a mentir, nunca mais se corrigirá desse defeito t e r r i ~ e l ,  e ,  
quando eiii priblico tratar de coisas serias, s e r i  victirna do seu 
iiiAu habito, e delle se  d i r i  D e  ore tuo te judico : 

O sr. Coiito Sobrinho, em seu trabalho O Gei~erai  Couto 
de 11~nyalhEes e a pr-oclamnpõo d a  republicn, lido neste Instituto, 
declara que 1z50 esteve presente cí sessão do Iiistitudo em qire eii 
l i  o ineii escripto sobre o 15 de Novcnibro, (loc. cit. pg. 237), ora, é 
iiicrivel que o sr. Couto Sobrinho, tão moço como 6, teiiha jh com- 
pletainente obliterada a sua niemoria, pois da acta daquelia sessão 
coiista a sua p ~ e s e n ç a  no Instituto, sendo assim, l~rovavelrnente 
um dos que muito me applaudiu terminada a leitura do meli 
trabalho. 

Vou Iêr alguiis trechos daquella Acta .. «presentes os socios; 
drs. 3firanda Azevedo, Couto u a l h ã e s ,  Carloe Reis,» etc. : 
e mais adiante : Passaiido-sc B segunda parte da ordem do dia  
foi dada a palavra ao socio inscripto tenente-coroiiel Araujo 
Nacedo que leu e offerecen ao Instituto o trabalho em que jus- 
tificava o seu procedimeiito como commandante do corpo de 
~lermaiientes iiesta capital, bem como o da força publica, n o  
dia 25 de Novembro d e  1889, apresentando documentos, que  



foram lidos a pedido do dr. Donlingos Jaguaribe, sendo ar, ter- 
minar muito applaudido» etc, Revista tlo Institufo IIistorico e 
Geoy~.ahhico de Sno Ynztlo, vol. 9." pg. 60.5). 

E nem era possivel que o sr. Coiito Sobrinho faltasse a 
eiss sessáo eili que se ia tratar de uma data notavel eni que o 
seu illurtre tio represeiita5t iirn papel qualquer. - 

Assim, pois, me 6 licito duvidar da sua pn!avra quando & 
diz qixe szno esteve presente ti sess~o,  pois do cotztra~.io leria 7.e- 

t~ellido ineo~sti~te~zte o snezc ~stzitlo, (cit. pg. 237) 4 que, corno 
vimos, ft#i muito applaiidido. 

Es t i ,  portanto, esmagado o esoidio do tlabalo do sr. Couto 
Sobrinho. 

Continuando, afirma elle, que ningiicin inqiieriii dc minha 
coiiducta i~aquella menloravel jornada de 1 5  de Novembro (loc. 
c i t . ,  pg. 237). 

Nada de ceiisrrravel haveria si eu viesse a l~ublico ex-pro- 
p i o  illu7.te1 contar o que se passou cominigo e com a briosa 
corl>orarção que commandava, pois que, 1x50 me 6 i;so vedado 
P O ~  lei algiii~ia; pelo ~c~iitrario, a moral social inipiinha-nlt? O de- 
ver de explicar os acoriteeimeiztos, porque elles foram iniportan- 
tes; e meu papel, sem que eu o qnizcsse e provocasse, foi sali- 
entissimo, como é publico e notorio. 

Além de que,. pergunto eu:-Acaso preciso de l i c~nqa  de 
quein quer que seja, ~ie'ta terra clne tenho defendido com a 
ininha penna e com a inioha espada, desde n inocidade, para 
vir a ~Irrblico? 

Eiiiretauto, ainda ahi, asseverando o sr. Couto Sobrinho 
que eu não fui convidado s vir a liqa, foi infvliz; porquanto, 
em seseiio solemne foi o mcu nome declinado e pedido o meu 
Qepoimento, mais de uma vez, com adjectivos elogioscjs, que 
muito agradeço, pelo dr. João de Rlorncs, dignissimo e illiistre 
consocio, eonfornie se vê do seguinte trecho do brilhante discurso 
d e  S. exc. que passo a lêr e que se acha publicado naRevistn 
deste Institiito, tomo 8.O pg: 209 e 210.. . « o s r ,  coronel H. 
Aiaiijo Macedo, quc era entao o commandante da Forqa Publica, 
com a lealdade que 6 iiiherente aos bravos que deramaram sgu 
sangue nos campos de batalha, em defesa da Patria, lios dar5 
R conhecer o que se disse, o que se ~ I ~ S S O U ,  O que se tentou, nas 
espheras officiaes, naquelles momentos de siirpresa,. 

Portanto, o sr. Couto Sobrinho não lê, e não sabe O que 
se passa neste sanctuario onde repousa o saber». 

O si.. Couto Sobrinho é ainda infeliz quando irreverente- 
mente, cita por duas vezes, (cit. pg. 237 e 241), prociirnndo en- 
cher-me de ridiculo, o ponto em que ms reSro iilvocaç80qiie 
fiz, como ehristão fervoroso, mercê de Deus, ao Divino Espi- 
rito Santo para qu8 me alumiasse nas trevas daqiielle dia 15. 

E m  seu trabalho diz o s i .  Couto Sobriilho que eu pedia 
pela Monai.chia, quando tal nno fiz, como se vê de pgs. 5-8 do 



tomo 10.0 da Revista. Eis o que alli se lê :-#Invoquei ao Di- 
vino Espirito Santo para que com suas luzesme guiasse naquelle 
transe, nnquelle dia de perturbação geral; e me indicasse qual 
o camiilho que devia trilhar, apontando-me o dever !i> 

Pelo que ficou dito se avaliara com que amor ti verdade 
hietorica escreveu o S.. Couto Sobrinho O tal mi~ausculus mus. 

Seja-me entretasto permittida uma per~mnta  :--Quando 6 r&s que o rscrcript?r está com a verdade? 
Agora, quando me increpa pelo simples facto de ser eu fiel 

no historico dos acontecimentos de 1 5  de Novembro, interpre- 
tando com verdade o papel que O seu finado tio ahi represen- 
tára, ou quando em Novembro e Dezembro de 1829, enchia, 
como director do Comn~ercio de São Paz~lo, as columnas desse 
diario-de encomios, elogios e louvores á minha pessoa ?- 

Ignorará o sr. Couto que-Arnicus Plato, sed magis amica- 
veritas ? 

Vou ler aos meus illustres consocios alguns dos elogios a 
que acima me referi, para que apreciem devidamente as oscil- 
lações do sr Couto Sobrinho: 

«Foi rlle- refere-se ao presidente-nessa emergencia, leal- 
mente servido pelo v-, b-e honesto official 40 ex-o, 
que entâo, em cornmissão, exercia o commandÓ%m chefe da 
força policial da Provincias. 

(C'omnzercio de São Pciulo, 25 de Novembro de 1899. Pro 
veritnte! TI). 

«Esse b a a n t e  official, cujo nome é de justiça, para glori- 
ficação do dever lealmente cumprido, declinar aqui, era o então- 
tenente Henrique de Macedo, hoje, desgostoso e retrahido, affas- 
tado do serviço activo do exercito e reformado com as honras 
de Coro~ieL. (Idem ib.) . . . uimmediatamente se avistou com o h- e h- 
-e official que a commandava,-refere-se á força publica 
-em cuja le2ldabe e b-odia confiar inteiramente como 
de sobej o mostrou a nobre conducta desse official e de todos 
os seus subordinados», etc. 

(Id. de 10 de Dezembro de 1899. Pro veritate! 111). . . . a conhecedor da intelligencia, bravura e tino militar 
do brioso commandailts da força policial; seguro da sua absolu- 
ta dedicação e da fidelidade de todos os seus offlciaes e solda- 
dos ; etc. (Id. ib ) 

Voltemos, porém, ao trabalho do sr. Couto Sobrinho, onde 
faz allusao a minha bravura militar em tom ironico, e diz que 
me jactei della no meu escripto sobre o 15  de Novembro. 

Como resposta a esta asserção do sr. Couto Sobrinho convi- 
darei aos illustres consocios a que leiam o qu escrevi nas paginas 
da Revista do Instituto, pois logo verificara k mais uma inexa- 
ctidão attribuindo-me i;- immodestia; sem embargo 6 sa- 
bido que eu fui promovido por actos de bravura em campo d e  



batalha; que soii condecoraclo com a medalha de m~i-ito e bra- 
vura mil?ta~- que sempre a trapo no peito, aliiin de outras con- 
decorações de guerra dadas pelas Republícas Argentina e Orien- 
tal ; que sou cavalleiro de Aviz, por serviços sem nodoa; sem 
falar na cruz dr: bronze--medalha geral da campanha do I'a- 
raguay etc. etc. 

Refere a historia que Sciyião-o africano-sendo um dia 
accusado por seus inimigas, c~oiivid~u-os, como unica defesa, a 
que  fossem com elle ao Teniplo agradecer aos deuses os dias 
gloriosos que dera a Patria. 

Sem ine comparar ao illiistre general romano, Iemh raiei 
.ao Sr. Couto Sobrinho que jiistnme te neste mez de Agosto. nós, 
'OS vetererios, celebramcs as victorias de 4 e 5 em Sripucahy, 
7 em Valensuela, 12, assaltos e tomada de Perib~biihy; e A16 a 
classica batalha de Campo Grande, (Nhú-giiassú) ; e que por 
todoa esses feitos d'armag, da celebre campanha das Cordilhei- 
ras, fui galardoado com a venera da Rosa. Eil-a! 

Mas o Sr. Coiito Sobrinho que outr'ora me qualificava em seu 
jornal d2 bravo, valente, brioso, honesto, intelligeizte e brzlhante 
oficial (vid. ser;e de artigos Pro Veritrcte !), hoje suggestionado, 
em tom de mofa diz que-por occasião do 15 de Novembro em 
S. Paulo, limitei-me a ensarilliar as armas no quartel de Per- 
manentes ! ! 

Ensarilhar armas é justamente a posição observada por 
nma força militar de pre enção, em descanso e ern espectativa 
.de aggressão, prompta para qualque*. eventualidade. Assim pois 
essa attitiide synibolizava e synthetizava cabalmente a resisten- 
a i a  offerecida pelas forças sob o meu commando. 

Por ignorar isso é que o Sr. Couto pensa fazer espirito da- 
quillo que nem um cabo de esquadra o faria. 

O ercripto do sr. Couto teria alguma razão de ser si 
fosse para defender a memoria do seu illustre tio, que aliás 
ninguem atacou; pelo contrario, na opinião de iliustres conso- 

,cios, até foi ella por mim tratada voin milita berievoiencia; mas 
declara elle que não vem defeiidel-a cr,rno mero portador de 
seu illiistre nome, e sim pelo interesse da verdade historica!(loc. 
~cit. ,  pg. 238). 

'Entrando propriamente em assumpto, um dos paragraphos 
de meu modesto trabalho contra o lua1 mais se mostra abespi- + 

nhado o snr. Couto é o s~guiute:-uQuam ignora que o general 
Couto de Magalhães, apezar das bellas qualidades queoornavam, 
não era, entretanto, o honiem proprio para, naquelles dias, pre- 
sidir São Paulo ? D 

R*vista dar Inutitz~to, tomo 10, pag. 514. 
Para destruir o que eu  disse* então, emr~resta ao general 

dotes admiiiistrativos muito crmtestados, quali fades militares 
sempre postas em duvida, ao ponto de dizerem que era o unico 



brigadeiro qzie nuilcn brigou, sendo fantnsticos os feitos milita- 
res coni que enfeita o seu escripto. (Vide cit. pag. 238 e 239). 

E' admiravel o oplonzb com que elle assevera que So- 
lano 1,opes acabava de invadir AIatto Grosso, quando seu tio 
foi para alli iiomeado presidente, expelliu os Paraguayos, e im- 
pedin que a Bolivin os soccorresse; (I), bem como é arrojo pre- 
tender attribiiir a seu tio a toinadn de Coruinbi, a victoria na- 
val de-Alegre e a celebre marcha épica de ceiito e cincoenta 
legiias que diz feita gelo mesmo seu tio! 

Citarei primeiramante algumas refereiicias sobre as quali- 
dades do general como administrador para que se veja qual 

w/ "fia a, verdade historica o q u w t e m  verdadeira idiosyncrasia contra 

u(p." --@leitura dos livros que tratam desae assumpto, e conlieçsalgu- 
b %  

ma cousa do que se vem dizendo desde muitos annos do seu 
( illustre tio : . . . «nomeaç%o (desastrada, ila opinião dos cuyabanos) do sr. 

dr. Coiito de Magalhães parn a presidencia daqnella localidade,* 
etc. 

AToticia sobre a pl-oui~zcin do Natto Grosso, por Joaquim I?. 
Moutinho, p:ig. 9). 

u0iide bebeu esse jovem conhecimentos da arte da guerra6 
Onde a euperiencia, que unida a conhecimentos theoricos deve- 
ria ser a unica arma capaz de coilibater uma situaç%o deses- 
perada '? 

aColheu ji a provincia as conseqiiencias da impriidencia 
desta nomeação; poquanto, hein cedo, viu-se arruinada, devendo 
os seus males á inexperiencia do Sr. dr. Couto de bilagalhães e 
a sua desenvolvida bossa de distruição.~ 

(Id ibi. pag. 9). 
«Como presidente ( 2 ) ,  Deus que lhe dê coragem para le- 

vantar a provincia do cahos em que a deixon o Sr. dr. Couto 
de Magalhães~ . 

«O despotn que - como Nero tocando uina flauta, ao 
clarão do incendio de Roina,-nos dias mais calamitosos em 
que a variola fazia milhares de victimas (J), divertia-se em coi- 
ridas de veados e pescarias, foi demittido felizmente, e hoje - occupa o seti logai o mesmo que elle havia tentado siibinetter 
aos seus caprichos., (Id. id. pag. 94.) 

aNão tenta yorêm justificar-se.. . 
1 A Bolivia nada poderia intentar contra nós devido aos grandes desertos, i im- 

menea distancia e aos pantanaes qne ha entre as fronteiras; mas, quem verdadeiramente 
desviou qualquer tormenta e iiiimirade que daquelle Paiz podesse provir foi a tina di- 
plomacia do grande brazileiro cous o Lopes Netto, e nRo os presentes do senhor C. de 
Mag%hRes ao Cacique de Santa Crua de 1a Sierra. 

Refere-se ao Presidente nomeado-Dr. Miirtinho. 
:3 Quinze mil. 



Os mortos sepiiltados em Cae-cae, quaes phantasmas ameaça- 
dores, far-lhe-ão morrer nos labios as palavras, e apontarão a 
S. exc. milhares de tumulos onde, em lettras negras, est& escri- 
pta a historia nefanda da siia administração fatal! n 

Id .  id. pags. 208 e 209). 
.No Fará siisteiitou ardente contenda com o illiistre Prelado 

D. Antonio de Macedo Costa». (1) 
(Albzinz  lmpe~inl, anno I, n. 15, pag. 2) .  
Em S. Paulo, lê-se a pags. 591 cln, Recistn do Iitstit.iito, s 

seguinte trscho que põe bem eni relevo as suas qualidades 
adminis trativas : 

ePreocupado o Presidente com a seiihn eleitoral de derrotsr 
os iepublicaiios, nada fez em beneficio da Provir1cia.a (2) 

Traternrs agora dos feitos d'azniau a qae alude o si-. Couto 
Sobriiiho. que diz á pag. 234 desta Reoistn que o seu tio 
aqiiando acceitou a prcsidencia de Matto Groszo, - Solano 
L o p e ~  acabara de cortar zs ielaçõcs ccm o Imperio c operava 
a invesão daqiielle vasto territorio brazileircx . 

A verdade 6 a seguinte: 
A invasão Paraguaya se deu eni Dezembro de 18G4; em 

consequencia della foi nomeado o Visconde de Camamii para 
presidente de l lat to Grosso;depois deste o coronel Manoel Pedro 
Drago que voltoii do Rio dos Bois em Goyaz ;mais tarde o Briga- 
deiro JoaB Antonio 9a Fonseca Galvno qiie falleceu i10 Kie 
Negro, em Matto Grosso e finnlinente o dr. Couto de Magalhães 
que quando lá chegou (fins de 1866) j5 achou todos os elementos 
de resistencia e desaffronta da Provincia orgariizados pelo pro- 
vecto e illustrado Marechal Albino de Carvalho, que n governava 
interinamente e pelo Commaiidante das Armas, o eabio e b avo 
chefe de Esquadra A .  Leveiger. 

Quanto á tomada de Coriimbh, ideias e planos do coronel 
engenheiro José Joaqiiiin de Carvalho, (3) foi ella realizada pelo 
denodado major Antcnio &I. Coelho, achando-se o dr. Couto de 
Magalliães dahi a 30 leguas, ern Doiirados, donde só detceii para 
Corumbá miiitos dias depois, quando soube do siiccesso, indo 
mesmo assim, bem resguardado com 1.000 homens. 

Quanto ao combate naval do Alegre foi obra e gloria do 
capitào tenente Baldiiiiio Jose Ferreirn, iião o tendo siquer O 

general assistido. 

i Não ~reciza-vBr iiinis nada na carta- 
'. Os joinaes da epncha muito censuravarn'oa pazainentos avultados e indeùitis que 

o Presidente mandava fazer. 
O Correio Panlistano em artipo de fundo dizia : 
.Se neste pai% honvesse jniz& paya certos hoiiiens, se o Gnpremo Tiibnnal.de Jns- 

tiça tomasse ao serio as attribuiçóea a seu cargo, qiianto aos altos fiinccionarios pas- 
saria o snr. Couto de Jlagalháes d:i Cddeira presidencial para o banco dos réiis.. 

3 Este excellente cfflcial cuyabano depois, de ter apresentado 4 Presideacia rd 
planos da expugnay.50 de Cornmbi e outros pontos, da Provincia foi geitosarnente. 
afastado do Conr. da Porça expedicioaria e mandado a Bolisia levar preientes 20 dr 
Cooto MoS.  l Presentes ao inimigo l 



Finalmente, .quando a marcha épica, o presidente não a fez 
inteiramente; pois subiu o rio, para Cuyabá, em vapor e, foi ella 
uma providencia tardia perigosa e pouco decorosa, aiinullando com- 
pletamente os louros colhidos em Cornmbh pelo bravo major Aiito- 
nio 81. Coellio : como se deduz do relatorio do Imporio de 1868. 

Em suas Cartas a o  povo o filho de Timaildro bastante 
profligou a nomer.ção do dr. Couto de Magalhães para presidir 
a proviiicia de Matto Grosso, pondo em relevo ironicamente a 
pericicr do mesmo. 

Si pelo lado fluvial o dr. Couto de Rlagalhârs nko tomou 
parte em nenhum combate; muito monos por terra, ao sul, pois, 
os que se cobriram de  gloria expellindo os Paraguayos foram os 
Paulistas, Mineiros e Goyanos, da expedicão ao Apa, c(immrin- 
dados sriccrssivamente pelos destemidos brigadeiros J A .  da F. 
Galvâo, coronel Carvalho, tenente coronel Mendes Guimarães, 
coronel Camisão, Juvencio, Enéas Galvão e o bravo dos bravos, 
o prestigioso paulists mqjor José Thornaz Gonçalves. 

Essa gloriosa expedição foi que bsteu o inimigo e o expeiliu 
do solo biazileiro, effectuando a bella e legendaria Retirada d a  
Laguna,  historiada pelo notavel escriptor E Tiiunay, cognomiri:tdo 
o Xenophonte brazileiro 

E u  caminhei centenares de  leguas, soffri mil privações, a fome, 
e fiz minhas primeiras armas, a té  certo ponto, n o  meio desses 
3.030 herdes, mas nurica ouvi, em Cuyabá, se falar dos feitos 
militaros do brigadeiro Couto de  Nagalhães e nem de sua retirada 
épica, assim coino nunca. ouvi attribuir-se a elle a tomada d e  
Goruinhá, onde posteriormente, e u  estive mais de sim anno com- 
mandando um forte em circurnstancins bern criticas para o Brazil. 

C m o  testemunha preseiicial, auricular e ocular que fui  
daqnelles acontecimentos, o meu dppoitiiento está muit,o acima 
da historia oficial, chamada por Joseph de Maistre-une grande 
conjuration contre lu verit6. * * * 

Outro topico do meu discurso contra o qual o sr. Couto Sobrinho 
se revolta é o seguinte: «O prrsidente, fraco, doente, pui i l lan~me,  
mas respeitado no fundo do palacio (1), nada fazia de nada se lem- 
brava para debellar a tormenta que ganhava corpo no tempo 
e no espaço : o ( Revista do Iastituto, tomo X pg. 614.) 

Para sustentar o que disse, vou transcrever alguns trechos dos 
artigos P r o  veritate ! publicados no Comnzercio de S. P~sulo,  no 
tempo em que o SI.. Couto Sobriiibo era  redactor daquella folha : 
o velho goiieral, então seriamente alquebrado por cruel enfeimi- 
dade r ( Commercio de São Paulo, 25-11-99. P r o  viritate ! 11). 
a O general que então passava por grave enfermidade id. ib.). 

1 Graças á uiimerosb goarda que eu collocsra nos arredores do Palacio e ás foiças 
de prevençso que tinha no quartel. iooocuamente-com as armas ensariihadas I contsodo 
as estrellas. 



Si é esta a verdade sabic'a por todos e confessada pelo proprio 
sr. Couto Sobrinho , para que então se enche de ira (real ou 
ficticia) pelo simples facto de haver eu repetido mais uma vez aquil- 
10 que elle estampou nos seu jornal em 1899, e agora no Album 
Znzperial ? 

Vou lêr mais algumas citações : ~ C o u t o  de Magalhães era 
uma das figuras mais originaes da sociedade bi.asileira.» (Revis- 
ta do Instituto, vol. 8." pag. 583.) ;-a Era um typo original e 
um excentrico~ (Id. it. pg. 590) :-c. . .temperamento original e 
espirito não muito equilibrado.» (Album Imperial. Supplenlento 
do na0 15; anno I); asofkreu total eclipse das faculdades mentaes. 

~Succedeu-lhe tal desgraqa duas vezes, ~Metteião-no n'u- 
ma caza de doidos;, (id. it.) 

Pelo que ficou ditg> penso que os illustres consocios estarão 
commigo qiiando affirmo que o general não era o homem proprio 
para presidir São Paulo em 1889, como assas o demonstrou nos 
dias 15 e 16 de Novembro. 

Prcseguindo, o Sr. Couto Sobrinho, para provar que o ge- 
neral não me podia ter pedid) conselho ( I )  e nem se termostrado 
indeciso e sem saber o que fazer naquelles dias, confessa que o 
seu venerando tio tinha menos ~erviços de campanha do que 
eu, (impagavel seria se elle afirmasse o cont alio), mas eni 
compenfação assevera que expuzera mais vezes do que eu a 
vida pela patria (Rev. vol. XI cit. pg. 240). 

Não posso atinar como isso fosse possivel, a não ser que 
se considere serviço da patria as bellas caçadas de veados, 
jacaré*, kagados e cutias com que o general enche a sua Via- 
gem do Araguaya, e das quaes tambem se occupa Moutinho, 
caçadas aliás sem grandes riscos de vida;  ou, o prudente aban- 
done do palacio da presidencia a 16 de Novembro de 89, quan- 
do, para apasiguar possiveis iras dos republicanos, manda cha- 
mal-os a pa1ac.o para entregar-lhes o poder e a monarchia! 
(D. Pedro I1 ainda estava no seu palacio no Rio de Janeiro ! Que 
pressa tinha o general ! Nada urgia ; e uma drmora de tles dias 
bastava para a reacção se operar e salvarem-se as  instituições !) 

Um outro trecho do ineu trabalho que o sr. Couto Sobrinho 
pretendeu contestar é o seguinte:-«Dispunha de bons elemen- 
tos de resi~tencia, que não quiz  aproveitar.^ Vid. escripto cit. 
pg. 240; e Reaistg do I~zstztuto, tomo 10." pag-. 507). 

A contestação deste trecho por parte delle é assás divertida, 
pois é feita por meio de contradicções, o que demonstra claramente 
a pouca segurança com que o acima citado esciipto tractrt do 
assumptx Asslm a pg. 10 do seu trabalho diz o sr. Couto SO- 
brinho: CO General Couto de Magalliães, se quizesse. pt deria 
ter  organizado a defeza da provincia contra os republicanos, e 

i Pedia muitas vezes meo parecer, até em cartas; e aos obseqnios eu corres- 
pondia com outros; mas para que as allegaçóes da vida particnlur? 



mais adiante diz : inefficaz e iriiprudente seria qualquer resisteiicia 
por parte do presidente, qiie, além d9 mais, deante dos factos 
consninados, (1) não podia leval-a a effaito com vantagem A 
falta absoluta de elementos~.  

E m  que fica pois o si-. Couto Sobrinho '? 
Tililia oii 1150 meios de defeza? 
Si 1150 os tinha e si se acbava n a  cn~.t!izcin nbsolzitn desses 

meios coiiio se compreliende que o general se quisesse yoderia 
ter  organizado n defezi ? Por accaso te~e inos  um d e s m e n t i d ~  
ao aphtrisrno de  Biichner : Ex ~zihilo, ~zihil Jit, ou que poderes 
sobrenaturaes querersi empiestar no general ? 

O que 6 facto é que lia occasino haviam os elementos para 
a resistencin, e de sobejo até, o que n5o demonstrarei aqui  
porque izon ejt hic loczis. 

E' um facto sabido de  todos que n a  occasião liavia iniiito 
diiiheiro, a t e  ein ouro, qiie o tintia tropa niinierosa e 
disciplinada ; offerta rle gente  ; t inha arinns ; muitos officiaes e 
chefes prestigiosos; posiç8o estrategica adiniravel; apoio dos 
paulistas tradiccionalmente lenes e intrópidos, liberaes e be1lic:- 
sos ; havia tlido ernfim. Nada faltava. (2) 

Trosigaincs, porêm ! 
O Sr. Coiito Sobrinho diz i p g .  241 do seu eecripto : 
c Admitto por liypothese que, nesse ponto a verdade esteja 

c0111 o ex-commnndaiite de  Perinaiieiites. l ias ,  se assiin era, e 
se o general Couto de llagnlhneu l h e  déia, como diz, carta 
branca para agir  - c faca t ~ i d o  O que  achar bom, pois conJio na 
sua i~oizrn e capnciclnde» - porque 9. S. não organizou essa re- 
sistencia, etc. ? » 

A resisteiicia foi orgaiiizada, como disse, e,  si  não, como 
explica os dois topicos estampados no seu jornal em 1899, nos ar- 
tigos Pro T'eritate ? que vou citar ? 

Eil-os : « elle desarinoii a rcpistencia c reniincion livremente 
a o  roveruo » (Corninercio de Sno Pctulo, Noveinbro ou Dezem- 
bro de 1899). 

« E expontaiieamentc desarma a resistencia a te  entno firme 
e deliberada D (ld. ib. (?) ). 

Mas, para se r  condesceodrnte vou, por h?jpothese, e só 
por alguns rnomentos, siippôr que não tivesse o governo apoio 
sufficiente nas tropas. D e  quem entho tanto receavam cs 
republicanos 110s dias 15 e 16? Seriam visioilarios ? Porque 
motivo o d r .  Campos Sallrs transferiu a sua viagem para o Rio 
n a  madrugada de  1 6 ?  E como se explicam a s  respostas ener- 
gicas dadas pelo general  aos emissnrios d a  junta  goveinativa 
que foram convidnl-o a entregar o governo de que « resistiria 

1 Esfarrapado argumento dos comodistas e dos fracos. 
2 E se havia falta absoluta de meios, de quem a culpa ? Pois o snbio adnii- 

nistrador bem tempo teve e ;bvia~s. porque nAo se preparou :' Nunca 1c;uvarei capitão 
qoo diz-eu n.50 cuidei. 



com n forca que lhe era  Jiel, (1) a qualqiier tentativa feita contra 
a siia aiictoridade, a etc. etc. (Comntercio cle 860 Paulo,  10-12-99. 
P r o  Treritate ! 111 1. 

A proposito dos emmissarios da  junta provisoria, que na  
noite de 15 de  Novembro foram a Palacio convidar o presidente 
a entregar o governo áquella, (2) ha  ainda u m  ponto n contestar. 
s i .  Coiito Sobrinho diz que estes emissarios foram os srs. 
Campos Salles, Rangel Pestana, Martinho Prado Jiinior e Lopes 
Gliveira (Vid. R e ~ i s t a  cit .  pg. ?41), quando todos nós sabenlos 
que nenhum destes Sra. lá foi, e sim os dois illiistres clinicoa 
Drs. Luiz P. Barreto e Miranda Azevedo, nosso dignissimo 
consocio, cujo testemunho invoco. (V. carta appensa 11. 1.) 

A resposta dada ris de1icadr.s notificações desses dous emi- 
nentes chefes foi uma verdadeira capitiilação que eternamente 
será um triste corpo de  delicto para quem a proferiu. 

Não me animo a transcrevel-a! E' t,ão esmagadora! Acha-se 
no vol.  3." da  Revista do I ~ ~ s t i t u t o  Hist.  (.?e S. Paulo, p. 591. 

Para encerrar o sou coiitradictorio trabalho o sis. Couto So- 
brinho diz : a Proclamada a Ilepublica, coiati7auoz~, conio confcssn, 
n contnznndnr o corpo nilzcia nzziito tempo, >> - o que quer dizer 
que ndheriu, pois coizti~zuou qtc ,  Repz~blicn a prestar  servipos no 
posto que occupára Tza Monareitia». (Loc. cit. p g .  241 i n  Jine). 

Sobre o assumpto, 1150 é o coinpetente para emittir opi- 
niões; mas, em bcrn da verdfide, H preciso que se saiba que, 
ao apresentar-me ao governo provisorio, com os meus offiiiaes, 
e n a  vista delles, pedi-lhe a minha demissão de  commandante 
de corpo, I I ~ O  por descabidos melindres, que não se aninham em 
minha-alma, mas para deixar lhe  o campo livre para bem escolher 
os seus auxiliares, Nno fui  porém attendido, invocando-se o 
meu patriotismo e correcção; e tive qiie obedecer como militar 
acostumado a não crenr difficuldtides ao serviço publico. 

Des~aneço.me,  e com orgulho vos refeiirei que os republi- 
canos, antes e depois de  subireni ao poder, ine fizeram justiça, 
pedindo o meu concurso para a maiiiitenção da ordem e paz 
naquelles dias, conforme os officios do d r .  Campos Salles que 
tenho em meu poder e um dos yuaes jh foi publicado n a  Revista 
deste Instituto e a resposta ~ c r b a l  qiie ine foi dada pelo saudo- 
so dr. Rangel Pestana em Palacio, quando e u  solicitava a minha 
demissão. 

Sendo 03 factos do hoilteni como diz o Sr. Couto, como 
inverte  e finge ignorar t u d o ?  Beberá as  anuas do Rio Lethes? 

Agora fico sabendo dessas queixas que serodiamente fingem 
te r  os c~r~e l ig ionar ios ,  do Sr. Conto Sobrinho: a de nâo te rpren-  

1 Pela honra peço ao sr. Couto 6obrinho que nos declare ii que tvopa fiel se 
referia o seu illustre tio? E isto na hypothese de que o uelho general e alquebrado 
tivcsse proferido aquellas palavras. 

2 Porque o Presidente nio o3 preuden. conio diz o sr. Couro Fobrinho que era 
de seu dever 7 As commissões que iara se entender comsigo nada conseguiani; e as 
que iam intiinar ao General 7.. . 



dido sem ordem e estupidamente o s-. Campos Salles, e a d e  
não ter pedido demissão de serviço militar. 

Mas do que iria eu viver? da advocacia administrativa? 
Antes morrer ! 

Teria que ir pedir demissão do posto de Tenente que ganhei 
com a espada na mão, para contentar os incontentaveis? os con- 
vivas da monarchia? 

Entre outros proceres da Republica que se achavam pre- 
sentes na nccasião em que fui me aprentar ao governo cl,m a 
minha officialidade e pedir-lhe minha demissão, estava o dr.  
Miranda Azevedli nosso illustre cnnsocio, cujo testemanho nova- 
mente invoco (1) 

Não adheri portanto; cumpri o meu dever obedecendo. E 
que adherisse ! Quem é o Sr. Couto Sobrinho para inquerir da 
minha conducta quando os monarchistas sinceros e cobertos de 
honradas cãs, cheios de enthusiasmo até hoje me exaltam? 

Estava porPm reservado ao sr. Couto Sobrinho o ser bat- 
tido por suas proprias armas, ainda nos citados artigos Pro Ve- 
ritnte! se leem os seguintea trechos: 

« E nào era uma adhesão, era, ao contrario, um protesto 
solemne, mudo mas de certo, eloquente, aqiielle que fazia essa 
brilhante officic~alidade, quando incorporada se apresentava ao 
novo Governo, trazendo os uniformes despidos de sua,s insignias 
desataviados de seus ornatos regulamentares, tricteuiente muti- 
lados, e dcciarava-se prompta'a prestar o sei; concur:o para a 
maniitenç50 da ordem, até que lhe fossem indicados os seus sub- 
stitutos. 

(Commercio de S. Puulo, 14 ou 15 de Dezembro de 1899. 
Pro veritnte ! V )  

Não estsi ainda com verdade o Sr. Couto, quando, logo em 
seguida, diz : E tão firis se conservaram os seus officiaes e sol- 
dados ás instituições decahidns, que a 16  e 17 de Novembro 
quando s. S .  era ainda comnznndn?zte, seus siibordir:ados adheri- 
ram sem excepção alguma A Republica, arrancando pnblicametite 
das fardas e atirando com despreso ao pó das ruas os emble- 
mas da Monarchia.~ E' um falso testemunho e, proh pudor! ... 
elle proprio vai se retractar : Em o Commercfo de SFO I'aulo d e  
14 on 15 de Novembro de 1899, nos citados artigos Pro veritnte! 
V da serie, lê-se: 

« Foi urna scena inteiramente drainatica e commovente, 
narra uma testemunha contemporanea, aquella que em seguida 
se paszou na sala do estbdo maior do velho quartel do Carmo, 
quando, reunidos en; volta do sei1 comrnandante, após aquella 
noite angust,iosa que foi uma verdadeira e longa vigilia de ar- 
mas, profundamente silenciosa, derramando, alguns, lagrimas 
mal contidas, altamente emocionados, todos em um grupo, em 

1 ride cartas em appenio n. I .  



que se lia a consternação e a dor, os officiaes iam, vagarosa- 
mente. e como que a ciisto, com carinhoso cuidado, despren- 
dendo dos bonets e das faidas, que vestiam, as corôas, os botões 
e os bordados que traziam as insignias inperiaes. Nesse acto to- 
cante, que praticavam com religioso respeito, movidos todos quasi 
instinctivamente pelo pederoso impulso de um mesmo sentimento 
collectivo, como si ria alma e no coração de cada um e 5 t '  ivesem 
a alma e o coração de todos os outros, elles prestavam ás armas 
impollutas do Imperio uma sc,lemne e nobre homenagem, a der- 
radeira continencia militar de despedida. zelando porque os seus 
emblemas gloriosos não brilhassem mais ao sol daquelle dia em 
preito de submissão ao novo poder que as surprezas do acaso 
levaiitavam no paiz w 

Para terminar : 
(Quio d versa,- diz o sr. Couto Sobrini o,- entretanto, a 

attitude digna e nobre do presidente da provincia! Ao passo 
que o commandante de permanentes deixava de prender, como 
era do seu dever, dous revolucionarios que no dia 15 foram ao 
quartel pedir a sua adhesão - o general Couto de Magalhães 
respondia á junta revolucionaria que só lhe entregariz o gover- 
no depois de ordem do poder constitui do.^ (1) 

Este paragrapho contém muitos conceitos dignos de reparo. 
Com que direito e titulo ia  eu prender covardemente o dr 
Campos Salles e o cidadão Lopes de Oliveira, quando amigavel- 
mente foram me Frocilrar em minha casa e não me achando se 
dirigiram ao quartel ? (2) 

Como queria o sr Couto Sobrinho que eu prendesse aos 
dois eminentes chefes Campos Salles e Lopes de Oliveira que 
foram a minha procura si eu at6 os admireí comparando-os a 
Diomedes e Ulysses, diante de Ilion, quando se offereceram a 
Agamenon para irem ao campo troyano, arriscando a vida e a 
liberdade para buscar novas, cançados da resis encia tenaz do 
invencivel Heitor? 

E fiz essa comparaqão, porque, alimentado com o pão dos 
fortes, que é a leitura dos bons iivros, ha muitos annos a Illia- 
da  de Homero é a minha ioseparavel companheira, como eu  lêra 
em Pliitareho que ella o era de Alexandre Magno. 

Os movimentos e a audacia desses dois illustras paulistas 
chefes activos republicanos despertaram em meu espirito um 
triste parallelo com a conducta ambigua, passiva e fraca de 
certos chefes monarchistas! 

O Sr. Couto Sobrinho arvora-se impropriamente em meu 
censor; mas fique sabendo que eu obtive distincção na ca- 
deira de direito na Escola Militar, onde estudei, para bem ser- 

1 antes elle fala em poder legal;  agora poder constituido. Em que ficamos ? 
2 O sr. Conto Sobrinho lei infelicissimo em tocar nesse assnmpto. Não ha termo 

possivel de comparapáo entre a minha condncta e as minhas respostas naqniles dias, e 
a oondncta e as respostas do presidente e brigadeiro; eu nunca temi a verdade e a 
discnsaáo do6 mena aotos. e s ~ n  um ohscnro.. . 



vir  a iiilnha Patr ia  o que trnlio conseguido com honra e digiii- 
dacle, e,  1150 troco nessa sciencia os meus conliecimeiitos com os 
de  qualquer. 

Na  pratica da vida inilitnr deinoristiei qno essa distincção 
fôra bem merecida; apreseiitsrri provas a qiieiii quieer. 

E porque seu tio nso preiideu nos emissarios que n a  trist,e 
noite de  1 5  de Novembro forlzrn em cliKorentes tiirmns fazer-lhe? 
intimações no seu propiio palacio -- que digo e u ?  -, no seu 
lxoprio cluarto de dormir ? ! O si.  dr. Uueiio de Andrad;~ chegou 
a penetrar at6 15, arrogantemonte, lia iiiatlriigada de  16  de No- 
vembrn ! ! 

Concordo porem ccin o sr  Couto Sobr'illio quando diz que  
fôra bem diversa a rniiilia nttidnde da do general,  por isso que 
este descle na primeiins noticias ficou desorirntndo, affctgando os 
revoliicionarios, e julgou fnltar-llie de t r d 3  o ~ p o i o  de certos 
politi:os, do Kio e daqui, não lireciso declinar noiiies, cr.pituloii, 
de todo c-moreceu, c esquecido de tudo c do muito que  devia ;is 
iiistituiçGes e ao monarilia, coirieçou a desnrmar a resistencia, che- 
gando me-mo, o que 6 iircrivel e altamente condeninavel! a clinmar 
os revnlucionaiios para viiem a Palacio tomar conta do governo 
que devia defender atú a rilt!i~ia gotta de sangue!  Infelizes 
insíziições, a 2ite mãos foram parar ! Ao passo que e u  n5o tergiver- 
sei iiiii só momeiito ; .qnail:o mais diliicil se tornava a po>iç%o, 
tanto iilais firme resistencin oEerecia As con~ixis~ões que 110 dia 
1 6  f o r a ~ ~ i  se entender cominigo : e taiito é assim que, o governo 
provisoiio çó começoti a ter c s i  tencia effectiva em SBo Paulo, 
depois yun eu f ~ ~ i  preqtar-lhe as devidas I-iomeiingenq, conforme 
se depreheridc d ~ s  cit:~dos artigos Pt-o-Verit2te ! c officios do 
exm." Sr. clr. Cairilios Snlles . 

Tanto se  annullaram o presidente e chefe d e  policia de  São 
Paulo os rel)ubiicaiios jb os tratavain como yes ~ L I L Z Z Ê ~ L S ,  e O go- 
verno provisorio do Bio de Janeiro lia l~essôa do S r .  General 
Quinti:io Bocnyuva, por saber que o governo moil,zrcliico daqui 
estava ncepha!~  e que o poder era  representado pela iilirilia firme 
espada era cominigo que se entendia direetamente, pelo telegra- 
pho, sobre os assuinptos do dia ,  (1) 

No dia 15 e u  recebi o telegramina do Goveriio Provisorio e 
não obedeci a essa iiidirecta, sinão no dia 16, depris do aban- 
dono do presidente Couto de Blngallisies, que  sem receber tele- 
granima nem ordem, desde o citado dia 15. capitulara ! . .E se me  
vilipendia ! . . 

Para  finalisar : uma vez que O s i  COZI~O S o b r i n h ~  gosta d e  
similes vou estabelecer uin : 

Ao passo que em São Paulo ao meio dia  de 16 de Novembro 
de  1889, o representante imperial, e presidente da proviiicia dr. 

( I )  O Ueneral P~esiiiente que taiito dizia esperar resposta dos telegrnmiiias qne 
passara para o Rio, não teve resposta alguma e entregou o poder sem ordem ~iiperior 
nem legni-isto 6-foi deposto.. mann civica--sendo elle UIU militar-brigadeiro! 



brigadeiro J. V. Coiito de  Magalhâes, dapois de  apparelhada a 
resisteiicia pela competencia unida si lealdade contra o levante 
militar e revolnqão. rodeado de todos os podero=os elementos, de 
um corpo de tropas nnmeroso e forte que o apoiava, com os olhos 
vertendo pranto em publico, nbandoiia o poder sein expIlcnç%o 
plausicel a t é  hoje, sein o ininirno esforço, sem um protesto, sem 
um gesto siquer, sem'olhar para tras, sein se despedir de  ningiiem 
ilem do amigo leal e da  tropa fiel, c por isso era  atompanhado 
alegremente pelos revolucio~~arios :ith tórn do palacio com bou- 
quets e attestados em disciirsos, porem, interpretações iroiiicas, 
miirmiirações feiiiiaj menos lisongeiras, etc., iio Rio dc. Janeiro, o 
magùanimo monarcha, o virtuosr>, o justo, o sabio D. Pedro I1 
e sua honrada falililia eram coiidiizidos tr;steiliente, desamparados 
vagnroscs, para bordo, ein cmndiiigada lobrega d r  1 7  de Noveinbro, 
es:oltados, como se  fosem crimi~iosoc, llor alas de soldados de bny- 
uiietas caladas e assim eram expulisos <Ia pstria que tanto ama- 
ram e dignificaram, mas, subliiiies, em siia desgraça, olharam para 
trág e em tzrrn.1~ tocaiites se despediram dos fiei;, dos ingratos, 
e eram acoinpanhadoç peles sentidas e verdadeiras lagriinas de  
18.000.000 de  habitaiites, do que f6ra até ent8o o vasto e pode- 
roso Irnperio Sul-Americano! 

* * * 
Illnstres cctii~ocios! : 
l'ara qiie i r  a16m, para que prender por mais tempo a sua 

preciosa attenqão ! 
J h  assbs descorri sobre as cerdades do sr. Conto Scbrinho 

quando, suggest i~i iado.  im1)ellido pelo indiscipliiiado caracter e 
reconhecida iiicompetencia desafiveloii a inascara de Piem-ot 
com que se esliibe iio jornalisiilo criticando a tudo e B todos e 
querendo celebiisar-se, rc io  i i ~ e  dirigir ainnbilidades que de- 
volvo, em nome da  verdade historica qiie ningiiem atacou e que 
elle descoiiheceu e sacrificoii. 

Foi porem, coinpletnmente batido com siias proprias armas: 
queixe se da mtí causa, e ,  de si, 1)or ter  sido piilverisado. 

Para  coroaiiiento do capitel i11signifi:ante de minhas glorias, 
ainda que o pedestal esteja por ora innl seguro, no dizer do si.. 
Coiito Sobrinho, no seu citado libello, transcrevo a carta que 
immixieilte chefe monarchista ao qual mii;to deve venerar o sr. 
Coiito Sobrinho, ine dirigiu poucos dias depois do 15 e 16 de 
Kovembro . 

«Sao Paulo, 20 de Noveilibro do 3889. 
«Amigo Coronel Macedo. 

. . . e . . . . . . . . .  . . S . .  

«Representante do regiinem decahido não acho convenieil- 
te i r  ao seu quartel, por isso, e não o tendo ainda encontrado, 



deixei até agora de abraçar o patricio e amigo que nos mezes 
em que junto convivemos e principalmente nos ultimos e diffi- 
ceis dias ianto cresceu lia minha estima pelas bellas qualidades 
de caracter, de intelligencia e de compreheiisão do dever que 
teve occazião de revelar. 

«Abraço-o e transmito-lhe o applauso de quem no elo,' ,='IO cos- 
tuma ficar aqnem da verdade e só o faz na presença movido pelo 
enthusiasmo, que gera expansões mesmo nos mais reservados. 

«De seu yatricio, eternamente amigo, e obrigado». 

Como essa. e relativamente a esses dias possuo documentos 
qne bem alto proclamam os meus serviços, caso a minha consci- 
encia t:.anquilla e satisfeita não m'os revelasse, tendo minha 
conducta, como teve, por norte-o dever; por base-a honra; e, 
por egide-a verdade. 

Vitam inzpendere vero. Dixi. 

Alto da Moóca, 196, em São Paulo, 20 Agosto de 1906. 

APPENSO N- 1 

São Paulo, 24-8-1906 Cópia 

Exmo. Amigo Coronel 

Henrique A. de Araujo Macedo. 
Saudações cordeaes . 
Respondo á sua prezada carta, hontem recebida, limitando o 

mais possivel os quesitos formulados e deixando as considera- 
ções mais deserivolvidas que destino ao trabalho que tenho em 
mãos sobre assumpto identico. 

Desculpará o laconismo, devido principalmente ao meu es- 
tado precario de saúde, que me impede qualquer fadiga maior. 

Ao 1." quesito : - O dr. Luiz Barreto e eu fomos incumbidos 
de ir a Palacio saber do di. Couto de Magalhães, o que elle 
sabia officialmente e que attitude pretendia manter perante os 
repixblicanos. 

O motivo principal que determinou fossen~os escolhidos para 
ejsa missão, foi a cordealidade de relações pessoaes que mantinha- 
mos com o dr. Couto de Magalhães, para evitar qualquer ideia 
aggressiva . 



O dr. Couto de MagalhRes disse-nos que n io  recebera com- 
muxiicaçáo alguma do Rio at6 aquella hora (então 1 a 2 da tarde), 
e só sabia do facto pelo telegramrna que lhe fôra enviado do 
Banco Inglez. Extraohava esse silencio, tendo ja telegraphado 
urgentemente ao V,sconde do Ouro Preto. 

Aguardava esclareciment s e emquanto não os tivesse man- 
teria :L força aquartellada e esperava que da parte dos republicanos 
garantissemos a ordem e o respeito A propiiedade. Affirmamos que 
era esse o nosso intento e que F O  desejavamos que tudo se pas- 
sasse sem eonflietos lamentaveis. 

-Ao 2". quesito.-Sei que ao ayreseiitar-se com a officiaii- 
dade sob seti commando sollicitou sua demissão do que foi de- 
movido pela; consideraçõ*~ que os dr. R.  Pestana e Prudente de 
Moraes fizeram de q u ~  ~~recieavam do seus serviços naquelle 
momento para assegurar a ordem publica, e que como militar 
não tinha direito a furtar-so a este encargo. 

A' vista destas razòes conservou-se no commando com a 
confiança e applauso de todos os republicanos de responsabilidade. 
Tive em mãos a carta do dr. Rance1 Pestana a que o amigo allude 
e que tratava desses factos e que se extraviou do meu poder, 
mas que ainda talvez encontre 

-Auctoriso ao amigo a fazer desta e uso quejulgar conve- 
niente. 

Do seu 

Att". Patrcio Amo. A.dor Obrao 

(Assignado) Dn. A. C. DE MIRAXDA AZEVBIDO n 



(D. d 5.' n. 2) 

Que mostra a orígem da villa de San.tos 
e seu estado presente 

ANTES DE FALAR NA VILLA DE SANTOS, RE preciso dizer, 
que Comandando Pedro Alperes Cabral, a Esquadra que seguia 
para a India, obrigado dos temporais, e imcostando-se a Costa 
de Oeste, descobri0 terra, e dezembnrcando, lhe Chamou Porto 
Seguro, que fica entre as Cap.'*"a Bahia e Espirito Santo, 
e como avizou p." Lisboa deste de~cobrim.~", não tardou em vir 
I I ~ V R  Esquadra, Comandada por Martim Afonso de Souza, o 
qual correndo a Costa, a primeira terra q. povooii, sendo depois 
Doiiatario da mesma, foi a Villa de S. Vicente, aqual com a de 
Santos faz o mesmo Continente, ou mesma Ilha, por serem cer- 
cadas de mar, rios e enteadas. Dito Souza, Fundador da Villa 
de S. Vicente, e prim." Donatario da Cap.'" do niesno nome, 
hoje chamada de S. Paulo, dando todas as providencias q. pode, 
Seguio a Seu destino p." a India: na Sua auzencia concede0 t e  
o Governo, com o nome de Loco-Tenente, ao Cnp." Mor Anto- 
nio de Oliveira, sendo este quem reparti0 a Ilha de S. Viccnte 
pelos moradores daquelle tempo ; portanto. 

He a Villa de Santos, posterior a de S. Vicente, e tendo 
hum bem notavel porto, pelo bello e socegado nncoradouro, de 
que por todas as partes he  revestido e a nnica Praça da Cap.'" 
de S. Paulo esta na Latitude Austral de 23 gf." e 56 min." e 
na Longitude de 33 gr." e 39 min." A primeira Casiiiha que 
teve Santos, foi feita por Paschoal Fernandes, Genovez, e Do- 
mingos Pires, os quais alongando-se mais da Villa de S. Vicente, 
Cultivarão como Sossios, o terreno q. poderão, antes deterem 
carta de Sesmaria; hum destes vendeo c terreno que Ihe per- 
tencia, a Braz Cubas, e asim foi crescendo Santos, conservando- 
se com o nome de porto, como da Villa de S. Vicente, the q. 
depois lhe chamarão porto de Santos, erigindo Braz Ciibas, o 
primeiro Hospital, (com o nome de Santos) n Mizericordia, que 
teve o Brazil, confirmada na Villa de Almeirii~, a 2 de Abril 
de 1551, pelo Senhor Rey D. João 3.", dando-lha todos os 
Frevilegios, q .  seo Augusto Pay tinha dado ás &Iizericordins de 
Portugal. A dita povoação ou porto de Santos, foi sugeita 



nos primeiros annos, a Villa de S. Vicente, no Temporal e Es- 
piritiial, visto q. 5 Parochia da dita Villa estavão sugeitos na- 
qu-elle tempo, todos os Fieis desta C ~ P . ~ " ,  sendo os Santistas 
primeiro que todos, os que se livrarão da quella Jurisdição, por 
q. Braz Cubas, principiando a exercer o Cargo de Cap." Mor, 
em 8 de Junho de 1545, teve logo todo o Cuidado de dar Foro 
de Villa, ao p x t o  de Santos, em nome de Martim Afonso de 
Souzs, como seo Loco-Tenente, cuja solemnidade he  verosimel 
se concluio entre 14 de Agosto de 1546, e 3 de Janeiro de 
1547, por haver Escripturas de Venda nas ditzs datas, sendo 
a primeira lavrada como na Povoação de Santos, e a segunda 
como na Villa do porto de Santo?, de q. se segue foi Santos 
erecta em Villa, em qualquer dos dias entremedios. 

Ta1 he  a antiguidade da Villn de Santos, q. tem por seu 
Fundador a Braz Cuba., o qcal morreo em 1593, Seg." varios 
documentos sendo hum delles, o Epitafio da Campa, q. cobrio 
sua sepultura, na primr." Matriz de Santos, q. mudando depois 
de lugar, ainda hoje existe a mesma Campa, no Presbyterio da 
actual Matriz da mesma Villn. 

O berço da Villa, foi junta ao Outeiro de Santa Catharina; 
mas augmentando-se depois com o Commercio, mesmo do Conti- 
nente de Serra asima, estendeo-se p." Oeste com m." mao gosto, 
por ficar abafada com os montes q .  lhe impedem as viraçoens, 
tão precizas p." refrigerar o calor do Paíz, na estação mais 
ardente ; o que não sucederia, se povoacem a parte Oriental q. 
ficou dezerta (aendo nascimento da Villa) athe o tempo em q. 
nella se fizerão os quarteis dos soldados, perto da Matriz: de 
manr." q. sendo posto o primeiro Pelourinbo por Braz Cubas 
junto ao logar aonde hoje existe a Casa do Trem Real, (bem 
perto do dito Outeiro) cahiudo, levantou-se depois outro, q. he 
n actual, entre a Cadeia publici e o Convento doa Religiosos 
do Carmo, Calçados, no qual se vê gravado (por ignorancia) a 
Inscripção = D. Pedro. 1697 = Aqual deno tando a crecção do 
Pelourinho, sem mais explicação, cuidarão alguns, q .  a Villa 
de Santos, foi creada no Reinado daquelle Soberano. 

Deve de prez.'" tratar-be de Continuar a Villa, pelas gran- 
des e deznfogadas planicies, com q. a dotou a Natureza, the a 
Barra Grande, o q. de certo se hyrá eRectuando na prezente e 
feliz Epoca em q. serve de Ornamento a todo o Brazil, mPre-  
zença do m.'" Alto, Poderoso e Amabiliasimo Principe Regente 
Nosso Senhor. 

Tem a Villa de Santos huma só Freguezia, a qual com- 
preheiidendo todo o seo Districto, tem de extenção pela Costa 
da Marinha, 17 leguas mais ou menos, por calculo uziinl ou 
imaginario, visto q. por linha Ifathematica, haverá bastante 
diferença e de Latitude tem o Cjrtão Septentrional, q. está 
dezerto e só povoado p d a  estrada p.' a CidaSe de S. Paulo, com 
seis leguas mais ou menos de largura. 



Tem a Villa de Santos como Praça, hum Regimento d e  
Infanteria de Ilinha, o qual de prez.te se esta por ordem, pondo 
no Seu verdadeiro pé. Tem mais duas Comp."Ve Infanteria 
Auxiliar pertenc."""~ Regim.to, despergso pelas Villas da Ma- 
rinha desta Cap.'", q. vem a ser as  V.""e S. Sebastião, S. Vi- 
cente, Conceissão de Itanhaêê, Igixappe, e Xirerica. Tem mais 
duas Captas de Orden.o*s e hum Capitão Alfferes de Forasteiros, 

Tem sinco Fortalezas q. vem a ser a 1." e maior, a d a  
Barra Grande, a 2 "  a da praya do Goes, Contigua, e precedente 
a mesma, 3." a da Itapema, todas no Continente, e da parte d a  
Ilha de Santo Arnaro, tendo outra chamada a da Estacada, n c  
Continente da Ilha de Santos, a qual ficando defronte, e perto 
da dita Fortaleza maior da Barra Grande, pode bem, e m.ta 
melhor defender a entrada da Barra, e tão bem tem o Forte de 
N. Snr." do Monserrate no c~~ração  da V." junto aos Qiiarteis 
Militares, q. despara p." o ancoradouro da mesma. Não direi 
o ebtado destas citico Fortalezas, por q. isso pertence ao actual 
comarid." militar da Praça. Iutrarido-se pela Barra Grande, 
pasadas as pi..""ortalezas. precedidas de uma boa Enceada, 
ancoradouro p." rn.@' e grandes vazas, sobe-se por hurn rio 
morto, ficando da parte esquerda o Continente de Santos, e da 
direita, o da grande e maior Ilha de S.+" Amaro, Chamada em 
o u t r ~  tempo Capitania, aqual como a de Swutos, cercada tâo 
bem do mar, rim e enoeadas, faz Barra na Bertioga, aonde da 
parte de terra firme e direita, ha uma Fortaleza, e da parte da 
Ilha de Santo Amaro e esquerda, bum Forte bem princ~piado, 
havendo tão bem ahy, uma greride armação da pesca de baleias ; 
de maneira q. pela Barra grd." de Santos, então as grandes 
Vazas q. ancorão defronte da Villa, e pela da Bertioga, dam."" 
fr." g-rd.eV~~niacae;, pequenas, e Lanxas. Tem a Villa de Santos 
hum Intendente da Marinha, e hum Juiz de Fora, q. sendo 
Presidente da Camara, exerce os mais Empregos anexos á sua 
jurisd~ção. Tem hurn Mosteiro da Ordem de S. Bento, e dois 
Conventos huin de Carmelitas Calçados e outro de Franciscanos. 
Tão bein teve Convento dos extintos Jezuitas, cujo terreno está 
hoj: convertido em Alfandega, Eospital Militar, e cazas de 
rezidencias para qualquer Authoridade Constituida. 

Os Continentes das Ilhas de Santos, e S." Amaro, e adja- 
centes da Scrra a Sima produzem caf6, aguard." de cana, fari- 
nha de mandioca e o melhor arroz, mas de tudo pouco, por 
falta de braços, tendo a mesma aptidão p." produzirem, havendo 
industria e cultura todos or mais efeitos, como assucar, e &? 

Por tanto, seria bom haver maior cultura nesta Marinha, 
por q. as rnanufacturas perto da agua, poupão com a maior 
vantagem, o nimio trabalho das conduçõens do interior de qual- 
quer Paiz. 

O maior beneficio publico de q. precisa a V.", e Ilha de 
Santos, he ser esgotada das m.'"bguas, q. tem estagnadas em. 



todo o seo terreno, (incluindi) o da Villa de S. Vicente) prinei- 
palmente da parte do Sul, por meyo de huma vala Real, comu- 
nicada com diverssas Sargetas, pois asim ficaria dezembaraçado 
p." toda citltura, e the mesmo paa deliciozas Quintas, e Pomares; 
e tanto mais se cortacem as matas da parte da Barra ao Sul, 
quanto mais Sementeiras se podião fazer de arroz, talvez com 
menos trabalho e mais proveito, do q. tem os Povos, q. neste 
artigo se costuma empregar, na Carolina Meridional. 

No tempo em que esta Villa teve Donatarios, punhão estes 
n a  mesma, Capitaens Mores como aeos Loccs-Tenentes; (parece 
que o ultimo Donatario, foi o Ex."" Marquez de Caçcais) mas 
ficando a Villa depois na Coroa, acabarão-se aquelles CapitaeS 
Mores, e o primeiro q. houve, confirmado por S. A. R., he o 
prezente e actual abaixo assignado. Villa de Santos dois de 
Fevereiro de mil oitocentos enuve. 

O Capitão Mor, 

EstB conforme o original. 
,Domingos .Ferreira da SiIca . 



A Bandeira Nacional 

(BJotas de uma conferencia) (i; 

A BANDEIRA PORTUGUEZA 

A bandeira portugueza é constituida pelas armas dos cnstel- 
10s e quinas (qzcine qziinqz~e-os cinco esciidetes aziies), sobre- 
postas a um rectangulo, bipartido em duas metades-uma branca 
e outra azul. (E' o pavilhão commercial; o real tem um re- 
ctangulo inteiramente vermelho). As armas, desde 1484-1485 
(V. Garcia de Rezende e Ruy Pina), são um escudo branco so- 
breposto a uin vermelho e rodeado de sete castellos. No escude 
branco (este do seculo XI) estão os cinco escudetes azues, dispostos 
em fórma de cruz (e não como vêm no opusculo de E. Prado). 
Em cada um dos escudetes estão as cinco arruelas ou besantes, 
118 fórma descriptn pelas estrophes de Camões. Leia-se o ter- 
ceiro volume dos Optisculos de HERCULANO, leiam-se as Chro- 
nicas de GARCIA DE REZENDE e de Rúu FIXA, leiam-s,e os 
commentarios de GARCEZ aos Lzcsiadas (em 1731) e se verá como 
as cores nacionaes de Portugal sempre foram o azul e o branco. 
Não ficaram taes depois de um decreto de 1830, como pretende 
o opusculo de E. Prado. 

O vermelho do escudo maior é côr do Algarve, com seus 
aureos castellos. Foi Affonso 111 que sobre esse escudo col!ocou 
o de Portugal, dispondo em torno os castellos, que foram succes- 
sivamente reduzidos a oito e sete por Affonso IV e d. João 11. 
Este tomou por divisa-Pola Lei e pola Grei. Esse motto li- 
ga-se perfeitamente ao nosso-Ordem e Progresso, c os castellos 
de: ouro, por siia vez, têm sua cor em nosrio losango. 

( 1 )  Pare completar o estudo da qdestfio discutida na monogrnphia do nosso con- 
8ocia dr. Xrico G6es, publicamos -data zenia- este trlrb~JIio. 



Sáo taiitas as folhas, os enganos do falheto de E. Prado 
que confirmam quanto eu dissc a um seu intimo: a publicação 
desse livrinho foi um máu serviço que prestaram á sua memoila. 

Elle talvez n&o quizesse publical-o, e o conservava iiiedito 
havia jL uns 12 annos, quando a morte o surprehenden, no 
melhor de seus a fan~ .  

A BANDEIRA IMPERIAL E A REPUBLICANA 

O auriverdc pendão brazileiro é hoje, em conjuncto, o mesmo 
que foi decretado a .18 de Setembro de 1822. A Repnblica fez 
nelle menos transformação do que as decretadas pelo Imperio 
na bandeira portugueza. Nas duas mudanças, entretanto, houve 
sempre a salutar preoccupação de manter a continuidade, as 
tradições commiins dos dois povos. O Imperio caracterizoii o 
novo estado no actual rectsngulo e losango, sobrepondo a este 
as armas imperiaes, em logar das portuguezas. Era ainda uin 
escudo, como o das armas que d .  João dera ao Brnzil-reino a 
13 de Maio de 1816. Mas o campo era verde, em vez de azul. 
Sobre esse escudo estava ainda a mesma esphera armillar de 
ouro, que se firmava no escudo azul do Brazil-reino e que em 
1484 d .  João I1 déra por divisa a d. Manuel. J á  em 1665 
Estacio de Sb tinha dado por armas ao Rio de Janeiro esza 
mesma esphera, com tres settas, duas em aspa e uma em pala 
(conforme as manteve o Codigo de Posturas do Districto Fe- 
deral). 

Circiimdava a esphera uma orla azul com estrellas brancas, 
que foram 19 ate 1853 e 20, depois que o Taraná foi elevado 
a provincia. A corôa imperial, que sobrepujava o escudo e os 
ramos de café e tabpco que o ladeavam, unidos pelo tope ou laço 
da nação-acabavam de compôr a bella baudeira da patria de 
nossosavós, que nol-a deram com as grandezas que anova ban- 
deira deve abrigar, sstimiilando-nos a accrescental-as msii e 
mais. 

Para isso foi conservado na bandeira nova o aspecto funda- 
meutal da antiga-o rectangiilo verde e o losango amarello. 
O novo estadio de evolução, que a bandeira vinha symbolizar, 
apenas exigiu, como na anterior, que as armas fossem snbsti- 
tuidas . Foi bem facil a transformação : a esphera do d. Manuel, 
com suas armillas achatadas, projectava-se no escudo verde e 
ia confundir-se no mesmo plano com a faixa estellar que lhe 
azulejava o contorno. Bastava que essa orla azul, estellnr se 
estendesse por sobre o circulo, onde a esphera se projectava e 
logo um globo celeste, um céu real, com as mesmas estrellas se 
poderia formar, segundo as normas do novo regimen. Foi o 
que se fez, apenas supprimindo inteiramente a corôa e os ramos, 



que José Bonifacio ahi collocára para, «em sua propria c ô r ~ ,  
representar a riqueza agricola do paiz. Ora, a côr verde e a 
amarella ahi eatào para bem caracterizar a indiistria viva e 
mortz-as viventes plantas, as louras espigas e as madeiras, os 
artefiictos, as manufacturas, as regiões auriferas. 

A faixa azul na esphera celeste, resurgiii translucida e ahi 
eitá ~rojectiida num espelho horizontal, onde lembra nosso gi- 
gantesco Amazoiias, «o Equador visiveln As estrellas todas, 
ai~~meiitadas apenas da peqiirnina sigma do Oitante (para lem- 
brar a situação da capital republicana e seu districto),-foram a 

dispostas conforme as conetellnções que estavam no c&, a tes- 
temniihar a proclamação do novo regimen. A Cruz de Christo, 
sempre venerarida, ainda mais se elevou nas celsitudes da nova 
esphera e o ligwurn uitce da terra transformou-se em um em- 
blema celeste,-no eterno cruzeiro, que symboliza nossos climas, 
com a fixidez das coisas imperectveis. 

E ahi, no ceruleo páramo, nos está fixando: 
1.") A situação geographica da capital brazileira e o céu 

de nossa patria; 
2.")  O nome primitivo da terra Santa Cruz (foi visto e 

desenhado pelas descobridores); (1) 
3 .  O) A hora da proclamaçâo da Republica ; 
4.") A separação da Egreja, que podia conceder uma in- 

violbilidade e uma hereditariedade, para sempre abolidas do 
novo regimen (agora de diveito, como de facto estiveram abo- 
lidas no  i-egimen antigo) ; 

5. O) A lembrança da Crnz de Aviz, subatituida por d. 
João 11, e da Cruz d d h r i s t o ,  que fluctuava nos galeões das 
earnvelles que descobriram nosse terra . . . 

Em um tratado sobm a bandeira, mais coisas esse cruzeiro 
mirifico nos poderia lembrar. Mas p r a  refutação de nossos 
desviados, embora distinctos contradictore~, ba tam essas notas. 

ERRO NA PROJECÇAO DA ESPHERA CELESTE 

A mais grave accusação que se faz á bandeira republicana 
é dizer-se que o céu ahi prajectado P mni bello, mui significa- 
tivo, mas está errado. E está errado porque uma especial pro- 
jecção estereographica do céu dá uma figura iiiversa da que se 
gravou na bandeira. 

Ora, essa proj~cção estereograpliica sobie e horizonte só 
dará tal imagem para quem estiver em nosso nadir e de lá 

(1) E' facil ver na carta que o ~tmnomo bachsrel on mestre Joáo dirigiu da Ba- 
hia a d. Manuel, a 1 . 0  de Maio de 1500 (8lguhs documentos da  Torre do Tombo; re- 
vism do Instituto Historico ; H i d t w ~  de Varnhagem, 1: edição , etc. etc.) 



possa através da terra, contem~lar o nosso hemispherio celeste, 
a 15 de Novembro. Assim, tal figura seria exacta e commoda 
para nossos antipodas, quando olhassem para  baizo, para 12osso 
lado. I'ara nós, a imagein commoda e exacta, é a que repre- 
senta o céu reflectido num espelho, corno na snperficie horizon- 
tal de um lago. Nós ahi olhaiiios corriinodamri~te para baixo e 
contemplamos o céu de nossa bandeira, coino ricls dias de ecli- 
pse se vê o só1 numa vasilha cheia de apua. O que no céu, 
estava antes á direita, quando o contemplavainos de frente, no 
espelho aquoso es t i  naturalmente á eJquerda, quando para este 
nos voltarnos. Mas si, olhando o espelho, imaginarmos o es- 
pectaciilo, que ahi se reflecte, tudo está em seus jogares; é uma 
que-tão de relatividade; o que no céu está á esquerda, a gente 
na figura vê á esquerda, etc. 

Essa imagem tem o merito de forcar o espectador a usar 
melhor, mais relativamente de sua razgo. Força-o a ser con- 
sc ente, a melhor orientar-se Assim não acontecerá mais o 
que vi no antigo Bctalhãn de Volurztarios Yaulisiau, em 1893: 
muita gente não sabia voltar-se depressa pala a direita e para 
a esquerda. . . 

No caso da projecção estereographica, na superficie ho- 
rizontal de um lago, só quem estivesse no fundo e no centro 
teria ahi a imagem proposta no opusculo do dr. E .  Prado 
E então a bandeira ficaria exacta Tara os habitantes das aguas, 
para os peixes, oii para os amphibios. Ora, nossa bandeira não 
foi feita para os peixes nem para nossos antipodas.. . 

OUTROS ERROS ASTKONOMICOS 

Fôra longo refutar outros pretendidos erros astronomicoe, 
de que está inçada a bandeira, no d i ~ e r  do opusculo citado. 
Para confutar a mór parte, basta dizer que se baseiam na pre- 
tanção de ser a esphera projcctada na bandeira uma carta ce- 
leste, com precisão maior do que a permittida em cartas da- 
quelle tamanho, ou naquella infinita escala (1). Ahi só ha, só 
póde haver posições relativas, disposições graphicas de desenho. 
E é isso mesmo o que diz o decreto de 19 de Novembro de 

- 1889, no mesmo trecho citado pelo critico : as estrellas estão 
adispostas na sua situação itst~onomiea, quanto á distancia e ho 
tamanho relativos». . . 

A faixa planetaria não é a ecliptica: é o zodiaco e sua 
largura se estende por uns 18 a 20 gráus. A ecliptica, se ahi 
estivesse representada, devia ser a linha intermedia, que não 
póde ser tragada, a riscar a legenda. 

(2). Infinita escala, como carta topographioa, e inmensa, como carta celeste com 
distancias angnlares. 



Só por isso, as estrellae, que estão situadas nas proximida- 
des da ecliptica, podiam passar para cima ou para baixo da zona, 
conforme as convcniencias estheticas do deseilho. 

Essa liberdade nos permittiu ter na bandeira a estrella Ipica 
(a alpha Virgines) acinia da faixa, e assignalar visivelmente que 
temos a0 Norte O Estado do Parii, como abaixo a estrella Pro- 
cyon, de uma constellação bcreal (Caliis me no^), póde symbolizar 
o Amnzonas. Assim se afasta mais uma censura do folheto de 
E. Prado. 

Outra critica especial refere-se A estrella siyma do Oitanta 
--a nossa polar- que na bandeira representa a latitude do Rio, 
(**) A maneira porque no folheto se confundem circulos de 
latitudes, parnllelos celestes, etc., mostra que seu aiictor desconhecia 
que a altura do polo em iirn logar significa rigorosaments a 
Iatilude desse logar. Com essa elementar noçao de astronomia, 
e sabendo-se que a sigma do Oitante está a 45' de nosso polo, 
íica -se habilitado a ver na projecção hoiizontal decsa estrella a 
latitude e mesmo a longitude do Rio de Janeiro, cujo c h ,  enL 
dada hora, está figurado na bandeira.. . 

Se a questão fosse de astronomia, mais tinha eu  que respi- 
gar no folheto, especialmente a questão de nlphn e bétn do 
Ceatnuro ou a questão das estrellas circiimpolares. A primeira 
questão é mais de esthe:ica. Desta tratarei na ultima nota. 

Tenho certo constrangimento em alongar estas notas. d 
estima que nos iiltimos teinpos da vida de Ednardo Prado co- 
meçava a cimentar-se entre li&,-pelo amor ás coisas patrias, 
-nie leva a deplorar que estes reparos tenham que ser oppos- 
tos a seu opusculo posthumo. Parece qus elle proprio não 
queria publicar tal folheto, que desde 1890 estava inteiramente 
acabado. Os erros historicos não se coadunam ahi coin o cs- 
pirito de investigação esmerada, que a morte apagou, exactainente 
quando ia ser mais fecundo. 

Assim as notas seguiiitesassun~irào um aspecto mais generico 
e, como sempre, inteiramente impessoal. Nellas completarei o 
resumo que o Commercio de 5'. Paulo teve a gentileza de pu- 
blicar, e celebrarei hoje o 17." anniversario da nossa estellifera 
ou estellante bandeira. 

Preciso esçlatecer inellior esta parte essencial de nossa ban- 
deira e afastar geralmente certas objecções. Esta nota poderá 
tambem esclarecer as duvidas, que os gl.)bos celestes, despertam 
ás vezes, mesmo aos homens de lettras. N5o 6 só a bandeira 
que soffre objecções desories~taclas ou com ponto de virta errado. 



Tambem um globo celeste, numa livraria daqui, foi comple- 
tamente mnlsinado de erroneo e o livreiro teve de soccorrer-se 
de minha defesa. 

Tudo se resolvia no máu, no errado ponto de mira do censor. 
Desde Aratus, o celebre poéta astronomo, que Cicero tra- 

duziu, se agitou a questão de olhar-se o ideal conjuncto da 
eaphera pelo exterior connexo ou pela concavidade interior. 
Hipparco, ao commentar o livro de Aratus, alvitia que o 3egun- 
do B mais commodo. Mas os globos modernos são geralmente 
feitos para se vêr pela cocvexidade exterior, e d8o o espectaculo 
do céu como se acha em nossa bandeira. Mas nesse caso não 
se exige que o espectador e s t ~ j a  no inf i~i to .  Trata-se de 
direcções visuaes que, embora venham do illimitado, do infi/aito 
podem ser n:alhadas em qualquer ponto de seu percurso. I'ara 
intercepta1-as, nem 6 neceseario sirb:r até ao mundo da Lua. 
Bastar& ficar no contorno de ncssa atrnosphem e ahi se deseiihará 
o espectaculo que nos dão os globos celestes. As espheras todas 
sendo semelhantes, nossos globos didacticos em perspectiva c 
em minuatura, são cartas celestes que espelham a esphera do 
infinito ou qualquer outra com o mesmo centro e com raio 
limitado. Assim, bastará coiitentar-se com uma espliera cujo 
raio attinja a cercadura da massa fluida que nos envolve O 
benemerito S9ntoa Dumont esta mais e mais facilitando a reaii- 
dade de tal ascensão.. . 

O céu da bandeira, ao contrario do que se affirmou, está 
dentro das vantagens da projecção estereographica e mantem 
todas as distancias angulares. E projecçáo vista sobre e não 
sob o horizonte : cifra-se nisto s6 a especialidade sua, conforine 
já expliquei. 

Convem aqui dissipar a objecção dos que notam que os 
polos da bandeira estão invertidos. Achem que o polo si11 devia 
estar para cima e o polo norte para baixo. Ora, na projecção 
da bandeira o polo norte não pode entrar em logar nenhum, 
porqzte nóo existe. Estit s( b o horizonte, a uma distancia egual 
á latitude do Rio de Janeiro. Si o quizessemos projectar ea- 
tereographicamente, aonde iria clle cahir ? Os que sabem um 
pouco estas coisas, vêm que ficaria fora da Terra, no pronloga- 
mento da meridiana, onde se encontrasse com o raio visual que 
vinha do nadir, passando pelo dito polo.. . . 

e Eis aqui uma primeira amostra dos transviados rigoristas, 
que não querem acceitar os factos consummadús e renegam as 
relatividades da esthetica. Vê-se que em qualquer caso fôra 
impossivel traçar artisticamente o céu de 15 de novembro, sem 
modificar os rigores das cartas celestes. Aliás, quem conhece, 
estas sabe que não lia ahi  nenhum rigor constante. Kas car- 
tas de Dien, antes da revisão de Flammarion, faltava a nosssn 
Canopus; e a alphn do Centaiiro, que desejam por na bandeira, 
estava 15 gráus afastada de sua posição real. Todos os annos 



o ynadriculado de circiilos, que rias cartas assignalam os astros, 
perpassa sobre todas, de Este  para Oeste, e ihes altera as co- 
ordeiiadas) em ascensão recta, o erro passa de 3 minutos ho-  
rarios e em declinsção atting; a uns 20 segundos de  arco). 

Esta  modificação é devida ao movimento de preshão dos 
equinocios. Esse movimento em urnrr duzia de milleniiios) não 
são necessarios milhões de annou), faz que muitas constellações 
do sul passem para o norte e vice-versa. 

Desse modo se  explicará o caso da estrella LSpica acima da  
faixa (faxcndo-a subir ria direcçâo de seu inaximr~ ciiculo) 

Spica foi escolhida por estar ligada á descoberta d ; ~  preces- 
são por Hipparco e é a mais importante das que nesse calculo 
entraram, pois, ::elle serviu dekde Timocaris a té  I'tolomeu. Ke- 
gulus de Leo só serviu depois com Ptolomeii quando com Spica 
ji Hipparco fizera essencialmente a descoberta. Alcm disso, de- 
vido mesmo B precessão, annualmenta o Sol approxima-se d a  
Spicn, ao inaugurar nossa caracteristica primavera, e ao encami- 
nhar-se para Scorpius, onde vai  presidir ao 15 de  Novembro. 
E is  ahi  um motivo. mais para a eecolha de  Scorpius : é ao entrar  
nessa constellaç%o que o Sol illuuii~ia o nosso 15 de Novembro. 
Por sua vez o Triangulo austral  não podia ser esquecido, j A  por 
sua configuração regularissima, já Forque o astronomo, o mestre 
João a assignalou especialmente-na carta de 1 de  Maio de 
1500. E finalmente o Centauro, mesmo com suas bellissimas es- 
trellae, não podia ser aggravado : S.") porque não havia logar 
para duas estrellas de tanto brilho como sua nlpha e sua bétn, 
sem offuscar o ititangivel. o sagrado Cruzeiro; 2.0) .porque este 
representa o Centa?~ro.  de  que fez parte  desde n mais al ta  anti- 
guidade a té  o seculo XVII. (Vide asinvestigaçõês do eminente 
Delambre). 

E a 11roposit.o do indefectivel Cruzeiro mais duas observa- 
ções. S i  prevalecesse a inversão do polo, o Ci-uzeiro ficaria 
tambem invertido, se fosse uma constellação circumpolar, no me- 
ridiano inferior, facto que não seobserva inteiramente, em região 
alguma do Brasil. O Cruzeiro, para representar a Cruz de  
Christo, tem um antecedente n o  tempo do Imperio. Então a 
bandeira da marinha era  u m  quadrado azul  com uma cruz for- 
mada de estrellas BRANCAS. (A bandeira imperial ou real e r a  
toda verde e t inha no centro uma aurea coroa imperial) 

Não é preciso justificar a presença na  bandeira das tres 
maximas estrellas, que ladeiam o Cruzeiro, á esquerda (ou á d i -  
reita, para quem as observa directamente no céu). Ser-me-ia 
facil, com pouca erudição, descrever os meritos dos tres astros 
que lembram intimamente a civiliza@o egypcia,-alma Mater d a  
civilização humana. Sirizts ou Sothis, a rubra Canicula de  
HORACIO, a Estifera, liga-se a Procyon, que a precedia nas plagas 
niloticas, e a Canopus, o piloto de Osiris. S i r ius  6 a alpha d e  
Canis major, que se l iga á fabula do caçador Orion. 



Julgo pnr isso dispensavel mostrar porque Orion não foi 
escolhido. E' uma constellar,ão bipartida pelo equador celeste, 
e embora, objectivamente, a mais bella das constellações, não 
póde superar os fóros du Cruzeiro, da Croce maraviglic sa a man- 
dorla dos floreiitiilos Cor~a-[i e Vespucci, as «quatro stelle» ou a 
sestrella nova» de  Dante 'e  Camões (Purgatorio I ; Lusiadas e 
Elegias TU). 

VI 

AINDA O C ~ U  DA BANDEIRA 

Para um opuscnlo, que sobre nossa bandeira devo publicar, 
estou reservando as simples e especiaes notas de  erudicqão. Já 
deixei de apurar bi as  armas do Rio  sã^ a esphera e sr t tas  de 
Estacio de  Sá ou sómente as settas. Não citei versos de  CA- 
M ~ E S ,  de GARRETT, etc., que muito vinhdm ao caso..  Mas dois 
pontos ha  que eu desejo esclarecer antes de mrstrar o tempo 
mais favnravel para observar o céii gravado em nossa bandeira. 

Já assentei que o Cri-zeiro foi visto pelos de~cobridores e 
desenhado por um astronomo, Mestre João, encarregado por d. 
hfarioel de estudar as estrellas de nosso polo. Quando, porém, 
essa constellaqão se destacou do Centauro e ficou sendoo l'hrono 
de Cesar ou Crua do Sitl? E.  Prado diz que foi em 1612 no 
Atlas de Brayer. Deve ser B a y ~ r  e o Atlas deve Fer sua Ura- 
nometria, gubl cada em 1603. Mas nesse Atlas ainda o Cruzeiro 
está sobre as  patas do Centauro e suas quatro estrellas cars- 
cteristicas vêm ennumrradas com as desta constellação (têm os 
nomes epsilón, zeta, n y  e x i ) ,  embora no ver-o Bayer a chame 
Mo-ernis (?) Crux  (FLAMXARION, Les Etoiles). Só em 1679 
Agostinho Royer formou com as estrellas do Cruzeiro um novo 
grupo estellar, que denominou Cruz do Sz~t ou Throno de Ce.*ar. 

Não é especialmerite esta correcção que me interessa neste 
ponto. Qupro deixar ncttado que o Atlas, a Urnnometria de  1603, 
foi publ~cado por Bayer com as figuras ás avessas, isto é, a s  chapas 
eram direitas ccmo o céu e davam na  impressão aspectos inver- 
tidos. E' exactamente o caso do céu de nossa bandeira. Tome- 
se  uma chapa, um cliché egilal ao modelo proposto por E. Prado 
e corn elle terernos a impiessgo do globo de nossa bandeira, 
antes de se inscrever a lrgerida da faixa. Assini, poderemos tirar 
desta critica um proveito: coriicir u m  poiico o desenho do an- 
nexo ao decreto de 19 de novembro (conforme adearite mostra- 
r e i  em r e l a ~ ã o  ao S'jicn). 

Temos, pois, num caso historico, mais uma jilstiíicativa es- 
pecial para a ban4eii.a. E com o julgamento de um mnthema- 
tico, no Diccionario d e  bforitferrier. Ahi di7ia Barginet que co 
defeito não era  essencial», mesmo tratando-se de cartas celestes. 



Disse em minha conferencia que o Cruzeiro passa uo me- 
ridiano, a 15 de Novembro, antes das 10 huras. Só tenho 
deterininaç&o especial para a estrella nlpha, a estrella de Maga- 
llt5es. Essa passa no meridiano ás 8 h. 45 m .  : uma hora depois, 
approxiinadamente, passa a Spica. No modelo arinexo ao decreto, 
essa estrella não foi collocada muito exactamente pelo dese- 
nhista, embora guarde a posiqão relativa, Póde ficar mais á 
esquerda, mais proxima do meridiano, isto 6 ,  da linha que passa 
por nlphn e ganzma do Cruzeiro. Deve guardar o intervallo 
horario de 15 graus em angiilo, ou uma liora entre o meridiano 
e seti circulo maximo. Assim, poderá marcar melhor a longitude 
do Rio, e se poderá aproveitar o trabalho de projecção de 
Eduardo Prado. Isto em nada modifica o aspecto fuiidamental 
da bandeira, que os fabricantes alteram á moda da ignorancia 
mais desalumiada. A projecçno que E. Prado apresenta está com 
approximação do um quarto de ininiito horario e está bem feita. 
Não fosse o espirito de partido, e essa necessidade de fazer 
approximaqão, mesmo no technico, no rigoroso, no critico, faria 
que se julgasse com acerto nossa beliiseima bandeira. 

Assim a estrella, ciija collocaç8o provocou as mais vivas 
criticas, apenas subirá em s e u  circulo hornrio, para evitar a 
faixa, onde ficaria invisivel quasi. Essa deslocaçiio esta na ordem 
das coisas celestes. A ecliptica varia secularmente de obliqiii- 
dade (48 segiindos d e  arco) e periodicarilente tem ainda uma 
mutação. Além disso, a preces~ão dos equinoxios, fal-ri variar 
constnnteinente de posição com a esphera celeste, e dahi vem 
poderem passar muitos astros para o Norte ou para o Sul. 

Temos, finalmente, que a longitude do Rio 6 marcada por 
duas estrellas primarias, as nlplins das duas mais nobres, mais 
alevantadas constellações symbolicas. Uma figura a placida, 
equanime Astréa, filha da luz e da Justiça (Thentis), o symbolo 
das searas, a terna Virgem de cavalleiros crentes. Outra lembra 
a terra de Santa Cruz, lembra uma veneranda Religião, que 
presidiu a muitos seculos da lenta preparação humana, e a todos 
nós, crentes ou incredulos, trouxe a presente civilização, que 
todos por egual fruimos. 

Deixemos, pois, uma critica destruidora e van, que visa a 
um rigor dispeiisavel até em cartas celestes. Façamos sim- 
plesmente uma esthetica, uma approximada pintura do céu, 
ieflectido em um espelho horizontal. Sobre tudo tratemos de 
observa1 esse refulgente cku, de que tantissimos frtlam e que 
pouqiiissimos conhecem. 

O c8u da bandeira, n 15 de Novembro, torna-se inteira- 
mente visivel entre 6 e 7 horas da manhan e começa a desap- 
parecer, qunnto a Sirius, entre 9 e 10 horas. Cnnopzts fica 



visivel até ás 11 horas, e o Cruzeiro só desapparece no findar 
do merroravel dia. Assiste, pois, ao dssenrolar completo de suas 
princi~aes scenas, de suas emoções mnis vivas. 

Esse mesmo espectaculo póde ser visto aiinualmerite em 
Abril, Maio e Junho, na primeira metade da noite. 

No mez de Abril, deve-se observm no ultimo terço da 
noite, entre 10 e 12 huras. Em Maio e Junho, de 6 ás 10 Iioras, 
Deve-se observar cada vez mais cedo, de meia noite as 6 horas 
da tarde, á niedida que se avança dò Abril R Junho. O 
fspectaculo do céu começa todos os dias cerca de 4 minutos 
mais cedo ou meia hora mais cedo cada semana e 2 horas cada 
mez. Isto é devido ao movimento apparente do Sol na ecliptica, 
de Occidente para Orient*. Em verdade é o Sol que se põe 
mais tarde e nRo é o espectaculo do céu que vem mais cedo. 

Este vem sempre á mesma hora e vae sempre encontrando 
o Sol uns 4 minutos mais visivel, donde suppor-se que C mais 
cedo, porque o tem1 o é medido r elo movimento dinimo do Sol. 

Ahi estii mais uma dificuldade, ma3 um caso de relativismo, 
que precisam resolver no céu real os que iio céu da bandeira 
não o admitem e repugnam. Tudo está em nossos habitos. Si 
contas:emos as Iioras por uma estrella fixa, teriamos um tempo 
fixo, mas com muitos e muitos inconvenientes praticos, estlieti- 
cos etc. (não ter horas certas de claridade, da noite etc.) S i  
vissemos o espectaculo celeste na concavidade espherica sónlente, 
terinmos uma só imagem, mas com muitos inconvenientes theori- 
cos, estheticos e mesmo praticos (falta de orientação, abstracção 
deficiente etc.) 

Como nós não caminhnmos para am escuro analphabetismo, 
nem visamos a uma aperaltnda ou fofa literatice, esperemos que 
em nossas escolas se appreilda a melhor ohservar o céu&m um 
espelho e a ccmntar melhor o tempo, para não o gastar em criti- 
cas de palhas alhas. Por esta razão, concluirei com a proxima 
nota. 

A S  21 ESTRELLAS, A LEGEITDrZ, A IIERALDICA E A BSTHETICA 

Kão hn mais duvidas sobre a legitimidade e acerto da feliz 
combinação que nossa bandeira apresenta coin 21 estrellas de 
nossa estellante abobada. E' a unica bandeira que em seu :tspecto 
symboliza integralmente a Patria e imperecedoramente nssignala 
o dia em que ella iniciou um iiovo estadio civico. 

Emquanto o mundo for mundo, o aspecto da bandeira lem- 
brari  os fundamentos celestes e terrestres de nossa querida Patria. 
Nenhum 15 de povembro passar5 sem que o céu ahi paire sobre 
nGs, como sacro testemunlio, a rever nossos progressos, com n 
placidez serena de uma regularidade exemplar. Nelle temos o 



ideal modelo porque devemos mnis e mais pautar a regulari7ação 
de nossoe actos privados ou civicos, de  nossas funcções collrcti- 
vas, de nossas relações univeraaes. . . 

A quem n a  bandeira repucne ver urn e ~ p e l h a d o  céu, volte a 
ao revez e terá o esrectaculo directo que lhe figule o firma- 
mento astial. Nada impede que nossa bandeira seja transparente 
ou rno.tre duas vi-tas, como habitualmente acontece com as que 
se fazrm de estofo commum. Mesmo com a adopção do aspecto 
directo, linda evitaria que  o reverso da bandeira apresentasse o 
espectaculo invertido. Prova-se agóra, mais urna vrz. quanto são 
vans e f:icciosas as objecções que o aspecto da bandeira teni 
d e s ~ e r t a d o  

Satibfazer gostos individuaee na disposiçso das 21 e s t i ~ l l a s ,  
fora tarefa insana e impossivel. Só as  8 estrellas de Scorpius 
admittem 43.3:'O permuta:ões ou ordens differentes. Si, por exem- 
plo, me con~ultassem a respeito, e u  as reduziria a sete, e, e111 
logar da oitava, poria Regulus de  Leo, a fazer u m  pouco de 
symetria com Spjca, acima da  faixa, i esquerda. Regz~lus (o rei 
joven) ficaria sobre a Ordem, assignalando-a symbnlicamente, 
assim com Xpica, de  outro lado, aesignala o Progresso, como 
synibnlo das searas, da rnaturaptio, do dese?acolvirnrnto agricola. . . 

Mas tudo isto se  reduz a simples nielhoria de uma 
liha da forma. E que vale an te  a significação do fnndo, ante  a 
coiistancin do symbolo ? 

Eiisiiiemol-o, poiq, com suas 21 estrellas, que symbolisam 
os 20 Estados corn o Districto Federal,  como as 20 estrrllas da 
orla azul n a  bandeira imperial syniholizavam as 20 antiga, pro. 
vincins. I-Ia porhm, reães vantagens no symbolo novo, rio Eym- 
bolo repilblicano. 

O que socialmente se quer  ah i  representar é o phenomeno 
da  independe~lcia e do concuvso, onde entram unidadeb que exis- 
tem á parte, mas concorein para um fim comiini. E' o que 110s 
define uni admiravel principio de Aristotrles - n sepa~ngão  doe 
esjhrgos e s u a  converge~zcic necessnrza. Nenhuma existente col- 
lectiva, social é possivel sem o labor conveigente de toda as  
unidades responsaveis, que tiram desse concurso independente o 
mellior quinhão de siia dignida4e. 

Ora, as estrellàs independentes em siias orbitas nu centrtrs, 
constai1tes em seus aspectos e ern sua apparente eqn:distancia, 
convergem todas para f ~ r m s r  o corijuncto hsrrnonico da  esphera 
celeste. Syrnbr)l~saiii, pois, o qiie ria Patria temos, o que tomos 
na  Sociedade : Symhalisam as unidades, os Estados independentes 
e o concurso de tndos para um real  conjnncto, um fim crmmum. 

MA tal symbuli-açko é só perfeita puando as  e ~ t i r l l a s  estão 
em cnnstellações, quando sol idariam~nte,  s u a s  posqões relsctioas, 
constitiiem no céu um conjniicto definido, corng no aspecto de  
nessa bandeira. Nio estão ahi  separadas e dispersas, mas cou- 
vergeutes e harmonicas Lia formação de  um determinado aspecto 



com um fim determinado. São independentes, têm até  movimen- 
tos propri~ s, mas tudo em modo a não alterar o conjuncto ecsen- 
cial. A orla azul da  ant iga bandeira não era  um fim espt ntanea- 
mente definido, um definido aspecto essencial, irnmutavel, onde 
as  estrrllas circularmente conveigissem. Alli havia  aitificio, em- 
bora mui digno ; aqui ha  uma eviteina realidade c(.smica. 

Não é só nesse conjiincto real e indestructivel que nós temos 
a sgmboli~ação de  um coricurao digno, i n d e p e n d ~ i ~ t e .  E + e  con- 
juncto representa a ordem sc cial, base de todo o progresso. Com 
o trabalho digno, esf(.rçado de cada um, com a reunião de todos 
os esforços realisa-se a ordem, forma-se o inicio de  todo p r o g ~ ~ s o .  

A legenda que na faixa ou banda se inscreve corôa assim 
a final synibolisação de no.sa ideal bandeira. O me mo logar em 
que se acha gravada concorre para augmentar a força do symbolo. 

Com eEeito, é preciso que o progresso mais e mais se  ron- 
cilie com a ordem. Um novo estado social deve ser um aperfei- 
goamento, em que se conservem, rnelhorados, os elementos esta- 
veis da sociedade. Fóra disso, temos sómente urn desgarrado 
liberalismo, um anarchismo iconoclasta, feroz, t u um conserva- 
t o i i ~ m o  ferienho, uma obscura retrogradação. E '  preciso que o 
pTOgTe.SO constantemente seja compativel com a ordenz mais 
estavel. 

E' isco me$mo que nos ensina decisivamente, ineluctavel- 
mente a existencia planetaria, que nb eterno se deseriiola na 
faixa da legenda caracteristica. 

K a  existencia planetaria, de  quo humanamente somos nós 
mognn pnrs, e lei essencial a coexistencia, a coml>atibilidade do 
movimento, da progrestão com o arranjo, com a constitu,çlo do 
systema que se  move, que progride. E' lei qiie Galileu desco- 
briu, vi ta l is~ima lei, que era  preciro inventar, si  não existisse 
nat-~ralmente.  

O facto de  aiinualmente viajarmos translatorismente no 
Espaço, a perlustrar as  constellações zodiacaes, e sem nada sof- 
frer em nosso arranjo terrestre, esta ah i  perenxiemente mostraii- 
do que o movimento $e  concilia com a existencia, que  o pro- 
gresso se harmonisa com a ordenz. Ora, exactamente n a  faixa 
zodiacnl d a  legenda 6 que se realiza esEa viagem a essa conci- 
liação. Della só têm consciencia plena os estudicsos slumiados, 
que não desdenham observar o céu, como viajantes de um im- 
menso navio, a olhar, horizonte em fóra, os asterismos distantes. 
Esta  conciliação 6 comprovada pela existencia e progressão dos 
demais planetas, que convivem com a Terra  nessa immensa re- 
gião celeste. 

Outras bandeiras e divisas collimaram o mesmo fim 
Nenhuma, porém, logrou realizal-o, com esse idealismo in- 

tenso, profundo, e tão dil:,tado, que nos prolonga a t é  ao mais 
longinquo porvir. 



O estrellado peiid:io nniericaiio baseia-se ein artificio aiialogo 
ao do irnperio brazileiio. E m  ambos preconiz,zm a egiialdade das 
estrelbs  nrtificialnentc: encerradas em uma zona circiiiar, e ern 
iiin rectangnlo, que, por si, como prisões (li cercaduras, iião 
~ynibolizam independencia nem Ihes assignalam uin co.r~~z~7.so dc- 
fiuido. E m  nossa bandeira, as  estrellas deseguaes eili brilho, em 
grandeza, desde logo inortram que h a  Estados desegiines ein 
territorios. Não os iudividiializam, porque todos estno unidos 
iiiixria ió  federaçlio, para a qual concorrem em sua rcal ilzde- 
pr?lclencia. Es te  conjuncto a3 estrellns desegunes ciaramente 
symbolisam, porque não estRo a h i  gravadas por causa cle sua  
deseg~ialdade, mas pelo concurso iiecessario corri que forriinni um 
céu irnperecivel. 

I 

Como teilho que tratnr da  legitimidade heraldica de nossa 
bandeira, B bem que comece estabelecendo uma rcal genealogia 
para o lomma tão injustamsnte ceusiirado. A esphern 0x1 globo, 
ein cuja baiida se acha, remonta sua litihagem at6 a. estirpe 
joiiiii-manuelina dos reis portugiiezes. Tambeiri iiossa divisa 
póde gecealogicamente remontar a esses heroicos c afristados 
tempos. Se e u  conseguir demoiistrar finalmente q ~ e  atE o tra- 
çado Ce nossa bandeira é lidimainente heraldico,--teremos que, 
rnesiiio sob um asperto secundario, 6 excepcioiial e verdadeira a 
iiobilinrchia de nosso pendão. 

A significação historica e a actual, a republicana,que ilosso 
lemrna rcpretenta, filinm-se a duas divisas ou mottos de dois 
proceres da civi!ização portiigilezn. O TALESTO DE BIEX-FURE 
do infante d .  Henriquc-o Favegndor, e O-E'OLA IARI e POLA 
GREY, do Priizcipe perjeifo, mostram espontaneamente a baée 
real donde nosso lemina provein. O primeiro, num hoiiiem de  
sciencia, apresenta cm esboço e sentido positivo da orde!rz, como 
synthese do conhecimento da realidade em geral,  coir.0 um ar- 
vanjo, um çoizjze~zto de  leis pi~ilosophicns, cheias de lima sobe- 
doria a n ~ a ~ e l ,  que esclarece u n a  vontade ean, propeiiqa ás acções 
boas. T a ~ ~ ~ ~ = t a l n l z t e  bem fazer 6 a vontade feita de u m  sen. 
t i r  esclarecido e resoluto, a dispo)., a ordennr no inteiior pala 
bem frteel-, para aperfeiçoar, para progredir iio exterior,-porque 
só p:ogredimos quando passamos a um estado melhor no desen- 
volvi~neiito do bem. 

Lci=Ligacoo constn~zte, ~tzattdcdo, 6 decreto imperativo, a 
representar a oi.denz. niim tempo em que  erd preciço a 
diacipiina ferrea para manter a est.abilidad3 social. Es ta  ainda 
nRo j'odin ser dada por uma educação reptiblicrtii~l, por uma 
scienc'a coordenada e feita para cnnvencer almas livres, animcs 
respoiicaveis, Gncu=aggregnc;no, e ra  o rebanho unido, congre- 
gado p t la  disciplina, que se  assentára para seu ben~, para seu 
az67hor.ci!?iento e progresso, representado embora em um beiteplncito 





E' o que ptdemos ver  pela descripção que vou fazer em lin- 
guagem heraldica, um pouco simplificada. Nossa bandeira é : 

C'an~po de sinople ou  lo,sango de ouro carregado no centro 
d e  urn globo W L  roel azul com fccixa de p r a t a  onteada obliqua: 
da direitr, p a r a  a csquerdn 21 estrellas, das  quaes 5 f o r ~ n n m  
o Cruzeiro ern pa la  (a passar no meridiano) e a s  mais eatiio 
acostcldas a elle ou  sobrejugnndo-o ou sobrepujadas p o r  elle, como 
em seguzda se enumeram : 

1.") Triangularmente se acham t r e ~  á esquerda e abaixo 
(esquerda heraldica e celeste) e uma pequenina a polar, abaixo; 

2.") Mais á esquerda, oito da coiistellação de Scorpiu.~ e 
acima da  faixa uma, a Spica Virggircis ; 

3.') Abaixo da faixa e á direita, uma, Procyon, outra mais 
abaixo, S i r ius  e finalmente, mais abaixo, outra, C'anopus, todas 
formando entre  si um ang~i lo  muito obtuso. (1) 

Seria abiisar do pientissimo Ieitrr,-que não 6 heraldo de 
armas, nem b l ~ s o n a  valentias heraldicas,-si e u  já e j B  não. 
passasse B parte esthetica, destas notas, sufficientemeiite alon- 
gadas. . . 

De gustibus et colorzbus non di~pzctnnduin, sentenciavam os 
mesmos dialectlcos da  edade média. Nac'a se resolverá, si  não 
forem assentado* principios commLns aos que  se propõein a ven- 
tilar questões de gostos, de a , t e  de esthetica. SI não acceitamos 
uma base coninium para a rioçiio do bvllo, como chegaremos a 
um accórdo <obre a belleza de uma obra d e  a r t e ?  U m  monar- 
chista e um repiibiicano yódem achar egualmente bella a Re- 
publica e suas iristituições quaesqiier? Corno havemos discutir 
a belleza de uma, bniideira com quem renega os liberaes, os 
largos, nuiversaed principios que a iii-ttituiram? 

E u  coinpiehendo e respeito os sentimentos, os motivos desse 
desgosto pelas cores, pelos synibolos novos da bandeira, assim 
evolutivamente melhorada E,' um sentimento d e  ordem de con- 
servapao, que ás vezes se exaggero, persiste de mais e atraza o 
progresso. E', porêm, nobre e é necessario em dóse normal, 
como base de nosso aperfeiçoamento. S6 progride, só se  aper- 
feipôa o que existe-conservczdo em ordenz. Conservar, melhoran- 
do-é outra expressão do lemma de i ossa bandeira. A resisten- 
cia de no sos adversarios e dignos irmãos na  Patria, mostra 
assim praticamente a verdade de um lemma, que seus habitos 
repugnhrn em nosso auriverde pendâo. Mas a vida é cheia d e  
sacrificios continuos. O progresso antes de  tudo é mudança,- 
para melhor, 6 verdade,-riias sempre mudança que de-arranja 

( i )  V .  a figura que está no frontispicio de meu livro-o Descobrimento do Braetl... 



'nossas commodidades, nossas imagens assentadas. D ~ r n r ~ s  tempo 
a o  tempo e uma activa resigiiaçao consolidar8 os :~uiinos, os 
sentimentc s de noisos cornp~triotas e elles, talvez com mais fir- 
mpza que os novos, c h ~ g a r a o  a ver melhor a bellrza de nossa 
bandeira. 

Todos o.. homens de bem convirão cornmigo &m que as 
'fontes da vera b e l l e ~ a  ejtão tios sentinientos bons, especialmente 
despertados. A arte  ttm por fim encantar e melhorar a especie 
humana, coinmovrndo-llie o animo no que ah i  houver de mais 
suave, de mais affrctivo, de mais nobre. Para i - t i~  são aecessn- 
rias imngen~,  que da realidade nos levem á alma as iinpressões 
comrnovedoras. Não é a siuil~les represgntação da realidade que 
nos coinmove. Essa rrpres9ntaçRo é impossivel tem O Concurso 
d a  idealidade, do espelho subjrctivo que forma, que reflecte as  
imagens. Tudo quznto coiiceb~mos r expr~miinos é ao mesmo 
passo suhjertivo e ob,jectivo, ideal e real. O pretenso realismo 
ou zerisnzo puro é as mais das veaps rima grossa imirioralidade. 
Não  ha  verdade sem iim celebro que a conceba, que a imagine 
e a expresse com a palavra colorida, impregnada de  nossa sub- 
jectividade, Quem concebe, quem ~nedi t s ,  necessariamente, fa- 
+talmente idealiza. Porque então só idealizar para polir, reme- 
morar baixcaas, cultivando o mal, corrompendo iiossos pendores 
bons? Só é arte  o qiie idealisa para cultivar o bem, para 
aperfeiçoar-nos, yara trabalhar em pró1 de outrrm, -da Familia 
e da  Patria, da espécie humana em geral. O bello existe sempre 
pelo bem e yara o bem. 

hlesmo qii:indo a verdntle não esth a~sen tada ,  a só emoç8o 
do bem nos leva s uin r;e~.dndeiro que satisfiz. E' por isso que 
tantos adversarios se abr:tçai;i no terrerio das affeiç6es boridosas, 
embora ainda degladiem em pontos de priricipios. Es te  degla- 
diar a9 mlis  das vezps fica esteril; mas o enlace fraternal, 
o cultivo dos affectxi benevolos, o concurso syinpathico é sempre 
cheio de beneficios. 

Ora, a o  som des-es afiectuosos e reaes principios, h a  brazi- 
leiro qiie renegue a b e l l ~ z a  de iim symbolo onde tão claramente, 
t&o integi.aIrnente a Patria se  encarna? Imagem bella é a 
qiie nos penetra e nibs emociona com a lembrança de um objecto 
querido Imagem bella é o quadro que enirribldura rio cerebro 
uma doce emoção e nos olhos ás vezes faz rorejar o fecundante 

%orvalho das lagrimaa . 
Quem, longe dn Patria, como eu, expozer o aspecto dessa 

bandeira, é impossivel que se não enterneça, deslembrando 
mesquinhas querelas de um partidarismo, que é sempre estreito. 

EntBo se  verit quarito os symbolos levantados nos aperfeiçoam; 
~en t i io  se reconhecer8 qiianto são nobres e bellos os symbolos d e  
nossa bandeira. 

Se, como dizem, o alevantndo de suas significações ás vezes 
*escapa aos espiritos menos atilados, certamente Ihes não escaparac 



os sgmbolo:, geogral~hicos que lembrani as  bellezas u a t u r a c ~  dn 
Patria. Estas  a todos devem emocionar, pois sóinente exigem 
as imagens simples que desperta em nós o simples amor :lo 
berço natalicio. Por  amor de todcs acabarei esta exposição 
mostrando como a lembrança do Amazonas, c e q u n d e ~  v i s i v e l ~ ,  
symbolisado na  faixa ondeante,-nos leva a unia rememoração 
completa do Brazil inteiro e do coiitiuente em yuc elle se 
engastz como preciosissima joia. 

O sybt ma fluvial do Amazonas póde prolongar-se realmente 
do Orinoco e Essequibo, na  Venezuela e ria Guizna Iilgleza, 
a t é  a o  estrlario do Prata. Pascal dizia que ales  vivières sola des 
chemins qui ~izn~che?zt». E' isto ainda riinn grande verdade, 
quaesquer que sejam os progressos ferroviarios e da viação ein 
geral. S i  melhorarmos nossos rios, vencendo corredeiras por 
meio de  canaes ou ferrovias iiiterrriediarias, o Amneoiias póde 
fornecer-nos uma real imagem do Brazil inteiro e a té  de uma 
qiiadrupla ou quintupla alliaiiça continental, em pró1 do nzon- 
roisrno dei~fensiuo, pacifico. No Rio Negro, pelo caiial do Cassi- 
quiari, j& chegámos C fó; do Orinoco e pclo Itio Branco, por  
seu affliiente o Tiicur~í,  chegaremos naturalmente ao Essiquibo, 
n a  Guiaiia Ingleea. Pelo rio Alegre, aíliuente do Guaporé, ou 
por u m  affinente do alto Tapajoz e pelo Aguapehy, nffluente do 
JaurA ou pelo Cuyabá, arnbos do Paraguay,-é conceptivel phy- 
sicamcilte uma c o m m i i n i c a ~ ~ o  flavisl iniiiterrompida, do Norte 
ao S a l  de nosso continente e graças ao nosso inromparavel 
Amazonas, que a faixa da bandeira cararneiltc recorda. 

S i  esta impoi i~n te  im3geiii phy-ica ainda ngo satisfi,zer a 
alguns adversarios de nossa bandeira, só aos resta esperar me- 
lhores tempos e cada vez mais dedicar nossos esiorço~ em prbl 
da instriicçiio popular. Que meus bons alnmnos ~ i l e  substituam 
melliormeritz nessa tarefa, que terei de afrouxar em breve.  
Assim, 2 bandeira fica sendo para todos ncis uiil niotto sagrado, 
que  nos inipulsa a rima continua ded ica~zo  l ~ e l o  porvir de iicssa 
terra, pelo porvir d e  seus dignos filhos. 

Quando taes esforços forem coroado3 de  um nierccido tri- 
umplio, estoa certo de  que todos 03 iiobilissirnos symbolos da 
bandeira ser80 por todos conscientemente estimados. M~iitos 
talvez n7to poasarn então compreherider como o acerto, a legiti- 
midade e belleza de taes symbolna chegaram a ser asperamente 
discutidos nos tempos actuaes. Felizmeilte, a viridante esperança 
nunca deixari  de nos fazer pceliizir os aiireos tempos do porvir. 
P o r  elle trabalheinos n nelle esperemos sernpie. 

S. Paulo, 23 de Nouembro de  1906. 



Dlscurso proferido na sessão magna do anniversari'o de 
instituto Historico e Geograph~co de S. Paulo 

PELO ORADOR OFFICIAL 

S R .  DE. TORRES DE OLTVEIRA 

Exmc. sr. presidente.-lllustres consocios-.Meus senhorce.- 
L a  Bruyère, o celebre escriptor e moralicta, que produzia aquellc 
extraordinario trabalho de  psycliolcgia humana, denominado Ca- 
racteres, disse iim dia, occulto nos iefolhos de  injustificaí-elmo- 
destia: <eu desejo que t s  rnecs juizes vejnm em mim, r ã o  o 
homem que escreve, mas aquel!e que  é obrigado a escrever,. 

Parodiando, o orador que ilebte mcixento vai occirpar a vossa 
atteiição, tanibeni vos j ede  qne ~ e j a e s  iielle, niio o homem q i ~ e  
fala, mas nquelle que C obrigado a fblar, 

Sem duvida, a obrigsqão que ora cumprimos, pão 6 o cix- 
culum juris de que falam os textos ronianos, 6 ,  porém, a neceo- 
sidade de  corresponder 5. gentile7a do Institiito que, num impre- 
visto e inesperado impulso de generosidade, c o m ~ e t t e i l  âo rcaifc 
obscuro e incoinpeten?e de se23 mcmbros a tarefa delicada e 
hoil~osissima d e  ser o seu orgam nessa scblenne sese?io. 

A curprezn do mandato coiiferido não ncsper in i t t i i~na  occa- 
sino reflectir que, tendo sido essa tribiina iliuminada pelos verbos 
de  Eduardo Prado, João Iicnteiro c T l i ~ o d o i o  Sainpaio, es:c l r g a r  
nunca 1103 poderia caber .  Nas, q n ~ i i d o  scbie isso pudemos pon- 
derar, j6 não nos era  licito declinar da incumbencia. 

Xeus senhores. 
Os ncssos Estatutos nRo deixam ao o ador da preseiitc sess5o 

a liberdade de  escolher o tlieina scbre que deva falar. Dtçtii nda 
a commenioi.ar a vida e os uieritos dos socioa fallecidos diirnntc 
o anno social, e - ta  oração p d e r i a  ser profe~ida e ouvida Le liicto 
s i  na  mesma data não celebrasse o I i~st i t i i to  a festa univcrsaiia 
da sua fiindaqão. 

No limitado espaço de  teiupo, que  nos foi ccncedido para O 

preparo deste discurso, não nos e r a  posbivel organizar uni tra- 
balho digno das tradições desta tribuna, pois, alem de  grande 
parte deose tempo ser solicitada pelos deveres profissienses, cujo 
cumprimento, como sabeis, a tudo sobreleva, ainda a nossa in- 



eompetenciz se viu em frente de vultos cuja grandeza moral e 
intellrctual parecia ousadia tentar apreciar. 

Com efleito, o anno de 1906, previsto por inacreditaveis 
prophetas como portador ds grandes calamidades e ass~~mbrosas 
desgraç:is, tem infelizmente feito jus a essa cousagraçiio, e mesino 
sobre o nosso Instituto não fe:: seiitir impunemente o seu sinistro 
perpassar 

Assim é que, duiante elle, tombaram para sempre nz estrada 
da vida, deixando-nos immerkos em funda saudade, nada menos 
de 9 consocios, sendo 4 fuudadored, 1 honorario, 2 c rrespon- 
dente e 2 effectivoe. 

Era honorario o conselheiro Olegario Herculanc de Aquino 
e Cabtro: eram fundadores Antonio de Toledo Piza, Francisco 
de ,%s.;~s Peixoto Gomide, :iIartinho da Silva Prado Juriior e 
Martin Jules Victor Andr6 ; eram correspondentes, He rique 
Raff~rd e Nina Rodriciies e effectivos, Carlos Ribpiro de Moura 
Escob,ir e Ignacio Pereira da Rocha. 

De cadt ziin dos confiades nonieados, vamo-rios occupar 1i- 
geiramerite, pedindo desde ja suinma benevolericia para a im- 
perfei<;ao do nosso trabalho, .pois á magna tarefa viram-se alliadas 
a deficiencia do tempo e a inexperteza do biograplio. 

A r~reeminencia do posto ncs obriga a f'tlar, em primeiro 
Ingar, do nosso socio honorario, o conselheiro Aquino de Castro. 
A' tout seigneur, tout hoizneur. 

Qu(-r póde o obscuro orador que vos dirige a palavra dizer 
sobre n extraordinaria individualidade desse grande brazileiro, o 
p ' m ~ t s  inter pares dos no-soa grandes jurisconsultos, e dos ilOSSo9 
eminentes homens de letras ? 

A SUR obra è tão longa e tão grandiosa que só por mestres 
da mesma valia poderia ser julgada. 

Para ter-se tima medida dos insignes merecin~entos deste 
egrepio praticio, basta lembrar que por dilatados annos logrou elle 
presidir as duas msis elevadas corporações scientrficas do paih- 
o Supremo Tribunal Federal e o Instituto Historico e Geographico 
do Rio de Jaqeiro. 

D e d e  muito moço comeqou o conselheiro Olegario, como era 
geralmente conliecido, a siix gloriosa peregrinação, ascendendo de 
degráu em degráu, toda a e s c ~ l a  que oelevou ao fastigio das nos- 
sas p sições sociaes. Nesta Capital, que teve a ho.ira de ser o seu 
berço, desdobroii-se grande plr te da sua brilhante existencia 

Formado pela nossa Faculdade de Direito, em 1849, nesse 
mesmo anno defendeu these, conquistando a laurea de doutor. 
Exerceu sriccessivamente os cargos de promotor publico, juiz 
dt 2." vara criminal do Rio de Janeiro, desembargador da nossa 
extincfa Relnqão, desembargador e presidente da Relacão do Rio 
de Janeiro, c, fiiialmente, minijtro do Suprem > Tribunal de Jus-  
tip, cargo em que se aposentou. 



Na sitnaçiio liberal de 1878, no a,ritigo iegimeri ~ ~ o l i t i c o ,  
cedendo a iristancins de aniigos que qneriarn aprovritar-lhe os 
taleritos e o saber, teve de aceitar unia cadeira de deputado em 
duas legislat.ura, e de a provincia de Minas-Gemes. 

Nessas posições, como em todos as que occupou, foi uma figura 
eni forte destaque, impondo-se respeljosa a<lmiraçso de  todos, 
pela força dominaiora de rua vasta cult,ui.a in.eIlectua1. 

Ao espiritn viva:: e penetrante do finado imperador 1150 pas- 
saram despercebidos os nieritos excrpcionaes de nosso einiiiente 
compatricio, e por isso, muito o approxiniava de si, ouvindo com 
prazer e interesse as SIXRS j u d i ~ ~ o g a s  e sempre opi- 
niõvs, principalmente sobre assumptos juridicox. 

Por essa época tornou-S.: a,té notavel a assiduidade com que 
o conselheiro Olegario e-a viqto no Paço Iinperial. O iriiperador 
gallrdoou-o com o nobili-siino e appeiecido titnlo de Conselheiro 
de Estado, e, com testeniuiihos especiaes de seu ~iessonl affecto 
nomeou-o gentil-homem da imperial camara,  vsador da impera- 
triz e grã-ciuz da Ordem de  Christo. 

Tamb-m o governo 1:ortugiiez o ccmde.coroii com a grã-cruz 
da Ordem dn Nossa Senhora da Conceição de Villa Viqosa. 

Proclamando o novo regimen, foi o illustre extiricto nova- 
mente chamado ao serviço activo da  magistratura, sendo noicteado 
miniitro do Supremo Tribunal Federal, exerce~ido nrs-a alta 
corte de justiça, successivamente, os cargos de vice-presidente e 
presidente 

Como cultor das letras juridicas, começou por produzir, logo 
depois de  formado, duaq iriteressantes moriographias, uiria sobre 
as  fallencias das  sociedades anonymas e outra sohre a reforma 
jcdiciaria 

Depois publgcou numerosos trabalhos avulsos, muitos dos 
quaes illustram as paginas do Direzto, de que ainda era redactor, 
da  ant iga Gazeta Juridica e de outras p u b i i ~ a ~ õ e s  congrneies. 

Ultimamente, como rnembio das commissões do Codigo Civil, 
d e i x a  d, i3  trabalhos : Prograrnma para o desenvolviriirnto da 
parte  do projecto, relativa ao Direito da3 Cousas, e Noticia dos 
trabalhos da Commissão de 1889. 

Como si a meditação e n estudo do Direito e R Ç  absorventes 
preoccupações do miiiisterio de distribuir justiça n8o ]tudessem 
saciar as exigencnas do seu vac-to espirito, tanibem a historia e 
a geographia nacionaes mereceram grande parte das suas lu- 
cuhraçõer. 

O çeu apreciado e ~ t u 4 o  sobre O conego Mnnoel Joaqu im do 
Amnral G~rrge l  iibiiu-lhe as  porta3 doIiistituro H~s tor ica  e Geo- 
g raph  co Brazileiro, para o qual entrou em 14 de Ju lho  de 1871, 
exercendo a presidr,ncin desde 189 1. 

Qupr como socio, quer como presidente, prestou a essa in- 
stituição relevantes serviços, sobretudo com o concurso da  me- 

Wiosa. moria, que  a possnia verdadeiramente prodi,' 



1,igado pelo casamento ii iniportonte e iiumerosn familia 
pauli-ta Dias de  Toledo, deixa entre  seus descendentes, o d r .  
Manoel Dias de  Aquino e Castro, illiistrado j i i i ~  federal neste 
Estado 

Tendo nascido a 30 de RIarqo de 1828, Blleceu aos 78 
annos de  edadc, deixando um vacuo tno grande, que clelle po- 
demos dizer cotii Horacio n c  canto XXlV do livro I das Odes: 
Qiumdo ~ r l l t i n z  inceiziet parem ? 

Quando encontraremos quem o cçuale ? 

ConTranç+se-nos o coraçâo em grande atigustia ao rilem- 
brar aqui  o nome d e  Antonio de Toledo Piza.  Com effeito, e l a  
elle coii~pailheiro de todas as nossa-, sessfes, e coinpanheiro coii- 
syicuo c dedicado. Tendo contribuido pala  a fu i idaç~o  do 
Instituto, n111ito se  preoccapava com o brillio da sociedade, c 
deu-lhe grande lustre, c0111 as  producções de  seu genio operoso, 
e de  sua notavel erudição hietoiicn, Compareceiido aqui  assi- 
duamente, quando não apresentava um trabalho de sua lavra, 
nos encantava com R sun critica erudita e com a sua prosa 
sempre eivada de bom humor. Espiiito iiivestigador, tenaz e 
paciente, adquiriu grando cópia de conbecin~ontos do arclieologia, 
de Iiistoria e de gnnçrnphia, especialmente relativos ao nosco 
Estndo, e sobre qualquer ponto dissertava com effus8o e se- 
gurnnqa. 

Nasceu Antonio de Tnledo Pizn em Cnpivary, neste Estado, 
a 2 de Abril de  1848, e formoii-se com distincçno em engenharia 
ria Uiiiversida4e de Ciiiciiinati, no Estado de  Ohio, dos Estados 
Unidos da Anierica do Yorte. Depois dirigiu aqui varios es- 
tabeleciinentos piibliços e particulareq ; constriiiu a actual Egrejs  
Matriz de Ararayuara e n fabrica Antarcticn Paclistz, iiesta 
Capital. 

Collnbo~ou na  in;preiisa dos Estados-Unidos, diviilgando 
coriliecirrieiltos sobre politica o Iaroiira do Brazil ; foi collabora- 
dor activo da  P~.oiiiecin c7c Sã« Paulo, como correspondente, nos 
aiinns de 1S86 :L 1888, fez parte da redncçno da  $1 lha cEo Povo 
de Arniaqiiara, quando algum tcinl)o residiu nessa cidade, e 
sempic prestou valiosa collaborayno ii imprensa desta capital c 
do Rio. occuyaiido-se com os asssutnptos d e  sua especialidade, 
que "0 03 qiie coiistituem 1)rop:i2xnente o programina do Insti- 
tut3. Biiidn ultimamente pnblicoii no Co7.reio Pazclistnno, sob 
o titulo - A  bernnrdn de ficilzcisco Ij~tncio- uin t rabi lho de 
innito interesso o valor hlstorico lozal, o qual  foi reproduzido 
rio X voluirie (Ia nossa «lLe\ristao (1). 

(:i Como este, rniiitos outros trab%lh*,s esi5o dcrramndos pelo'. outros volumes 
dessa publica(.áo. 



A' teata, desde 1893, da  Repartição de Estatisticrr c do Ar- 
chivo do Estado, prestou a este departamento da adiriinistra- 
ção innpreciaveis ~erv içoscom a siia competencia technicx Reor- 
ganizou inteiramente a repartição, de  modo a poder ella preencher 
os fins a que B destinada, e doutou o A r c h i ~ ~ o  coni ti,do o que 
poude colher de util  para a reconstracção historica do iiosso pas- 
sado, acautelando e conservando com carinho todos os documeiitos 
a h i  existentes. 

Oiide muito se fez sentir a feciinda operosidade do nosso 
saudoso consocio foi na redação da  Reviktn do I ~ t s t i t ~ i t o .  E' que 
o seu espirito claio bem cornprehendia que essn publicação se 
destinava exactamente a testemunhar, através das futiiras gerações, 
a somma de esforços, d e s p e d i d a  pela geração nctual, em iiivestigar 
e revelar poiitos obscnros ou deacoiihecidos donosso passado histo- 
rico ou da  nossa geographia, perpetuando a s  descobertss feitas. 

Represeiitaiite dos velhos paulistas orgullioso das tradições 
c das glorias dos seus anfep%ssi~dos, despertaram-1Le especial iii- 
teresse as  coiisas da ~ u a  terra, e a ellas dedicou o riiclhor do seu 
tempo e do seu esforço. 

Paz :i sua alma. * 
8 * 

Com 75 ailnos de  uma existeiicia ncti\issima e f'eciinda, 
desappareceu a 18 de  setembro, arrebatada pela morte, uma das 
figuras mais queridas e sympathicas cio n o s )  meio social. Iie- 
firo-me a bJaitiil Jiiles Victor S n d r é  o ~ c l h o  e popularissimo 
J u l i o  Martin. Quem iião o coiihecia? 

A sua individualidade bein merecia da nossa pai te  uni deta- 
lhado estudo biographico, mas a -escastez de  tenipo I:&O lios pei- 
mcttiii fazel-o. 

Ahi estác, porém, para falar mais alto e mais sigi)iiicativa- 
ineiite de que as iiossas palavras, esses dois monitmeiitos do seu 
engenlio einpreendeiidor e do seu amor á nossa terra-o esboço 
d a  estafila de  Jos6 Bonifacio, lerniitada no Largode  S. Francisco, 
e o projecto do viaducto do Chá. 

Todos nos recordamos ainda da campanha treineiida, rivaiilente 
sustentada lia imprensa desta capital e rnesmo n a  do IZio, a pro- 
posito do viadncto do ChA, entre  os queconcebernni e p~e tendian i  
realizar esse grnude melhoramento, e os qiio inadvertidamente a 
isso se oppunhani. A' f iente  dos propngilndores deksa idkr i ,  fe- 
lizmente victoricsa, achava-se com todo o ardor da aiia conl-icção 
e coin todo o calor de seu habitiial enthusiasino artistico, o nosso 
finado consocio. Aniios depois, colleccionou clle tudo o que foi 
publicado pela imprensa e em nvnlso a respeito dessa qixestcio, e 
sob o titulo-Blstorin do Vi~icidzccto do Cltú em S. Paulo-offe- 
receu esze trabalho ao Iiistituto, que o guarda eiu seu a:chivo. 

Na capa dessa collecqão vê-ss esta curiosanota l ança ja  pelo 
proprio pun!io de ?tlartin : «Foi coni o OLIO DA IIA<'IEXCIA (sic) 



que estes documentos foram gzcardados e c( llecc~oncrdos durante 
20 annos por Jules ~Wcrrtln. o nuctor do projecto d ,  V i a d u c t o ~ .  

Nascido em M o n t i e , ~ ,  Baixos Alpes, a 26 d e  Fevereiro d e  
1832, fez Ju l io  Martiri o curso de Bellas-Artes na escola de  
Marselha, partindo em 1832 para Paris,  onde permaneceu alguns 
aiinos como desenhista d e  um dos mais repiitados nteliers d a  
g a n d e  cidade. Em 1868, impulsionado pela energia  febril de  . 
seu temperamento, arrojou-se attavés do Oceano e deu entrada 
n o  nosso continente, indo residir, já com esposa e 3 filhos, n a  
cidade de Sorocsha. NRo ensontraildo, porém, atii, campo suffi- 
ciente para o rxercicio de  sua actividade, rr udou-se 2 annos 
depoi.3 para esta Capital, onde montou e dirigiu, com notavel e 
raro SUCCPSSO, O primeiro estabelecimente litogral~hico da Pro- 
vincia. Tão grande renome coriquistou este estabelecimerito, que 
o finado imperador honrori-o com a sua visita o que 
levou seu prop-ietario a attribuir-lhe a desig ação de-Imperial 
Litopraphia. 

A muitas e va1io.a~ obras de ar te  tem o finado Martin li- 
gado o seu nome nesta cidade, e muitos projectos de embelleza- 
mento formuloii, não conseguindo lrval-os a effeito, pnrqiie uma 
fortuna sempre ingrata  e adversa lhe  negou osmeios necessarios 
para issn. 

Morreu pauperrimo quem tanto e tão bem soube trabalhar. 

F a l ~ m o s  de RIartinho Prado Junior .  Nascido nesta capital 
em 1842, aqui  estudou, formou-se e exerceu o cargo de  pro- 
motor publico. Removido aciiitosameiite para Santos p >r T a -  
vares B,istos, e n t h  presidente da provincia, não acceitou a 
remoção, e abaiidouou inteiramente os cargos de  norneaç40 do 
governo, para os quaes srmp1.e revelou natural aversno. Entre- 
gou-se, entAo, B lavoura, af'izendando-se na  regino fertilissima 
da capella das Arai-as. entso pertericerite ao muiiicipio de Li- 
meira, iniciando ahi ,  com grande intrlligencia e pasmosa acti- 
vidtde, o levantamento da  enorme fortuna que legou a seus 
numeroso3 descendentes Neqsrt localidade inaugurou n propa- 
ganda republicana, a qual prrstoii sempre, com a força siigges- 
tiva da sua palavra inflammada, assirnalados serviços n a  tribuna 
popular das conferencias e n a  tribuna parlamentar da an t iga  
Assembleia Provincial. 

No regimeri paswdo, foi eleito depntado a esta camara le- 
gislativa p u a  o bieiinio de 1878 a 1879 com Prudente d e  
Moraes e Cezxrio Kotta; pa-a  o d(3 188.2 a 1863 com Prudente 
de Moraes, It'ingel Pestana, Campos Salles, Antonio Plnhpiro 
Machado e Gabriel Piza; para o de 188% a lq85 com ~ ~ i i i ~ i z  
de Souza, Quirino dos Santos, Bernardirio de Campos e Mo- 
raes Barros, e tambem para o de  1888 a 1889. 



Quando s e  proclamou a Repuhliea, foi eleito deputado á 
Constitiiinte, mas então j& doente, não poude tomar parte activa 
nos trabalhos da  organização do novo regimeri politico, pelo 
qual  se batêra com tanto ardor, e para cuja iu~plantaçbo pôz 
sempre disposição de seus correligionarios, com n rnais gene- 
rosa franqueza, os haveres do seu avultado patrimonio. 

Orador popular e pnrlarneiitar. vibrante e ardoroso, foi 
tambem escriptur brilhante e original, deisaiido [ia ant iga Pro- 
vincia de S. Paulo, de  que era. uni dos ffindadores e redactores, 
traços de sua accentuada veia jornalistica 

O caraçt,erisiico mnia forte da sua individualidade era  o 
seu exaltamento patriotico, que o levou, ainda quando estudante, 
a incorporar-se, como voluntario, ao setimo batalhâo, nirnospre- 
zado os gozos da opulencia em que vivia, e marchar para o 
sul, a tomar parte na guerra do Paraguay 

Como deputado provincial pelo partido republicano, aros- 
tolou, com sacrificio de grandes iriteresses seus e de sua farnilia, 
o ideal abolicionista, conseguilido a citação de u m  im~iosto 
sobre O trafego in t~rprov i i~c ia l  de escravos. Essa medida, que 
constituis um grande entrave creado :i exrrcicio da pror~riedade 
escrava, foi tumbem uni graride brado de alarma levantado em 
favor da emancipação. 

Espirito de alto e vasto descortino, contou os dias prova- 
vaveis da vida da nefanda instituiçbo, e t ra tou de Ireparar  o 
terreno prira que suavemente se operasse a transição para o 
novo regimen de  trabalho das propriedades agricolas tiksiin é 
que dedicou-se com afinco i propagnndii. da immigração subsi- 
diada pelos poderes publiws, corno o rnoment.~ aconselhava, e 
fundou a Sociedade Prorriotora de  Imn~igrnção, que tão relevau- 
tes serviços prestou ao Estado e ao paiz. 

Era  o velho servidor da Patr ia  e da Reyublics, irm?io dessas 
duas grandes glorias nacionaes - F duardo Prado e Antonio 
Prado - aquelle o finissimo cultor das letras, este o iiiex,:edivel 
administrador e glorioso prefeito actual da nossa cidade. 

A sociedade intellectual paulista lamentou ainda hoje 
lamenta o desapparecimento repentino, de  seu seio, do espirito 
culto e jovial do dr .  Carlos Ribeiro de Moura Escobar. 

Nascido a 2 de Faverei io  de 1858, formado em 1882 no 
curso de  engenharia civil da Escola Polytechnicn do Rio de 
Janeiro, prestou o pranteado morto o concui-so da sua compe- 
tencia profissional para a realização de  importantes obras e 
melhoramentos nesta capital e n o  interior do Estado. Como 
eiigenheiro da Companhia Mogyana, construiu a grande ponte 



do J;~gi;ai.a sobre o Rio G r a d e .  obra de ar te  esta por si só 
suficiente p t  rn attcstar a capacidade do eitiinado profissionnl. 

N t ~ s t ~ i  capititl constriiiu n grande poiite de pedra do nter- 
rado do Ci,ieoiiit:t.-o, fez a ca~inlização do i'iiiliangabahii, da  Sn- 
iacura ( 5  do Bcsigti, e,  nlém de  outros trnbaihos de iricoilti.st:i- 
~ e i  ~ i e i i t o ,  furiiecen p1ant:ia e di;.igiii n ccnstrncçã:, de ~r,iiitos 
dos eleg,i;tcs p r e d i ~  s qiie riltiiiia~nciito vicrnm ai'orrnosear esta 
cidade. 

Ila tcmpaa, por idfcumlei:i.ia pax ticulnr qne  l h e  f i dada, 
f ~ i .  uni:i Iciriga c! pinosa exc,ursào lielos sertoes do nosso paiz, 
fronteiros k Repubi:cs Arg~nt i i i a ,  teiido occasi80 de toninr apon- 
tnrneiitos e levantar plantas dessas regiões ainda pouco conhe- 
cida;. E' de Itiaentar qne  esses serviços 1150 tivessem ~ i u d o  a 
p~lblico, porqrie po3criern conatitiiir valiosos siibsiclios liara o 
conlieeimc:iiro dessas piLrnpeiis, a:nda qua-;i iiiesploradas. 

Qua:ido a riiorte o surprelierideu, bi:-igia O dr. Escobar, 
como sr;i.erintri:clerit-, as grande3 obras l l roj~ctadas  ela Cnin. 
pafiliiiz SI-ieiilial de I'oqos de Caldas. 

O ~ i i . .  Fi.n!icisco d c  As5is Peixoto Uomide, ciljo Giii tregico 
tào ddoris:?mente rel~ercntiri iior toda a ~ n r t c ,  nasceu nesta 
cidn.le R 2.1 de à la rç i  de 1849 : aqui  fca o ciirso de prepara- 
torios r, o tle bricharcl ein direito, recebelido o gr:iii acadaniico 
e121 1873. Fo i  d ~ i r a r ~ t e  l ~ o u o  tempo niagiltrndo, e depois advo- 
gou r n cidade do Amparo, onde tambem toiilou parte nas luctas 
polit.icas, j i  então fiiiado ao partido republicano. 

Irizupu.rado o iiovo regiineii, iniciou a sua carreira politicn 
nesta cüiiital coiilo suppleute de urna delegacia de l)oliçia, e 
mais t - rdo exrrceii o cargo de inspector do Thesouro. 

Eni 189.1 foi eleito senador estadoai, occupando nessa cainara 
Iegislntirn, siicccssivarnente, cs eoc;irgos d j  vicc-p~esidente e 
presideli t e 

Eiii 3897 foi e'cito yice-presidente d.3 Estado, ~ssiiinindo 
iio nuiio iegiiiiite o exercicio da. prpsideucia, por ter  o presidente 
effectivo, dr. Cairil~os Salles, sido eleito presidente da Kepublica. 

Findo o periodo de sua vice-pzesidencici, foi iiovameiite 
eleito senador estadual terido occupado mais ~ i n a  vez nessa 
corporação o cargo dc presidente 

Nesss posto falleceu tis 3 horas e 35 minutos do dia 20 de 
Jiiiieiro d~ corrente r.rii:o, tendo sido o seu enterro realizado a 
expeiiaas do governo do Estado. 

Quer como ndmiuistrador, quar como legizl;idor, gozava d e  
elevada cotaqão entre  09 seus correlligionarios, que sempre o 



distingiiiram com os postos da maior confiança e para os quaes 
eram exigidas qualidades especiaes. 

Con~quarito não fizesse das materias que constituerii o pio. 
gramnia do instituto objecto especial de seus estudos, pc1i3 a siia 
actividade sempre esteve absorvida l v l a  pol:tica, era uin velho 
e illustre paulista, cioso dn grandeza e da j):osperidade de  sua 
terra, ri qual votou todos os esforços da $na energia e todas as 
dedicações do seu lxitriotismo. 

rR 

O dr. Ignacio Pereira da Rocha, nosso consocio effwtivo, 
nasceu em Jacareliy a 1 . O  dc Noveinbro de 1856. Seguiu muito 
moyo para o Kio, onde estudo11 priineiras lettras e estsve em- 
pregado no c,mmercio. Fez  o ciir-o da pharniacia na Acadeinia 
dc i\ledicina, e em 198.3 seguiu para B r u s ~ l l a ~ ,  alii doutorando- 
se eiii scienciaa medicas e naturaes. Voltando ao Erasil, lega- 
lizou o seu diplcma scieutilico e exerceu n clinica medica, 
primeiramente em Sorocaba, e depois nesta capital. Aqui foi 
vereador, deputado e fiwilmente renndor. 

E r a  mejico de larga cclientel'a, terido consegiiilo grande 
siiccesso no exercicio de ciia pr<'fiss%o. Como esemplo e estiiilulo, 
deve ficar aqui  consignado o facto de  tzr o illustre extincto, 
por seu pro~n-io e;forço, conseguido elevar-se cle iirn i n o d r ~ t o  
balcão á culminaucia de iiin cnriil sailntolial e A cocqiiista de 
iiin gráu scieiitiflco que tanto ~ o n b e  riobiliar. 

O nosso socio corrcspoi;dente Jul io IIcnrique Rnffard, fal. 
lecido a 1.2 d e  Agosto, fu i  durante maitos annos secretario do 
Instituto Historico e Geographico Biasileiro . Tendo prestado 
a cEsa instituição assignaIados ~erv iços ,  foi proclamúdo seu sccio 
beneinerito. 

Yertencia tambem L sociedade de  Geograyhia de  Iisbon, 
a o  Instituto Geographico Argentino, ao lnstitiito Historico a 
Geographico da 1 3 ~ h i a  c a outras associaç<7es ecientificas nacio- 
iiaes e estrangeiras. Ptssuia  varias c o i i d ~ c o r a ~ õ e s  e era official 
d a  Academia de  Instiucção Publica e de  Bellas A r t ~ s  de  Franca. 

1113rtdo, como o conselheiro Olegario, pelo casamento, á 
familia paulista Dias de Tolcdo, dedicou-:c, durante o tempo 
cluc residiu neste Estado, á i n d ~ s t r i a  ~ u r a l ,  especialmente sac- 
charifera, tendo fundado um engenho central, e 13iiçido as 



bases de  uilia povoaç2i0, a que ligou o seu nome e que t! hoje 
muito conhecida,-a Viila KaKard. 

Deixa diversos trabalhos interessantes, uns  pablic: dos e 
outros innditis, entro os qiiaes contam-se : Pessoas e coisas do 
Llrnsi7, muito cor,iosn de inforinações: A Iutlwst~.í:a Saccharifern 
no Rrnsil, vertido para o iriglez por JT. H. Barher; Jzcbilrz~ de 
Petropolis, contendo af,ontoirientos colligidos acerca daqiiella 
cidade desde a sua fur~d;iç?~o, em 18.114 até 1864. 

'h 

O Instituto desvanciase de contar entre  os seus socios 
corres;)oiidentes o homeni superior, quc taiito lustre deu ás  
Revistas Scieiitificae e tnrito enriqueceu a bíblíotlieca dos cul- 
tores da, psgchiatria e da sciencia rnedico-legal com cs seus 
numerosos tl-nbalhos. Refiro-me ao dr  . Kaymundo Nina Rodri- 
gues, Ieiite de niedicina legal na. Faciildade da Bnliia. Nascido 
e111 1862 ria cidade de Vargein Grailde, Estado de ll:~i.anhão, 
dout;oio~i sn eni 1888 pela Faculdade de Medicina do Rio de  
Ja:ieiro ; obteve por concurrc, o logar de adjiincto na  Faculdade 
da B ~ h i a ,  e ,  poiicn depois, passou a occuiuir nessa Faculdade a 
cadeira, do alro da qual tanta luz de~rúrnoil durante  cerca de 
15 aiiiioe. 

Fo i  um mestre incoriiparavel . 
O seii t:.piriio, depois de se ter  asserihort:ado de todas as 

noç6es existeiites sob!e o objecto de srza cadeira e das sciencias 
coniiexas, como a sociologia, a hygienc, a psychologia, a aiitliro. 
polcgia criinirial. etc., começou a prodirzir? a crear, legando a 
sciencia, nas copiosas rnonographias que publicou, grande nu- 
mero de  novas ideias e de novos conhecimentos. 

O illustre scientista, no intuito de  esclarecer 03 orgnniza- 
dores do projectn de  iirsso Codigo Civil, publicou ern i901 urn 
magnifico trabalho, sob o titulo-0 olie~znclo no Direitc, Civil  
Brclsileiro, considerado pelos nossos jurisperitos um prrciofjo 
repositoriu de noções exactas e claras da inateria (1). 

Os trabalhos do nctavel professor, eivados de muita origi- 
nalidade, assegurain-lhe grande nomeada rnt-e os seus contem. 
poraneos e a iinmortalização c o a o  um doa ~~ropulsores  da evo- 
liivho scientifica do pensaineiito humano. 

. ---- 
( I )  Publicnu tambem estndos especises d o  anthropologia sobre a raça negra no 

Brasil, e de ps).cliologia sobre a loucura religiosa e a loucura das multidões. 



Meus senhores. 

J á  6 tempo de concluir a nossa oração. 
Alexandre Manzoní, o poeta lyrico e romancista, que cantou 

a Resignagão e escreveu Os Noivos, disse neste carinhoso livro : 
«A vida 1180 é destinada a ser um peso para o maior numero 
dos homens, nem a ser um regalo para alguns; mas ella é para 
todos um emprego, de que cada um ha de dar contas. .  . » 

Esta phrase sentenciosa parece que estava grava a no es- 
pirito e no coração de cada um dos confrades, cujo elogio his- 
torico acabamos de prtllidamente esboçar. 

Foram zelosos emp 6 que bem souberam dezempenhar 
a missão que se impiizeram nesta vida transitoria. 

No plano em que cada uni se collocoii, tiabalhou por aper- 
feiçoar se e aperfeiçoar seus semelhantes, illumiriando o proprio 
e o alheio espírito, e contribuindo assim para melhorar as con- 
dições geraes da especie humana, o que deve constituir o supre- 
mo objectivo de todos nós. 

Paz ás suas almas venerandae. 
Gloria a seus nomes benemeritos. 
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ConseIheiro Aquino e Castro 





Conselheiro Aqu ino  e Castro 

No dia 10 de Agosto deste anno a morte iriexoravel arrancou 
para sempre .do seio da magistratura nacional o illustre e vene- 
rando conselheiro Olegario Herculano de Aquino e Castro, que 
occupava desde 1894 o maia elevado posto dos tribunaes bra- 
sileiros, o de presidente do Supremo Tiibunal Federal. 

Um dos luminares da judicatura e das letras juridicas, chegou 
ao apogea de sua nobre carreira tendo percorrido todos os seus 
estadios. Bacharel em sciencias juridicas e sociaes pela Facul- 
dade de Direito de S .  Paulo, que o diplomou em 1848; doutor 
pela mesma Faculdade em 1849 e no mesmo aiino promotor 
publico da Capital de S .  Paulo ; em 1853 juiz de direito de 
Cavalcanti, provincia de Goiaz ; em 1837 removido para Jaguari, 
em Minas ; em 18 de Novemb~o de 1858 para Itapetininga; em 
1865 para a segunda vara criminal da Côrte; no anno seguinte 
para a begunda vara commercial da mesma comarca; em 1855 e 
1864 chefe de policia effectivo das provincias de Goiaz e de S. 
Paulo ; em 1865-1866 por quatro vezes chefe de policia interino 
da Côrte; em 1873 dezembargador da Rélação da Côrte ; em 1874 
desembargador da Relação de S .  Paulo e, interinamente, seu 
Procurador da Corôa, Soberaliia e Fazenda Nacional e em 1875 
seu presidente; em 1883 Yrocurador da Corôa na Relação da 
Côrte ; em 1885 presidente do mesmo Tribunal de Relação ; em 
1886 ministro do Supremo Tribunal de Justiqa; em 1890 mi- 
nistro do Supremo Tribunal Federal, seu vice-presidente em 
1891 e seu presidente desde 1894 até o instante em que o seu 
desapparecimento de entre os vivos abriu sensivel claro na pha- 
lange dos levitas do Direito. 

O conselheiro Aquino e Castro «não era, lê-se algures, 
nenhum magistrado vulgar; era um dos maiores cultores da 
sciencia do direito e um dos grandes vultos da magistratura 
brasileira, que muito lhe deve. O conselheiro Aquino e Castro 
a slla serviu desde que se doutorou em Direito, com grande 
amor, com grande interesse pelo seu engrandecimento, como 
um verdadeiro sacerdote do direito. 



Trabalhador iiicailsavel, com conhecimentos juridicos ex- 
traordinarios, com uma memoria admiravel, o conselheiro Aquiiio 
o Castro impiiillta-se no nosso meio jiiridico. Xada lhe escapava 
6 memoria. Nào liavia iim facto na nossa inagistratiira, uma 
decisão, um nccordam, que firrnas;e doutrina juridica, que não 
fosse conhecido pelo velho magistrado. Acoinpanhnva os jul- 
&dos dos tribiinaes com tanto intere-se quanto os do tribunal 
que presidin. Era impressioiiaiite v&l-o dirigir 03 trabalhos do 
Supremo Tribunal Federal, a attençào que prestava a seus 
collegas e a regularidade que procurava dar B marcha dos feitos. 

Ma3 tima das cousas que mais preoccupavani o conselheiro 
Aqiiiilo e Castro ora a jurispriidencia do Tribuiinl. 

Sentia-se incommodado quando via duas decisões diversas 
em casos identicos. Chamava a attenção de seus collegas para 
esses casos e affirmava sempre que a grande necessidadd da 
justisa era evitar a jurisprudeiicia oscillante. B 

a Respeitnvel anciã9 pelo seu passado de m~gistrado, mais o 
era ainda, escreve iiin outro articiilista, pela indiscutivel corre- 
cção que sempre manteve no alto posto que honrou,'ii~accessivel 
a paixões, inesmo nas epochas em que no tiirbilh%o da politica 
acirrada se envulvia toda a sociedade brasileira a .  

O Imperador tinha eni grande conta o saber jiir:dico do 
conselheiro Aquiuo e Castro o «era  corrente, lê-se no Jornal  
do Cow~mercio de 11 de Agosto de 1906, era corrente que ouvia 
sempre sim opinino sobre os assiim~>tos desta natureza B .  

O ccnsellieiro Aqiiino e Castro, além de magistrado, foi 
presidelite da proviilcia de hfiiias Geraes (1884-1885), representou 
a provincia de S. Paulo na cnmara temporaria da Assembl6a 
Legislativa Geral iin 13." (1867-1868) e na 17." legislatura 
(1878-1880), foi coiisellieii:~ de Estado, gentil-homem da Imperial 
Camara, veador de S. &I. a Imperatriz, grã-cruz da Ordem de 
Christo do Brasil e da de N. S. da Conceiçâo da Villa Viçosa de 
Portugal, presidente do Instituto Historico, Geographico e Ethnc- 
graphico Brasileiro, socio cori.e3pondente da Sociedade de Geo- 
graphia do Lisboa, socio hoiiorario do Atheneu de Lima, Perú, do 
Instituto Geographico Argentino, do Instituto Historico e Geogra- 
phico de S. Paulo e de diverjas associações literarias e scientificas. 

Fez  parte de diversas commissões e, entre estas, da encarre- 
gada do projecto do Codigo Civil Brasileiro (1889) e publicou, 
além de oiitros valiosos trabalhos juridicos e literarios, um estudo 
sobre as fallencias das scciedades anonymas, outro sobre a refor- 
ma judiciaria, um programma para o desenvolvimento da parte 
do projecto do codigo civil, relativa ao direito das çousas, noticia 
dos trabalhos da commissão de 1889, a Pratica das Correigões, 
e o ensaio historico,- O consel7~eiro Jfanoel Joaquim do Amara1 
Gurgel . 



O conselheiro Olegario Herculano de Aquino e Castro foi 
casado com uma filha do conselheiro Manoel Dias de Toledo e 
nasceu nesta cidade de S .  Paulo em 30 de Março de 1828 e 
delle disse o Visconde de Ouro Pretc as seguintes palavras: 
*As gerações futuras hão de acatar-lhe a memoris honrada, que 
póde servir de incentivo para o exacto cumprimento de todos OS 

deveres privados e publicos . 
Sim, o illustre extincto foi não só habil e indefesso cultor 

da  sciencia juridíca e recto distribuidor de justiça, mas lhano, 
affavel s beneficente. 

Era um bom e um justo! 

S ,  Paulo, Agosto de 1906. 



Dr. Martinho Prado Junior 

Rnticiando em siia primeira columna o passamento do dr. 
Marti:iho da Silva Prado Juiiior escreveu o diario Estado de 
São Paulo em seu numero 10032,  de 25 de Maio de 1906, o 
~egriiiite nrti,o que com a devida veiiia a Comrnissâo do Reda- 
cção dcbta Revista transcreve em homenagem ao fiiiado e illus- 
tre socio fundador do Institiito Historico de S. Paulo. 

«Falleceu hontem, disse n n~eiicionado orgam da imprensa 
diaria paulista, ás 8 horas da malili%, o Sr. dr. Martinho Prado 
Junior. 

Não podemos prestar no illustre paulista, que foi um dos 
melhores amigos desta rolha, maior ho~nenagem, do que trans- 
cr-ver para as nnsqas columnas as ljalavras publicadas em 1879, 
pelo eminente e saudoso fundador do Estado de São Paulo, F. 
Itangrl f'eatana, a rc~speito do seu nobre companheiro de pro- 
pagarida : 

«Nos nnnos de 1860 a 1863 frequentava as aulas do pri- 
meiro anno do (.urso juridico um zocinho franzino, um tanto 
estouvado e que cliamava a attenção dos contemporaneos pelo 
exaltamelito com que discutia as questões eociaes, manifestando- 
se repiiblirano. 

Refelindo se ás suas opiniões, alguns collegas e outras pes- 
soas de fora da academia diziam sentenciosamente: 

-Ora,  aqui110 é fogo que passa; toda a familia é conser- 
vadora . . 

Entretanto, aquella figurinlia debil, yallida e irgtante com- 
pletara o* seus estudos e tomara, em fim, o gráu de bacharel 
em sciencias sociaes e juridicas. 

Neto e filho de chefes conservadores, tendo na politica mi- 
litante um outro irm?io já bem conceitiiado entre os correligio- 
narios, o j(,ven bacharel continuou a sustentar as mesmas opi- 
niões e a ser considerado-uma creança esaggerada e quasi sem 
criter 10 politico. 

Nes~es  dias em que o patriotismo creára tantas acçõ s no- 
bres, durarlte a guerra do Paragiiai, o nosso joven estouvado 
teve tambem o seu lance patrintico : offereceu-se para marchar 
com o setimo batalhão, o paulista, e foi no posto de tenente. 



O moço rico, membro de uma familia importante e influen- 
te na provincia, tendo deante de si diversas carreiras a seguir 
com proveito e brilho para si ta os seus, tomou do chapéu e da 
blusa de voluritario, cingiu a espada e marchou com os seus 
companheiros para o grande açougue da Americn onde estavam 
mais em confliçto os caprichos dos chefes das nações belligtrari- 
tes do que a honra e os interesses delias mesmas. 

O acadernico que trocára os commodos da caoa paterna pelo 
relento ou a barraca com os perigos e contrariedades das esta- 
ções, era dotado, corno j i  dissemos, de uma compleição debil e 
doentia. Não tinha a natnreza apropriada i vida militar. 

Voltou da campanha pouco tempo depois, sem haver toma- 
do grande parte nella. 

Se voltou com mais experiencia do mundo e mais conheci- 
mento dos homens, trouxe tambem mais firmes, mais accentuadas 
as suas crenças politicas : o republicano philosopho se transfor- 
mou em homem pratico. 

Completou então o seu curso interrornpiio por um acto pa- 
triotico. 

Formado em direito, o sr. Martiriho Prado Junior foi no- 
meado promotor desta capital e quando o presidente Tavares 
Bastos desenvolveu uma reacçâo pouco sensata, o nosso joven 
bacharel foi removido rara Santos, onde um outro moço distin- 
cto, liberal e cumpridor de seus deveres, o dr. Francisco Qui- 
rino, havia sido victima de uma vingança rnenos digna. 

O ex-voluntario da patria nso acceitou a remoção. 
Já  nessa occasião revelava rrpugnancia aos empregos pu- 

b l ico~ e dahi em deante nao quiz occupar posições de nomea- 
ção do governo, o que podia alcançar com grande vantagem. 

Era já isqo um indicio de que andavam errados aquelles que 
O julgaram facil de mudar de convicções por influencia da familia. 

Por esses tempos casou-;e com uma senhora distincta por 
suas qualidades e pertencente a uma horirada familia. 

Espirito livre e independente, preferiu a lavoura a outro 
qualquer meio de preparar o futuro a familia que acabava de 
constituir. Fez-se pois, fazendeiro na parte mais rica e flores- 
cente do municipio da Lirneira, na capella das Araras. 

Dizem que elle revolucionou essa localidade; fez-se missio- 
nario, advogado, mestre-escola, negociante, e tudo quanto en- 
tendeu poder servir á sua causa, e em pouco tempo a capella 
das Araras foi elevada a villa, aonde elle 6 eleitor, vereador e 
pessoa de estima e influencia. 

O dr. Martinho Prado Junior tem hoje 33 arnos, occupa 
um logar considerado entre os seus correligionarios, os republica- 
nos, e 8 um dos membros da Commissão Permanente directora 
deste partido. 

O estudante que se enthusiasmara pela fórma republicana, 
exposta pelo mestre de direito publico mais em voga na Acade- 



mia, alistoli-se 1050 iins fileiras c10 partido repiiblicaiio de3de 
que elle se organisoii rio pai:. 

Es te  facto deu-se natiiralrneilte; a tendencia de seu espirito, 
sua iniiole pouco disposta 6s fórmas do regimen niitoriíario con. 
t ra  o qual se  rebellam constantemente deviam inesiiio leval-o a 
oceupar Ingar lias filas dos adeptos da repiiblica. 

Esse jovcn i?npl*z~dente, exnggerado, o 7.erolz~cioiznrio das ,ra- 
ras foi eleito deputado A Assembl6a Provincial de  S. I'aiilo, a 
qua l  fuiiccionou no bieririio de 1878 a 1879. 

A eleição previa dos eleitores do seu partido o indicou para 
candidato entre  mais cinco companlieiros. 

O eleitorado da lwovincia mandou-o a Assembléa~ coin cerca 
de  560 votos, sendo de notar  que seu yartido apenas dispunha 
d e  160 eleitores. 

O deputado repiiblicr,no conseguiu, portai'to, o apoio de 
liberaes e conservadores. 

As siias relações pessoaes, a influencia de sua faiililin. as  
sympathias do chefe repiiblicaiio e n disciplina deste partido 
foram os graiides factores que produeiraril tâo brilhante votaqso, 
de sorte que elle occupou o terceiro logar n a  representação d a  
minoria 

O dr. hfartinho Prado Jnn ic r  E intelligente e tein tempo 
para entregar-se a sérios estudos, conhece de perto e por em- 
r)erieiicia as  riecessidades dn, lavoura e é bsstaiite independente. 

E m  taes condições estava no caso de desempenhar n o  coii- 
sellio deliberativo da provincia iim papel importante ; e de facto 
elle saiu-sc brilhantemente do cornpromieso cliie tomou. 

I'ode-se dizer que o joven deputado repiib1ic:iiio foi o ora- 
dor mais popular da  ultiina sese50 da  assernbl6a. - - 

Mais tribiino que orador parlamentar, elle sabia dar ao seu 
Siscurso esse calor natuiztl e e-se toque de convicção que provo- 
cam sempre o enthusiasmo e os applausos do nuditorio. 

Ainda assim elle deixou seus contrarios coinpletainente con- 
vencidos d s  que os impetos de sua indole fogoss hão de ser mo- 
derados pelos nobres intuitos do partido a que tno dignamente 
pertence. 

O dr. l lnr t inho Prado Jiinior tem percorrido grande parte  
do si11 e oeste da provincia e em breve ser6 u m  dos paulistas 
mais conhecedores della. 

Seu  nome por muitos motivos é estimado em tima vasta ex- 
tensão da provincia de S. Paulo e começa a ser repetido com 
sympathia em algumas outras. - - 

E m  Pernanibiicc, priiicipalmentc ila cidade do Recife, e n a  



capital da Bahia, seus discursos tEm provocado enthiisiasmo e 
espontaneas manifestações de apreqo ao representante republica- 
no  na Assemblka d6 S. Paulo. 

O dr. Martinho Prado Jiinior está destinado a rel~resontar 
um papel importante nn !>ropa;~nda e organisaçÃo da ltepublica 
no Br:isil. 

Quando elle reunir a sua coragem c independeiicia uma scm- 
ma de conhecimeiitos ~iositivos adquiridos na expericncia e no 
estudo dos mestrcs da philosopliin moderna, serachamado a exer- 
cer uma acção directa e gloriosa nos destinos de sua patria. 

Para chegar s essa posiqão basta-lhe ter vontade e s .ber 
estudar. 

Julho de 1 8 7 9 . ~  

De 1879 em deante, poi mais tres vezes o eleitorado lhe 
renovou o inandnto de seu repreeeiltaiitc á assemblkn provincinl. 
Foi  neste posto que elle conquistou os sciis mais brilliailtes tri- 
iimphos oratorios, triiimplios que deram siia pessoa unia po- 
pularidade ainda maior, do que a que jii gos;ivia pelas suas 
qiialidades pessoaes. 

Como republicano foi Martinho Prado quem iniciou a pra- 
tica democratica das conferencias, que elle realisou em varios 
pontos da provincia, principalmente 110 antigo nono districto. 

Mas, a principal obra do illustrc paulista cuja pcrds agora 
lamentamos, foi a sua campanha pela substituição do trabalho 
escravo. 

O eloqueiite orador republicano n5o encarava esse problema 
apenas pelo lado sentimental, como a maioria. Considerava-o 
pelo seu lado ecoilomico e social e, por isso, procurava a sua 
solução de accordo com n sciencia. Deve-se-lhe a lei creaiido 
um imposto sobre o trafego iiiter-provincial de esvravos que foi 
um dos grandes passos paw a libertação gradual. 

Depois a sua intelligente actividade applicou-se i propa- 
ganda da immigração italiaiia. 

Foi, então. que fundou a Sociedade Promotora de Immigra- 
ção, rinxiliando efficazmente a obra de Antonio Prado e Rodrigo 
Silva junto do governo geral e do conde dg P a r n ~ h i b a  no go- 
verno provincial. 

Lavrador, manifestou-se uiii espirito progressista e de larga 
iniciativa, como o pioneer desse oeste de S. Paulo, que fez a 
nossa riqueza e a nossa prosperidade. 

A gestão dos seus negocios, que augmentaram extraordina- 
riamente de vulto, afastaram-no por alguni tempo da propagan- 
da republicana ent8o jti qiiasi vencedora no pais. 



Mas, na manha? de 15 d e  Norembro de 1839, o primeiro 
«Viva a Republica!, vibrante e enthusiastico ouvido na rua da  
Imperatriz, partiu da boca de Martinho Prado, o republicano 
convicto e siticero, que nesse dia de justa alegria vinha ao en- 
contro dos seus velhos companheiros. 

Eleito ti constituinte republicana pelo Estado de S. Paulo, 
não pode tomar parte activa nos trabalhos dessa assembléa. 

Pouco tempo depois começaram a manifes ta~se  os sympto- 
mas da moiestia que victirnou esse illustre cidadão, apagando o 
brilho intensissimo de um dos maiores talentos desta terra. 

O Estado de S. Paulo. de que Martinho Prado foi um dos 
fundadores e dedicado amigo, mandou depositar sobre o caixão 
do fiiiado uma coroa de saudades e apresenta á exma. familia 
enlutada os seus mais sinceros sentimentos de pesar. 

- O  dr. Martinho Prado era filho do dr. I far~inho da Silva 
Prado e de d. Veridiana Vale~cix da Silva Prado, e nasceu nesta 
capital em 1842. Era formado em direito. Casou-se com a 
exma. Sra. d. Albertina Pinto, irman do sr. dr. Firmiano Pint,o 
e deixou numerosa prole, da qual fazem parte os sre. Caio, Pli- 
nio, Martinho, Cassio, Fabio e Cicero Prado, as exmas, esposas 
dos srs. dr. Alberto de Oliveira, A. M. Alves de Lima, dr. Joa- 
quim Mendonça, dr. E'lavio Uchôa e J.  Salgado e a serlhorita 
Corina Prado ». 



Dr. Martinho Prado Junior 





Dr. Paulo Egydio 

a J á  a finalizar o trabalilo na  nossa redacgão, escreveu o 
Correio Eaulista~zo em seu n 15536, de  8 de Dezembro de 
1906, já a finalizar o trabaIho n a  nossa redacção, quando a 1 e 
meia da madrugada tivemos a noticia de que acabava de falle- 
cer o S r .  d r .  Paulo Epydio de Oliveira Carvalho, senador do 
Estado. 

Victimára o uma syncope cardiaca. 
Dessa fórma, subitamente, 6 que desap arecia um homem, 

cujo ?,orne jA de h a  muito se havia notabilizado, mesmo fóra do 
nosso iíieior f l q  alto merecimento qiie conquistára quer como 
scientista, q u w  como politico e como cidadão. 

Dahi o m ~ t i v o  da  grande magua que de todos nós se  apos 
sou ao verificarmos que, infelizmeilte, era uma reali-de o que 
nos ~efe r iam.  

Não era um vulgar que fechava os olhos para avida.  Antes 
d e  tudo, um in te l lec tu~l  de  incontestavel valor; a perda que se  
dava não vinha ferir tão sòmente a uma sociedade e a uma 
illustre familia. O vacilo que se abria era mais profnudo, porque 
tambem esse tribte acontecimento vinha privar o pais e o Estado 
a e  S. Paulo d e  u m  dos seus mais dignos filhos. 

O Sr. dr. Paulo Egydio tinha-se constituido em illustrado 
representants da cultura scientifica nacional. Acostumamo-nos 
todos a repetir-lhe o nome com um certo envaidecimento quando 
occorria tratar se do gr8u de desenvolvimento do espirito bra- 
sileiro, e isso porq;ie tumbem nos grandes centros scientificos 
europeus o nome do sociologo paulista era pronunciado com elo- 
giosas referencias. 

A tanto o elevaram o seu trabalho de  pensador e a sua 
capacidade indiscutivel de erudito. 

Maa não era só por es e lado que se tornára distincto na  
sua  terra o saudoso dr. Paulo Egydio. S e  o seu talento de ju- 
rista e de philosopho lhe grangeara justa consagiacão com O 

apreço dos scirntistas nacionaes e europeus, não menor conside- 
ração lhe  valeram os seus dotes de orador e de parlameiitar tantas 
vezes evidenciados no seio do Senado estadual e não menor esti- 
m a  conqiiistaram entre  os seus concidadãos as suas virtudes ci- '\ 
v i a s  e o seu nobre e desintereseado caracter. 



Al)e:ar do adeantado da hora, conseguimos obter os dados 
biograpliicos do preclaro cidadão que a morte t%o traliidoramente 
acaba de fiilminnr. 

Dainol-os em seguida. Antes, porêm, de rematar estas li- 
nlias, escriptas sob a emoçso da infausta surpresa, deixamos 
aqui consimiiado o nosso pesar sincero, enviando sentidas coii- 
dolencias distiiicta familia enliictada. 

O er. dr. Paiilo Egydio nasceu na cidade do Bananal, deste 
Estado, a 2 de Setembro de 1843, filho de Maiioel Francisco 
de Carvallio, origiiiario de Milias Gerae~ ,  e um dos fundadores 
daquella povoação. H 

Recebeu o gráu de bacharel em scieiicias juridicas e sociaes 
pela Faculdade de Direito de S. Paulo, em 1865. 

Seguiu, primeiramente, s carreira jiidiciaria, tendo sido, 
logo apds a formatura, iiomeado promotor publico da comarca 
de Limeira. Dedicou-se depois ao excrcicio da advocacia, a 
principio na cidade de Limeipa e posteriormente eni S. Paulo, 
onde por fim se casou com d. Elisa Ribas de Carvalho, sobri- 
nha do saudoso dr. Peixoto Gomide, e aqui fixou o seu do- 
micilio. 

Conservador por tradicão e por ideas, mas conservadormui- 
to liberal, tomou parte activa iin politica paulista c foi eleito 
deputado .2 Assembléa Provincial nas legi31aturas de 1870-71, 
1878-73, 1874-73, 1876-77, 1878-79. 

No Parliiinento Provincial, o SI-. dr. Paulo Egydio assi- 
gnalou-se biilliantcmente, coiiqiiistando GS louros de orador 
eloquente e instruido, e enriquecendo os annaes da Asscmbl6a 
com muitas e apreciaveis orações. 

O merecimento de suas pioducções caminhou seiiipre em 
gráu ascendente ; porque $mais deixou de cultivar o espirito 
por estudos scientificos e literarios. 

Entregara-se lia rnuito com paixão a estudos sociologicos, 
publicara excellentss trabalhos sobre Direito e Sociologia e, 
abrindo cursos, fazciido conferencias, ia cultivaiido o seu talen- 
to a ponto de por mais de uma vez ter sido citado com elogio 
o seu nome na Rev~ie Iitterizntio~zale cie Sociologie, de Reiié 
Worms, coin quem elle seguidamente se correspondia. 

No Senado paulista, o sr. dr. Paulo Egydio foi uni do3 
mais illu-tres e operosos representantes. Di.cutia todos o3 pro- 
jectos de maior importancia, com talento, erudiçiío e constante 
elevamento de vis*a. 

O sr. dr. Paulo Egydio foi, em 18 de Novembro de 1889, 
um dos politicos monarchistas que, acompanhando a iniciativa 
dos eminentes chefes Anton;o l'rado e Augusto de Souza Quei- 
roz, adheriram collectivaniente ri nova situação e acceitaram a 
Reputilica Federativa. 



Eleito deputado ao Congresso Cunatitiiiiite do Eçtado em 
1831, toniou parte na elaboraqão do prqjecto da Constituiçso. 

Foi eleito senador para o sexennio de 1894-907, e reeleito 
para o de 1991-906. 

$Apesar dos seus G3 anilos de edade, o illiistre senador era 
tini trabnlhsdor incauçavel, tendo sido o seu ultimo trabalho o 
bubstancioso parecer s ~ b r e  o projecto qua regcile o exercicio das 
yrofissões de pharmaceuticos, dentistas e ptirteiras, offerecido 
Iiontem ao Senado pelo saudoso paulista, na qualidade de mein- 
bro da Commissão de IIyg:ene daquella Casa do Congresso. 

O praoteado penador paulista, que era sogro dos ~1 '3 .  dr. 
Adalberto G a r e i ~  da Luz, 1." promotor publico c dr. Antonio 
Sá, deixa onze filhos, dcs qiiaes seis mcnores, que $80 Mario, 
Octavio, Unrin de Lourdes, Fabio, Fernando e Re:iato~. 

A Commissão de Redacção, fdzendo siias as palavras da con- 
ceituada folha, as traslada para as paginas desta Revista, pres- 
tando assim um sincero tributo de veneração B memoria de um 
dos mais distinctas filhos do Estado de S. Paulo, o dr. Paulo 
Egydio de O!iveiia Carvalho, que em vida, além de muitos tra- 
balhos dados á estampa na imprensa diarin, publicou!)(, 

Banco cle Credito Real tle S. Paztlo-Estudo Econoinico- 
S. Paulo. -Leroy King Book~valter-Typogaj)hia Icing- 1880. 
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-(A proposito da theoria de E. Durkheim) 1900.- S. Paulo- 
Typ. da Casa Eclectiça. Rua Direita 6. 312 paginas. 



dr. primeiro secratario encarregado de officiar á inariiiha nacio- 
nal, dando pezamez, bem assim a quem legalmente nesta capital, 
represente a Republica Argentina. 

A sessgo foi suspenea ás 8 l / 2  horas da noite a convidados 
os socios para a de 5 de Fevereiro p. f. Foi por mim, Dyonisio 
Caio da Fonseca, lavrada. Em tempg, foi unanimemente appro- 
vado o voto de pazar, e que se oficiasse á exma familia do si. 
dr. Peixoto Gomide, iiosso consocio e irrn dcs furidadores do In- 
etituto que sente a pcrda do illustte paulista. 

Dunrte de Azeuedo. 
Pereira Gui~,tnrtíes. 
Dyoaisio Caio dz I"onseca. 

Acta d a  3." sessSo orcliiiaria eiii 5 dc Fevcrciro 
cle 1'396 

PRESIDENCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

Aos ciilco dias do mes de Fevereiro de mil noveceiitos e 
seis, nesta Capital, á rua Gciieral Carneiro n .  1 A, predio 
em yiie f~inccioiia o Instituto Historico e Geographico de São 
Paulo, ás sete horas e meia da noite, presentes os socios, srs. 
conselheiro Duarte de Azevedo, drs. Pereira Guimarães, ICugenio 
Franco, Domingos Jaguaribe, Silreira Cintra, liuiz Gonzaga da 
Silva Leme, Eduardo Loschi, Alfredo de Toledo, commigo 2." 
secretario abaixo ilomeado, foi declarada aberta a sessão. Lida, 
foi approvada a acta da sessão anterior sem debate e por una- 
nimidade. Passa-se ao expedieilte, constante da apresentaq?io 
de varias offertas de livros, revistas a jornaes mencionados 
no fim desta, a3 qiines szo acceitas pelo Instituto que os manda 
agradecer. 

Foi em seguida apresentado o relatorio da gestão de 1905 
que fica sobre a mesa para ser .exainiiindo pelos senhores socios. 
Vota-se o parecer da commissão de contas approvando obalanço 
do sr. dr. thesoureiro, a quem se inscreve iim voto de louvor 
pela direcçso dada ao departainento de suas att~ibiiições. 

O segxudo secretario propõo, e pede que o Institrit:, o acom- 
panlie, um voto de pesar inscripto na presente actn pelo falle- 
cimento do Sr. dr. Antonio Joaquim Rilia., ilatural do Estado e 
fillio do ilotavel juriecnilsnlto coiiselheiro liibas; o finado era 
genro do nosso consocio sr. coronel Araujo Maceio com quem o 
Instituto se identifica pesaroso. Autor de varias obras literarias, 
O dr. Antonio Ribas serviu com patriotismo diverso3 cargos 
diplomaticos na America do Snl. Coiilo auditor de guerra prestou 
releran tes seivicos B causa publica. 

Deixou escripto um livro de viagens lia Americn do Sul. O 
Instituto vota a iiiserção de pesames na acta, em signal de pesar. 



Pcd, para ser  iiiscripto o socio dr. Eurico de Góes que apre- 
~en ta r r i  na  sessão ~ e ç i i i n t e  uin trabalho de  sua lavra.-0 sr. 
pre-ideiite consulta n rasa sohie algcm assumpto a propor-se, e 
não bnrendo propostas 6 declarada encerrada a presente sessão, 
de que lavrei esta, s tndo ccuvidados cs rrj. ~oc ios  para a se- 
giiiutc sessão n 20 do corrente. 

Dunrfe de Azeoedo. 
E71geizio A.  Franco. 
Si1 ceirn Ci7ztra. 

O F F E R T A S  

1 C n ~ n ~ ~ i i z n s  de O~it-órn-uelo auctor-Raphael Duarte . 
1 Awzztciii.e Astro1~01niq~~e-poi G. ?-ecoiiite-1905 n 1906. 
1 lielatorio n. 9 da  Direct. da Soe. Be~zejiceizte clos Eit7pl.e- 

gados da  S. Paulo  Rniltcny Conzpnlzy 1 9 1 ~ 5 .  
Pelas respectivas redacqões, as  Revistas : 
2 Albunz Irnjo.i~l-ne. 4 e 5, de 20 de Fevereiro e de  5 

Março de 1906. 
Xnnfn CYZLZ-US. 2 e 5, de Fevereiro e l l a rqo  de 1906. 
1 Rcuistn Polyflzeclz~zica-u. 9 de  Dezembro de 1905. 
1 A Nova Cruz-n.  10-ilnrio 2." lílarqo 1906. 
2 Recistn Scientificn-n. 1, Janeiro de  1905. 
1 ITel-dnde e Luz-374-Dezenlbro 1905. 
I Reozstn Phar~~znceziticn-Bnilo 23-31 de Janeiro 1906. 
1 Revistn Agrlcoln-n. 127-de 1 5  de  Fevereiro de 1906. 
1 Rccistn Scie~ztificn E~zcyclope&icn-n. 1 1904. 
1 Keuistn Philosopl~ictr-n. 1 - 1905. 

PRCS:LBSCIA r0 SR. COSSELIIElEO DUACTE D E  AZEVEDO 

Aos cinco dias do mes de Alarço de  mil e novecentos 
e seis á s  7 horas e meia d a  noi te ,  no predio n. 1 A da 
riia General Carneiro, ncstn Capital, onde fiiiicciona o Instituto 
Historico e Geographico dc Sào l'anlo, presentes os socios con- 
~ e l h e i r o  bíanoel A. D u a ~ t c  de Azevedo, piesidente, drs. Miranda 
Alzevedo, vice-presidente, Eugenio Franco, Conego Ezechias 
Galvno da Font<)ura, dia. Assis Aiouia, Silvrira Cintra, Carlos 
Reis, Jiiies Dlartin, faltando, com participaç5o de  causa, o segun- 
do secretario, o Sr. presideilte convida r a r a  occupar os lognree 
de 1." e 2.' secretarios 03 81.5. drs. E2ngenio I<'ranco e Silveira 
Cintra, declaranlo abeita a sessão. F o i  lida n acta da anterior 
pelo sr .  segundo secretario, c approvndn por unanimidade, sem 
debate. I'nssa-se ao expediente coiisiaiite da leitura de officios 



do secretario da preaidencia da Republica Argentina, agrade- 
cendo ao Instituto os votos de pezar pelo fallecimento do gene- 
ral Bartolomeu Mitre; da prefeitura do Alto Juruá, communi- 
cando o sr. prefeito dr. Gregorio Thaumaturgo de Azevedo ter  
reassumido, em data de 12 de Dezembro de 1905, o exercicio do 
cargo. Inteirado. Officio da reàacção d'A C~)ncordia, convidan- 
do o Instit,uto a fazer-se representar no bando precatorio em 
favor das victimas da catastrophe do Aquidaban; da. Sociedade 
Humanitaria dos Empregados do Commercic, enviando a nominata 
dos seus membros directores no corrente anno ; egual da Sociedade 
Beneficente dos Empregados da São Paiilo Ritilway Company ; do 
Gabinete Literario Brasilio da Gama, s4,iicitando a remessa da Re- 
vista do Instituto ; do director da Bibliotheca de l u  Cniversidad 
Nacional de La Plata, comniunicando a cessão feita pelo governo da 
provincia de Buenos Aires ao da Republica Argentina -8gradeça- 
se .  Da Sociedade Brasileira para animação da agricultura em Paris 
-séde, enviando a obra do dr. Assis Brazil e exemplar n. 22, 
edição especial, da Cultura dos Campos.-Gratos. Da Bibliothe- 
ca Publica Pelotense, remettendo a nominata dos seus directores 
para o anno de 1906.-Agradeça-se, O sr. dr. Eurico de Góes, 
que se achava inscripto para a leitura do seu trabalho excusa- 
se por officio, allegando força meior . -Inteirado. São propostos 
socios os srs. dr. Gustavo de Oliveira Godoy, secretario do In- 
terior, que foi acclamado socio, após dispensa de intersticio e para 
socio correspondente o dr . Lamartine Delamare Nogiieira da 
Gama.-A' comrnissão. O sr. di. Miranda Azevedo propõe que 
o Indtitiito faça inserir na acta dos trabttlhos de hoje iim voto 
de pesar pelo fallecimento, no Ri I de Janeiro, do dr. J ~ ã o  Pi- 
earro, lente da Faculdade de Nedicina, devendo ser officiudo a 
mesma a resolução do Instituto. E' apresentado o parecer da com- 
missão de adniis-ão de socios concluindo favoravelmente pela 
admissão do sr. dr. João de Cerqueira Mendes na qualidade de 
socio correspondente.-Approvado. O sr. dr. Çarlos Reis pede a 
palavra e declara que, tendo de seguir brevemente para a Euro- 
pa, fazia esta comn~unicação á casa R pedia que fosse nomeado 
um substituto que se encarregasse da thesourwia a seu cargo. 
A casa resolverA. O sr. dr. Assis lloura indica que o Instituto 
encarregue o mesmo dr. Carlos Reis de investigar na Europa 
o que ha de veridico sobre o jazigo do illustre e notavel pau- 
lista Bartholomeu de Gusmão que, segundo rezam as chronicas, 
se acha sepultado na  Hespanha.- E' approvada a indicação e 
solicitado o nobre consocio para que acceite a commissão, ao que 
ac uiesce. Nada mais havendo a tratar-se, o sr. presidente con- % vi a os srs. socios para a sessão de 20 e encerra a presente, de 
que eu Dyonizio Caio da Fonseca, lavrei esta. 

Duarte de Azevedo. 
Pereira Guinzarães. 
Dyonisio Caio da  Fonseca. 



PRESIDBNCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

Aos vinte do mes de Maiço de mil novecentos e seis, 
nesta Capital do Estado de SRo Paulo, á rua General Carneiro 
n 1 A, ,  predio onde funcciona o Instituto Historico e Gcogra- 
phico, as 7 horas e cincoenta miniitos da noite, presentes os 
socios srs. conselheiro Duzrte de Azevedo, drs. Miranda Ase- 
vedo, Pereira Guimarães, Carlos Reis, Silveira Cintra, Luia 
Gonzaga, Eugenio Franco, Domingos Jaguaiibe, Orville Derby, 
consgo Ezechias Galvão, desembargador José Alaria do Valle, 
Eduardo Loschi, commigo segundo secretario abaixo nomeado, foi 
declarada aberta a sessão pelo primeiro dos acima citados. Lida 
a acta da sessão anterior foi posta em discussão e approvada 
sem debate. Do expediente constam diversas offertas em livros, 
revistas, jornaes e nma moeda de cobre cunhada em 1801, em 
Roma, sob o pontificado de Pio VI1 Taes offertas são ac- 
ceitas com especial agrado e mencionadas se acham. Passan- 
do-se a ordem do dia, o siir. Carlos Reis, pela ordem, requer 
que lhe seja nomeado o substituto ao cargo que provisoriamente 
deixa, sendo designado o snr. dr Arthur Vautier, é appro- 
vado por unanimidade. O dr. Miranda Azevedo propõe um 
voto de pezar pelo fallecimento do dr Antonio de Paula Frei- 
tas, lente aposentado da Escola Polytechnica e uma das glorias , 
da engenharia nacional, bem como que o Instituto officie áquella i 
Escola manifestando o seu pezar . Approvado . O snr. presi- 
dente propõe e a casa approva por unanimidade a nomeação do I 
nosso eminente consocio snr. Barão Homem de Mello para re- i 
preseiitar esta associação na proxima recepção de sua eminencia 
o cardeal D .  Arcoverde, de volta da Europa á Patria. Offi- 
cie-se ao nomeado. Foi proposto para socio o snr Weissflog 
cartographo. A' commissâo de admissão para emittir parecer. 
Não havendo socio inacripto para leitura de trabalho e achando- 
se sobre a mesa as plantas apresentadas pelos engenheiros 
Ramos de Azevedo, Augusto Fomm, Eduardo Loschi, Carlos 
Eckman, o sr. presidente convida os socios presentes para exa- 
minarem ditas plantas, constituindo-se a mesa em commissâo 
para resolver sobre a adnpção da que deve ser preferida para o 
edificio que o lnstitiito projecta construir. Foi levantada a 
sessão ás 8 horas e meia da noite: e por nada q s i s  haver a 
tratar-se foi por mim esta lavrada e assignada: eu  Dyonisio 
Caio da Fonseca, segundo secretario a escrevi. Em tempoo socio 
proposto para effectivo é o sr .  Otto TVeissflog. 

Dr. Augusto Ceznr de Miranda Azevedo. 
M. Pereira Guimnrães. 
Dyonisio C.  da Fonseca. 



Acta da 5 .' SCSS?.O ordi~lnria c111 5 c1c Abril  dc 1906 

PRESIDEKCIA DO SR. DR. 31IRAPIDA A Z E V E D O  

Aos cinco dias do mes de Abril de mil e novecentos o 
seis nesta Capital do Estado de SRo Paulo, á rua General 
Carneiro n." 1 A ,  onde fuiicciona o Instituto Hiatorico e 
Geographico, presentes os srs. drs. lliranda Azevedo, Pereira 
Guimarães, C ~ r l o s  Reis, Domingos Jagiiaribe, Eugeilio Franco, 
Orville De~by ,  commigo 2." secretario abaixo nomeado, foi decla- 
rada aberta a sessáo, pelo dr. Miranda Azevedo, vice, presidente. 
Achando-se na sala contigiia o Sr. dr. Edmundo Kriig, foi no- 
meada a eommissão regimeiital para dar-lhe ingresso na sala 
das sessões ; e os commissionados para tal fim, Eis. dra. Domingos 
Jaguaribe e Eugenio Franco, acompanharam o novo consocio 
ao recinto, tendo o mesmo assignndo o regihto de presenca e 
tomado assento. Ordenada a leitura da acta da sessão anterior, 
foi por quem esta vem lavrando a mesma lida, e depois de 110s. 
ta em discussão e votataç?io approvada por unanimidade. Pas- 
sa-se ao expediente, cii.ja ro l ta  6 dada pelo primeiro secretario. 
Officios do snr. Barão Homem de Blello communicando ter-se 
desempenhado da incumbencia de represrntar o Instituto ria 
recepçãr, do cardeal brasileiro d. Joaquim Arcoverde, de regresso 
ao Brasil: da Congregação da Escola I'olytechnica do liio 
agradecendo GS pezames pelo passamento de dr. Paula Freitas. 
Inteirados. Diversas offcrtas entre as quacs uma collecç.?~ de 
mappas referentes á historia da guerra. do Paraguai pelo dr. 
Canto e Mello, e dr. Alfredo Carvalho uma medalha de metal 
branco commemorativa do Archivo Piiblico de Pernambuco, re- 
vistas c jornaes que são mencionados afinal, os yuaes o Instituto 
agradece desvanecido. O dr. Carlos Reis cummiinica ter passn- 
do a thesouraria do Instituto ao sr. dr. Arthiu Vaiitier, e appro- 
veita a opportuiiidade para participar á casa a sua proxima 
viagem á Eiiropa, offerecendo aos socios em geral o a cada um 
em particular reus prestimos em qualquer das localidades por on- 
de fizer itinerario. O dr. prcsideiite agradece a communicação, 
sendo proposto pelo dr. Jaguarihe u m  voto de louvor na acta 
presente ao dr. Carlos Reis, bem assim os votos de boa viagem 
que no caracter de amigos fazemos. Pede n palavra o snr. dr .  
Edmiindo ICrug e diz que não s3 achando sufficientemente pre- 
parado para uma expoliç50 scientifica, como entende ser de obr- 
igação do s ~ c i o  recem admittido, agradece a sua inclusão e, pro- 
metendo collaborar comnosco, offerece varias photographias que t i-  
rou na sua recente excursRo pelos Campos Novos do Paranápa- 
nema e respectivos vdlles. O dr. presidente agradeçe tal offer- 
ta e declara que antes de encerrar a sessão cumpre o dever de 
saudar o dr. ICrug, e propõe tambcm um voto de pesar pelo 
passamento do sr. Barão do Penedo, devendo o Instituto enviar 



ezames, por officio, & familia do i1lust1-e extincto. Nnda  ais 
tavendo a tiactar-se foi encerrada a sess80, sendo convidados OS 

socios para a seguinte, que terá lugar a 20 do corrente. EU, 
Dyonisio Caio da Fonseca, segundo secretario, a lavrei. 

Dr. Augusto Cezav de Niranda Azrvec70. 
Ma~zoel P. Guimarães. 
Josè 3brres de Oliveira. 

1 iiIedalha da Academia Per~zambueana.-doaqão do dr. 
Alfredo de Carvalho. 

1 Collecção de mappas da Hi~tor in  da Gziei-1.a do Paragztny 
-offerta do dr .  Canto e Bfello. 

1 Aiintrario Estatistico de S. Pn~ilo-pela Repartição de 
Estatistica e Archivo Publico. 

1 Catalogo da Bibliotheca Lati~~o-Americnna, n. 321. 
1 Relação das P z ~ b l .  Scieizt. do Jfuseu Goeldi-pelo dr. 

Emilio Goeldi (Par&) 
1 Catalngo Bibliotheqzie-libreirie Werter, 1906. 
1 Chelo~zios do Brcsil-dr . Emilio Goeldi. (Pará) 1905. 
1 Vespidas sociaes do Parci-pelo dr. Adolpho Diicke 1905. 
1 Revista Santa Cruz-n. 7, de Abril de 1906. 
1 Archivo nlícsturado-n. 51, 1916. 
1 Album Iml~eriat-n. 7, de Abril de 1906. 
1 Decogáo de Sáo José-pelo dr. Pereira Guimarães 
2 Ns. 10 e 11 do Bole t im  de E.~tatistica de S. Pnttlo. 
Santos e Campinhs-Marqo de 1905. 

Acla cln 6." scssno ordiiiari:i, a 20 d c  t\bril c l c  1!)06 

PRESIDEKCIA DO SR. DR. MIRASDA AZEVEDO 

Aos vinte dias do mes de Abril de mil novcceiitos e 
seis, nesta Capital do Estado de S. Paulo, á rua General 
Carneiro n. 1-A, presentes os srs. drs. Miranda Azevedo, Pereira 
Guimarães, Domingos Jaguaribe, José Torres de Oliveira, J. C. 
Gomes Hibciro, H. von Iheriiig, Conego Exechias Galváo dn 
Fontoura, drs. Joaquim da Silveira Cintra, Orville Derby e Sr. 
Leoncio Gurgel, ás sete e meia horas da noite, foi declarada aberta a 



sessão, pelo primeiro dos socios acimt citalos. Não se achando 
presente o segundo secretario abaixo nomeado e que lavra esta 
acta, foi convidado a assumir o lugar  o sr. dr. Torres de  Oliveira 
que, acceitando, passa a ler a acta da sessão aní;erior; a qual, 
posta em discussão e votaçio, foi por unanimidade, approvada 

Pas.;ou-se á le i tura  do expediente constante de  officios e de 
offertas ao Instituto, as  quaes são apresentadas pelù sr. dr. 1." 
secretario e vão mencionadas no fim desta. 

Officio do socio dr. Gomes Ribeiro, acompanhado da offerta 
ao Instituto de  u m  retrato do notavel brasileiroa Evaristo da  
Veiga. 

ORDEM DO DIA 

Proposta para socios-honorario, general Quintino Bocayuvct; 
effectivo, dr. Gustavo de  Oliveira Godoy ; coriespondeiite, Roma- 
rio Martins, residentes, respectivamente, em Pindamonhangaba, 
em S. Paulo e em Curitiba. 

Sob proposta do dr. a l fredo de Toledc ~ ã o  os mesmos, dis- 
pensado o i r i t e ~ ~ t i c i o  regimental,  proclamados socios. Communi- 
que-se. Bem assim 6 proclamado socio correspondente o d r .  
Lamartine Delamare Nogueira da Gama, director do Gyrnnasio 
em Jacarelii. Na segunda parte da ordem do dia foi lida uma 
proposta asslgnada por varios socios para que o Instituto encar- 
regue o c iisocio Carlos Reis de  investigar na  Torre do Tombo 
ou nos arcliivos de Portugal o que h a  sobre a pers nalidade his- 
torica dtt João Ramalho. Approvado, scientificando-se o dr. Car- 
10s Reis da commissâo solicitada. O dr. Jaguaribe propõe que o 
Instituto officie aos representantes dos Estados-Unidos e da França 
no Rio de Janeiro enviando-lhes pezarnes pelas catastrophes de 
São Francisco da California e das minas de Courrières, inscre- 
venio-çe n a  acta o voto de  pesar a que as duas nações amigas 
fdzem j l i 3 .  Tnes propostas sao apqiadas pelo dr. Pereira Giiima- 
rães, que addiciona seus sentimentos e pela casa que unanime- 
mente adhere. O dr. Miranda. Azevtdo, reiactor  d-t Revista decla- 
ra que est8 prompto o X volume da mesma, e pede um suhstituto 
na  commisaão do logar do dr. Theodoro Sampaio, recahirido s 
nomeação no dr. Alfiedo de  Toledo. 

Pede a palavra o dr. Jaguaribe e lembra a comveniencia 
de se  officiar ao exmo. sr. dr. Alfredo Ellis, s-nador federal, para 
que interponha seus bons officios afim de  ser facultado ao Insti- 
tuto a livre expedição de sua correspondencia poqtal e remessa 
da ICevista. ufficie-se. O Sr. dr. presidente, depois de  facultar 
a palavra aos srs. consocios e verificando que ninguem queria della 
fazer uso, encerrou a sessão convidando os srs. consocios para a 
proxima sessão a realizar-se no dia 8 de Maio proximo futuro. 
Em tempo : 1.") o sr.  dr. Jaguaribe lembrou e foi apoiado e 
approvado que tambem se officiasse ao Ministro Italiano no Rio 
de Janeiro dando pezames pelas catastrophes da  Calabria, Na- 



poles e outras localidades do reino amigo ; 2.") a nomeação do 
Sr. dr. Alfredo de Toledo, feita pelo sr. presidente, foi para sub- 
stituir o finado consocio dr. Antonio Piza na commissão de re- 
dacção da aRevista do Institutos. 

Nada mais : do que se lavrou esta, que subscrevo.-Dyonisio 
Caio da Fonseca. -- 

OFFERTAS 
1 brochura-A fundação de Porto Alegre-pelo autor, Au- 

gusto Porto Alegre, 1906. 
1 rochura-Quad~o Chorographico de Mattg Grosso - por 

Estevam de Mendonça, 1906. 
1 lnstrltcções Policiaes-pelo dr. Augusto M. Reis, chefe de 

policia, 19i 6. 
Revistas-Album Imperzal-ns. 10 e ll-Maio e Junho, 1906. 
Verdade e Luz-n. 382, Maio de 1906. 
2 Revista do Ensino-Assoc. Benef .-Janeiro e Março, 1906. 
1 w MiEitar-n. 4-Abril de 1906. 
1 L a  Science Soczale-24." fasc. 1906. 
1 Revista do Centro de Sciencias etc.-Campinas-n. 9, 

Março de 1906. 
A Nova Cruz-n. 12-Maio de 1906. 
5 Boletim Heh. de Est. e Demographia Sanitaria - ns. 16, 

17, 18, 19, 20. 
4 Boletim da  Agricultura-ns. 3 e 4, de Março e Abril, 1906. 
2 » Vzapão - da Bahia- ns. 1 a 3, Janeiro a 

Março de 1906. 

Acla da 7." sess5o ordiiiaria em 5 de Maio de 1906 

PBESIDENCIA DO SR. DR. MIRANDA AZiOVEDO 

Aos cinco dias do mes de Maio de 1906, na sala do Ins- 
tituto Historico e Geographico de São Paulo, as 7 e meia horas 
da noite,. presentes os srs. socios drà. Miranda Azevedo, Augusto 
de Siqueira Cardoso, Eugenio Franco, Silveira Cintra, Pereira 
Guimarães, Torres de Oliveira, Gomes Ribeiro, H. von Ihering, 
Edmundo Krug e Leoncio Gurgel, foi declarada aberta a sessão, 
sendo convidado para occupar o logar de 2." secretario, na falta 
do effetivo o sr. dr. Torres de Oliveira. Passa-se A leitura da 
acta da sessão anterior que foi approvada sem debate. 

Não havendo sxcio proposto, passa-se ao expediente que 
coxsta de offxtas que o Instituto agradece. 

Pede a palavra o sr. H. von Ihering, e declara que deseja 
inscrever-se para ler o seu trabalho : «Ethnologia do Brasil 
Meridional,, na proxima sessão do dia vinte do corrente. 

O sr. presidente nomeia uma commissão composta cios s r ~ .  



drs. Aiigiisto de Siqueira Cardozo, Alfredo de To!edo, e S lva 
Leme para emittir parecer sobre a obra offerecida ao Iustitiito 
pelo digno consocio Sr. Leoncio do Amara1 Gurgel-intitulada : 
Genealogia do dr. Bianoel Ferraz de  Campos Salles. Commuui- 
que-se aos membros nomeados. Nada mais havendo a tractar- 
se, o sr.  d r .  presidente convida os Era. socios para a sessão se- 
guinte. Eu, Dyonisio Caio da Fonseca, a escrevi.  

D t ~ a r t e  cle Azeuetlo 
Dionysio Ccio da Fonseca 
Alfredo de I ~ l e c l o  

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

- por 

O F F E R T A S  
encarJenado-Das Brazilianisclie 
Revista-Vera Criiz-Numero 12-anilo 3."-1906. 

X. Imprensa Academica-S. Paulo-Ríaio de 1906. 
Boletim-de1 Miqziste~io de Agrictrlturn-Bucnos -Aires. 
Boletim - Of the Nec-York P ~ ~ b l i c e  Librnriz -Abril-1906. 
Boletim-cle Est. e demog. Sn~zitnrin-n. 21  -Maio, 1906. 
Revista-Agricoln de I,n~.ozirn, Comnzercio e Industrin 

Fernaiido Verneck, ri. 130-Maio, 1906. 

Acta c l a  8." scss'%o orc1iii:iria c111 3 d e  Jriiilio tlc 1 D G ( i  

PRESIllESCIA D3 SR. COSSBLIIElILO DUAltTli: DE AZBTEDO 

Aos cinco d a s  do mes de  J i inho de  mil novecentos e seis, 
neata Capital de S. Paulo, rls 7 c meia h w a s  da  noite, reuni- 
ram-se, iia fbrma do costume, os socioe, conselheiro Ríanoel Ali- 
tonio Duarte Azevedo, drs. RIirnnda Azevedo, Alfredo de Toledo, 
Liiiz Gonzaga da  Silva Leme, J. C. Gomes Ribeiro, Leoncio 
Gurgel, Edmundo I í rug,  coronel I-Ieiiriquc A. de Ardiijo Alacedo 
e o abaixo nomeado, 2.0 ~ecretar io,  servindo de prirnriro, n a  aii- 
sencia do dr. Pereira Guimarges, e. na  sala das sessões do Insii- 
tuto I-Iistorico, foi declarada aberta a setsno ordinaria. O sr. 
presidente convirla o dr. Alfredo de Toledo a ~ s s ~ i r n i r  a cadeira de  
segundo secretario e uoineia tima commissão coml~osta dos srs. dr. 
Ednlnndo eICriig Leoncio Giirgel para darem entrada ao novo coii- 
socio sr. O. Weissflog, qiie, depois de nssignar n o  livro de presença, 
toma assento e agradece a sua inclusão e passa-se á leitura da  
acta da  sessão anterior, seiido approvadn, sem debate c por 
u ~ a n i m i d a d e .  

Passa-se ao expediente qiie constou do officio do Instituto 
Paranhense coamunicaiido a sua installação e dando a nomi- 
nata  dos membros de  sua dirrctoria. Agradega-se. 



Parecer da commissão nonieada para examinar o trabalho 
<Genealogia do dr. Manoel Ferraz de  Cnmpoe Ealles», do nosso 
consocio Leoncio Gurgel. A commissão depois de  av:rliar deti- 
damente o citado trabalho termina encarecendo o v:ilor historico 
do niesmo e opina pela pnblicaçlo do mesmo n a  Revista do Ins- 
tituto, como é d e  praxe. A' commissão de  redacção. O sr. pre- 
sidente partecipa á casa que  o cori~ocio dr. von Ihering, ins- 
cripto pnra lêr iim tiaba1110 n a  presente dessão, deixa de  o 
fazer, por motivo de força maior. 

Facultada aos srs. socios presentes a palavra para alguma 
proposta, passa o Sr. presidente a lembrar a conveniencia de  serem 
apresentados traballios de interesse, afim de que oIiistituto continúe 
a merecer as  justas sympathias que a t e  aqui lhe têm sido dispen- 
sadas inclusire as do Governo do Estado, convencido como se  
acha dos reaesserviços que a instituicão tem prestado B historia 
patria. Pede a palavra o socio dr. Joã,  Gomes Ribeiro e soli- 
citp inscripç80, para depois da leitura do dr. v011 Iher ing ;  bem 
assim o dr. Alfredo Tolcdo e o dr. João Bnptista de hforaes, 
por intermedio do dr. hliranda Azevedo. O sr. presidente açra- 
dece aos consocios o seu valioso conciirso e espera dn, assidiii- 
dade dos mesmos e de outros na  npresentaqlo de trabalhos a 
continiiação dos creditos de  que gosa a Revista do Instituto, como 
uma das nielhores que se apresentam ao pais, re la  i m ~ o r t a n c i a  
dos assiimptos d e  que tem cogitado. 

Foi  lw0p9sto para socio cor res~ondente  o dr. Alfredo de 
Carvalho, literato, residente no Rccife. A' respectiva coinmissão. 
O 2.Osecretario commiinica que o dr. Pereira GiiimarTies justifica 
siia ausencia por incommodo de  saiide. 

Pede a palavra o sr. dr. Piliraiida Azevedo e pr  põe que o 
Instituto faça registar na  presente actn os sentimentos de  pesar 
pelo fnllccimeiito do exmo. sr. Vjsccildc de  Barbacena, uma das 
glorias de  nossa patrin e ci~jos serviqos jimais serão esquecidos, 
porquanto aHis tor i s  do Brasil ~ e g i s t a  cni snn.pagina de honra, 
n a  formação de nossa iiacionalidadc, o seu respeitavel nome que é 
uma reliquia; egnnlmente, p r o ~ õ e  votos de  pesar pelo falleci- 
mento do dr. Ignacio Pereira da Iiocha, senador estadual e 
medico distincto; bem assirn, que o Instituto interprhte do mesmo 
modo o seu pesar pelo pnszamento do dr. Martiiiho Prado Junior, 
a que% S. Pnulo niiiito deve como seu representante e pelo €eu hon- 
roso  assado. Ficam inscriptos, por unanime assenso da  casa, os vo- 
tos de pesar. Nada mais havendo a tratar-<e, o sr. pres dente con- 
vida OS srs. socios ynra a sessào do dia 20, e suspeiide os tra- 
balhrs, ás  oito e meia horas da  noite. 

N .  A. Dzini-te de Azevedo. 
Pereira Guirnarnes. 
Dyonisio Caio da Fonseca. 



OFFERTAS 

1 folheto, broch. Voltaire e os anti-clericaes do Paraná. 
1 2 Salve, oh ! Brasil!, diseursos, pelo autor. 
1 rn Actuacion de Ia Republica de Guatemnla en 

lu America Central, Eduardo Poirier,-Agosto de 1905. 

- 
REVISTAS 

1 Portugalia, tomo 11, fasc. 2.O, 1905. 
1 Revista do Instituto do Ceará, tomo XX, I.", 2." semes- 

t,re, 1906. 
1 Santa Cruz, anno VI, n.  9, 1906. 
1 Revista Agricola, n. 131, 1 5  de Junho de 1906. 
Ve~erdade e Luz, n. 383, Junho de 1906. 

- 

BOLETINS 

1 Boletin de1 Cuerpo de Ingenieros de Minas, numero 30, 
de 1905. 

1 boletin de1 iWinisterio de Agricultura, Mayo de 1906. 
1 » de1 Cuerpo de Ingenieros, n. 31, 1906. 
1 Album Imperial, n. 1'2, 20 de 'Junho de 1906. 

Acta da 9." sess5o  ordiiiaria, em 20 c i e  Junho 
do 1906 

PRESIDDNCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTE DE AZEVEDO 

AOS vinte dias de mes de Junho de mil novecentos e seis, 
nesta Capital, i riia General Carneiro n .  :-A, presentes os srs. 
conselheiro bfanoel Antonio Duarte de Azevedo, drs. Pereira 
Guimarães, João Gomes Ribeiro, Coiito de Magalhães Sobrinho, 
Alfredo de Toledo, Edmuudo Kriig, Leoncio Gurgel, commigo, 
segundo secretario abaixo assignado, ás 7 horas e quarenta mi- 
nutos da noite, assumiu a presidencia o primeiro dos acima ci- 
tados e declarou aberta a sessão. Foi lida a acta anterior que, 
posta em discussão, foi approvada por unanimidade. O segundo 
secrerario comrnunica ao sr. presidente que o dr. Miranda Aze- 
V R ~ O ,  digno vice-:&residente, deixa de comparecer por se achar 
enfermo. Passa-se ao expediente srguinte : Leitura de um of- 
ficio do ministro brasileiro em Portugal, Sr. Alberto Fialho, 
accusando o officio que lhe  foi entregue pelo dr. Carlos Reis, 
commissionado pelo Instituto para proceder a investigações n a  



Torre do Tombo, em Lisboa, sobre João Ramalho, de quem o 
Instituto se tem occupado.-Inteirado. Sào preseiit es diversas of- 
fertaa, que o Instituto agradece e se acham registadas a fls. 92 
e archivadas. 

ORDEM DO DIA 

O senhor primeiro secretario offerece o parecer da com- 
missão de admissão de socios concluindo pela acceitaçho do sr. 
Alfredo de Carvalho, literato distincto, residente na cidade do 
Recife para socio correspondente, A requerimento do mesmo 
dr. secretario foi o parecer approvado, com dispensa de inter- 
sticio, e proclamado socio correspondentn o dr. Alfredo de Car- 
valho, a quem se  oficiará. Pede a palavra o socio Leoncio Gur- 
gel e propõe qiie o I~istituto se congratule com o nosso conso- 
cio fundador ex."" sr. dr. Francisco de Paula Rodrigues, pelo 
quadragessimo segundo annirersario, hoje, da siia ordenação sa- 
cerdotal. A proposta é unanimemente apoiada e approvada, com 
demonstrações de agrado, e o sr. presidente declala que o Ins- 
tituto cumprirá esse dever para com o digno sacerdote, governa- 
dor do bispado e gloria da tribuna sagrada da igreja brasileira. 
O sr. presidente, relembrando o facto doloroso que a todos riós 
enche de pesar pelo assassinato dos dois officiaes da força pu- 
blica do Estado, os srs. alferes Magalhães e o tenente-coronel 
Negrel, da missão francesa, entre nós, lamenta o luctiioso acou- 
tecimento e proiõe que, alêm do voto de pesar que o Institu!.~ 
vae inscrever na acta de seus trabalhos, seja ntmeada uma com- 
missão, de que farão parte os srs. dia. Miranda Azevedo, Pereira 
Guimarães e Alfredo de Toledo, para dar pezames ao sr. consul 
frances e bem assim aos officiaes membros da missão militar. O 
Instituto approva tal proposta e inscreve solidario na acta desta 
sessão, com os sentimentos da civilização cvntra o attentadodo 
quartel da Luz, seu voto de pesar Segunda parte da ordem do 
dia. O sr. dr. von Ihering, não podendo, por molestia comparecer 
afim de lar o trabalho promettido, commirsioiia seu filho, sr. Ro- 
dolpho Ihering, para desempenhar-se do compromisso, o qual 
passa a lêr o trabalho, sobre (1s iiidios do Brasil, seus costumes e 
usanças, avenças e lendas. O interessante trabalho foi ouvido 
por espaço de meia hora, sendo felicitado o leitor e saudado 
com uma salva de palmas Durante a confereneia esteve ex- 
posto um mapprt da distribuição das diversas tribus no Brasil 
na  sua parte sul. Pede a palavra o consocio dr. Jose Vieira 
Couto de Magalhães Sobrinho que passa o ler um artigo em 
que refuta as asserções publicadas na  Revista do Instituto, in- 
cluidas num trabalho do coronel Henrique de Araujo Macedo. 
O illustre consocio trata minuciosamente da personalidade do 
finado general Couto de Magalhães que fora objecto das censu- 
ras, salientando o seu papel como patriota e cumpridor dos deve- 
res civicos, do que deu provas como presidente de Goias, Minas 



e S. Paulo, em cujo posta foi eticnntrado por occasião da  pro- 
claniação da  Hcpublicn. O Instituto oiiviu o confcrcnte, qiie foi 
applaudido ao terminar a leitura. Achando-sc adeantada a hora, 
o sr. presidente sii-pendc s sees50, depois de convidar os conso- 
cios para a segiiinte, que ter6 logar n cinco de Julho,  ficando 
com a palnvra o sr. dr. Jo5o Gomes Ribeiro. Nada mais haven- 
do de iiit3rcssel f , ~ i  eiicerradn a sessão 6s ncve e mcia horas da  
noite. E u  Dyonisio Caio da Foiiscca, segundo seçret,zrio, a escrevi. 

ilinlaqel A.  Duarts Azevedo. 
Dyoliisio Caio da Fonseca. 
Alfi-edo de Toletlo. 

I'IIESIDEXCIA DO SR. COSSELIIEIEO DUARTE Di2 AZEVEDO 

Aos 5 dias do me3 d e  Jullio dt; mil e novecentos e seis, 
As sete c meia horas d a  ncitc, nesta Capitnl do Estado de Sfto 
Paulo, 6 rua  Generd  Carneiro 11. 1 A, prcdio em que  f.iii- 
ccionn o Instituto Iiistorico c Geographico de  S. Paulo, pre- 
sentes os socios sis. coiieellieiro Dunrte de Azevedo, presidente, 
drs. Alfredo de Toledo, João l\Sornes, Torres de Oliveira, Assis 
BSoura, Silvcirn Cintra, dese1nbnrg:idor Josb l ln r i :~  do Valle, Sr. 
Otto IT'eissíIog, Edmundo I i rug ,  coronel Araujo Macedo, Ai thur  
Goiilai t ,  Gnspar da Silveirn l[artiiis, cornmigo secretario abaixo 
nomeado, foi aberta a sessiio sob n prcsidericia do crnselheiro 
Dtiarte d c  Axercdo, que tendo recebido participaçno dn aiisencia 
motivada dos srs. drs. llirniida Azevedo o Poreira Guimnrftes, 
coiividoii o dr. Alfrcdo de Tolcdo para assumir o logar de  se- 
cretario ; passa este n ploceder & leitiirada ncta da sessão anterior, 
que ,  ~ o s t n  e111 discus~ào e votacno, foi, sem debate, uiiailimatnente 
apprwgda .  Passn-se :to txpedieiite, seiido al>rcsentndas diver- 
sas cffertns que o Institn'o acceita e agradececoin dearanecimeiito. 
E m  segiiidn, cluein esta lavra c assignn passou n ler o bnlnncete 
apre~eiltndo liclo sr.. tliesoiireiro interino, coiicluiiido pelo saldo 
existente de 19:54(i$$S00, em c/c no Banco do Coiiiniercio c In-  
dnstrin de S s o  Paiilo. T a l  bnlanccte fica sobre a incsn para ser 
examinado pelos socios, segiiiido a p n x c .  iTa crdein do dia tem 
a palavra o dr. Alfrcdo de Tolcdo qiic 1 assa n ler o trabnlho 
para qiio se iiiscrevêia, intito?ndo «Os juizes de-fóia  de I t i i ~ .  
S. S. foi cnrido com o maior iiiteresso e a t t c n ç ~ o  e applnudido 
ao terminar. 

O sr.  Assis Moura propõe quc  o Instituto noineic uma 
commissiio para felicitar S. ein."" o ~ 1 ' .  cardeal Arcoveide, em seli 
regresso do interior. O sr. l residente nomeia os srs. Assis 
Monra, dr. Jose Maria do Vnlle e dr. Jose Bnptista de Moraes, 
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r a r a  o desempenho da  honrosa comrnis:ko, a que o lnst i toto se 
associa com a maior considernção. O Sr. dr. Gomes Ribeiro 
justifica a ausencin, deixando de  Iêr o trabalho para que se  in- 
screvera ailteriormente . 

Nada mais havendo a t ia tar  se, o sr. presidente convida 
os srs. socios para a sessão do dia vinte e declara encerrada a seasão. 

Bu, Dyoiiisio Caio da Foiiseca, regiindo secretario, lavrei. 

Aos vinte dias do me3 de Agosto de mil iioveceiitos e seis, 
nesta Capital, no predio em que funccioiia o Instituto Eistorico e 
Geographico de  S. Paulo, 5 rua General Carneiro n. 1-A, pre- 
sentes os srs . drs .  Pereira  GiiimarBes, Silveira Cintra, Carlos 
Reis, Edmundo Kriig, Eugenio Fra rcc ,  Orville Dcrby, Domingos 
Jaçriaribe, o representante do Estndo de S .  Pnulo, ccronel 
EIeiirique Affoffoiiso de Araujo Macedo, commigo scgundo, secretario 
abaixo-assignado, foi declarada absi ta  a sesslo, sob a presidencia 
do dr. 1." secretario, na  niiseucia dos srs. presidente e vice- 
presidente. O sr. dr. presidente cotividou o dr. Eiigenio Franco 
a occuppr o logar de  segundo secretáiio, o que acceito, foi lida a 
acta da ultima sese90, de 5 deste mez, que sem debate foi approvada 
depois de posta em discussão, e por iinanimidade. (Soem e s h  
escreve, fuiiccioriando como primeiro secretario passou a dar conta 
do expediente, constante de  offertas do revistas, livros e joriiaes 
que  vão mencionados a final e qiio O Instituto agradece ~ ienho-  
iado.  Forani preseiites os convites da  camara do Congresso 
Estadorl e da  commissão de festejos ao sr. E l ihu  Root, que se 
cousideraram prejudicados. 

Findo o expediente, o sr. dr.  presidente declara qne segun- 
do a praxe siibmettia h consideraçao da casa o seguinte: Qiio 
durante o mrs passado soffreu o Iustitiito e a patria a perda 
sens'vel de  illustres coiisocits a qiie nno pode ser indefferente, 
jh p t r  se tractar de compaiiteircs que m ~ i t o  se distinguiram e 
concorreram para a nossa iiist tuiyRo, j i  por serem t:ies perdas 
niii:to sensiveis h sociedade. Reclamava, pois, votos de  profundo 
pesar e inserção lia piesente acta, de  taes votcs, em homenzgem 
h memoria dos consocios fallecidos: dr. Nina Kodrigiies, illustre 
prokssor de  medicina legal na Fuciildade da Bahia, coiiselheiro 
Olegnrio Heiciilano de Aquiiio e Castro, l~residente do Supremo 



Tribunal Federal e do Instituto Historico e Geographico Bra- 
s i le i r~ ,  Henrique Raffard, 1." secretario do merimo Iristituto, dr .  
Carlos Esçobar noeeo coestadano e ex-consocio e distincto enge- 
nheiro, e dr. Viveiros de Castro, ornamento da tribuna judicia- 
ria. Nomeava, por conseguinte, tima commissão de que façam  arte 
os srs. drs. Eugenio Franco, e Dyonicio Caio para dar pezames 
ao nosso consocio dr. Aquino e Castro, illustre juiz federal neata 
Capital e filho do conselheiro de igual nome. Lembrou ainda 
o dr. presidente o lucto que á diocese paulópolitana trouxe o 
naufragio do Sirio, vapor italiano a cujo bordo vinha o illustre 
prklado D .  José de Camargo Barros, victimado em tão horrorosa 
catastrophe, pedindo que iguaes homenagens fossem dirigidasao 
governador do bispado. Bem assim que o Instituto tomasse 
parte nas demonstrações de pesar pela hecatatornbe de Valpa- 
raizo, no Chile, inscrevendo nesta os seus profundos oentimentos . 
E que, em homenagem fosse susperisa a sessão hoje, serido 
marcada outra extraordinaria para o dia 25 do corrente, sabbado, 
para ser ouvida a leitura de trabalhos dos socios inscriptos. 
Approvados . Em virtude do que o Instituto, sendo porunanimi- 
dade dos socios presentes aprovados os votos de pesar propostos, 
aqui inscreve-os como sincera manifestação de homenagem aos 
consocios fallecidos e ao paiz amigo victimado pela catastrophe 
do terremoto -Eu  Dyouisio Caio da Fonseca, segundo secreta- 
rio, lavrei a presente. 

hlanoel A .  Duarte Azevedo. 
Eugerzio Alberto Franco. 
Alfredo de Toledo. 

Acta da 12." sessno ordinaria em 6 de Setembro 
de 'l!+Oti 

PRESIDBNCIA DO SR. CONSELHEIRO DUARTQ DE AZEVEDO 

Aos cinco dias do mes de Setembro de 1906, As sete e meia 
horas da noite, presentes no salão do Instituto Historico e Geo- 
graphico de São Paulo, nesta, capital. os socios, ars drs Ma- 
noel Antonio Duarte de Azevedo, presidente, Alfredo de Toledo, 
Eugenio Franco, Domingos Jaguaribe, E. Krug, Eurico Goes 
e Coronel Henrique Affonso de Araujo Macedo, faltando por 
molestia o vice-presidente dr .  Miranda Azevedo e sem causa 

A participada os srs. Pereira Guimarães e Dyonisio Caio da Fon- q 

seca, o sr. conselheiro presidente convidou para occupar os 
os logares de 1." e 2." secretarios os srs. drs. Alfredo de To- 
ledo e Eugenio Franco, com os quaes ficou constituida a mesa, 
sendo declarada aberta a sessão. O snr. presiderite manda ler 
a acta da sessão anterior, que foi approvada sem debate, depois 
de posta em discussão e consequente votagão, por unanimidade. 



O sr. dr. Eugenio Franco cammunica á q u ~ ,  em virtude 
da commissão que recebera, foi em companhia do consocio Dyo- 
nisio Caio da Fonseca, apresentar pezames ao digno consocio 
dr. Aquino e Castlo, pelo fallecimento do exma. Br. conselheiro 
Olegario Herculano de Aquino Castro, notavel btasileiro presi- 
dente do Supremo Tribunal de Justiça e do Instituto Historico 
Brasileiro. O sr .  presidente declare que o Instituto fica gci- 
ente do desempenho da commissão. O expediente constou 
da apresentaçgo de offertas em fasciciilos, revistas e jorilaes 
que o Instituto acceita e agradece com especial affecto. 

ORDEM DO DIA 

Achando-se inecripto o Sr. Coronel Henrique Affonso 
de Araiijo Macedo, o sr. presidente faculta-lhe a palavra, pas- 
sando o nobre consocio ti leitura de um trabalho seu em que 
refuta e esclarece alguns pontos de outro anterior. O orador é 
ouvido pelo Instituto e, finda a leitura, 5ão dados alguns es- 

& 
clarecimeatos a pedido do nobre consccio dr .  Jaguaribe. O 
sr. presidente, após haver agradecido a presença dos assicia- - 
dos, convida-os para a sessão do dia 20 ; afim de ser ouvido 
o trabalho do dr. Eurico de Goes, que ~olicitsra inscripç%o, e * 

declara encerrada a sessão, do que lavrei a presente acta, re-  
portando-me ás notas que encontrei. Eu,  Dyonisio Caio da 
Fonseca, segundo secretario, escrevi. 

Manoel Pereira GuimarCes 
José Torres de Oiivrira 
Aljredo de Toledo 

OFFERTAS 

1 Revista do Archivo Publico Mineiro.-Julho a Dezembro 
de 1906. Bello Horisonte. 

1 Brasil at the Loipisiana Purchease. - Exposition St .  
Lwis 1904. 

1 Vera Cruz.-Anno 1x1. n. 15 =etembro de 1906. 
1 Pan-Aneecanismo.-Por Arthnr Orlando: Rio de J a -  

n'eiro 1906. 
1 Nova-Cruz.-Anno Ir 2 3 Sntemhro de 1906. 
1 Itutiscal and descriptive S'tatinzer~t.-Homfanagem a M. 

Elilhn Root. S. Paulo 1906. 
1 Revista Militar n. 7.-Anno ~ 1 x 1 .  
1 Scdr~tn Cruz n.  10.-Anno VI. Julho 19;6. S .  Paulo. 



Acta da l:J: sessEo ardiiisria em 20  de Scteinl>i.o 
dc 1906 

Aos vinte dias do mes de Setembro de mil nove:entos o 
seis, A;: 7 e meia horas da noite, reunidos no salão do Instituto 
Historico e Beographico de S .  Paulo, presentes os segiiiiitessrs. 
socios dr. Manoel Pereira GuimarBes, Eurico de GOes, Torres de 
Oli veii a, 13. von Ihering, monsenhor Camillo Passalacqua, srs . 
Francisco Gaspai da Silveira Martins e caqitao Arthiir Goulart, 
sob a presidencia do primeiro mencioilado, e na auseiicia dos 
presidente e vice-presidente, este por se achar eiifermn, con- 
forme communicação feita, foi declaradis aberta a sc~ssão, con- 
stituindo-se a mesa dos srs. Pereira Guimarães, Alfredo de To- 
Iedo, Torres de Oliveira, este como primeiro e aquelle como se- 
gundo, na h l t a  do effectivo. Foi lida a acta da sessão anterior 
e approvada. 

EXPEDIENTE 

*> Constou da apresentacão de varias offertas, joriiae~ e revistas 
que o Instituto agradece. 

PRIMEIRA P A R T E  DA ORDEM DO DI4  

Sfio propostos para socios correspondentes os srs. drs. Carlos 
M. de Góes, literato e bacharel em eciencias juridicas e sociaes, 
residente em Muzambinho, estado de Minas Geraes, e Alfredo F. 
Rodrigue~, historiador e literato. residente no Rio Grande do 
Sul, cidade do Rio Grande, ambos brasileiros. As propostas são 
remettidas ic commissão de admissão de ~ocios. 

O dr. Eurico de Góes communica ter desampenhado a com- 
mis ão de representar o Instituto na solenne sessão da Socieda- 
de  Sciantifica de S. Paulov de que fh-a encarregado pelo sr. 
prcsident 3 .  -Inteirado. -Pede a palavra o dr. von Ihering e 
faz presente ao Instituto de  um retrato do niarechal Browne 
e do livro por esse marechal publicado em 1829, no Rio de 
Janeiro. O Instituto agradecetão valiosas off-rtas. O sr. pro- 
f e s s ~ r  Arthur Goulart propõe que o Instituto o acompanlie 
no voto de pesar, que pede ter  iiiwripto na presente acta, 
pelo faiiec:mento do coiieocio sr. Juies Nartin: a casa por tina- 
nimidade resolve ue se inscreva tal voto em homenagem de 4 reconhecimento pe os ~erviços prestados ao Estado e a Capital 
pelo saudoso morto. Bem assim igu 1 voto a ca a resolve, a 
requerimento do dr. Torres Oliveira, ?elo passnniento do nota- 
vel scientista brasileiro dr. Jogo IIartios Teixeira, lente da Fa- 
auldade da'Medicina do Rio de Janeiro. 
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SEGUXDA PARm DA O R 3 E 1  DO DIA 4, 

Achando-se inscripto o dr.  Eurico de Góes,*o sr. preside&zC 
cede-lhe a palavra, passando o nobre consocio a ler u m  inte-L\ 
ressante trabalho de sua lavra sobre a UA Bandeira do Brasil*. 
Firmando-se em dados historicos procurou o illustre conferente 
firmar as razões que apresentou, nÜm paeiente trabalho expositivo 
e explicativo do symbolo da nossa nacionalidade nas diversas 
phases por que tem passado. 

O Instituto ouviu-o attentamente, saudando-o ao terminar, 
com uma salva de palmas e significativas demonstrações de sa- 
tisfaçiio. O conferente apresentou e fez distribuir pelos socios 
presentes o desenho da bandeira nacional como sgmbolo da na- 
cionalidade brasileira. 

Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. dr. presidente con- 
vida os srs. crnsocios para a sessão do proximo dia 5 do mes 
de Outubro e levanta a sessho. Eu, Dyonisio Caio da Fonseca,. 
reportando-me Bs notas encontradas, lavrei esta e assigno, após 
a sua approvação. 

N. Duarte de Azevedo 
M. Pereira Guimarãej 
Dyonisio Caio  da Fonseca. 

OFFERTAS 

1-Revista do Centl-o de Sciencias, Letras Artes de Campi- 
~zas-n. 10-30 de Junho de 1906. 

1-Revista Agricola, Lavoura e Commercio n. 134. 
I-Album Imperial-Anno 1" N. 17, Setembro de 1906. 
1- . s s s 3 18, Setembro de 1906. 
1-Brazilian Eujinèriicg an4  Menilzg Revieiu-Janay, 1906. 
1-0 Onze de Agosto-Anno 4." n. 1, 1906. ' 

PRESIDENCIA DO SR. CONSEJ.XIEIR0 DUAKTE DEl AZEVEDO 

Aos vinte dias do mes de  Outubro de mil noveceiitos e 
seis, nesta Capital e edificio do Inetitutô Hi3torico e Geogra- 
phico de S. Paulo, 4 rua General Carnèiro n. 1 A, Bs oito ho- 
ras da noite, presentes os srs. socios conselheiro Duarte de Aze- 
vedo, drs. Pereira Giiimarfies, Domingos Jagnaribe, Alfredo de  
Toledo, Jos6 Torres de Oliveira, José Maria do Valle, H. voa 
Ihering, Carlos Villalva, Joaquim Eilvciric Cintra, sob a presi- 
dencia do primeiro supra nomeado, foi declarada aberta a sessão. 
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leitura da acta da ultima sessão que, 

r unanimidade, approvada. 

E X P E D I E N T E  

Constou da  apresentação de varias offertas de  livros, re- 
vistas e jornaeo do costume, que o sr.  presidente manda agra- / +: decer. 

i. P a s e a - ~ e  a leitura do parecer da commiesão de  admissão 
d e  socios que conclue pela acceitação dc s srs. Rodolpho Ihering 

c e outros, com d i s p e n s ~  de  iritersticio. Achando-se presente n a  
ante-sala o sr. Hodolpho Ihering, è convidado por uma com- 
missão nomeada pelo sr. presid-i,te a tomar asselito e assignar 
o livro de presença. O Sr. Iher ing è iecebido com uma sau- 
dação feita pelo pre~iden te  do Ilistituto, que fazendo a amplia- 
tiva a seu digno pee o dr. v011 Ihering, espera que  o novo 
consocio continua a prestai-noa o valioso auxilio da sua intel- 
ligencia. 

O novo consocio agradece a saudação. 
Proseguindo-se nos trabalhl s o sr. dr. Domingos Jaguari-  

b e  propõe que o Instituto nomeie uma commics?io para o fim 
especial d e  visitar o w s s o  digno consocio dr. Miranda Azevedo, 
vice-presidente, que se acha enfermo. São nomeados e ácceitam 
os srs. drd. Jaguaribe e José Maria do Valle. 

São, em tempo, dispensados do intersticio e considerados 
socios os srs. dra .  Alfiedo F. Rodrigues e Carlos Góes, o pri- 
meiro rekidente no Rio Grande do Sul, cidade do Rio Giande, 
o segundo em Muzambinho, Estado de  Minas Geraes, n a  qua- 
lidade de  socios correspondentes. Bem assim, na de  rffectivos, 
os srs. dr. Rodolpho von Ihering, empossado; conego Jogo 
Nepomuceno Manfredo Leitg, dr. Jogo Baptista Reimão, coronel 
Antonio Ludgero de Souza e Castro e dr. José de Freitas Gui- 
marães e na  de  correspondentes os srs. dr. Galdino de Siquei- 
ra, residen5e em Dous Corregos, Alberto Ferreira Rodrigues, e m  
Pelotas, Rio Grande do Surl.- C< nimunique-se. 

Estando proximo o dia 1." de  Novembro, dia em que o 
Instituto commemora o anniversario da sua fundncão, e acban- 
do-se ausente o orador oficial, o sr. presidente convida o con- 
soçio dr. José Torres de  Oliveira a acceitctr a incumbeneia d e  
fazer o elogio dos socios fsllecidos durante o anno. 

A casa approva to1 indicação e o convite que 6 acceito pelo 
cbmmissionado. 

O sr. presidente declara mais que a proxima sessão terá, 
na fórma do regimento, Iogar no dia 25 do corrente, afim d e  
serem encerrados os trahallios do anno e eleita a directoria para 
a gestão do novo tiiennio e çommissões; corivocando por este  
modo todos os consocios para a citada sessão. 
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Nada mais havendo a tratar-se foi encerrada a presente 
nove horas da noite. Eu  Dyonisio Caio da Fonseca, 
secretario, escrevi. t 

Duarte de Azev~do *e* ' Pereira Guimarães I 

Dyonisio Caio da Fonseca - 4 

Acta da s e s s 5 0  nrdinaria e in  35 de Outubro 
de 1!9 t9 (U 

PRRSIDENCIA DO DR. M3NOEL PEKE1RA ~ U I M A ~ E S  

Aos vinte e cinco dias do mes de Outubro de mil nove- 
centos e seis, nesta capital, á rua Goneral Carneiro n. 1-A, 
onde funcciona o Instituto Historico e Geographico de São Paulo, 
presentes os benhores socios dr. Manoel Pereira Guimarães, Dyo- 
nisio Caio da Fonseca, Arthur Goulart, dr. Carlos Reis, dr. Er- 
nestn Goulart, conselheiro Jost'. Maria do Valle, dr. Alfredo 
Toledo, dr. von Ihering, dr. Orville Derhy, dr. José Torres de 
Oliveira, dr. Eiigenio Franco e dr. Arthur Vautier, foi ás 8 
horas da nnite declarada .aberta a sessão. Foi lida e approvada, 
sem debate, a acta da sebsão passada. 

O socio dr. Alfredo Toledo propõe que seja conside- 
rado socio benemerito de Instituto a dr. Miranda de Azevedo, 
em vista dos seus valiosos serviços prestados a ebta associação. 
A proposta é unanirilemente approvada. 

Foi propcsto para socio effectivg o dr. Alberto Seabra, me- 
dico e escriptor, que, tando di~pensa de intersticio, foi procla- 
mado logo membro do Instituto. 

Na segunda parte da ordem do dia fala o dr. Carlos Reis 
que em desempenho da commissão recebida, por occasilro de sua 
viagem a Europa, foi B cidade de Toledo, onde investigon 
da exietencia da sepiiltura do notavel e sabio paulista Bartho- 
lomeu Loureiiço de Gusmão, nada podendo saber. JA desanimado, 
procurou informações de um reputado investigador da historia 
daquella terra, ficando sabendo não ter cabimento algum a exia- 
tencia alli da sepultura do eminente brasileiro. 

O Sr. presidente agradece ao illùstre consocio as pesquisas 
feitas e o bom desempenho que deu á incumbencia 

Em seguida declarou o sr. presidente que, sendo o dia mar- 
cado para a eleição da directoria por ter a mesma terminado 
com os trabalhos de hoje o seu mandato, devem os srs. socios 
se munirsm de cednlas para a eleipão da nova directoria. Pede 
a palavra pela ordem o socio dr. Alfredo Toledo e propõe que 
seja acclamada a mesma directoria, inclusive o dr. Theodoro de 
Sampaio, orador, que se acha temporariamente residindo no Es- 
tado da Bahia. 



O Instituto approva unanimemente a propcsta, sendo pois 
reeleita por acclamação a mesma directoria. 

O Sr. presidente agradece ein nome dos seus companheiros 
e no seu proprio a reeleiçlo dos membros directores do Institiito, 
proniincia&dó commoventes e bellas palavras de  gratidão. 

O segundo secretario sr. Dyonisio Caio da Fonseca solicitn ., 
excusn do cargo, em vista d;, em brcves dias, t e r  de  traiis- 
ferir a siia resideiicia para Santos. 

A casa rejeitou unanimemente o pedido do nobre consocio 
concedeildo.lhe entretanto uma 1 cença por tempo indeterminado. 

O 3ocio dr. Cnrlos Reis, digno thesoureiro, que neste posto 
tem prestado h a  loiigos oilnos valiosos scrviços ao Instituto, 
allegnndo imperiosos motivos, pede exciisa do seu cargo. 

O dr. Alfredo Toledo, pedindo a palavra diz que a casa nfío 
deve acceitar a excnsa do nobre consocio, pelo mesmo motivo 
porque n ~ o  acceitlva a do dedicado segundo secretario. 

O dr. Cnrlos Reis insiste no pedido e o Instituto, ncreitan- 
do, depois de o rejeitar duas vezes, resolve receber a exoiiera- 
$50 do thesoureirn, com grande pesar. 

E' acclamado tliesoureiro do Instituto o consocio dr. Arthur  
Vautier que interinamente cstsva exercendo o referido cargo. 

Pede a palavra o conselheiro Jose Msria do Valle e dá 
conta da commissão desempenhada, em visita ao i l l~is t re  conso- 
cio dr. Mil-anda Azevedo, que h a  mezes se  acha enfermo. 

O Sr.  presidente agradece e nomeia o mesmo conselheiro 
Valle, para, em nome do I~is t i t i i to ,  i r  de quando em vez levar 
a o  dr. Miranda as sympathias e a visita da mesma associação. 

A requerimento do dr. vou Ihering,  fica resolvido que  o 
Instituto trabalhe com actividade para a facil construcção do seu 
predio proprio, o que  serR para a sociedade um grande melho- 
ramento. 

F o i  nomeada uma commiss&.o composta dos coiisocios srs. dr. 
Alfredo de Toledo, conselheiro Dnarte  de Azevedo, dr. Carlos 
Reis, e dr. von Ihering, para angariar donativos destinados á 
construcção do predio. 

A sessão foi levantada i s  nove e meia horas d a  noite. 
O s:.. presidente convidou os socios presentes para assisti- 

rem i sessão magna do Instituto, a realizar-se no dia primeiro 
d e  Novembro proximo, 

Eu, Arthur  Goulart, segundo secretario, escrevi. 

M. Pereira Guimardes. 
Arthur Goulnrt. 
Eugenio Alberto Franco. 



OFFERTAS 

1 ~ o l u m e  da I I i~ tor ia  do Brasil, por Antonio Alexnndie Bor- 
ges dos Reis 

1 volume do 4." tomo da llistoria clo B~nasil, pelo P." Haphnel 
N. Gnlanti. 

3 vols. cartonados-As minas do Brasil e sua Tegislaçna, 
pelo aiictor o consocio dr. João Pandiá Ca1ogerns. 

1 vol. cartonato- Pl~otographza-pa~zova1~za. de S. Paulo.- 
Offerta do Sr. dr. Cardoso de Almeida. 

1 brochiira-Ln Science Sociale, 20" anno, fasciculos ns. 19  ." 
e 20 (Novembro e Dezembro) por Edmond Desmolins. 

1 folheto-brochura-Conferencia sobre o Jury  pelo dr. Ra- 
phael Correia da Silva. 

3 iiumeros da resista-Sn~zta (?j.uz 1, 2 e 3 de 1905). 
1 exemplar da Revista clo Ensino, orgam da AesociaçãoBe- 

neficente do Prcfessorado Publico de S. Paulo, n .  3, Agosto 1905 
1 dito da Revista da Academia Cearense, Ceará, 1904. 
1 dito-Palladiun~, vol. I.", fasciculo I.", Dezembra de 1905. 
1 dito do Project &une exploration systénzatique des r~g ions  

polafies, por Henryk Arctowscky, 1905. 
1 dito da Recista Pharmaceutica, anno X ,  Novembro 1905. 
1 dito da 12ezista Milbtar, anno VI1 n ,  10, Outubro 1905. 
1 dito da revista Nova Cruz,  Dezembro 1905. 
2 ditos da Revista Agricola, ns. 124 e 125. 

I 
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1 dito da Verdade e Luz ,  n. 370. 
2 ditos do Boletim da Agricultura, Outubro 1905. 
1 dito do Boletim da Secretaria da Agricultura da Bahia 

n. 1 a 3, anno 111, vol. 7. 
1 dito do Boletin de1 czcerpo de ingenieros de vniizas dei 

Pertí, n .  25 cum mappas. 
1 dito do Boletim de1 Hinistero de Agricultura da Repu- 

blicn Argentina, n. 4, Setembro 1905. 
1 dito do mesmo, n .  5, Outubro 1905. 
1 dito do Boletim Demograpim-Sanitario do Estado de 860 

Paulo, Abril a Junho de 1905, 
1 dito do Boletim Postal n. 8, Agostode 1905. 

Acta da sessno magna commemoratira do deciino 
segundo anniversario do  Instituto Historico O 
Geograpliico de S.  l'aulo, ein 1 de Novembro 
dc 1906. 

PRESIDRNCIA DO SR. CONSELHEIRO M. A. DOARTE DE AZEVEDO 

A primeiro de Novembro de 1906, nesta capital de S. Paulo- 
ás 8 horas da noite no predio em que funcciona o Instituto His- 



torico R GeograPhico do S. Paulo A rua General Carneiro n .  
1-8 sob a plesidencia do t r  conselheiro lfanoel Antonio Duarte 
de Azevedo, tendo por secretirios os srs. dr. Manoel I'ereiia 
Gnirn.i~+ s e Arthiir Gculart celebrou o Instituto a sessão so- 
lernrie commernorativa do decimo segundo annireraario de sua 
fundaqão. 

Cornparecerarn á festa conimemorativa muitos consocios, re- 
preseutaute, na ivprensa e de outras associações literarias e 
sclentifi -as. 

O sr. 17rt2sidente abre a se~são pronunciando um eloquente 
discurro indugural. Diz s exc. que o Instituto Historico de S. 
Paulo é urna das asscciações scientificas que honram o Brasil 
mental e uma das que mais trabalham e prosperam. Congratula- 
se corri os eeus dignos companheiros de trabalho pela magna 
data que se solemrrisa e faz ver que no periodo de vida, re- 
lativamente curto, o Instituto fez notavel proyresso e publicou 
de& volumes da sua Revidta, facto que, por si sO, prova cabal- 
mente o esf rqo, o trabalho dos seus operg~sos membros. Com 
judkiosaa palavras S. exc. estimula 03 hocirs que continoem 
eom o mesmo esforço demonstrado até então a prestarem ao 
Inytitutn os seu3 valiosos ali ilios intellectuaes, eqcrevendo tra- 
balhos htstoricos e geogrcipliic s, trabalhos que darão honra, 
ourejanAo as paginas da Revista, orgam official de iim dos mais 
completos institutos eapirituaes da Anierica do Sul. 

Eiin seguida torna a palavra o orador official sr. dr. José 
Torres de Oliveira para fazer de accordo com os Estatutos, o 
elogio f tnebrn dos bocios fallecidos duratite o anuo de 1906. 

O illustre orador prende a attençâo dos assistentes durante 
uma hora, saiido o seu substancioso trabalho recebido com geral 
agrado. O aiscurso do dr. José Torres de Oliveira foi devida- 
mente aprec~ado Falando do3 sr cios victimados pela Parca, so- 
cios esses que se distinguiram nas multiplas phases da activi- 
dade humana o orador dedicou a cada um palavras piedosas, 
de resp ito, de saudade e &e veneração, fazendo ainda ligeiros, 
mas bern feito. e imyarciaes escorços biographicos dos prantea- 
dos c- rrfiades do Iristituto Historico de S. Paulo. Ao terminar 
a leitura do apreciavel trabalho oratorio, foi o sr. dr. Torres de 
Oliveira rniiito felicitado pela Directoria e demais socios e a- 
vii.ihetros presentes 

O Sr. presidente encerrando a sessão solemne, convidou os 
srs socios presentes para assistirem a primeira sessão ordinaria 
do Iilstituto, a realizar-se no dia 25 de Janeiro de 1907. 

Eu, Arthur Goulart, segundo secretario, lavrei a presente 
acta, que vai devidamente assignada. 

M. Pereira Guimarães. 
A ~ t h u r  Goulnrt. 
Eugenio A. Iiranco. 



DOS 

Trabalhos e occorrencias do Instituto Histgrico e Gengnphico de S. Paulo % 

no anno de 1906, apresentado pela Directcrria na sasão de 25 de Janeiro de 1907 

Srs. Membros do Institnto Historico e Geographico de S. 
Paulo. 

Satisfazendo ti obrigação que lhe é imposta pelos Estatutos, 
a Directoria do Instituto vem hoje trazer-vos o relatorio das 
occorrencias e factos do anno social de 1906. 

: i- 

Não soffreu modificação alguma a Directoria por vós eleita 
em 25 de Outubro de 1903, tendo sido reeleitos todos os mem- 
bros na sessão de 25 de Outubro ultimo. Atteiidendo aos justos 
motivos apresentados pelo digno thesoureiro sr. dr. Carlos Reis, 
a assembléa acceitou a sua renuncia, elegendo para substituil-o 
o sr. dr. Arthur Vautier. 

O digno secretario sr. Dyonisio C. Fonseca, por motivo de 
mudança de residencia desta Capital, renunciou o seu cargo, 
devendo hoje ser elkito quem o substitúa. 

A Directoria deplora sinceramente se vêr privada das luzes 
e dos auxilios de tão dedicados consocios e aqui consigna um 
voto de reconhecimento pelo muito qns fizeram pelo Instituto 
durante o longo tempo que exerceram os seus cargos. 

0 s  outros membros da Directoria, na fórma dos Estatutos, 
devem hoje ser empossados dos seus cargos. 

Devem ser hoje nomeadas as Commissões Permanentes, que, 
de accôrdo com os Estatutos, têm de servir durante o triennio. 

SESSÕES E TRABALHOS 

Durante o anno realizaram-se 16 sessões, sendo 14 ordina- 
rias, 1 extraordinaria e 1 magna. 



No correr d'ellas foram lidos os seguiiites tr:thalhos : 
Na de 20 de Junho : Eti~nologia do Brasil Me~idio~zal, pelo 

Sr. Ihering, e Fartos ~.elatiuos ci proclnnznção da  Rel~ziblira eni 
S. Paulo, pelo Sr. Couto de Magallines Sobrjnbo. 

Na de 5 de Julho:  Os Juizes de P'óra de l tú ,  pelo Er. A l -  
fredo de Toledo. 

Ra de 5 de Setembro : Factos re1ativo.s ci 2~rcclai1zci.gào da 
Repzilrlica enz S. Pazilo,pelo si.. coronel Araujo Macedo. 

Na de 29 de Setembro : A Bandeira do Brasil, p ~ l o  si.. 
Euiico de Góes. 

SOCIOS 

Durante o niino foram asceitos 16 novos socios, sendo 1 
honorio, 8 effectivos e 7 correspondentes. 

Em sigiial de reconhéeimenio ar s valiosos serviços pres- 
tados, fúi transferido da categoria de socio fuiidador eErctivo 
para a de secio fundador benemerito o sr. dr. Aiigtisto Cesar de 
Miranda Azevedo. 

No correr do arno o Instituto teve a infelicidade de perder 
os seguintes prestimosos consocios : sr.s dr. Antonio de Teledo 
Piza, dr. hfartinho Prado Junior e Jules Rlartin, fundadores, 
IIenri Raffi~rd e conselheiro Olegario 11. Aqnino e Castro, ho- 
norarios, drs. Francisco A. Peixoto Gomide, I. Pereira da Rocha 
e Carlos Escobar, cffectivos, e dr. Nina Rodrigues correspondente. 

Curva-se reveren'e o Instituto ante as suas sepiilturns. 

BIBLIOTHECA E ABCHIVO 

Como nos annos anteriores, diversos e importantes donativos 
de livros, jornaes, medalhas etc. fcram feitos á bibliotheca e ao 
arehivo do Iiistitiito. A Directoria, em nome deste, consigna 
aqiii um voto de agradecimento a todos os que t8o generoea- 
mente contribuiram para o augmento de euas collecções. 

REVISTA 

Foi  distribuido o X volume da Revista, devendo em breve 
o XI entrar para o prelo. 

FINANÇAS 

Não destoa da dos annos anteriores a prosperidade das fi- 
nanpas do Instituto, achando-se quaei todos os srs. socios em 
dia com os seus pagamentos. 

No orçamento da receita e despesa do Estado foi consignada 
a verba de 3600$000 de auxilio ao Instituto e conservada n, 
auctorizaç50 para a impressão da Kevista na typographia do 
uDinro Officiala. 



Continfia em vigor a lei municipal concedendo o auxilio de 
2:000$000 anniiaes ti nossa util associaçno. 

A Directoria consigna aqiii, em nome do 1nsti.uto Historico 
e G e o g a p ~ i c o  de S. Paulo, o test*miinho da sca gratidão a 
todos os dignos e illustres membros de ambas as casas do Con- 
gresso Legislativo do Estado e da Camara IIuiiicipal da Capital. 

Do balango apresentado pelo thesonreiro e dos dociinientos, 
que o acompanham, verificareis qual a renda arrecadada e des- 
pesa effectuada, cujo resumo 6 o seguint.,: 

Receita. . , . , . . , 26:905$500 
Despesa. , . . . . . . 3:900$600 
Saldo , , . , . . , . 23.004$400 

Ao VOSSO exame e deliberaq8~ submette n Directoria o Ba- 
lailço e as ccutas do anno passado, com o parecer da respectiva 
coiiimissto . 

C o r u c L u s Ã o  

Taes são, srs. membros do Instituto Historico e Geopaphico 
de S. Paulo, as informações que a Directoria julgoii de maior 
relevancia tiazel. ao vosso conhecimento, promptificando.se a for- 
necer os esclarecimentos que jnlgardes necessaiios. Ao copcluir, 
a Directoria cumpre o grato dever de manifestar-vos os seus 
agradecimentos pela confinilça com que foi honrada a adminis- 
tração cujo mandato hoje finda. 

S. Paulo, 25 de Jaueiro de 1907. 

Dr. M. A. Duarte de Azeçedo 
Presidente, 

Dr. ill. Pereira Gziimarães 
1.0 Becretario, 

Arthzi), Gou2ai.t. 
2.0 Eecretario. 



.Balancete da Receita e Despesa 

De Abríl a Dezembro de 1906 

SALDO ANTERIOR : 

Demonstrado no balanço fechado . . . . .  em 3 de Abril de 1906 

Recebido do Thesouro do Estado 
correspondente ao segundo semestre 
deste itnno . . . . . . . .  1:800$000 

Idem do Thesouro Municipal, cor- 
respondente ao 2.' semestre deste anno. 1:000$09O 2:800$000 

Annuidades recebidas de Abril a 
Dezembro . . . . . . . . .  2:716$000 

Das annuidades dos socios : 
Otto Weissflog. . .  250$000 
Dr. Ernesto Pedroso . , . . , , 250$000 
Dr. Manoel P. Guimarães . 2009F000 700$000 

Rs. . . . . . .  26:003$600 

. . . . . . .  8 Saldo de Abril 19:787$600 
Receita arrecadada . . .  6:216$000 26:003$600 

. . . . . .  Despesaeffectuada 2:998$700 



DESPESA 

ALUGUEL DAS SALAS : . . . . . .  Pago de Abril a Dezembro. 
EMPREGADO : 

Pago ao zelador . . . . . . . . . .  
COBRAKÇA : . . . . .  Porcentagem sobre a cobrança. 
EXPEDIENTE : 

Desyendido de Abril a Dezembro : . . . . .  Contas de A. Siqueira & Comp. . . . . . . .  Idem de Duprat & Comp 
Veus, globos para gaz, etc., etc. . , . . . . . . . . . . .  Carretos da Revista 

DESPhSA EVENTUAL : 
OrnamentaçSto das salas para a sessão magna e . . . . . .  aluguel de cadeiras, etc. . . . . .  Pago pelo imposto decalçada .  
Idem a A. Seabra, reconstrucção do muro do ter- . . . . . . . . .  reno do Instituto 

2:998$700 
SALDO NEbTA DATA : 

Em conta correnh no Banco Commercio e Indiie- V 

tria de S. Paulo, conforme a respectivzl ca- . . . . . . . . . . .  dernetit.  22:528$600 
E m  mão do thesonreiro do Iiistituto . . . .  658$300 

S. Paulo, 31 de Dezembro de 1906. 
O thesonreiro 

Arthur Vautier . 

PARECER 

Examinando as contas junto e achando de accôrdo com os 
documentos e estatutos, a commissão abaixo assignada é de pa- 
recer que sejam as mesmas approvadas e dadas como boas. 

S. Paulo, 25 de Janeiro de 1907. 

Eugenio A. Franco. 
Carlos Villalva. 
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