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CAPITULO I

. 'VIAGEM DO RIO DE JANEIRO .A UBA, VIA PORTO
DA ESTRELLA ·E O GRANDE CAMINHO'
DE MINAS GERAES

·.

O autor embarca na bahia do Rio de Janeiro. --, O ·
rio de Inhomírim. - A villa de Porto da Estrella:...,.. • ·
Por:menores sobre a estradá de Minas. _: A.· igrefa ·
de Nossa Senhora da Piedade de fohomirim . .- A ..
habitação de Mandioca. --' A Serra da E-&trella. :.....:.
Jamarati. - Padre Corrêa: - Secca. - Refilexões · .
sobre a agricultura brasileira. - Refl(!xÕes sobre . a
escrav·idão. - O autor revê a haqitaçãq de Ubá. - ·
Retrato de um almocreve.
·

.·

Disse, no relato de minha vi~gem sobre o littofal dó ·
Brasil, que após me ter embarcado em Vil.la da Victoria,··
cheguei ao Rio de Janeiro ao cabo de quatro dias. Occupei- .·
me immediatamente em fazer novos pre,parativos ·para · ir.
-visitar as ·provincias de Goyaz, São · Paulo, Santa Catha- ·
rinà e Ri-O Grande do Sul . Antes de percorrer a CO§:ta,.
~olicitara ao ministerio portuguez um passaporte que nie
permittisse estender minhas viagens até Matto Grosso ; a · . ,
entrada, porém, desta província me .foi interdicta; se~
duvida por um r·esto dessa desconfiança que levara, du·rante tanto tempo, o governa de .PoFtugal a afastar os
estrangeiros da sua riCa colonia. Em todo · o ci}so, emb~ra
me fosse interdictado ultrapassar as ·fronteiras de Goyaz,
deixavam· ainda ás Il1inhas pesquis!ls . campo assás vastc>.

10
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Os preparativos de 'viagem tomaram-me tempo con·
sideravel (1). E' preciso ter residido no R:io de Janeiro
poF essa ép·oca ·p ara ·se faz;er uma ideia da lentidão com
que l~ trabalham o8 ·artífices; a menor hagatella tornavase um negocio interminavel. Venci, afinal, todos os obsta. culos, e, a 26 de Janeiro de 1819, embarquei,me na bahia
do Rio de Janeiro, com. destino a Porto da Estrella, pequena povoação onde vem terminar a estrada de Minas .
Geraes, província da qual devia perçorrer .a part~ occidental anrtes de chegar. a Goyaz.
'\
,
·· !/ Já se viu, pelas minhas duas primeiras relJlçÕes (2),
que no lugar chamado Encruzilhada, .este caminho, vindo
da capital de Minas (Ouro Preto), 4-ivide-se em dois ramaes, úm que se chama :º caminho d\ terra, que conduz
directainente ao Rio de Janeiro, e ou~\º• que não se estende ftlém de Porto da Estrella, onde\ é necessario embarcar ·1 para chegar á capital do Brasil\. Não conhecia
ainda fsta ultima r:amificação; foi a que, me pr.opuz ;'le1 guir para entrar na ' ~rovincia de Minas. \\
I ' uma ra:p1"d a ,1 nav;,egaçao
~ eheguei.\\,
b d
A pos
:
~ em oca ura
1
· do Rio\ de Inhomirim ou 'da Estfe'lla, um dos .pequenos
·
;. numerosos, ·que se.'\ l ançall\
\ na ·b ah.,,
nos,
tao
I\ d.o R'10 . d e
Janeird (3). Sabe-se que uma dP,~ia de m1mtanhas se

_
'

__!_

.

. '\

\:..

\d~

')\ cu1'da p as numerosas co 11ec··
( 1) . Empacotei. com o mato!'
çoos qJ1e reun!ka até então e ·cleixei-as em, mãos do sr. Maller,
oonsul lgeral da França, que, du-rante ,a11mi.tt\1a estada no Br;;.sil.
me enc:heu de provas de amizade e \n\~ prestou todos os. servu;os
que dependeram delle. Reoeba aqui a,s expr~sões do meu r·e1
\
\:\
•
' conheci,m ento.
(2) Viagem pelq provincia de Rio de Jane1'ro, etc. vol. I;
ipag. 6p. Viagem ao , Districto Diamaii.~ifero,
I, paig. 281.
(3) Este :r~o, onde .pululam innumeravei•s mosquitos e out,os
dipter~ malfeitores, tem s'\la nascente na S·err.a c1c~1 Mar, e . apre$enta, na embocadura, 50 a 60 passos de largura ; 1no seu eurso;
que é rr,uco ·= tenoo, recebe as aguais do Rio da CnJ ou de Sant;a
Cruz, ~o Cayuaba e do Saracuruna; emfim, um can,al 1e&tabelece
c~m~nitação entre elle e o Rio do Pilar (.EscHw., lo'f!!Yn., ll, 66.

'\ot.

-

'

VIAGEM Á,S

,t;,1'~;~~
f> :~,,. '·

'

N ASCEN'l)E~~o
'

r~
~

, .,.\,

Flii

Cisco

~..

.·

11

estende, parallelame~t'.e' ao
. um~ ~rande extensão
. orar,' jim espaço mais
do Brasil, e deixa, e' tre ~
ou menos consideravel; "'Ya~iif:~~~; . W~v~II não attinge sequer a 5 leguas portuguezas..., ..C~meGe./ a percorrel-o sa~
bindo o Rio da E&trella, que t?~rP.~riliei~, no meio de man·
gues (4), em um terreno pantanoso. De distanci_a em distancia, o rio cooteia pequenas collinas s·obre as quaes se
.

~

Corog·, II, 14. - PrZARRO, M em. Hist., III, 265). O
nome de Rio da 1 Estrella é o unico, ao que me pareoe, pelo qual
se o designa hoje em dia no paiz ; devo, todavia, dizer, qtie o ~d~ ·
Rio de Inhomirim foi :admi.ttido por Cazal e seu tra<lnctor, Henderson; por Exchwege, Raid<li, Pohl Freyciinet, S.pix e Martius.. 1
Quanto a PiQ:arro, diz que a palavra Inhomirim é . uma corrupQão
de Anhum--1nirim, e elle adopta este ultimo nome, qt.«e, segundo
elle, queria dizer, na língua dos Indios, campo pequeno (*).
Eschwege já f.ez notar que Mawe havia', sem razão, chama~lo
M oremim ao rfo de que se trata: seria assim inutil' accumular
maiis esse erro.
( 4) Com os colonos de São Domingas e mesmo . di'Versos
naturalistas, Antoni·0 Lourenço de Jussieu e Achill~ s Richa rd,
emprego aqui o nome de Mangues cQffiO um termo generico appii.cavel a d~ve•rsos vegetaes lenhos:os das . ;plagas da Ameri.ca eq1Ui·
nocia<\. São eUes: Rhiz ophora Mangle, Av·icennia, Conocar. pus, que
os SJ"S. S·p ix e Mairtius· indicam como cres-cendo, á embocad'l.l ra
do 1 io da E.strie:lla (Reise in Brasilie1i, I, 153) . - Parece, pelo
que. 'diz Pizarro (MenioriaJS historicas, VII, 19) , que a destruição
dos mangues (o Rhiz ophora Afongle, e i>rnvavelmente outras. , e sp~
cies de Mangues), cuja cor.tex é mcito util para o cortume, ,deü' "
luga1r, autr'ora, a v iva:s disüUS•sões- entTe as autor:dades c'uvH;1 e
ecclesfastkas do Ba.· asil. Muito provavelmente, CQnl o fim . de conserval-os, os jesuítas e o bispo do Rio de Janeiro op.punhMn-se
a que "se destruissem essas arvores ; mas um decreto ( c<tr.ta regia)
de 4 de D ezembro de 1678 permittiu que se as cortasse, sem c,ons idernção ás censura;s, do bispo .e dos ·padres. da Companhia de
Jesus. Mais tarde, entretanto, a admi-nistraçifoo civil moliificou um
pouco essas ideias destr.tiidorn:s, pois um alvará de 9 de Julho de
1769 [l!I'ohibiu que se cortaissem os maiigues, a mooos que já não
tivessem sido despojados· da cwsca em proV1eito dos ' cortumes.
"
(*) E' mais .provavel que. o nome indígena do rio . derive de
Anwm-mirim ou Amim-pequeno, do nome <l!o .paissa'l'o tão vulgair
no interior, e aibunida.nte l{jriocipa1mente nas fa:ze11idas de criação.
de gado. (N . do T.).
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": percébe - o.rdHi~riamente. uma- moddta habitaç,ão r'.õdeatla ·
: 'de b~naneiras. Ao ' longe vê-se·. elevai ·uma porção da .
cá~eia . rp.ariti:ina,_cujo aspecto· varia á medida ·que se. sobe· ·
..o curso do. rio.~ O ceu, perfeitamente sereno, era ·do azul
. màii> brilh1,1nte; . a verdura dos mangues e dos outros ar bus' tos · que ·bo,rdejam o riozinho tinha esse frescor que 'nã.o
"· se po.de deixar de admirar em todos os arredores do R'i(}
âe: Janeiro,_ a vivacidade de5sas cõres brUhantes forma·
" va •um - agradavel contraste com os matizes confusõs dos"
0

e

. . .
à. Partira ao

m~~·

.

"'a

meio-dia do Rio de Janeiro; cheguei ás·..
~ sei_s ' hoqis -ao Por·to da Estrella, tmde já ·o rio tem muitÕ
: p-equel_la largura. Esta pequena povoaçã·o pertence á paro. ·
. chia de "lnhomirim e não possue,,µiais ào que umá . capella
·.. co:ristr-q.j4a sobre uma . elevaçãó ,e ded\cada· a Nossa Se,- · nho.ra
-Desde que comecei a viajar~no Brasil, lugar
•. .nenhum me ap~es~ntou tanto movimento~como Porto da
' Estrella. .. Ha d1ff1cuJdade em nos encont:iiw mos- uns aos
•. . óutro1:1 rfo_ meio das 'béstas que part:,m ou1~ chegam, dos
_Jard.os,. 1los almocreves, Has\ \Ilercadonas ~e t p,do o ge~_ero.
· _que ·se . ,a ccumulam nessa .P.~Q\VºªÇ~~ .Lo1as Bt lll sor:t1das
· fqrnecem aós numerosos viapmtes aq'\nllo de que carecem
· (.6) . .. AÚás, não existe, em v~l1ta de Rorto da Estrella, ne. ~hum~ habitação digna de n0 a (18 \~ ); ma.s cultiva-se
·Wri poui:o
de café nos arredore . A ptJ\tneira casa que sé
1
' h
. do-.a a bng_
.\\ a r as c:_a ravanas;
. , apresent.r ~• o .ranc
o d estma
é tmna_.c,o~strucção bastante longa, \ di'l('Í;did~ em especies de'
. <:ellulas por p·aredes de barro, ~~na frep.te da qual o
· . tei:to prolongado forma uma vasta'~gal~rii\cuj~ pilares
• são de tij·olos 1.(1819). Cada car·a vanà\ se\ abr~ga numa das
eéllulas do rancho, ahi ·arruma a sua\ :b agagem e . faz a

,;:

(f),.

'

• '(S ),

PIZ·ARRO,

M-em. hist·, . III, 261.

'\

"'

.
(6) -Segundo o ~r. Pohl (Reise, 1, 176), cada casa 1teFia
UIT!a ven!ia annexà'; os srs. Spix e ·Martius, ma-is exactos, J.imi- tam~ie ·a: 1dizer,_ fajl~ndo . dl'! P orto_ da Est:r~lla,. que ahi ''Se encont,ra.m aJgUmas veij<las (Reise,_ I, 156) .
·

' ,.

'!'

..
1
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coz.i nha : nenhuma ~sp·ecie le -conf ortt>, nem ~mqmo wna · '.
. mes·a, 'oµ
banco,- e, quando .àa ' minha passagem; vfa- , <
'Se o céo através das divisões mal conservadas (7) . . . •
• E'ncontrei em .Portó da ·E~tr.ella os m~us muaréS, , q~c
. 'para: aihi mandara conduzir por -terra. os· servi.dqre51. que
.fne devi.aro àcompm1har eram o. almocreve; 'que já seguira
~üé o Rió Doce; o indio Firmiano, que já dei a c011heêer "" nas relaçõ,es .p recedentes; -0 meu criado Prégent, cuja saude se alterava de di;:t para ·dia, e um . outro jovem, tairr-.. .
· ~em francez, Antonio Laruotte, que dev_ia auxiliar PrÇgent
·n.o seu tra:balh0.
.
·
·
· •
•
t
·É' difficil ver uma ·e strada mais frequéntada do que a
de Pbrto da Estrella a Mil}as, e, si ella· o· era mel}O'! ·quando~
por ahi passei em . Dezembro de 1816 (8) ., deve-S'e o facto '•
a· que no tempo do Na.t al , que é, para os Brasileiros, ·a,:
época da reunião das .. familias, poucos conductorf:IB ae tro. pas se poem ~ viagem. Essa ·e stra'da, aberta, ha cerca ~
'de seculo e meio, pelo gu_arda-mór Garcia Rodrigues ' Paes _
(9.), adquiriu importÍmcia, sobretudo desde . que '8€ cul· -:
.. tiva o' algodão em Minas Novas (10), ·e que se~ começou · a. exportar o· càfé do sul da província de Minas; o: que;
;por oceasião da minha estada no Brasil, não datava sinão·
«de
poucos annos.
No dia em que fiz alto. no raneho
de
'
.

u'm

.

(7) O si. - J. F. von W eech,. que ip<tssou alguns )i.;m os çle.: pois de mim ·Por Porto da Estrella,· conHrma o que relato ácerca
dó movimentq que ahi reina, e ajunta que continuamente se cons'
· troem novas casas (Reise, II, 138). AssegJlra.ram-me mesmo 4ue
esta . po..,ôaç.ã o re~ebeu do ~--ac,tual o nome de villa, e e •
.effeativamente ';o. que lh
~e
... d', · ~~u~~;vl<i.,.-,º conde d.e S1,1zanné't
(Soüv, 259). N ao tenho ~ess 1da.de de 4izei:. q~ Porto âa Es- ,
trella n.ã o us•a o nome
J.Yd · · ·" )he ak't,.llfb,ue o sr. Wa:lsh; é
:sómente ás. povoações (~ ª
~ef~. w~\asile~ros aJP!Ploca.m _··
esse nome.
~-~, '.'!r,f:t
...
.(8)' Viagem pelàs r;pro
'~ d~j}J. i12, de Jaiufiro
Minas •'
1 I
"~
' /· · · •
. Ger_aes,. vo.
\ " . ~;,_..~::-"•
1--?i~:t~~~-·
(9~ .PIZARRO, Me'lf~. hwt:;"F\\r.,:ZiO?t ·e YJFl )t, segunda P.arte, 2.
(10) Viagem pelas·· .:pfovi~fc'ias ,.de. R ià ,;>é/e lanétro e Mi-fias.

"*

· Geraes, vol. .II :

.
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Boa Vi,sta da Pampulha, de que em breve falarei, cento
fJ trinta anima·es de carga ahi estacionavàm, e esse .. ranclió

não é dos mais importantes da região: por ahi se pode
fazer uma ideia da quantidade prodigiosa de animaes de
carga que. deve transitar por toda a estrada.
Até 'Encruzilhada, lugar em que ,deixei a estrada lar·
·ga, se' succedem, a pequenos intervallos, as fazendas, os
ran'chós, as vendas, as tendas de ferradores. A quan~idade
- "desses estabelecimentos não surprehenderá: os cultivado~
res devem naturalmente approximar-se de uma estrada mui
· to frequentada, perto da qual podem ·e ncontrar facilmente
·e scoamento para o producto das suas ~terras; os homen~
que ·~~m as vendas têm occasião de se desfazer do toll:
·cinho, da cacha<,;a, da farinha, e, em ge11al, dos comest~l
,veis que fazem o ·objecto do seu commercio; emfim, os "
Ierradore13 podem ter frequentes occasiõ'es de exercer o
• seu mister.. O milho é o .genero que ·se vende mais, por1
•
- d os ·burros
' e as1
\\ caravanas nao
,.que const1tpe
a a l'1mentaçao
" o trazem c:o;msigo (11) .
~
·.
Por ~nuito frequentada que seja essa ~ stra:da, não
, <Cllpe:t;e O viajante inglez; faanoez ·OU allemão ew ontrar ahi
os recurso~ que lhe offerece.qi, em suàs patriã13, os mais
modestos albergues. Um 'estáÍlelecim:lmto no g~nero das
. nao
- \\\teria
. a•
\\qm,. provávelmente,
nossas ,gran des h ospedanas
1.
h
\
~
. esta- o
o menor euto ;· os omens que ílercorrem
este pa1z
,habituados 1á frugalidade e a con'\'ii;iuas pr,ivações. As pro·
'rvisões, que lhes são indispensarvei~~ carreg~m-nas nos seus
0

,

1

\

(11). Enconkar-.S'e-á na minllk Viagem à.,· Minas ·cerae.r,
etc. ( vol. 1, 208, 64, 65, 66), a explicaç~ 'rh'i.nudosa dos ~e~mo~
fa,ze1idas, rai1~chos, ve1idas, cachaça; tropa ,"!;u caravana. L1mJtar?Le-ei a r~petir aqui que f azer:da é uma h~t\iita~o rural ~e _certa
, ·:llll!)?rtancia,. ~ue os ranchos ,s:a:o. alpendres dye'tmàdo;; a servir de
iabngo aos v1a1antes, que cachaça e a aguardente\90 jpa1z, que se chamam vendas ás tabernas onde se vende não sóm~nte aguardente de
assUICar, como tambem comes:tJi.v eis; emfirn,, que . as caravan<l!s de
burros (tropas) são divididas em lc;tes de sete anfmaes, conduzido~
cada um por' um tocador.
·
\

-

'
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.hur;os, e si .os · prdprietarios das vendas · as ah.as te.cessem ..
menos mesquinhamente, talvez passassem pelo dissabor de'
ve~ uma parte dks mercadorias ·deteriorar-se em suas lojas.
Sómente em Mandioca, dist~nte tres leguas portugue.:zas de Por.to. <la EstreHa, rcooneça a cadei-a maritima. Até
lá a região é toda ella baixa .
O caminho que s·e segue sahindo de .P orto da ,.Estrell.a.
tortuoso, mas bastante largo, é marginado de ambos os
· lados por grandes massiços vegetaes, (capoeiras), que, ã.
direita deixam, de tempos em tempos, enirever as mon- ·
tanhas, e no meio dos quaes cresce um numero infinit0>
dessas heHas Mellastomaceas qu'e chamam /for 'de quaresma (12) .
·
Apezar da poeira que, quando da minha viagem, ·se
levantava continuamente debaixo dos pés dos animaes · e
dos viajantes, a vegetação conservava ainqa um frescor
extremo.
A cerca de legua e meia de Porto da Estrella o ca•
minho termina em uma. praça muito grande coberta de
um esplendido gramado. E' lá que, .á esquerda, ao pé de
um outeiro coberto de arvoredo, foi construida a Igreja de
Nossa Senhora da Piedade de lnhomirim (13). A' dire!ta'
estão algumas casas, e, do mesmo lado, tem-se diante dos
(12) Sob esse nome se comprehende, como já tive occasião.
de dizer nouh·o .Jugar, diversas especiies que se assemelham pela
altura do caule e' tamanho das flores.
·
(13) Os srs. Spix e Martius indicam esta igreja como uma
6Ím?les capella (Rei.se, I, 158), mas Cazal, Eschwege e Pizarr<P
dizem expressamente que ella ·é !P3'rochial, e o ui.timo accresccnta.
que em 1696 é que foi eleva<;la á parochia. Durante mui~o tempo
o territorio della dependente se estendeu pelo lado do norte, sobreestrada de Minais<, até a fa'zendar de Governo, que está afasta.da
do rio Parahy;ba de 2 1leguas awroxima.damen1:e (EscHw.), e onde·
começa a pa!l"ochia chamada da PMahyba Velha. Embora grande
numero de capellas se el·evassem sobre es·te territor.i.o, ,;i.cabou-se·
por reconhecer que e.ra vasto demais para uma unica parochia,.
t, em 1815, se destacou tudo o que ficava para além da serra

ª

.

'

oil;i.os a serra do mar. Uma p~isagem _tãcr simples oJferece_
àlgo de r!sonh0 é majestüSo; e, na .occasião da minha
_ viwgem, OTDav·a-se •ainda c·om o ''.àzul br1Íhanie _do ceu, 'a ·
~ vegetàç'ãn tão fr~ca dos gramaP.-os e àrvoredos, e a_ C(llma
__ profunda. que -reinava na natureza .
·. .
No· dia em que deixei Porto - da Estrella, fiz uma
parada na fazenda de Mandioca, situada !hem na base da
serra. - ~sta fazenda, que. pertencia então ao cons11l da
Russia, Sr. Langsdorf (14), viajante instruído e infatiga, vel, não póde deixar de ser celebre na historia . natu:ral
do 'Brasil; pois que a maioria· dos sabicrs que vieram visitar' ést? parte da AmerÍca, na -· ~poca do primeiro çasámento de D. Pedr<;> I, passaram alg.uns dias em Man,diÕca e ahi recolh_eram muitos objectos int~ressantes (15).
_E' " imp._~ssivel, com effeito, encontrar wna loéalid"a de onde
1

\

maritim~t para consitituir uma porção da nbva parochia çie $ão

Jos'é do S úmidouro. Antes dessa divisão, ~\parochia de N ossa
.S enhora da :Piedade- de Inhm:~irim comprehe't!dia mais die 48ú
fog.os e mais de 3.8()0 adultos (Mem. hist., ! Ili' 255 e seguintes).
Seria curioso· conhecer 'de modo precis6 .os augmentos que esse
-disfticto, tão proximo da capital e do ma.r, teve d~rante os ultimos
· rumos, e de comparnJ-os com\ bs mtidànças· que rl;yeram lugar· no
1
•
•
. d a costa e~
,, paça·das\
\\ 1gua
.
1mente,' na m"'-"'
- -''da do
mterior,
as d"1-stanc1as
pos'sivel, ·e sob influencias divens-as e b' . deter:minadas .
1\
- '
•
~
(1 1 ~
0 sr. Lan1p<lo;f ~cómpanh~tl o alm1rant~ Krus~nste:m
na sua viagem ao rt;cior do ~-url~:? : ~m~~f, pela_ ~rnhà prnn_-eira
relação, 1 que fomos Juntos ate Ita:~uru, na1, provmc1a das Minas,
e dei;iois, elle percorre1;1 aii;<la, so!i a prot~fão d~ imperaaor da
,Russia, uma ,parte do interior d0 Br-asrL
\
.
.
(li ) Encontram-se pormenores s9'\>te 'Mancli()ca nos ·escri,Ptos de P-ohl e de Spix. Raddi' deti, o nome de M andiocana
•
a ,u m Oxalis que desürevi, com mimiu(:.i~, na Flora Bras-iliae merúiioi:ialis, I, p: 118. - Mandioca foí \ co'fup.nida pt!lo governo
.• àctual, _que a:hi e,stabeleceu uma fabrica de-,p0lvora (GARDN., T1 a-vels, 524) . (*) .
·.\
·
1
. ' (* 1 A:inda existe hoje: chama-s e Fábrica de Polv_ora da
· Estrella,1 e tem paira ,S-ua sér~enfia uma esit:aQã,o1 a da Estrella, na
Leepoldr~ª J! aitway.. ~~- ~P T~ )'.
.
.
'
... . .

.

.
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naturalista possa fazer mais bellas mes.ses. Apenas dados alguns passos em direcção ao norte, encontram-se as
montanhas, que apresentam ora roched.os, ·o ra terras ex:.-cellentes; está-se rodeado de florestas, umas .ainda virgens, outras em capoeirões, e por todos os lados correm
regatos que contribuem a tornar a vegetação tão variada
quanto vigorosa .
Já disse alhures (16) que uma cadeia de montanhas
:se estende ao longo do mar em uma parte do Br~sil
1Serra do Mar), e que está coberta -de mattas virgens;
nccrescentei que outra cadeia mais elevada (Serra do .Espinhaço), avançando mais ou menos do nordeste dá ,pro·
vincia de São Paulo, estende-se quasi parallelamente á .
primeira e não deixa mais do .que uma distancia de 3()
.a 60 leguas entre ella e a Cordilheira marítima; disse
mais ainda que a cadeia interior separa toda a ' província
das Minas em duas partes bastante desiguaes; que ella
-Oivide as aguas do RiÓ Doce das do S. Francisco, e· que
se vae perder no norte do Brasil; emfim, que o espaço
comprehendido entre as duas séries de montanhas é cortado por outras, e a região que se estende entre ambás
:a5 cordilheiras é geralmente coberta de florestas, tal como "
.a cadeia _marítima .(17). E' esta rêde de montanhas chefa
de mattas que eu teria inicialmente de atravessar. Devia, ·
.dirigindo-me para o septentrião, gàlgar a Serra do Mar
-0

Vide mi.nha Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro,
I, p. 68.
(17) Vêr-.se-á pelo seguimento que ha uma excepçâo' p~a
.a parte mais meridionaI do espaço comprehendido entre as duai- ·
cadeias, e que, desde a povoação denominada Porto da Cachoeira
até á cidade de S. Paulo a região é geralmente plana ou ondu-fada, cortada de pequenos bosques, brejos, e · pas.taiens naturae's
inteiramente descobertas.
etc.,

(16)

VJ(}L

' ~I

•

1
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{

·e desGel-a em seguida, afim d~ ·e ntrar na' baé:ia do Pa, rahyba; tinha qU'e .a travessar 'esse rio, deixar a direcçãO'
do n@rte. para seguiÍ a do, i<Yéste, transpor a cadt'ia inte•
ripr, sahir então da região das florestas, encontrar, ao
,·occidente da ultima cadeia; a região dos campos ou cam-;
pos"geraes, e penetrar profundamente por elles para diri~
~ir~me á província de Goyaz, ·a pós t;er percor~ido a · parte:
mais desertada de Minas Geraes.
·
Co:ineça-se a•p enas a subir a Serra do Mar e já se
vê o paiz mudar de as·p ecto: A natureza nada. perde de
~ua majestade, mas adquire um aspe.ctç>, rude e selvagem,,
·~~ v~r7ude da -elevação dqs' montes, d1 suas anfractuosidades, dds· rochedos nús ·q ue ahi se mostram no meio
.das flor·estai,, ·emfim do verdor carregado da folhagem das
. arvm-es ; pa~eceria ossianica se não fosse
hr1lho mdioso
,, do azul celrs:t e: '
.
''
.,
, , . A p~rt~: da Serra do Mar, na rai'z da q~~J está situa·da Mand10ca, chama-se Serra da Estrella, nqine sem du1\·
vida tomado de uma montanha •p ortugueza situada n.a província da Beira (18) . Nodma extensão de legl1a e meia,.
1
11
' d~sde a raiz da Serra da Es trell1a até .o seu cu.m'~, e spbre
. · ulna .Pª~te ·d ? .proprio cume, .º cí1'1iinh~~~pre:ienta !um~ verdadeira raridade para o pa1z (~1819) : 1à. , estrada foi cal. çada e, o que é mais, não o foi\ maL 'Todavia, ·embora.
suas sinuosildades tenham sido apÍoveitaidás com bastante
arte, não deixa
de
ser difficil. pat~
os
ho'fuens
e os anil
'
'
.
~~
maes. Quando se chega a uma certa · altura, . descobre-se·
grande part-p da planície extens,a que \ e.\"atr~V:essou vindo
.' ,4~, P~rt<'> df ,Estr.ella, e q~~: coberta 1~e , ~rama.' serpenteia, ' entre ~:s c?ll~nas arhonf1cad,as, com~ u~a fitá "°ndu.lada verde-palhdb., Chegado ao ponto cu~;mmante, ~con-·
trei-me a 3.6Q7 ~·és ~;nglezes (1.099m,55) àcima do nível
1

as

'º

.•

'

1

(18)

1

.

.

•

y ide EscÉ:wEGE, Joum. von Eras,, II, 7L
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de ·mar fl9)' entre· as agu11;s· que se lán,ç am na bâh,i a ,(I,0 1.
Rio de Janefro ·e,, as que augmentam. o · ~ai:ahy;ba. Comecei 'então .a descer para dirigir-nne. ·ao valle em, qi,te cóne ·1 ·
esse rio, ·e, após ter caminhado cerca de '8 J.eguas, desde. '··
Mandioca, ,parei no rancho da fazenda de Tamarati .'- (20);
que achei atulhado de tropas e mercadorias.
.
, ,
Esta fazenda, situada a uma altura ainda considera,· : '·'
vel, porém, numa âepressão, é rodeada por montanhas '
.de cabeços arredondados e cob~rtos de arV'oredo. , ·uma dellas se te.Fmina por um costão, cortado a pique onde, a ·
rocha ' núa e ·ennegrecida apr~enta · apenas, aq,ui e' alli, ' ,
algumas plantas gordas; abaixo do rochedo, sohre ,uIÍla · '·'.
rampa assás ingreme, vê-se um hosque, e é na base ·d!'!Sse , .
talude que for.~m construi,dos a fazenda ·e o rancho'; , ,a
pequena distancia, á beira -d a •e strada, um outro rancho '.;
serve de supplemento ao primei!'o; em um valle ,estreito'
corre um regato cujo murmurio s-e ouve do rancho ,(21)., . ~
e que, sem duvida, .reune suas aguas ás do Pwbari/iq, (22),
um dos, affluentes do Parahyha; sobre uma encosta

1

1

(19) . Medida tornada a v-on Eschwege.
(20) Pizarro escreveu Jtamarati (Mem., vol. III,
Luccock (Notes, 3115) Jtamareté. Talvez que es.se ultimo Iiome '. ,
indique a verdade.ira. etymologia de Tamarati, que derivairia das 1. ' '
palav.ras guaranis ita, .pedra, e araeté, forte (ANT. R:U1z DE
MoNTOYA, .Tes.- leng, gimr.), .ou de outros termos ana:logos .to~
mados por emprestimo a qualqt11er dialecto vizinho do guarani. . ·Si
'essa etymologia :t11ã,o é erronea, como é provavel., é claro que rião
. se deve, como o general Raimundo José da . Cunha Matfos, escrever Tamaraty.
'
· · (21) Segund~ o que escreveram Pizarro e Rairnuli.do ,,José
da Cunha M.attos (Mem. hist., III 264. - Jtin., 1, 9), é, evi<lenfe
que esse regato é o Rio Tamarati ou Itamarati, que, pelo que diz
o primei·r o desses escriptores., vem do levante, paira' ,se Iança;r, apqs1
lo cuTso de uma:· legua, no Piabanha.
; ,
(2~) O .nome de Pia:bainha é o de um peix·e die 'agua doçe,;1
Mawe escreveu erradamente Piabi~n/ifl., Luccock Piabuna, e Walsh \
Piab1mda.
1

''
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uma val'ta plantação de milh<>. A altura das montanhas,
os !bosques sombrios que as cobrem, esse largo rochedo
ennegrecido que domina a fazenda, o valle estreito que
se desenhtt sob ella, dão a toda a paisagem o mais severo
aspecto.
Para diante de Tamarati o caminho segue, a meia
- encosta, as sinuosidades do valle de que acaho de fallar, e
onde corre o Piabanha. Toda a região apresenta essa feição selvagem que têm em geral as regiões de montes e
mattas. Em breve passa-se perto a uma bella fazenda
intitulada da Sam(J)mbaia (23) . Um poupo além o valle,
até ·lá 1 bastante apertado, alarga-se, e vêem-se as margens
do rio plantadas de marmelleiros sylvestres alinhados rigq·
rosamente, e1 que, por occasião da minha passagem, esta·
varo carregaf os de fructos maduros; está-s~ nas terras de
uma fazend~ chamada Padre Corrêa (24) ,, do nome do
ecclesiastico, seu proprietario. Após os mar~elleiros vêm
numerosos pecegueiros sobre os quaes vi igu\ilmente fruct0s maduro!> (29 de Janeiro) . Quanto á faze'A~a propria1
~\ as monmente, f 01. ·c onstrm'd a em um
grande espaço qu~
tanhas deixa,m entre si, e que é perfeitamente igual e no
mesmo nivel que a estTada · (2~\ O ~~specto desse valle
1

1

~1nda, Ç~aia,

(23) Samambaia, ou, melhor
é o nome
da grande FUicinea que, em tantos h'igaires, êresce nos terrenos
outróra culti+ados.
'.\
\
(24) :t-rão é nem PO!(lre Correo~~~oomo ei oreveram Mawe,
1
Luocock e Suzannet, nem Padre Corré, eo;mo escreve Henderson.
Um dos viaj ~ntes que 'acabo de citar, diz ·(Suz., Spiiv., 266) que
Padre ·Co"rêa l é hoje uma villa; illuiliu-se, sei.Tl' \ luvida, pela quantidade de copstrucções que viu; .pois o Sr, Gan:lner, que mef'ece rtoda a ccmfiança e passou pelo mesmo lugar '~m 1840, !lão lhe
dá ainda sen~o .o nome de fazenda·' (Traveis, E22)'~
.(25) Ji)a Cunha Mattos (Itin., I, 10), \qiz ql.lle existe no
iterreir;> da f~fooda de Padre' Cor~êa. uma arv.?re. t~ frondosa que
póder1a cobnf com a sua sombra um batalhao mtetro. Essa arvore poderia 'flUa:si rivalizar com a que abrigou o pequeno exercito
de Cortez. 1
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tão hem cu~tivado, no meio das montanhas asperas e selvagens que o ·b ordejam, tem qualquer coisa que surprehende e encanta; ·p or ahi pode-se ver o que o homem
faria, nesse paiz, com maior industria e mais esforços.
O padre Corrêa, que sabia v·a lorizar a habitação de que
acabo de dar succinta descripção, gosava, no Rio de Janeiro, de grande reputação por seus conhecimentos de
agricultura, e parece que ella era perfeitamente merecida.
Aproveitou-se da temperatura moderada da Serra para
cultivar grande numero de plantas de origem caucasica
ou éuropéa, e asseguraram-me que ganhava bastante dinheiro só com os cravos que mandava vender á villa. ,
Na estação que atrarvessavamos, elle enviava - disseram·
me - todas as semanas, para Porto da Estrella: uma tropa
de burros carregada de pecegos, e dizia-se que se vendiam
no valor de 10. 000 cruzados. Este facto pr9va, diga-se de
passagem, quanto a temperatura da Serra differ·e da ' do
Rio de Janeiro, pois que os pecegueiros não fructificam .
nos jardins dessa cidade. A's seis horas .d a manhã, na
planicie, o thermometro de Réaumur indicara-me 23° 1/2
apenas, e, ao meio dia, cahia em Tamarati na serra; a
22° 1/2 apenas.
Após ter passado a fazenda do Padre Corrêa, costeei uma immensa plantação de milho. Màis longe, na
margem do rio, alguns negros estavam preparando a terra
para o ·p lantio dos feijões a serem colhidos em Junho.
Os que se plantam assim, de modo a se poder fazer a
colheita no inverno dos tropicos, tomam o nome de feijões
da secca.
Durante bastante tempo ·o caminho segue a margem
direita do Piabanha; passa-se este rio sobre uma ponte
pittoresca, e costeia-se a sua margem ·e squerda até o mncho
assás insignificante que chamam Sumwouro. Foi lá. que
eu parei no dia em que deixei Tamarati.
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A haJ:iitação mais importante das 'q ue vi entre Sumidouro e Boa Vista da Pampulha, -0nde parei no dia ~e
, g,uinte, é Secretario. Desse lugar atié Boa Vista, no es.paÇo
· de uma legua, contei ainda quatro fazendas, mas pouco
importanl!es. Antes . da de Fagundes (26), o caminho ·começa a subir; de lá vÇ-se um riacho que corre em sentido
contrario ao PiaJ:ianha, . 'q ue eu costeara, como disse, na
V·espera, e, na fazenda de Fagundes, a subida torna-se hastante Tude.. As terras desse district-0 são bôas e rendem,
. em milho, 150 a 200 por 1; mas a seq;a extrema que
então 17e e:x,perimentava prejudicou bastante esse plantio·.
1
' No ·verão d~ 1816 a 1817 as chuvas foram pouco abun·
dantes; foram-no ·excessj,vamente no de 1817 a 1818; a .
estiag.em se ~iez de inovo S:6,Iltir de 1818 a 1819, e quando,
· em 1819 a 1~20; atravessei a provincià de São Paulo, fui
,extremamente pr.ejudicado pela abundancia ··~as chuvas.
, Seri'!l bom ·o~servar se essa cuTiosa alternancijl se renova
frequentemente; . o que p<;>Sqo dizer, porém, é q~e dla fo~
·-· · observ.ada nqs verões i.mm'ediatamente anteri011es ao ·de
1816 a 1817; pois que, quando estive em Itabira '~e Matto
dentro (27), soube, pelo meu hds~edadon o capitão Pires,
que esse iverÍo era o terceiro em ,~ue se \ tinham a queixar
da ~ecca, e rfão é de crer que ella.) se lmf~tasse á z-ona d~
ltabma.
\\
\
·
: '
meu itinerario. O
do Pl abanha
, ria para den1onstrar que, durante . muit.o tempo, a estrada
, '. s·egue µm plpo que se inclina para o no:r;,t e; \ odavia não
desce sempr~, pois .q ue existe no sitio d~ Fagundes, como
j,8. o disse, i1ma rapida subida, e então~\se\\~nc-0ntra. um
1

1

'

1

~olto a~

cu:ti~o

b~st~~·

1

"

(26) F ;:fgundes é nome de homem. Não se deve, cqmo Es1
ichwege, escreze_;
Fegimdes, nem Fagundas \:j)!Ilo o doutor Pohl,
.ou Fa.qunda, ~ orno o s·r. Wa!lsh. ·
(27) V~ e minha,Viagem pelas provincias de Rio de Janeír,:o,
oo:., vol. I,
~ ~g.
.
.

zr

;
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-regato que corre em sentido contrario ao do Rio· Piabanhal
A habitação de Boa Vista · da Pampulha é mais elevada ... '
que Sumidour.o, que, entretanto, é mais proximo 't11es' 1.e- ,i
:g1,ias da cadeia maritima, e., por conseguinte, mais ãf{ls- r '
tado do valle ·d o Parahyha; em seguid!!-, porém, dessa :
habitação até o rio, desce-se de modo sensivel (28) . '·
A unica fazenda um .pouco 1 consideravel que se f1Il.con- ' '
tra entre Boa Vista da Pampulha, são ·Governo, onde .. pou" · ,
sei, e a de Cebola (29), cuji»terreiro, muito vasto e ro- ,, ,,
deado por numerpsas construcções, é atravessado pela
iestrada.
·
Indo de _Boa Vista para Governo, distrahi-me interr~~
gando alguns negros . de Beng·uela que ·encontrei no :ti:wu
caminho. Disseram-me· que no seu ·p aiz se cultiva a -terra '
.como no Brasil, que liá se cortam as mattas e se as .inéen- ·
deia, : sendo esse o tr;abalho dos hom~ns, e em seguida, as
~ulheres e crianças plantam e fazem a colheita. A sem~.
lhança das praticas seguidas em Benguela com as adop,ta- , \.
das pelos Brasileirns, não deve; todavia, f.azer suppor que •
em agricultur~, os negros, barbar.os e escravos, tenham sid.o,,, 1
neces,sariamente, os m~tres · dos Portuguezes mais 'civil:lf ;··
11:ados. Quando estes chegaram á America, encontraram o"
methodo actual ·de cultivar ení uso entre os Indios, e pro•
·vaveimente a estes e não áquelles é que se devem as ',honTas da invençã·o (30). Mesmo, porém, que os Pohugue..: ' '
1

',1'

(28) Eis a lista das altitudes .tomadas por Eschwege, d~~c-'
Alto da Serra até á marg·em do Parahyba:
·
Alto da Serra . . . . . . . . 3,607 pés -inglez. ou 1.099m,55
1Corrego
S.ecco . . . . . . . 2.,405
,,
73.Zm,80.
Sumidouro . . . . . . . . . 1,805
549m,98
Boa Vista da Pampulha 1,9715· "
601m,78
,,
. ,,
'185.m,86 , · '' ,_. · \
/Margens do Parahyba . 61-0 ,,
(29) Erll'ad:amen.te Mawe escreveu Zabolla, Luccock C~bolasr '
Walsh Saboola.
·
(30) Virle mínha Viagem pelo Districto .Diamantífero, etc.;
II, '271.
·~
·O

"r
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zes não houvessem tido sob os olhos modelo para esse
methodo, a imperiosa necessidade os teria feito logo adoptal-o. E .em que poderiam pensar, realmente, quand()
quizessem plantar numa matta virgem, sinão em cortar
os troncos e queimai-os? Seria injusto, portanto, censurai-os por terem começado dessa maneira; mas, o que podemos, com razão, reprovar nos seus . descendentes, e de
continuarem a incendiar as florestas, quando tantas terras
desimpedidas e faceis de cultivar estão á sua disposição;
é de privarem, sem necessidade, ·os viµdouros das riquezas rtão numerosas que encerram as fldresrtas; é de corre•
rem o' I nsci
de desguarnecer suas montanhas de terra vegetal e tornar· os mananciaes menos abundantes; e, emfim,
de retaTda~·em os progressos da ·propr.ia civilização, disseminando-se cada dia mais nos vastos desertos, afim de
encontrarem arvor·es para incendiar:
'~\
.
Os ne~ros de Benguela, de que acima\\ fallei, disseram-me quPil tinham sido, raptados,
ainda crianfi!aS,
por uma
1
1'\
hprda vizinha da sua, quando estavam occupad~
· s no cam1
po com spa mfre. Si o 1trafico fosse franc ente abo11
"'
- . mais
. te.1~.d o, semelhl antes raptos ·e ntre ;~~ a f n;c,~~os
nao
nam lugar, ou, · pelo •menos, ser~am mais raros e o motivo princi~al de guerra cessari~\~ntre ~s.es povos.
No estado actual das coisas, por~fu, é preciso, no
,Brasil, . pas~ar pelo .d issabor de ser1 servid9 por escravos,
ou ,resignar·ise, como alhures já dis~e~ a fic'a~· á mercê dos
' homens livres que se empregam; eu proprio g aprendi por
experiencia~ repetidas. Na altura de Gp~€rno, ' o meu almocreve declaf ou-me que estava decidido 11q v~ltar para casa,
e com bastrnte traibalho pude obter qu~ nã·o me ahando-.
nasse nuil). lugar em ·1gue ·e ra desconhecido,, e que me con, <luzisse arté Ubá :(31), onde tinha a espe~ança de poder
(31)
-etc., I, 28. -

yocie minha Viagem

pelas províncias de Rio die Janéro,

Er·ra<lamenil!e Luccock es;ereveu Uva, em vez de Ubá.
Encontram-se tambem Uva em uma Descripção de Rio de Janeiro ,.
1

1

•
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1mbstituil-o. Por outro lado, apenas cheguei a Porto da
Estrella, que o pobre Prégent quiz 'reembarcar'..se de volta.
para o Rio de Janeiro, afim de ahi . procurar uma baga-.·
tella insignificante, e fez uma scena que se prolongou por
varios dias. ~ncontrava-me assim entre dois homens, dos.
quaes um pretendia que eu continuasse e outro que eu ,
voltasse sobre os meus passos. Não entrarei nas minucias dessas contendas; limito-me a dizer que, continua~do
a viagem ·com os individuos que .me escoltavam, mostrei
nessa occasião mais perseve·r ança, talvez, do que em
qualquer outra da minha vida :
Em Encruzilhada (32) deixei, para dirigir-me a Ubá,.
a grand~ estrad.a de Minas Geraes (33) ; tomei pelo caminho da terra (34), approximando-me assim, um pouco, domeu ponto de partida, e no lugar chamado Socopira (35) ~
que foi impressa .nos N 0·1welles annalés des voyag-es, vol. IV, onde.
os geograiphos aindaJrão aicer·tados em .rnão freim pr·ocura:r infonnaçõeis..
(32) Deve .sfil este lugar que Pohl e Eschwege chamam
Liicas; o ukimo diz mesmo que Lucas tem outro nome que lhe
escapou . Encruzilhada é, de certo, um nome generico que designa
qualquer erttroncamento .
(33) Da Cunha Mattos estabeleceu como se segue o itmerario do Rio de Janeiro a Governo:
legua&
D o Rio de Jane1,r o a Porto da •Estrella . . . . . . . . . . . S
Do Porto da Es.trella a Mandioca . . . . . . . . . . . . . 2
"
De Mandioca a Pad·re Cor rêa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
De Padre Corrêa a Ranch o d o Almeida . . . . . . . . . 3 1/2
De Rancho do Almeida a Boa Vi sta da Pam1}ulha 2 1/ 2
De Boa Vi,sta da Pampulha a Governo . . . . . . . . . . 2 1/2
ZOl/ 2 leguas·
E' necessario lembrar que as leguas portuguezas são de
18 por grau .
(34) O cani.inho da terra é o que se toma quando se vae
de Minas ao Rio de JaneÍ'ro e se quer evitair de ·e mbarcar. (Vide
a Viagem nas provincias d!e Rio de Janeiro, etc., I, 8, e a no
Districto DiamanPifero, etc., I, 281).
(35) Escrevi a lhures Sucupira (Viagem ao Districto Dwnian.tifero, etc., I, 282) ; mas julgo a ortographia que aqui utilizo

j
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tomei a estrada transversal que me devia conduzir ao meu ,
destino. Percorri os lugares que já visitara no anno ante. rior e cheguei, emfim, a Ubá .
Foi a ultima v.ez que revi essa habitação, onde passara tão felizes momentos e pudera go'zar a v~ntura de
· úbservar uma natureza tão brilhante quanto variada, sem
experimentar as privações com ias qua.es me foi necess:nio,
mais tarde, ·p agar tão caro ·os gozos da viagem. O sr. João
Rodrigues Pereirn <le Almeida (36) ,,n ão estava em Ubá
quando
ahi passei; mas, antes ·d a pa1tida, elle me dera
1 1
para vari1s cidades, cartas de recommendação e credito
que me f~>ram da maior utilidade. Sem o seu auxilio e
:amizade, repito-o aqui, cheio de reconh~cimento, . não te·
ria termi~ado a viagem.
'
O administrador ·d a. sua magnifica ha'~itação fez ·teu,
~
. iliativas Pªfª arranjar-me um tropeiro; appareceu um que
-est&va hem recommendado, e fechei negocii~ com elle á
ràzão de '7.200 réis (45 \franc-os) por mez. )'•Rsé Mariano,
.assim se ·c hamava elle, tinha côr extremament~\arregada;
mas como, . ao lado disso, s<lu\
ca:belilos, duro~, e negros,
1 1
. era\ 11 aqm·1·mo,
- eram, em a bso l uto, crespos·
nao
\ e seu\ nariz
. nã·o duvido <le que uma mistu}a\ de sai:i,gue caucásico, ne..gro e amfricano corresse em is~as vei~s. Esse homem
possuía, n o mais alto grau, as ho\\s e más qualidades que
caracte~izam os mestiços; possui~ "• grande '. intelligencia,. e
habilidade pouco commum; mas
ao 1;m esmo tempf>,
·imprevidente, prodigo e vaidoso.
\ 1111 ·
Frequentemente o víamos alegre,1~ e 1 jovial; tomava
'
.I d
. f .ant1s,
. e mostrava-se \ attenc10so
•
,.entao
.a.tt1Tu
es 1n
Com os
1

1

1

1

,,

era,

mais confoyme á pronuncia. Paireoe que chamam ta:mbem sicupim
a arvore ou as arvores das quaes. o lugar de ''que aqui ·se trata
tomou o nome ; pois assim escreveram h·omens quie fazem autoridade (Vide F. Denis, Brésil, 60. - Gairdn., Tr.aJv., 407).
' '(36) Posteri'0rmente á minha viagem, o imperador D. Pedro I 'lhe confie.riu o titulo de barão de Ubá.

•,

VIAGEM

Ás

NASCENTES

'

oo Rro S.

1

FRANCISCO

,seus superiores; ,d ivertia-se em ocinversar, . e contava com
espirito as historias de todos os tropeiros do Brasil, attribuindo-as a si proprio; não se , afastara, prova.v~lmente,
além de São Paulo e S. J oã'o d'El Rei, mas·, a acredital-o,
conhecia todo o imperio brasileiro; viajara nos Campos
Parexis (37), que são :tão :pouco conhecidos, e ahi .tivera
mil aventuras maravilhosas; seu pae, dizia, era um branco
muito rico, seus irmãos 'e ram brancos, elle me acompanhava .p or simples prazer, ou melhor, porque o infante
D. Pedro lho rogara com insistenáa. Teria sido muito
feliz, em todo caso, si apenas tivesse a censurar-lhe a
excessiva vaidade; mas, após alguns dias de hom 'humor,
sua physionomia mudava repentinamente de expressão,;
tornava-se sombrio; não sorria mais, não dizia mais nada, .
ou, si deixava esçapar algumas palavras, eram impregna- ·
das de descontentamento ,e azedume; .devia, então, soffrer
bastante. Sua melancolia durava ordinariamente uma semana ou duas; em seguida re~omava a jovialidade e perdia-a de novo algum tempo ,depois. Ver-se-rá adiante quan- '·
tos aborrecimentos me causaram os caprichos desse h0tll1,em, ,
e como me faziam pagar caro os serviços bem importante.5
por elle prestados.

(37)

Campos dos Pareeis, em MaÜo-Grosso.
' ,.

CAPITULO II

O CAMINHO DE RIO PRETO - l<J: CIDADE DE VA 11
LENÇA E OS COROADOS
1

Historia da estrada de Rio Preto. Os tocadores de
bois e de porcos . - O ferrado'r. - O porto da I'airahyba. Como os bois atravesS0ID este irio. Des,crirpção de suas rnarge11;s. Reagem.\i- Caminho detestavel. - As mattas V1rgens. - Algumas fazendas. Os in<lios Coroados. - A cidadé: de Valença; sua
historia ; estado actual. R eflexões \~obre a metarmo.phose das villais em cidades. - O ritrz.cho das Cobras.
uma paisagei'n ao luar. - O R io \~ oiiito •
.

\~

O caminho que ia perc {rer para diúgi}~fll<l de Ubá
(1) a ~-.João d'El Rei: e. 8.e lá ' ~. Goyaz, visitando a
parte ocic1dental da provmc1i \ das M' nas, tem o nome de
caminho do Rio Preto, por.q ué effee~vamente atraivessa
a>te rio (2). Quando se deseja s~guil-o, ~partindo do Rio de
\

(1) O .i tinerario approximad"O de Ubá á
Preto (}~ rraial do Rio Pireto):
"" ·~
De Ubá ao Pmto da Parahyb.a . . . .. \ .. . . . .
Do Porto de Parahyba a Forquilha (,rancho \ , . .
Da Forqj1i.Jha i Fazenda de Joaquim Marcos '.\ .
Da Faze11da de Joaquim Marcos á As Cobras ·
· (rand:io) . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . ) ..
.D'As C~)bras ao Arraial do Rio Preto (po~
voaç,ão) . . .. ... .. ................... \' .

povoação do Ri o
'2
4

3/4 de legua

leguas

3
3

121 3 /4 de legua!
Posteriormente, no mez de Fevereiro de 1822, passei

(2)
por outr\) caminho, que começa além de Aguassú, muito perto de
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Janeiro, toma-se pri:rieiramente o caminho da terra, que leva
a Pau Grande. Lá existe uma bifurcação: um dos ramos nada
mais é do que continuação do caminho da terra e termina,
como disse, em Encruzilhada, na grande estrada de Villa
Rica; o outro é o começo do caminho do Rio Pret-0 e ,
pass·a perto d~ habitação de Ubá. Já desde muito este ultimo caminho era indicado por uma picada frequentada unicamente pelos peões; ·reconheceu-se que seria menos extenso, para os habitantes de S. João d'El Rei, do que a estra·.
da real de Villa Rica,
·q uando da minha viagem, já ha
cerca de seis annos, estava francamente aberta ao publico.
Todavia, como a un1ca vantagem de ganhar alguns dias
não decidiria os conductores de caravanas a seguir uma
rota que ainda não lhes offerecia nenhuma commodidade,
concedeu-se uma diminuição s<Ybre a peagem dos 'homens
e dos animaes que atravessam o Parahyba no registro ( 3)
do caminho do Rio Preto. Assim os bois, que pagam uma
pataca (2 .francos) no registro do Parahybuna, no caminho
directo de Villa Rica, não pagam aqui mais do que meia
pataca; os burros carregado8, que pagam 460 réis no Parahybuna, pagam aqui 80 e os homens não têm tambem
que pagar mais de 80 réis (1819) .
Era necessario que se encontrassem nessa estrada
taes vantagens para que não ficasse deserta, pois que é

e,

Bemfica ou Pé da Ser.r a (vide minha Prim'llira Relaçifu, 1, 8), e
que se entr.onca na estrada do Rio Preto, logo acima de Valença,
localidade da qual fallarei dentro em pouco. Foi a junta do commercío de Rio de Janeiro que mandou abroir este c;i,minho, e, por
tal motivo, chamam-no caminh-0 do commercio, ou melhor ainda,
dão-lhe o nome de caminho novo, estrada nova. A.inda se trabalhava nessa via em 1819, quando tomei pelo cami1iho do Rio Preto:
só depois dessa época é que foi franqueado ao publico, e é possivd que t~nham então feçhado o caminho do Rfo Preto, para não
muJ.tiplicaT os lugares de peagem.
(3) Dá-se este nome aos lugares onde se pagam os direitos
devidos ao Estado e onde se pedem os passaportes. (Vide Viage1K
pelas Provincias de. Rio de Janeiro, etc., 1, 60).

,•
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infinitamente mais difficÚ qo que 'a.estrada directa de
Villa Rica; não está, como esta ultima, ladeada por grande
.numero .de habitações, de vendas, de ranchos; os recursos
ahi ainda são menores, e
milho, indispensavel aos animaés de carga, falta ·q uasi ·c ompletamente em tod() o trajecto . O caminho do Rio Preto m ostrnu-me o que deveria
ser a estrada grande de Vi lla Rica, p()uco após a desC()perta da província de Minas Gera~. Atravessando a
rêde de montanhas que se ,estend~ da cadeia marítima á
cadeia interior (Serra do Espinhaço), deve necessariamente ·a presentar grandes desigualdades, e corrio a região da3
flol'estas coonprehende todo o espaço encaixado entre as
duas cordilheiras, não se sae dessa regiã·o, como acontece na estrJ1,d a de Villa Rj.ca, e não se penetra na região
dos campos (4), sinão depois de se ' passar a Serra da
Mantiqueira, .parte mericional da mais ocódental das
duas cadeia~1.
1~1,
No caminho do Rio Preto encontrei tii.uito poucas
.
\\ mpensaçao,
tropas carr~~ga das d e merca d onas;
mas, em C(i)
1
gtande numer-o de poroos e bois. E' por este d µiinho que
se .fazem· t~:ansitar quasi . todos os -rebanhos de bovin'oa
t!nviados da parte .occidental da província de Minas, onde
cria muito gado, para o R~o \de Jaheiro . ~ara esse,;i
animae5-D.'ã'ü se carece das commodidad.é que exigem as '
caravanas de burros, e conduzindo-'os po;~tal estrada, temse a dupla !vantagem de pagar meh(i)_res di~itos e abreviar
a viagem. 'Forno nã·o se poderia, p~ovavelrrt'ente, embarcar
'\iois e porcos sem despesas considerav,e~s\ fâ~em-os tomar
_o ·caminh() de .terra em Pau Grnnde, \ ~ pasS'ar, antes de

o

1

1

1

se

\

I~

\

..

( 4) A região ·das mattas se estende mais ~ ,roonos do litoral
até á cadeia ,i nterior (Sena do Espinhaço) ; a 'região dos campos
principia oo occidente da mesma cadeia. Podem-5e vêr pormeino. re s sobre ess,e s regiões. e seus 11mities no meu Quadro da vegetação
. da provinCia de Minas Geraes, imp.r·es,so nos An.n.aes das Sc f,encias
Nat1~raes; vfl. XXIV, p. 64 e seguintes.
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chegar· ao Rio ' de Ja!leiro, pela Serra da Viuva,, Aguassu';
e' lraj.á (5). ·
Os bois são eniviados á c::apital pelos mercadores dd
sudoeste da provincia das Minas, que os co:qipram D!).& ''.
jazendas. Esses mercadores conffam integralmente a direc·
ção de um rebanho de bois e a venda desse gado a homens
que se chamam capaiazes e que, disseram-me, são muíto-·
he~ pagos. O capataz tem sob as suas ordens ·OS boiad'eir·os, e cada ·um desses é encarregado de conduzir vinte ca- '
beças; não se obrigam esses ·animaes a caminhar mais de
3 1eguas por dia, mas, até ü seu ·destino, não se os deixa . ' '
repou&ar; .emqi.ianto que é habito· faz.er-se caminhar todo.. ·
o dia, e ·deixar pastar no dia seguinte, o gado que<se conduz do sertão oriental de Minas á cidade da Bahia.
Os homens . que levam .os bois e porcos da comarca (6}
,!,
do Rio ·d as Mortes ao Rio de Janeiro se reconhecem facil- .
me;nte pelas attitudes e vestuaóo . Ha entre elles tantos
!brancos como mulatos. Como foram desde cedo acostu· ,
mados a caminhadas .l~ngas e ao regímen mais frugal, sã'(}
geralmente magros, delgados e bastante altos. O rosto é,
est1'eito e alongado·; de to.dos os mineiros são elles, tai~
vez, •os que têm menos expressã·o na phys1onomia. Cami- ' ·
nham com uma longa vara na mão, .os pés .e as ·pernas- ·
nús, e têm o habito de dar grandes passadas. A cabeça ,
é coberta por um chapeu ·de pala estr-eita, ·de fôrma bastante alta e arredondada (1819); usam uma camisa ,CJ.e
algodão, cujas fraldas fluctuam sobre calças do mesmo,
('5) Como já 10 disse atraz, segui em 1822 um eaminho (ca-, minha do co1'/!L1'/'Mrcio) que dava, é verdade, ein Aguas•sú, 1nq.s. '.,
que, em lugar de atravessar a Serra. da Viuva, '.{Jas•s ava por outra,
:pa.rte <la cadeia, á qual se deu o nome <le Serra da ' Estrada .Nova.
itomado do .proprio caminho. Em 1822 era poT este uLtimo que
passava · uma grande pairte dos bois e sui!l1l0s. que a comarca , doo :
Rio das Mortes. envia ao Rio de Janeiro.
·~
(6) As comarcas, como já se viu nais minhas relações ant<>riores, ·são divisões de . 1.ª ordem em <liv,ersas provindas.
,'
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tecido; uma jaqueta de tecido grosseiro de lã complela

.o vestuario.

Volto ás minucias do meu Itmerario. Entre Ubá e
o Parahyba, que não dista mais do que tr·es quartos de
legua, tive aindia o prazer de •oiw.fr o ferrador (*) ou
araponga (casmarynchos nudicollis) (7) . O canto desse
passaro nã·o é agradavel por si mesmo; mas ha um encanto indescriptivel no cqntraste da calma profunda das flo:restas virgens com os sons que, após vi1brarem com força
.surprehendente, enfraquecem prolongando-se e rf)Começam.
por intervallos.
Em breve cheguei ás margens do ~i;trahyb a, ao lugar
<ehama'db Porto, onde se atravessa o rio : Este poderá ter
.aqui largur!1 um pouco menor que a do Loiret a alguma
<listancia d~ ponte de Olivet; deslisa entre morros pouco
.elevados, cqbertos de bosques frondosos, em alguns lugaxes substituj'.dos por p.lantações de milho. Suas agua15 cor11
.
..1
1
:rem com rap1'dez, e roe has acmz.entauas
se &+evam
·aqm• e
alli sobre ~· superficie das aguas. Não se v~~, em ambas
.as margens, outros lugares1descobertos além d~~uelles onde
,,e ·embarca para atravessar o rio (1819) . Na margem di.r eita ha illl(a venda modesta C?1r um pequeno fancho; .na
margem es11uerda, a casa de pe a-gem} lcuj•o tecto estende1
:Se, em coberta formando uma v1a,randa \ 8) .
.
Na oc~:asião em que cheguei\\1 as du~~ margens do PaTahyba estavam cobertas de 1bois \ alguns. já se achavam
na margem1 direita, e estava-se ten, ando 'fazer passar os
1

1

(*) N 1 do T. ~ Tambem ch'amam-n'o. passara ferreiro.
(7) J\i. houve, creio, quem escrevess,. Htm~ponga; mas a palavra ara.pon.ga. está consaig.rnda pe.\o dkf ionario portuguez de
Moraes ; ali\is, sua etymologia é bastante clà ra, \~º= se pode ver
-na minha s~g1mda relação, vo!. II, 04.' Faililiei wnda da tJraponga
·OU ferrador na rneSima relação, vo\. I, 107, e nai-. r·imeira, vo\. I, 17 .
. ,Q ferrador é hoje em dia wbejamente conhecido 'l?a:ra que sej a
n,ecessario aHirmar que não é uma :rã, como pensou o sr. Walsh·.
(8) Já forneci, na minha priine·ira relação, esclarecimentos
·minuciosos sobre a palav·ra va.randa.
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-outros. Negros armados _de grandes aguilhões, e soltando
.grit.os terriveis, forçavam os bois a entrar no rio; mas,
apenas se sentiam n'agua, procuravam voltar para a margem, apezar das pancadas que os conductores faziam chover·
sO"bre el.les, ·a.pezair das causas empregadas em harrar-lhes.
.a passagem. Em vez de avançar para a margem··-opposla,
esses animaes volteavam na agua, precipitando-se uns sobre
os outros, ·e não foi sinão ao caib o de infinito trabalho qúe
.se conseguiu fazer passar todos. Os bois que vêm de mui:.
t o longe, e que jiá encontraram algum rio, atravessam este
sem difficuldades; mas cus~ sempre muit·o forçar esses
,animaes a transpor a agua pela primeira :vez, e nessa occa:sião muitos se afogam.
· Não ha balsa ahi; servem-se de pirogas conduzidas por
..dois negros. Durante certo tempo a peagem esteve arrendada; em seguida, poréin, passou o fisco a e:xploral-a diredamente, e, por occasião da minha viagem,. rendia annualmente de 12 a 20. 000 cruzados. A guarnição do registro
.compunha-se exclusivamente de um cabo e tres soldados da '
milicia.
Não era a primeira vez que me .achava no Porto da Parahy;ba; já visitára esse local, quando, em 1816 habitava a
fazenda de Ubá. Um parente do Sr. João R.odrigues Pcrnira de Almeida, que, certa vez, desej-ou entregar-se aos
prazeres da c~ça, convidou-me a acompanhai-o. ComéÇa.mos por transpor o rio, e apenas penetrámos na floresta
os cães levantaram um veado; ·este lançou-se á agua e atravessou-a. Tornámos a passar para o outro lado do rio numa
.canoa; .lá sentei-me sobre um roched'O e me puz a contempl•a r os lugares que me rodeavam. No porto a pais:agem é
ai1.imada pela presença do homem; aqui a natureza nada
perdia da sua physionomia primitiva. Uma volta que faz
-0 rio escondia-me o resto do s·eu curso, e a parte que eu
podia observar apparecia-me como um lago rod.e ado de.
florestas virgens. As aguas banhavam as raizes das gran1

,'

.
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-des arvores, emquanto d_iv,ers-as especies de ·passaros aquatii::OS plainavam sobre. ellas.
Rochedos ennegrecidos, que se elev,avam do s-eu leito~
augmentavam a velocidade da corrente, e a rapidez do
rio contrastava com a !mmobilidade das ar vores, cuja fo' lhagem não era a:gitada pela mais ligeira briza.
Nessa epoca foliz podia dedicar-me inteiramente á contemplaçã,o das bellezas da natureza.
Quando tornei a:
ver o Porto do Parahyba, a situação nao era a mesma :.
os _embaraços da . viagem, e sobretudo os aborrecimentos
', que:me faziam s,offrer o,s que acompanh~tvam, perturbavam<
s·e.:rn cess.a r Íneus mais doces prazeres.
,1
Só parti do Porto do Parahyiba muito tarde. Comonão ha, nessf local, verdadeiros pastos, os muares são obrig:;idos a . eontentaJ;~se com as po,~1ca,s , hervas que crescem
junto á casa do .registro;
por _isso tres dos 1\ meus, descon.
tentes com esse regime, passaram o rio e >~oltaram para:
Uhá; foi necessario ir buscal-os lá e. isso tomqu um temp a
.-cons~de;ravel.
· . · 1
,
·\
FÍn~lmrnte puz-me em1 marcha. Logo depois de deixar
o Parahyba dirigi-me, por.' mp.a subida íngreme, para o•
1
, 'd o. regispro,
.\
\ Íd
' . temmorro ,_que t/e e·1·eva atras
e,,
urante :tp.mto
. po, coritir_rnl~i a subir: O camin.h'~ ·que '~fgu~ nesse -~ ia f_~i
u~ dos · m,1s tremendos que v1 'purante ~ mmhas vrn,gens;
ficaria, s eirlt duvida, impraticarvel, \ om uma chuva de alguns ,diás. Seus dois lados não ~ oram \despojados "das
arvores, ocp,n o a estrada ·de Villa .. Rida; têm •pequena largu,. .
· râ, e os bosques m8!ssiços que atrav\li sa... dão-lhe, a' qual-·
quer hoi'a do · dia, uma sombr~ esp es~a, que . necessariamente de".e entreter uma humidade 1prej1ldi~1al. Qu11si por
tod:a a parte os bois formavam, por sua marcha regul.ar, eminencias e depressões que se succediam alternativamente, e
estas ultimjis continham_uma lama espessa ·em que s,e -afunda'lam -b astarfte os animaes de carga. E ~ão é tudo: troncos
.de arvores derrubadas, grossas raízes que rastejavam pela.
~

1

.,

\
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terra faziam sem cessar tropeçar os. burros, ou
lhes a marcha.
Si, porém, não podia dar um ·passo nas· somhrias fio-.
restas que percorria, sem encontrar novas di.f.ficulda'des,,
por outro lado .q~f.er~ciam-me ellas·, a ·cada passo, obj~ctof) /
d(( admiração. As arvores que as constituíam tinham tanta/ ·~
seiva, estavam tão guarnecidas de folhas,. que .em varios
lugares não crescia ao redor sinão pequeno numero ,' de
arbusticulos, o que, nesse paiz, é rb astante raro. · Esta,va,.'
por essa época, bastante acostur.ç.aclo ás fJorestas virgens; ·
1
e, .e ntretanto, nao . podia atravessal'·as sem contemplaJ-as
com e~tase. Quanta -riqueza de vegetação! Quanta . pom" ·,
pa! Quantas !beHezas, nos contrastes! Como ~ .folhagem, '.,,,.
composta de Mimosaceas, faz res~ltar a simplicidade .das ,
Palmeiras! Como os ramos de uma Myrtacea, · coberta .,·de '
pequenas folhas parecem . delicados e flei:iveis perto de um ' •
Cecropia, que ·estende alguns galhos rijos em forma de candelabros! Em ·que delicioso r·ecolhimento se cáe no mei9 da ·
calrma profunda dessas florestas, que ITTão é per.turbiáJda si~ .
não pelo canto retumbante ·do ferrador ou o ruido de al~
guma torrente!
.
,
Entre .as arvores que crescem nas mattas vizinhas . do
Parahyba, vi com nova ·admiração o que chamam , Cipó
·matador (9). Attinge apenas a grossura de uma coxa e
é quasi uriiforme em toda a sua extensão; eleva-se, todavia, '
a 50 ou 60 pés, mas não se o vê nunca isofa.do; adhere ·a .r
alguma arvore mais grossa do que elle, .e abraça-a ·estreita:- ,
mente· com o auxilio de raízes aereas que partem do seu
caule e que, simples na origem, se dividem, subdividem e ·
terminam por uma cabelleira fortemente oollada ás arvqres
vizinhas. Estf( cipó estranho é coroado por um .peque:r;1.0 ., ,
numero de ramos afastados; ' mas esses se ramificam em: "
uma multidão de ramuscúlos delicados e condensa·dos, que
1

'

(9) Vide minha 'Viagem pelas provitn,cias do Rio de Janeiro,
etc., I, 14.
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sustêm folhas inteiras 'Oblongo-lanceoladas e assás pequenas, tanto quanto pude julgar á distancia em que tive pos!!iihilidade de observai-as ;(.10).
Após t.e r caminhado 2 leguas nas sombrias mattas do
Parahyba, parei no lugar chamad-0 Forquilha. Lá se encontra uma casinha diante da qual está o rancho dos viajantes, coberto d.e folhaà de Palmeira e sustentai:J:~ por troncos d'arvores. · Essas humildes construcções, rodeados por
palissadas, são construidos sobre uma pequena plataforma
sob a qual corre um regato, e que, por rodos os lados é
dominado por montes cobertos de espessas florestas. Todavia, atra1v:és do arv-0redo, observei varias 1 grandes planta·
ções de milh~ que dependiam da habitação. As terras me
pareceram boas, e o proprietario, 'ºu quem o representava,
1
disse-me que effectivamente a mandioca, 0 1 arroz, os feijões, a cann11 de assucar davam bem, mas .que o milho
não rendia a~i mais do que 80 ~or 1.
·~~ , _
No Porto do Parahyiba, a seis horas da manha , o ther.
. segum.
mometro d e 1>'il.eaumur estivera
a 20 graus, e no \\ª,,1a
te á mesma hora, em Forquilha (7 de Fevereiro}, não su. biu a mais de 17 1h graus'. ,' Esta differença de temperatura provinht, sem duvida, da ~~ altitu;de, pois, desde o
Parahy.ba, suri sempre. Deixando~f orquilha Sfrhe-se ainda,
. por espaço d,e 1 legua, até uma fdzenda d~nominada José
Francisco, do nome de seu proprietat io.
•
1
Entre F9rquilha e Joaquim Martos, haBitação de que
em breve .fallarei, o~ bordos do ~aminho, na .mai<?r parte

----

\\

'\\

'

(10) Vim turista que percol'ria, em 1S42, a ' America Portugueza, diss·e (Suz,, Souv., 278) que "atravessar\\ as matta:s virgens era para os brasHeiros um motivo de tehor ". Não tenho
conhecimento ~e nenhum ontro escriptor que fallasse desse modo,
e, no curso d'f minhas longas viagens, ninguem me deu disso o
menor signal. Si os colonos o t>enrtem, andaram mal avisados, e
devem soffrer bastante, poi,s muitos' d,elles foram fixar suas moradas no meio das mattas virgens..

V1AGEM Ás NASCENTES DO

Rio S.

RRANc1sco

37

de sua extensão, tinham sido despojados das grandes .arvqres; e:rrj outros lugares, <>nde outróra se cultivou a terra;
não havia sinão capoeirões. Era, para a conservação do
caminho, uma grande vantagem, sem duvida; mas a falta
de sombra tornava o calor tão forte, que tendo, u~a hora
após a quéda do. dia, tirado o meu thermômetro da .mala,
acheio marnndo 28 graus, tanto fôra aquecido pel·os rnios
solares.
A fazenda de José Francisco, da qual já disse algumas palavras, ipossue um engenho de assucar; mas não se
utiiliza ahi o caldo sinão para o fabrico de aguardente,
o que tJêm lugar entre todos os proprietarios de poucos re-·
curs.os, porque essa fabricação exige menos braços e trabalho do •que a do assucar.
Tendo passado a fazenda de José Francisco, fui pousar na de Joaquim. Marcos, situada a 4 leguas de Forquilha; perguntei ahi si havia milho á venda : negaram-me a
principio; mas apen"as mostrei-me recommendado de João
Rodrigues, puzeram á minha disposição tudo ·O que .eu desejava. Não é surprehendente, aliás, que tenham começado por uma recusa; os proprietarios temiam de se desfazer do milho porque a falta d'agua prejudlcára muito a
çolheita; eu proprio vi, do lado de Cavenca, entre Encruzilhada e Ubá, grandes ·p lantações de milho completamen-.
te dessecadas.
Nas terras da zona em que está situado Joaquim
Marcos, o milho rende 150 por 1. Produzem tambem
mandioca, feijão, canna de assucar e café; mas o meu
hospedeiro disse·me que a geada prejudicava frequentemente estes ultimos, o que basta para provar o quanto
essa região é mais alta que o Rio de Janeiro.
Quanto á minha colheita de pfantas, estava longe de
poder rejulbilar-me. Jamaie encontrâra tão poucas espe- .
cies em floração como durante essa viagem; mas estavamos em Fevereiro, e dissernm-me em Forquilha, que o meri:

38
de Agosto é aquelle em que se vê flor.escer o ma'l!or nu. mero de arvores ( 11) . .
Atravessei a seguir as mattas onde o bom José Rodri·
·gues da Cruz, tio de João Rodrigues Per.eira de Almeida
empregára ainda ha pouco o seu zelo para a felicidade
dos ·Coroados (12); e provavelmente mesmo o caminho do .
.. Rio Pret·o não seja mais do que um alargamento da pi..
cada ·que mandou ·a brir esse homem generoso, para làar
auxilios ·aos s:eus caros indi os (13). Ha ·apenas cincoenta
· ·annos, que e1les possuíam essa região, onde nenhum branco· teria, certqmente, a -ousadia de se m0Strar; e na ép:oca
da minha viagem, era no meio dos filhos Ide portuguezes,
1
"
feitos srmihore~ do paiz, qú.e erravam os escassos restos da
. sua nação. Já entre Forquilha e Joaquim Marcos tinha encontrado, ao pé de uma •arvore, duas índias, muito mal
, v-estidas, juntq ás quaes estava um grande fardo • de casca
verde -d onde t•fndonavam extrnhir estopa. An~es de deixar
'·\
.
a fazenda de Joaquim Marcos vi passarem Uir,J, homem e
uma mulher da mesma raça. Ella estava vestidá\ com uma
saia e camisa de tecido grosseiro de algodão, coino usam,
.
'
\ .
0

1

•·

1

( 11) ínmo já tive occasião de1 mo,,tr311:1 noutro lugar, não
"' ens, t:a:rç.tas
'
fl ores• como se
e1n geraI, nas' matta>s vu;
se encontram,- ·T
iimagina na Europa. "Nas · flores·tas P·~miüvas , da:s regiões equinooi·?Jes, disse eu, ha arvo.res que floresce'm muito Irara.mente, po.rque
a vegetàçãlo. se91 cessa;r estimulada pela h'umida<le''·f o calor, expe·
rimenta, sob e~ses feliizes climas, raros 11\iepousos,\, e v;i,e sempre
continuando com igual vigor; emquanto' 11que a floração nã.o é,
' ' :realmente, sinãd a ultima pr<idUJcção de., uma vida que se exgotta
e vae acabar. (Morphologia veg:etal, 35). ' 1 , 11 \.
(12) E' bom a<:crescentar ao nome d~ss es, Co•roados o de
um : rio que ºº"fe na sua região, o Rio Bonitob,e chamai-os, como
o fiz na minha primeira relação, os Coroados c&o R io Bonito ... Por
es-te meio, imp\!dir-se-á confundil-os com os Cdii;oados de Matto
Gr?&so~ com 051 de s,, Paulo •e, a;ín.da, <:~ os Coroados -do Rio
Çh1p<>rt:o, de qu~: se OOOUJPOU o bom Ma.-here, e sobre os. qua.es os
saqios Spix e JM:artius publicaram interessantes pormenores :
(13) , Vro·e minha Viagem pelas provi11cids de Rio de Janeiro ,
' etc., I, 42.
1
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em g·eral, nesse paiz, as mulheres pobres do campo; o indi·~
não trazia mais do que uma camisa e tinha na mão o seu
arco e um feixe de flechas. Este ultimo fallava soffrivielmente o .iJortugue:z, e por t.lle soube que yiéra ainda criçin-ça do Rio da Pomba, que sua nação tinha o n,ome de
Esmurim (14.), e que vivia, desde muitos annos, nas fl0yestas dos arredores, no meio dos Coroados.
O nome de Aldeia, então dado 1(1819) a um logarejo·
que encontrei a meia legua da fazenda de Joaquim Mar:cos, pareóa indicar que ahi se enc·ontrariam nun1eros•os
indios ( 15), pois que é o nome que •os actuaes p ossuidores
4Ío Brasil applicam ( 16) ás p ovoações dos indigenas; mas,
já na o-ccasião em que fiz a viagem, só descendentes de
p ortuguezes habitavam a aldeia .
'
Antes de 1800 tal logarej.o nã~ existia.. Os Coroados,
.a esse tempo senhores da região comprehendida entre o
Parahyba e o Rio Preto, faziam incursões frequentes no
territorio das paro chias vizinhas; mas, por ordem de Luiz '
.de Vasconcellos e Souza, vice-rei do Rio de Janeiro, fo- ·
ram, emfim, repellidos, em 1789, pelo capitão lgnacio de
Souza Werneck. O vice-rei teve a lembrança de se aproveitar desta opportunidade para civilizar ess·es ind~os, e' .
.encarregou da commissão Werneck e José Rodrigues da
-Cruz, que era _delles conhecido •p or innumeros beneficim1 .
j á feitos, e ao qual acima me referi. Tudo concorreu para_·
(14) Segundo Spix, Ma.fti.us e Eschwege, as margens do
Rio da Pomba, um dos affluentes do Parahyba, são hab1tafu'
·pela pequena nação dos Coropós. Pode-se com ·probabilidade ·su.;;peitar de que os Esm1vrün eram uma subdivnsão dessa tribÚ; .pois
-que Eschwege djz que gmncle numero de · Coropós <leixararÍI. <! .
·s·eu pa,iz para pas.s ar á pro-vincia do Rio d e J aneiiro.
(15) Vêr-s•e-á, · daq.ui a IPOOOO, que a villa de Vaiença não
<é mais do que A1deia.
·
(16) Em Portugal designa-se qualquer 'pov.o açfo pelo nome
.d e aldeia (vide minha primeira relação, vol. I, 43) .
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" •&e obter o resultado .d esejado, que era, diz com sinceridade

Pizarro, "de fazer entrar tantos infieis para o seio da
Igreja e de submetter ao Estado um povo numeroso, apoderando-se das terras que ocou.pava sem a menor vanta-gem para a agricultura". Um padre foi encarregado de
instruir os pobres Coroados ( 17), e se fundou para 'elles.
uma aldeia bastante grande á qual se deu o nome de Aldeia
de N assa Senhora da Glori,a de Valen.ça, em honra d°'
-então více-rei Fernando José de Portugal, que era da familia dos Valença. Mas em pouco alguns colonos portu·guezes vieram misturar-se a-os índios, e hoje, como já o'disse,
' a aldeia só é habitada por estes ultimos ' (18). Em Ul13,.
José Caetan6> da Silva Coutinho, bispo do Rio de Janeiro,
visitou a aldeia de Valença; reso.lveu fazel-a cabeça de
uma par.ochta á qual deu por limites o Parahyba, o RioPreto, a par ochia de· S. Anna do Pirahy, e a de Conceição·
1

(17)

'

~-;
\·

'

O nome de Coroados é o unico que se encontra nas
Menior·ias historicas de Pizaho (vol. V, 288), e \ é tambem o.
' .pa1z
· -pelos· L' uso- Bras1·1eiros.
.
N-rap \\nos devoo10s
umco
us a.d'o jílO
-esquecer, poré,n1, de que tal node é uma verdialdeira al-c'imha sahida
d~ l_i ngUJa pc,>ctugueza e, po~ c-0nset~inte, .à~ tr!hus á-s quaies foi

aprpbcad'o, tinham naturailmenite outll'ais des1g.iµ.çoes. SO'Ube, pelos
indios que viviam a algumas leguas\ 'rla aldeia, que· a sua nação,ise !Compunha •,i e duas tribus reunidas: ds Tamp-~'µns e os Sararicões
(vide minha Viagem nas provinc~as de '-Jr_io de J,~neiro, etc., 'vol. I .
41) ; mas Cazal, e Wa:lsh depülls delle\ escrevê:ram que a população de Valença se compunha de q~tto hordas: os Puris, os.
A-rarys, os Piittas e os ChiimeUos. ----'-' O mOldo .pÜr. que esc>revo a.
;pa!lawa Sararicões servi~á a ·~~-ifi= <l9is , 1t1rrns· die _.i mpressão
bas.tante g-rayes que se u:vtroduz1,raim na Pf-,vmeira relaçao, na pagina acima i11dicada.
\~ ~
(18) fj:' claro que induziram em erro ' os S•l"S. Spix ê Mar' tiru:s quanqo l~es affi~mara~ que o es~belc:cim~~o de uma c?l~ia
cm-1ssa nos ·ayr·edor.es do R10 4e Janeiro fizera ' <J.esertar os mdiios
da Aldeia de Valença: essa colonia, oom effeito, não existia ainda
-em começos •re 1819, época da minha viagem, e já, como aqui o
--digo, não hayia mais, em Valença, do que descendentes de portuguezes.
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da Parahyba Velha; e, no mez de Agosto de 1817 o rei
confirmou definitivamente as delibera~ões tomadas pel<>
bispo (19).
Por ocoasião da m '. nha viagem, em 1819, ·a Aldeia 7
que está situada em uma pequena planície rodeada de
montanhas com mattas, compunha-se unicamente de uma
vintena de casas, das quaes a maioria não es·tava ainda
completamente construida, e as mais velhas não datavam
de mais de doze annos •(20). Estas casas, afastadas umas
das outras, tinham aspecto assiáz miseravel, e mais ·da metade era de mesquinhas venda:.s, onde apenas se encontravam algumas garrafas de aguardente de canna. A esse:
tempo a Aldeia não tinha ainda propriamente igreja, e o.
vigario era obrigado a celebrar a missa em uma humilde.
capella. Tres annos mais tarde, em 1822, passei pelo mes-·
mo lugar. Nesi:ie meio tempo as terras dos arredoTes se·
povoaram um pouco mais; contavam-se na villa sessenta
casas e se estavam occupando em erguer uma pequena
igrej ~ de pedra (21). Taes progressos não eram ainda consideraveis; a Aldeia, todavia, tornara-se, sob o nome pom(19) As particularidades historicas que dou sobre Valença
,são, por a,s.sim dizer, tornadas t'odas a Pizar.ro (vide M emoria.r
historicas, V, 289).
(20) Pizarro disse que em 1814 havia na aldeia 119 fogos.
e 688 adultos, sem contllll" os iooios, e accrescenta que, na época
em que escreveu seu livro, que tem a data de 1820, o numero
dos habitantes se elevava a 1000. E' provavel que, por uma dessas
confusões, infelizmente tão comrnuns· nas Memorias histo?"icas,
obra, com tudo, tão notavel e util, o autor tenha aplJ'licado sé>
á Aldeia de Valença o que lhe disseram de toda a parochia .
(Zl) O sr. Walsh, que passou por Va;lença pelos come~os. ·•
de 1829, diz que nessa época a igreja es:tava acabada, mas que a
cidade não se comlJ'Unha ainda de mais de ses,s enta casas, e, por
conseguinte, ·si fez alguns progressos de 1819 a 1822, ficou em
seguida eSJtacilOnari:a, o que se deve attribuir, sem duv.ida, ár.; desvantagens da sua situação (vide adiainte, pag. 43) ,
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'

: po&G de .Villa de Valença, cabeç·a de um termo (22), que se
esten.de, como o territorio parochial, desde o Parahyba àté
o Rio Preto.
'
·
Não ficarão aborrecidos, penso, de ouvir o que escrev eu, sobré as metamorphose.s das 'povoações em viUas, um
homem que viveu por muit·o tempo no meio dos brnsi-lei,ros, ·e que foi •empregado d o seu g·overno. "F·oi moda,
·ness·es ultimos tempos, diz o Sr. de Esch·wege, erigir em
·villas os logarej os mais insignificantes.. "Mas raramente ·
·" .t em sido o interesse publico o move! dessas mudanças;
·" se aproveitam a pequeno nu~fro de indivíduos, a granti ·" de maioria tem sempre que sof.frer com isso. . . Quando
·" ~a povoação se torna villa, ·passa a ter justiça pro·" pria, ·e a cada nova organização judiciaria prende.se
1
"
\
.
ll/ma. gran de ·quant1'd ad e d e pess'oas
que '\'.'IVem
a' custa
"' qos ciâadãos. · A :paz ·desses ultimos é em breve per"' tl.irbada 'pela chegada de um ,exé~cito de Junccionarios
·" subafrernos, que não -p oderiám . sh~sistir si. não encon·" trassem meios nas demandas que têm a ha·b ilidade de
'" f!lzer nascer ...1 Os homens mais ttanquillos e fel-izes
" cf.ue .ha no ~ra~il' sãio o.s qu,{j .fi~aram\~ mai~ longe p os·
·"' s1vel das sedes de JU tiça. Sli ha alguma disputa entre
' "' ~lles? Ou resolve-se ~~igavd~ente ... i u faz-se justiça
"' com as ·p roprias mãos,,. assas~iina-se. E' barbaria, não
. "' .1,ta. uuv1'd a; rias .... n~º·X
_, ~
\\ d"iara' o. IIIª l pe l a nX·ase r~~e.
"'' ne1ra por .que se d1stnb~e a JU liça; pois que da par·,,, c:ialidade que constitu~ o caract~r dos juiz·es resulta,
.. 1
•
+· \\
.
b
'\IUas1• .sempre, que 'e' o m~1s
, 1 ..;rac ~, ·o mais po· re ·q ue
"' yem a culpa; os processos ~;i-ruina~ as familias, e um
·" projec-to de yingança; uma vez iassentado~ nã-o é ·certa*' ;nente, o miedo , da justiça que\ Jhe''em·Barga a .execução ...
·" · Um ' ancião de oitenta annos, que a1*ava Deus e seus
1

,.]

~I~~ ·

.

\

(22) Um termo é a orbita de um , juizado· die · priti:'l~ii:a instan1cia; a cabeça do termo tem o nome de vma. (Vide minha
,pr_iÍrneira rê lação,' I, 364) .

.,

\

"·
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" senielhantes, dizia-me que frequentee veze~ mudara .de
" domicilio, e que escolh.i a sempre os lugares onde ainda
" não penetrara nenhuma autoridade judiciaria, cirvil ou
" ecolesiastica, não por que tivesse cõmmettido algum
" crime, mas por que tinha medo de ·que ··O declarassem
" culpado." (Bras(lien die Neue Welt., II, 49). Não
digo que tudo, nessa exposição, não seja verdadeiro; mas
é visível que, ·q uando a população de um paiz augmenta
eonsideravelmente, não se pode abandonal-a completamente a si propúa, por assim dizer, sem leis ·e sem governo,
e que deixal-a cahir desse modo em estado selvagem, .seTia
peor ainda do que faz~l-a correr o .risco de ser dirigída , ,
por magistrados corruptos, os 1quaes, ·apezar de tudo, nãe
podem, a cada momento, afastar-se dessas regras e da
disciplina conservadora da civilização.
No que concerne a Valença em particular,. não posso
dizer si a metamorphose do logarejo em villa poderia ser ,
justificada ·pela distancia da cabeça .de termo da qual
antigamente dependia, pela difficuldade de communicações, OU ·outra qualque.r circumstanÓa; mas, •O que é oerto; '
é que não se poderia dar para motivo dessa mudança
nem a importa~cia da população que se fixou á margeni
da esti:ada, nem a da propria povoação; á qual seria ver· ''
<ladeiramente- ridiculo dar o nome de villa. Aliás, si ~e
julgava necessario ·haver uma · nessa zona, .parece-me ·que
Valença não devéria ser a escolhida, pois o local• é afas- ',.
tado dos rios e um· dos mais tristes que vi na - província
do Rio de Janeiro. Nas margens do Parahy·b a, em algum'.
lugar onde o declive não fosse muito íngreme, é que se
deveria fundar a nova villa; uma igreja e a isenção de
par.te dos direitos attrahiriam logo ha,b itantes ._ ·
Depois .d e ter feito conhecida a historia de Valença .t;l
o estado ·actual dessa mesquinha villa, deveria falar a ·r~- '
peito dos seus antigos habitante~;, os Coroados, si já não
houvesse, noutro lugar, dado exteris-os ·pormenores a res-
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peito desses indios. Faç.o s·a ber, todavia, que Firmiano,
·que gostava de chamar de tios aos chinezes que se vfam
t:ntão no ;Rio de Janeirn, não quiz reconhecer por seus
parentes os Coroados do Rio Bonito. Ha, certamente, bas·tante differença entre esses ultimos ·e os Botucudos para
que se lhes attribua origem commum, a menos que não
a façamos remontar a uma época s01bre a qual não p oderiamos formular mais do que vãs conjecturas; si, pois,
os Botucudos provêm, como se disse, dos antigos Tapuyas.
(23), não é v erosirnil que os Coroados do Rio Bonito
tambem .descendam delles. Mas, si nada podemos affirmar
com segurança acerca das suas origens,
sabemos pelo me•\
nos
o
que
foram
nas
ultimas
ge~ações. Par~e certo que
1
/tiveram
.
.
.
por prngemtores
a esses G01.tacazes
que, expu ls os
pelo~ portuguezes, por v·olta de 1630, dos campos vizinhos
á f+ do Parahyba (Campos dos ., ç;oitacazes), se dispersaraf1 pelas florestas de Minas e do Rio de _Janeiro. Os
Goiti[c-azes não podiam conservar, em florestas quasi ímI.
.
. d e camp o~
pen~traveis,
os h abºitos contra hºd
l os \\no me1ó
inteiramente descofertos; renunciara~~á ·longa cabelleira,.
e o m·odo por que \ a cortaram lhes fez \dar, por seus venced9•res, o nome de Coroados (24) . Act~almerite não será,
'
\ 1
•
talvyz, inutil á his·t oria ~os ind~genas, verificar si todas ai>
- ~ o mesmo nome, d escenh or ·as que, nos nossos ias, tem
dem igualmente dos antigi s Goit~.cazes. A cpmparação da
vocabulario, que publ~que'i, nout:i~ lugar, da lingua dos
Cor!o.ados ilo Rfo Bonito cdm o <l~ idioma dos Coroad<is.
1
'\
\\
0

\.

j'

1\

Os índios <:ivj-.Jfaadbs 1do l1 füor~l e os pontaguezes que
vivoem no .seu meio usam hoje efu: dia do 111JOme die Tapuyo s, e
frz.d·am dessa [>a:lavrn uma alcunlúl., inj'.~ rritlsa, que applicam aos
·>ndiFenas ainda selvagens. O meu ''Bot& udo er<t paTa elles um
TaP,"Uyo.
·~
-1 (24) V1<le minha V iagem ao Districto Diamantifero e JO ·
.bre o litoral do Brasil, II, 3. e seguin~s.
(23)
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-O.o Ri,o Chipotó, c-0mmunicado a Eschwege por seu ·director, nosso digno compatriota Guido Thomas Marliére (25),
prwa que si existe entre esses idiqmas differenças sensiV'eis, têm ainda.. nã·o obstante, bastantes pontos ·de contacto
para qúe se possa admittir, sem hesitar, uma origem commum. As differenças se explicam, aliás, pela · facilidade
com que se alteram as línguas de que não ha literatura ·
escripta; os Aymorés, separados dos TapU:yas, perderam a ,
antiga língua e criaram outra (26) ; nosSüs dialectos -apresentam, na mesma província, modificações ·mais ou m~
nos notaveis; vemos, emfim, crianças que têm o habito de
brincar juntas, forjar frequentemente palavras que nãG
são entendidas sinão por ellas. Não nos devemos, assim,
surprehender de que tantas línguas diversas estejam espalhadas pela superfície do Brasil, onde uma multidão de
hordas viviam mais ou menos isoladas umas das outras, e
não nos espantaremos, tampouco, que as tribus de Goitacazes', separadas desde drois seculos, não fallem mais exactamente a mesma língua. E' claro que a alteração só se
faz sentir gradativamente, e uma vez que existe ainda nos
d~a lectos <los Coroados do Rio Chipotó .e nos dos índios
do Rio Bonito signaes bem evidentes de origem commum,
dever-se-ia enccntral~os tambem no idioma dos Coroados
da provincià de São Paulo, si descendessem tambem dos
Goitacazes, cuja d:spersão se fez a um só tempo: ora,
não succede assim. A comparação do vocabulario de Marliére e do meu, com o que fiz do idioma dos Coroados
dos Campos de Guarapuava, na província de S. Paulo, não
me offereceu um só termo commum, e as duas palavras
Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro, etc., 1, 46.
1, 322.
(26) Vide a citação que faz o -sr. Fer.dinand Denis de
um antigo manusnipto, na ISllla excellente obra intitula.da 81'ésil,
p. 2'10.

-

(25)

EscHWEGE, Brasilien, etc:,
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menos differentes são nhim e inhilié, que significam nariz,
e· pertencem, a primeira aos índios do Rio Bonito, a ultima aos ·de São Paulo. Aliás, os traços desses ultimos são
hastan<te agradaveis, si posso julgar por duas mulheres que
vi,. em 1820, em Curitiba, e, ao · contrario, como disse na
minha primeira relação, não ha, talvez, indígenas mais
feios do que os habitantes do Rio Bonito. As duas hordas
não têm de comm'um mais do que o nome, que não é o
seu prop.rio, mas que lhes foi applicado pelos po.r tuguezes,
e, quiçá, nem mesmo indica uma maneira identica de cortar os cabellos, pois os Coroados de São Paulo fazem uma
eE;pecie de tonsura no alto da ça·peça, e parece que os do
Rio Bonito reduziam outr'ora a sua cabelleira a uma ca·
1
· ~otte arredondada como os Botocudos (27) . Si ·OS primei·
ros não descendem dos antigos Goitacazes, com mais forte
'razã.1? não podem ser se~s descendentes os Coroados ou
Cav~ris de Matto-Grosso, que v·ivem numa regiã,o muito,
mais afastada que São Paulo e Curitiba dç>s campos ou- ',
tr'ora hà:bitados por esses mesmos G.oÍtacazes (28), e são,\
talvJ1z, uma simples1 tribu dos Bororós \k29)
. '
.
'
,.,.

1

•

1'

\

\

\~

'

1

\p.

1

~.

(27) Viagem pelas
ovincià's de Rio de Jane iro e Min-0s
Geraes, II, 140 .
\
'~,
(28) Um sabio, ql!._e ~'xpJarou '·lfurante ?i.to. annos a ("merica h es.p anhola, mas· que não ·b ercorr.eu, D Brasil, diz (ALF . .D Ü RB.,
Vo yl,ige, I, 28), que o nome· de Goi.tac~z1 es deriva dos nomes guaFanri ~ guata e caa ' (viajantes das matt'as) . Sem rejeitar inteira.men1:e esse etymo,. observarei que, cha~ar viajantes das iPtattas
a homeoo que habitavam uma das reg1oes mais descobertas Uo
Blt'1a~il seria uma singula<r antiphr~e\\11 N6t,a rej aÍlnd<i: que os Goitacazes, que nião falla vam, em abs'21u.to, a l~'.!1gua geYal, usavam
orig~n1air iamente o nome de Uetacás Ôt.11 Go,o,ytà.çazes, e que, '!)-OIJ" con5eguinte, o de Goaytacazes dev·e s·e r ·(ttm \ home ah~rado pelos por·
tugu ezes (LERY, Hist. , 3.,• edição, 45 .. .- Sm.i'TH., Hüt., II,. 665 .
· :-F1mDINAND DEN IS, Brésil, 368).
.\
·
1
(29) CA Z·, Corog., I, 302. - Prz., Mem., IX, 105.
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Torno á narratiiva da minha; viagem, da qual essa di·d emasiado.
gressão, ta1
lvez, me tenha afasta(Ío
•
1
Entre Valença e As Cobras, era unicamente por inter'- .
. 'vaUos que os grandes ·b osques se_ apresentavam aos , lados.
da estrada. Por quasi toda a extensão tinham s~do cor- '
· t~dos e l\'Ubstituidos por capoeirões; · por isso; o calor se
fazia sentir de modo cruel . Pode-se julgar do que se deve·
sentir ao sol, á.s duas horas da tarde, pela indicação · de
26° graus e meio que _dava, á.s 1quatro horas da tarde, othermometr.o de Réaumur exposto á sombra.
Nesse dia nã·o vi nenhurr;a fal'lenda, mas unicamente .
algumas cabanas. Era facil de ver ·q ue se começava ape- .
nas a cultivar essa zona, e •que só a estrada attrahira os.
habitantes.
·
·
Fiz parad~ no rancho d'As Co:bras (30), situado a·
2 leguas e meÍ!a ·de Valenç·a . A's n ove horas da · noiteestava no rancho; a luz lançava olaridade bastante para.
que se pudesse ler sem neoessidàde .d e outra I.uz, e o frescor pareceu-me tanto mais delic"i-oso quanto, durante tOdo·
o dia, supportara um calor excess~vo; nenhuma brisa sefazia sentir; e d·o · rancho, c ujo tecto -e ra sustentado ·po·r
simples vigas·, podia contemplar á vontade a paisagem
que se -oHerecia a minha vista. Estavamos num valle '
desenhado por collinas e separado. do lago unicamente:
pela •e strada ; uma casinha rodeada ·d e bananeiras . vê-9e
quasi ' junto á agua; ·ao fundo do lago eleva-se uma se- _,'
gunda co1lina, cujo flanc.o estava, nessa época, coberta,
de um milharal e cujo topo é coroado por um feixe de
arvàredo e . algumas
choup.a nas esparsas; emfim, •nas duas
•
:ai
extremidades, o valle fechado por espessas flor ystas. Emquanto ·contemplava: a .p aisagem, o coaxar de uma:. m ul-·
l

(30)

Designa-se tambem esse lugar pelo nome de Alqei'q.:

das Cobras, que poderia faz er crer que outr'ora houve no loca.li.
uma aldeia de indi1genas.

''·
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t~dão de rãS, misturado ao canto aspero e variado de
diversas especies de cigarras, formava um ruido confus-0
que não era sem encanto.
Para ir de As Cobras ao Rio Preto, atravessa-se se.mpre uma região montanhosa e .c oberta de mattas virgens,
e 'q uando, de um cume elevado se· p.ode descortinar grande extensão de terras, não se vê mais do que florestas
e montes (31).
Após a primeira legua, ·encontra-se num grotão o rio
chamado Rio Bonito, que por occasião da minha viagem
· não tinha mais do que 2 pés de profundidade, mas cuja
passagem é perigosissim!l após grandes chuvas. Perto
desse rio, que provavelmente é um a.ffluente do Rio Preto,
acham-se algumas miseravcis choupanas (32) .
Alf m do Rio Bonito parei ~m momento numa venda
.e não rncontrei ahi, siquer, uma colher de assucar mascavo q3 ) . Não era essa a unica venda .assim miseravel,
nessa estrada .

·'
-----

' 1

\

(31)

Era-o ainda assim em 1822 .
\
dz) FallandQ do Rio Bonito o sr. Walslj\ exprime-se assim:
" .Os r.~tos desta regi·ão são dia es·pecie mai·s selvagem; vivendo
" nas ~1attas, adquirem a fel'ocidade dos outrns~1 animaes da Ho" .r esta e são geralmente considerados como·_ temíveis. Vinte ne" gros pertencentes a um 'SenliÇ>r ãa t f1ondeza !'Oram quas·i que
" devorados por elles: oo pobres· fOitados .deitaram-se tão fatigados.
" e dormiam tão profundamente, que 1!1~ legião de ratos con.. seguiu quas·i devornr-lhes os artelhos antes que tivessem po·• dido soltar um grito; .taes acciÂ'entes ·s!ã. muito communs .. . .. .
" Uma. pobre vacca foi a . primetr'a coisa ~ue se apresentou aos
" nossps olhos quando nos levantamos ... \ 1. Todas as suas per" nas tinham si.do dilaceradas pelos ratos, e\ .os morcegos ünham ·
" feit<i• no seu pescoço furos profund0à ' I>or 'onde o sangue escor" ria ~Jnda; estava lá como um e:iremplo da ferocidade dos horri" vei~ 1 anrlmaes qu~ tiveramoo por co~~an'hei-ros dur.rnte a .noi.t e"
(N ot1ces of Bra.gÜ, II, 54) . Devo d1z~r ~ue, nem no Rio Bonito, nem em outra parte, vi nenhum de?ses ratos formidaveis , e
nem ~esmo ouvi jamais fallar delles.
'
,
(33) No Bra.s,il não se fabrica assu'car em ·pã~. ( 1822) .
1
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Um pouco antes de chegar ao Rio Preto descobre-se,
.do àlto de um morrn, uma vista assás bella. As montanhas se afastam J:>ru&camente e deixam entre ellas uma
,g arganta larga e .profunda onde se encontram algumas
choupanas; o talude do morro é coberto 'de arvoredo no
mei') do qual se vêem plantações de milho; tem-se sob
os olhos um arrabalde do Arraial do Rio Preto, que for- .
ma o limite da província de Minas Geraes.

\

CAPÍTULO Ill
E,N,TRA.DA DA PROVINCIA DE MINAS GERAES PELO
RIO PRETO - A VILLA DESTE NOME - A SERRA NEGRA
'
O Rio Preto. ·-· Aduana situa.da na . entrada da
iprovincia de Minas Geraes. ' _:_ Vi~ita a ,doentes. A vi lia de Rio Preto; sua h1s.tocia; pormenores sobre o , seu estado actuàl, , - Continuação do mesmo
caminho. - O rancho de S. Gapriel - Herborização
na Serra Negra. - Caminho deserto. - Thomé de
Oliveira, chouipama. - A Serra, da Mantiiqueira. ·Alto da Serra, -choupa.IJa.
,\

1 1

F
~ de R'ia Preto q.ue
\
~ra para a povoaçao
me .d•1...
ngm.
Logo a11tes de se chekar lá, ' encontr~-se "~? rio que lhe
-deu o nqme, e é um affluente do Parahyba · (l)\. A ponte que
o atravessa é de madeira ~\ tem l~O passos de comprimento. Até então viajara na\\provincia
do Rio de Janeiro ~ ·
1,
na ma~~em esquerda do Ri•91 Preto;, acha'Va-me na de
Minas ·~"eraes. Não pude sem•\ commôi:; ão contemplar noviµnente essa terra hospitaleir~, onde ~já passara quinze
d
~~
·mezes, e on e recebem tantas provas de attenção e hon-·
1
dade.
A alguns passos da extremid3;de'"da 'ponte ha um alpendre aberto de todos os lados e'fsustentado p·or ~olum,
,
I\
)' , onti e se f a;c
nas, de madeira:
e, a h'·I o registro
'( ~d uana
---'\~
'
1

1

1

(1)

CAz., Corog. Eras., I, 367.

1 ,
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descarregar os muares que vêm da provipcia de Minas e
·os que para 1'á se dirigem. Examinam-se os volumes que
sáem desta província, para verificar si nã·o contêm ne:gi
-0uro nem diamantes; fazem-se pagar os direitos sobre os
que vêm do Rio de Janeiro e examinam-nos tambem, afirll
de verificar si não se fazem entrát em Minas falsos . bilhetes de permuta (2) , e si não $~ rouba 'º correio do
que ,lhe é devido, levando cartas. Os direitos pagam-se
aqui, como em Mathias Bartboza~e Malhada ( 3) , sobre o
peso das merc'a dorias, sem levaf.. ahsolutamenite em cm1síderação 'º seu valor intrinsec-0 ou o grau de neces.siidade ( 4) .
' ,
.1
Os prepostos do registro são dbis fun'ccionarios dvi~,
um aàminishador que recebe os diiiheiros, um escr.eventi:i ,
que faz os lançamentos e, a mais, seis soldad.os do regimento de oaviallaria de Minas, co~andados pm um fur(2) Os bilhetes de permuta eram os que :se davam na,s
casas de cambio (casas de p·ermitta), em troca de pequenas quantidades de ouro em pó. (Vide minha Viagem nas provincia.s de
Rio de Janefro, etc., I, 341).
(3) Voiide mcitnha Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro, .
etc., I, 90. e II, 387 ~
( 4) .Sabe-1Se que todos os economistas condemnaram as
alfan<l'ega.s internas, e que o · sr. Ho.race Say aconselhava , instan•
temente a sua aboliçiã,o ás autoridades brasci leiora:s, no seu excellente livro intitulado: H istoria das relações commerciaes ent1·e
a França e o Bra.sil, Paris, 1840. A administração oomprehendeu
emfi.m os verdadeiros• interesses dlO paiz; o registro de Mathias
Barbosia, sobre a grande estrada de Minas ao Rio não exiJSte
mús (Suz., Souv., 268), e nflio é de pnesum~r que tenham con~ "
servado os outros. A souppressão das aduanaJS nnternas tem tanto
maior importancia pa-ra o Bra:snl, quanto cOn:stituiam urna bM- •·
.rei:ra .e ntre as' <liiversais provindas, e o govemo não deve poupar
es.f10rços para unil..a.s umas á:s outras, afim de animar os habitantes do mesmo espiri.to, apagaT até os. menores vestígios das tivwlidade:s mesquinh0is e , dissolventes, qUJe e.ram en, grande parte
~su1tado do antigo systema coloniial, e remover os entraves po5~
tas ás comrnunicações mai•s indispensaveis,
'
0
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'riel e por um caho (5). Como em Mathias Barboza, é
directamente por conta do fisoo que os direitos se percebem. Os dois funccionarios civis, apenas, são permanentes; de tempos em tempos suhstituem-se os soldados
é seu chefe.
Não tive 'que passar pelo incommodo da inspecção;
fui isentado pelos passaportes que tinha do Ministro de
Estado.
Aloj ei-me, para passar a noite,_ sob o telheiro q~e
. -servia, como disse, de registro , e puz-me a analysar plan·
tas, apezar do ·b arulho horroroso que se fazia em volta
de mim. Meu trabalho fez suppôr que eu era um medioo, e, apezar dos meus protestos de ignorancia, o subofficial que commandava o posto 'quiz absolutamente que
. ~ui examinasse dois dos seus soldados que estavam doentes ... 1 Para não parecer falta de compaixão, deixei-me
conduzir á presença desses dois homens; fiz receitas seguramente bem innocentes, e des,ejo qu'e 'º ceu tenha abençoado minha bôa vontade.
,1
·
T,erminadas as minhas visitas, o c'ommandante l.evoume a pma collina donde se descobre a \~ Ovoação de Rio
Preto. O rio, ao qual deve seu nome,'~des1isa por um
amplo valle limitado 1 por uma alta monta ,. ha; corre com
rapideiz, e, quando nao et travas,a do leito, peide medir
uns sessenta passos. A pO:We de 'fiadeira que o atravessa
é de ~ffeito n:uitoh pittoresÓ.~ . Na '\ xtremd idade que termi·
na na povoaçao · a uma cruz, e, sêgun o o costume, um
tronco com um quadro que '~epresefiia as almas do Purgatorip. Cop.struiram a povoa§.ão sob~ a margem esquerda do Rio Preto, numa especi'e de p~uena planicie que _
· e as montanha~ ~, 1 e''
-· quas1· que
se acb.a .entre o no
· ompoe-se
exclu~ivamente de uma rua assá~~larga, parallela ao rio,
----'~, '\ "

.

(!5) No B.rasil, como em Portu·gal, os· nomes de fwrriel,
sargen~o, cabo d' esquadra ou simplesmeilk cabo, se usam tanto
na cavalfaria como na ·infa<11ta·r'ia.
'
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e consti.tuida por cerca de cincoenta casas. Estas são baixas, estreitas, afastadas umas das outras, e têm todas um
pequeno jardim ·onde ibananeiras e laranjeiras se accumu·lam sem ordem. Entre as casas de Rio Preto C'ontam-se
vaúas vendas e .algumas loj:as. O logarejo pos&ue uma igreja,
que é uma succursal; em 1819 fazia ·parte da parcx:hia de
Barbacena, cidade da qual está afastada mais de 20 le,guas, ·e, nesse tempo, nenhum sacerdote officiava na igreja; mas quando, em 1822, passei pelo mesmo lugar ha'Via
lá um capellão (6); nfo era mais succursal da igreja de
Bar,bacena, tinham-na reunido a outra parochia, da qual
a 'Villa mais proxima de Ibitipoca é a ca-heç·a . No que
respeita ao secular, o Rio Preto depende (1822) do tenno
(7) de Barbacena e da comarca de S. João d'El Rei ou
Rio das Mortes, como tamhem toda a região que percorri
até o Rio Grande.
Os primordios do logarejo de Rio Preto não datam
sinão de pouc-ós :annos e s ua histoóa é .a da maior parte
das villas de Minas Gemes. Seus primeiros pov-oado-res fo.
ram attrahidos pelo ouro que se extrahia antigamente, em
abundanóa, do leito do rio, e vêem-se ainda hoj,e, sobre ,as
margens, alguns montes de cascalho, residuos das lavagens;
mas .o ·ouro s'e exgotou, os braços faltar·am, ·e 'OS habitantes
. de Rio Preto terminaram por renunciar definitivamente ao
trabalho das lavagens. Actualmente não vivem sinão do
producto das suas terras, e a passagem das caravan~s lhes
assegura um consumo facil, tanto m:ais que é grarn~e a
distancia que separa essa povoação ·das anteriores, ivindose do Rio de Janeiro. Todavia, as terras dos arredores
(6) Sobre a hierarchia. ecclesiastica na província de Minas,
pode-se consu~ta·r- minha V iag1;ni pela provi1icia de Rio de f'aneiro,
etc., I, 167.
(7) Os termos são divi·sões das comarcll\S, corno estas o
sã.o das .provincias.

54

ÁUGUSTE 'DE SAINT.;.HILAIRE:

. de Rio Preto são arenosas e ·püuco ferteis, e si a canna
~hi produz saboroso assucar, não é sinã·o em pequena
quan_tidade .
Entre Rio Preto e S. Gabri-el (8) a zona, muito montanhosa e cheia de mattas, é muito menos ·cultivada do
que ·a quella em que vmha vi•aj1ando ha alguns dfas. Encon. itram•se, apenas, algumas miseraveis choupanas (1822);
quasi por toda a parte as grandes arvores da floresta se
aocumulam até ás margens da estrada e fazem s0<mbra; o
caminho é mau, o terreno arenoso, as descid·as muito ingr·emes. Como subira muito desde o Parahyba, não sentia:
mais um calor tão forte, e encontrai;a, nas mattas virgens,
algµmas plantas que ·aina.a não vira ldesde o começo desta
ultima riagem. Bastant~ antes de se chegar a s. Gabriel
a pais~\?·em torna-se mais austera; descobre-se então a
Ser.ra ~~e~ra, uma das montanhas mais elevadas entre os
contrafs rtes que se estendem, como já disse, entre a Serra
do Mar e a do Espinhaço.
\\
O rnncho de S. Gabriel, onde fiz 1alto, •está situado
1
numa depressão, quasi ao sopé da Serra ~egra, e junto a
um regato que tem o\ mesmo nome que ~lle. Por todos
os lados é rodeado por bosques sombrios à.1 altos montes,
d~ntre ps quaes () mais ele-:~do é ~, Serr11; ad~iravel soli, dao, q~íe apresenta u.m carac\\er de ~.ustera ma1estade, sem,
entretanto, ser impregnada de1 tristez.a'\ .
O rancho ·d epende de umà casinha ao lado da qual ha
.
. \
"
U:ma ~.e;nda mmto desprovida. po mes.mo modo que .ª casinha, t'8tá coberta oom longos pedaços <le palmeira. Cortase pela meta·de o oaule dess.as arv«;>r·es, r·etira-se-lhes a parte
•

1

_ · ---

•,

1

'

\~ 1\\1

.

(8") Itinerario approx~mado da ' )povôação· do .. Rio Preto
(A.ma1ial do Rio Preto) até a sahida d~s f'Ior'esrtas:
Do Arrnial do 'Rio Preto a S. Gab.r.iel, \ pncho.. 2 1/2 leguas
De S. Gabriel a Thomé de Oliveira, choupana . . 2 1/2 · "
De Tho,mé de Oliveira ao Alto da Sena, rap.cho
_3_ __
8
leguas
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inrt:eriOT, e faz-se assim 1Urna especie de
mam sohTe ·os tectos como :telhas ooas,
que ;uma· das goteiras apTes·ente 'O lado
o concavo. Observei, em 1822, que
muitas casas cobertas desta maneira.
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calhas, que se !!lJI"i.1~
quer dizer, de. modo . '
'conrve:x;o e a vizinh'a
havia em Valença

Nã.o quer~a passar .tão perto da Serra Negra ' (9)
sem ir lá herbo-rizar, e com_e cei a excursão no <lia seguinte :áquel.le em que chegara a S. Gabx;iel . Logo depojs
de atravessar o rio desse nome, cheguei a um terreno oom- 1
posto de um quartzito !branco, grosseiramente triturado, ,
misturado ,a 1pequena porção de terra vegetal. Este ter1
reno é semelhante ao que s·e observa nas partes mais ' ~le~
vadas da montanha; são igualmente arbustos que o cobrem, e dentre eUes, rvi já alguns que deveria tor:µat' a
encontrar muito mais acima, como uma Ericacea .e á MeI.astomaoea n. 0 53 (10) . Oaminhara ·a penas alguns instantes e já o solo se mostrava muito menos arido e .as ,
grand.es mattas se exhibiam novamente. Isto tende a ·provar que a natureza do terreno · contribue no Brasil, pe1o
menos tanto .q uanto as altitudes, a produzir diffor.enç'as
na vegetação. ( 11) ; assim . é que, do lado de Villa da
Viictoria, em terrenos que estão quasi ao nivd do mar ·e
.têm 1uma mistura de areia branca e :terra preta, ep.contrd
alguma coisa da fl9.r a das montanhas elevadas da provincia das Minas, mont-anhas onde ·ohserv:ara terreno ana-1 ·'
(9) Não se deve confundi,r esta moi1t:tnha com outra:s do
mesmo nome que ~e encontram ainda ~o Braisú:l ; não está no
numero dais Serra Negra mencionadas na Corographia Brazilica,
de Caza:I.
(10) Es·ses nu1T\eros se referem ás notas ' descrjpti.vais. que
se encont:rar[o 1110 fim de ·c ada volume.
(111) Não -s·e daria i·sto, sem duvida, sii os. montes do Brasil
tivessem maio:r altura.
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log.o (12) . Dev.o dizer, aliás, que as grandes florestas,
das quaes ·acabei de fallar, crescendo em um sólo muito
ar.enoso, embora melhor, estão longe de possuir ·O vig-or
.O.as mattas que vegetam em boas terras .
·C ontinuando a 's ubir, encontra-se um terreno onde o$.aibr·o, muito abundante e composto de grã·os muito grandes, está misturado com um pouco de terra acinzentada,
1e, no meio de todas as differenças de solo que se notam
no resto da montanha, é sempre ·a areia que domina.
Quando a terr_a se torna muito saibrosa, a v·egetação modifica-se novamente, e, exceptuando-se pequenos intervallos,
não se vê mais do ·q ue arbusi:iculos con;iprimidos uns contra o8 /outros, de caule recto, com a altura approximada.
tle 5 a 8 ~és . Entre estes arbustos ha uns ·q ue são mais
communs ~lo que outros; por exemplo, a Ericacea e a
Melãstomac:ea, que · já indiquei como cre~cend.o no sopé
da montanha, uma Ca,ssia (n.0 6), uma ComI\osta (n:º 60);
mas, em ge,r al, não se encontram na Serra \Negra plantas.
que lhe o~raoterizem verda.d eiramente a vegetação; mesmo assim, tive -o prazer Cle recolher grande 'k umero de
e~pecies dif,'ferentes. A pciuca distancia do cui'fie, em um
trecho onde a terra é pess1ima, mlas que nã·o é muito grande,
\\ vez e\\ ~nao
~
. do
os arbustos desapparece:m -p or sua
se ve' mais
.
l
L
..
\\
·1
.
.
que ·u m ·aT'bustJ.cu ·o, o avoisie[a cenfi ormis, var: insignis (Lm.Jois,iera insignis, DC) \\ (n. 0 7'9), Melastoma'
\\
-~
cea de frucfos sesseis e folhas disP.~etas ell\ quatro -0rdens.
, Nos lugaref/ onde a vegetação é iJa?s vig'q;rosa, admirei
· uma• Apcyn{f;cea
(n.º 67), que, adherido ás
ar.v·ores, radorrua.
!
\1
os troncos e galhos com suas bellas\' fl~res afuniladas~
1
côr de rosa e maiores do que as do ' >Ner-i~um . Oleander.
Mais para .10 alto da montanha vêem-se ·~ui.tas arvores de·

.

\

(12) Vide a mi~1ha IntroiJ.ucção á histo.ria das plantas mais
notaveis do .Brasil e do Paragiiay, pag. XXV.
1
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caules pequenos, tortuosos, enfezados, dos quaes pendem
diversas especies de Lichens . F•iz uma tão bella . colheiu
de plantas, que o papel me faltou um pouco, antes d~
chegar ao cume; era já muito tarde e resolvi voltar.
Consegui, todavia, subir o bastante para poder descortinar
uma grande extensão; não via, porém, mais do que montes cobertos de mattas, dos quaes os mais altos apresentavam, a certa altura, uma zona de côr menos ~bscura,.
formada por •a rbustos que crescem ácima das mattas virg•ens.
A estrada passa pela Serra Negra; pode-se, entretanto, :fazer urna volta para evitar essa terrivel subida,
e não concebo que haja almocreves bastante ousados para:
pref.eril-a. Com dfoito, nada é tãü horroroso corno esse
caminho; não é, frequentemente, mais do que uma picada.
estreita que passa por rochedos escorregadios, quasi a pi"
que, onde se caminha á margem de um profundo preci-·
picio (13) .
Todo o mundo assegura que ha ordinariamente ja-·
gua·res na Serra, mas não vi nenhum. Encontrei ·do.is homens, um com uma pistol~ e outro com urna grande faca; .
era, certamente, para se defenderem ·dos animaes selvagens que se tinhai:p armado asS!:m , pois que me tiraram
o chapeu e me desejaram boa tarde com muita gentileza ..
Recolhera no morro perto de sessenta especies de
plantas; desejando estudal-as, passei um dia em S. GabrieL
No dia s,eguinte, puz~me novamente a caminho e tomei a estrnda que dispmsa de subir a Serna Negra. Tres
annos havia que estava aberta ao :publico, e diziam que·
era devida a um rico marchante de gado, de nome Antonio
(13) Quando passei por S. Gabriel, ~ 1822, subi a mon-tanha com as bestas car·regadas. Tinham melhorado um po;.ico
o caminho; mas·, em certos .trechos, era ainda extremamente:
diffidl.

58
Francisco de Azevedo. O intendente de policia, accrescentavam, promettera a este homem que, s·e elle tornasse a
estrada transitavel aos carros de bois, o· gado que enrviasse
ao Rio de Janeiro, durante <todo o resto de sua vida, seria
isento de direitos (14) . Antonio Francisco, disseram-me,
trabalhara nessa ·estrada durante dois annos, e já havia
dispendido 18.000 cruzados. Não se comprehende bem o
que o intendente de policia tinha .que ver com essa questão; mas, ne~sa época, todos os podertJS se oc;mfundiam :
já contei, em outras das minhas relações, que se tirara das
verbas destinadas á policia o dinheiro neoessario ao estaibelecimento de uma nova colo'nia, 'ª de Vianna (15) . Seja
.,/)
como fôr tudo isso, o facto é' que não se pô·de oo. soube
e-fitar, no nov·o caminho, uma série de subidas muito mgfemes e fatigantes.
, .1. ,
Lá, para quaiquer lado qtle se dirigissem os meus
olhares, não via sinão montes ele,va:dos, oom flancos cobfrtos de grandes florestas e ~s \ filnes de a:i;:;bustos. Por
. t~xla a parte ~- ;erreno é a~enoso; ~ ~rvo:res .apenas most11:am fr.aco Y.f~Or e cruondo sonlb~10 e acmzentado; a
profond1dad~ d9s1 valles augmenta ~~ da a ·rudeza dessas
vastas s·oh.dões. •Disseram-me que os ~ animaes selvagens,
.
,, \
\1
.
(
~·
d o matto ) sao
OjS JaguaI•es,
'º ~ mpyre,s,, ·os Pl(fans
porcos
a,h i muito communs; l:i.'ão encontrei, todavia, um só desses
_ ~nimaes. Esta região g~sa, na\ verdade, de grandes vantag;ens; mas tem, 9.e coµr:rhum com muitas outras. partes de
'Minas, a de possuir agu~s de uth hescor e pureza de que
T:..
.
b'\ b
E uropa. .
~iao se approx1mam as que se · ~\ em na
Cada valle serve de leitol\•a um rngato em que o viajante se dessedenta c-om ~~ volup~,a que só sti conhece
n·os paizes muito quentes. E\ n. ã{i, margeRs de dois desses

.

l

(

- -·--"--

'

\,

'\·'

'

\

1

(14) Vê~se pela maneira. 1)0r que ref i·~p ess".!s diveroos po1 1nenores, que não ouso ga:ràrifi.l~os iiiltei.ramehte . .
(lo) V iagem ao Districto Dia1rul 1.1tifero,' etc., II, 3'63 .
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regatos que se enoO'Iltram as duas unic.as choupanas existentes entre S. Gabi;iel e o lugar ·em que parei. · Nesse
lugar existia tambem -uma miseravel cabana que foi cons~ .
trui<la emquanto se . trabalhava nà >estrada; já estava ..meto r,
cahi<la, e a primeira ventania, com certeza, terá acabado.
de abatei-a.
A noite foi muito ·fria; a triste casinha em que e'u
a passei eia aberta por todos ·OS lados, e embora five8se
sobre o meu leito um capote grosso e uma coberta de algo-.
dão, com difficuldade me pude aquecer. Mudanças nota~ ~
veis não tardaram, todavia, a se operar na >temperatura:
A's seis horas e meia, o '-the.r mometro apenas marcava· 12''
graus Réaumur; meia hora depois já estava a 14, ,em
pouco ·O calor tornou-se insupportavel em toda a parte.
em que nã·o havia sombra. As grandes arvores ' Ünhaín'
sido cortadas de ambos os lados do caminho, e o sol dardejava sobre nossas cabeças seus raios- de fogo.
O conjunto do, c1a minho mostrou-nos moh!Janhas iaifü ,,
da mais altas do .q ue as da vespera, valles mais largos e · ~' •'
profundos, .subidas. ain<la mais penosas. A estrada .era de 1
tal modo difficil, que gastamos seis horas para fazer 3 -~
leguas.
'
A primeira montanha que encontrei, depois de deixar
Thomé de Oliveira, lugar em que fiz alto, tem <> nome . ,
de Mante Verde, e, pelo fim do dia; passei a famosa Serra'
da Mantiqueira, parte· meridienal dessa 1longa cadeia (Serra . '·, ,
do Espinhaço, .Eschw.) (16)', que se enc ontra ·quando, após
transpôr a serra marítima, dirigimo-nos para ·o occidente d~
' província das Minas. A Serra da Mantiqueira -divide as
aguas do Parahyha e do Ri.o iDoce das do Rio Grande, que-

e

(16 ) Carol reconheceu que a Serra da _M antiqueira átmves-sa realmente toda a p.rovincia da·s M inrus ; pois se exprime ass>i.iri:
' " A Serra da Mantiqueka:, que é a mais celebrada da Província,
" teni princ·ipío na pa·rte .septentníon1al da de S. Paulo, donde
" v•em correndo qua-sí ao Nordeste, n ão sem muitas tortuosida1

'J

1 "
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acaba por se tornar o Río de la Plata (1'7). J,á a t inh a
atravessado quando fui a Villa Rica pela estrada ordinaria.
Do cume desta Serra descortinei immensa extensão de montanhas cobertas de hosques, e em particular, a Serra Negra.
Nesse dia vi á margem do caminho tTes choupanas e
~ma habitação um pouco maior. As terras são melhor~,
em geral, do que as da região que atravessei na ve.speJ'a ; na encosta dos morros o milho rende até 200 por 1.
Fiz ako, muito fatigado, sob um miseravd rancho, dependente de uma cabana ainda mais miseravel, .onde moravam
mulatos pobres. Este lugar tem o nome de Alto da Serra.
A's .oito e meia da noite o thhmometro descera já a 15
·g raus Réaumur, e a noite foi a inda mais fria que a prece1Iente.
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" des, até a vizinhança da v ·ma de B;f!iThacena, . onde .inclina para
" <,> Septentrião até a extremidade dia Proviiincia, variando de
" rumo, de altura e de nome ( Corogra.phia Brazilic<J!, I, 360) . "
-Cotno essa cadeia não é realmente cpnhedda sob o nome de ,Serra
da Mantiqueira s·iinão em uma pal'il;e de sua extensão, d:'Eschwege
julgou razoavelmente dever propôr um~\ n~ ·que abarcasse todo
o dmjunto. O nome de Serra d'e Espinlià.ço Pode parecer ext.ranho,
ma/; acho que devemos comserval-o, 'Ro'l'que f9i o primei.ro usado,
e iireferil-o ao de cadeia central, p~pós.to ~lo excellente geogdpho Balbi, na sua Geographia U1iiversal. \
(17) Vide miaiha Viagem Pelas pràvincias de Rio de Jr.meiro,
etc ,., I.
1

CAPITULO IV

OS CAMPOS -

QUADRO GERAL DO DISTRICTO DE
RIO GRANDE

Começo dos campos. G<.usa da differença exisbente
entre a vegetaÇã'o que os ca:racteriza e a das mau.as
vi·rgens. Sua monotonia; não s-ã,o, todavia, sempre
uniformes. Ideia geral sobre os que se estenfü:m
desde a,9 flores.tas viirgen'S até S. João d'El Rei. O Rio Gra,nde; ·seu cu:r~o gigantesco; uthlidade que
podeirá ter !J'ara o Bras·il. - Os habitantes do districto de Rio Grande; a principio mineradores, depois agrkal.tores. - Pormenores sobre a criação de
gaidl() cornigero; os proveitos que se tiram desses animaes ; manei.ra de fabricar os queijos. - Os car'neiros; sua lã; o rudimentar rtratamentto que lhe dão;
necessidade de algumas melhorias. - Producto ·das
fazendas da zona do Rio Grande. - Co5tumes dos
lavmdores. Suas .mulheres. Bosquejo das suas habitações.

Deixando a 14 de Fevereiro o pobre ráncho, onde
passára a noite, çaminhei, ainda, durante alguns instantes,
em um vallé profundo, rodeado por mattas virgens. Ia,
não ·oibstante, sulb indo pouco a pouco. Repentinamente a
região mudou oomo um scenario de theatro, e descortinei
uma extensão immensa d.e collinas arredondadas, cobertas
unicamente por hervas pardacentas, e entre as quaes se viam
aqui e ali moitas de vegetação de um verde carregado.
Penetrava na região dos campos. Não ignorava que l.â
chegasse nesse dia; mas, ·O que observára dois .annos antes,
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no caminho de Villa Rica, não me preparára para uma
mudança tão brusca. Esta ·p roduziu sobre mim viva impressão de surpresa e admiração: esses campos a perder de
vista dão uma imagem bastante perfeita da amplitude d05
mares, quando se, dirige 'º olhar de um ponto um pouco
elevado, e essa semelhança resalta ainda mais ao se sahir
das mattas .pri~itivas, onde frequentemente se toca quasi
com a mão nos objectos que limitam o hori~onte.
Deixando o arvoredo virgem, pude fazer uma comparação exacta entre a disposição dos terrenos onde elle vegeta e a do solo •q ue occupam os campos; confirmei-me
:nas ide.ias que já nutria sobre a·~ causas de tão pronunciada
r/ differenciação na flora ( 1). As fl.orestas cobrem regiões
. er~çadas de montanhas rudes e . escarpadas, qut;: se garanterp umas ás outras oontrn a força dos ventos, e ao mesmo
te~~po, os corregos, que en!re ·os 1mo~tes regam valles cstrn1tos e profundos, entretem na , 1atmosphera frescura e
hJmidade contii:mas. Pelo contrarió 1 na zona de campos,
r ·OS cômoros são arredondados e se . ~levam em rampa sua., \
,'
ve; os valles qu~ \os separam são larg'<i s e pouco profundos,
r·
\
,
b
·. e, emirrn,
·o~ regli!tps pouco numerosos';1 a secca e tam em
· '. m1,1ito grande nessas í~~iões, ·~ ·Os ventó~: imperam ahi em
liljierdade; duas causas que 'não 1permíttem á vegetação
tornar-se mais v~gorosa.' \pi, potém, o .flanco de um morro
. ~a'.bnga
. da, s1. a1gum
ap,resenta uma concav1"d'a:d, e .q ue\, 1, se1a
.r·egato rega um valHi.o, pode-se ~tar certo de ahi• encontrÍir-se uma moita ou orla de mattas virg·eni:;, que, limpas,
pr oduzirão milho e outras plantas '~uteis ao homem.
1
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A Serra da Mantiqueira, ~que ac~pava de atravessar e
que constitu·e uma porção da Serr.a"f o 'EspiWi·aço (Eschw.) ,
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Viagem pelas provincias de Rio de 1an.eiro, etc., II, 23.
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é, como S•e !Jabe; o limite entre as flores:ta!? e os campos, {2).
Durante varios mezes iteria de estender a vista , s·o bre uma
região descoberta, ' e o bosque, oonhecido pelo nome de .,
Matto Grosso, que atravessei na Província de Goyaz, antes i
de chegar á oapital, •está bem longe de possuir a magesta·de
das florestas vil'gens de Rio de Janeiro e Minas Gyrae5.
E' necessario· dizel.o, porem, a repetição dos mesmós
c~jectos em pouco tempo exgotou-me a admiração, e, no
meio desses desertos em ·q ue a industria h~ana nada modificou da monotonia primitiva, o viajante succumbirá 's oh
o peso do tedio, se não estiver sustentado por grandes interesses, ou si, entregue á historia natural, não escapar,
pelo estudo variado das minucias, á , uniformi'd ade <l<> .. ,
c on j llil1to . ·
Que pão se pense, porém, que .existe entre toqoo os
campos uma semelhança perfeita; minhas duas pdmeiras
narrativas provaram sitl"ficientemente o contrario (3) . .Como
1

(2) Esta <l<ivi1sa não é, todavia, muito nitida, Já disse em ,
outro luga r (Quadro da v egetação prinúti'va na provincia de Miric;s 1
Gerae,S,: impresso nos- Annaes das Scie.ncias Natttraes, SeterhÍJro
de 1831) que, ao sul da prov.iocia das ,Miinas, as flores.tas -~ltra':., ..
passam a ver.tente ocoidental da Ser.ra do Espinhaço. Ha mais;
mais pa:ra o s!Ul, em d:irecçãK> á provrnda de São Pa!Ulo, encon~rei uma ·r egi!ã;o initei1ramente ar.boriza<la no espaço de cerca de
9 Jeguas, além 1da Serra da Mantiqueira, desde Baieipendy até ' o .
lugar cham.ado Carrego Fundo, Mais ao sul aiind:a, na província,
mesma çle S. Paulo, vindlo de G<Jyaz, atravessei maittas que co; '
rneçaim a 1 kgua d9 Rio Tibayá; sobre um ter·reno que não m.e '
p:aireceu mais montanhoso que o que percorrera nos. dias 'anteniores; ,
e estas flores,tais se prolongam por um espaço de cerca le 14 le-,,
guas até as proprias · mooranhas de JuOJdiiahy, e ·são', por conseguinte, situadas ·;tambem paira além dessas montanhas,; ora, es;tas
.pertencem com toda ai segura111ça a e,ssa parte da Serra do Espi- '
nhaço, que sie di'l"ige paira a provinoia de São Paulo, do sudoeste
para o nordeste.
(3) Um vãaj:ante que atravéssou a região das mattas virgens seguindo a grande estrada do -Rio de Janei.rio a Ou'l"o Preito,.'
e que em seguida: passou pe1os campos, def·inilU -esta pa:lav.ra da
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a regia,o das mãttas se divide em sub-regiões, do mesmo
modo suooede OD!ffi a dDs campos, na qual se distinguem
bem dois .aspec tos diversos; um não -apr·es·e nta mais do que
:hervas, e arhusticulos , (taboleiros descobertos), emquanto
o outro offerece, no meio dos pastos, arvores tortuosas e
enfezadas (taboleiros cobertos). As duas sub-regiões em
-.qu;e se dividem os campos nã o têm lim;tes tão precÍs·os
como as das tres sub-regiões cujo conjunto forma a zona
das florestas,· a saber : os mattos virgens, as catingas e os
-carrascaes (4.). Pode-se, todavia, estabelecer que as partes
.mais elevadas da região dos campos são geralmente co·
bertas por pastagens herbaceas, e que, nas partes mais
\

!/

\

lm aneira seguinte: "O nome de campos des.ig.na . uma sene de coilinas quasi completaimente despojadais de veg•etação; só nos vallcs
se encontram algumas. arvores e w;n pouco de verdor. . . . . não se
vê po.r toda a pa;tte sü1ão chapaidas a•ridas (Suz., Soiiv., 277-278 ) ".
Depois, qua!11do o mesmo autoc ·quer descrever o districto Diamantífero, dá est',outra definição : ", bs campos são planioies ari•das, apenas cobertas por um musgo bá;ixo (Obr. cit., 332)". Ob1s~vadores muito competentes: MaTtit\ s, Poh1, Gardner, occup<túam-s·e com espedal cuida.do dili vege\ ação de Minas Gera-es, e
não chegou ao meu cornhecimento que \ nenhum delles t enha representado os campos como coltinas qu. .11( completamente destitui',das d~ vegetafão. O sábi_o Ma{\tius d;i~se, '~;amo eu, que os campos
d;iffer1am muato entre i\ 1, e etl.\ poderia c~taT .alguns dos quacs
elle traçou um pt:ui:nel '~\1cant:Jador. Os que se a travessam, sain<lo
··pas mattas virgens e di\'igindo-.s~1 pela gra,n<le estraida, da ta'[lital
.po B.rasil a Ourn Preto, \'n ão pexl~riaim ser melho r comparados do
qu:e aos ·pastos de vaTias 'das· n!oss~s ahas m ontanhas da Europa.
Quanto ao Distrk to <los D·ia:mant:e~\ é incontestavel -que em gran.d e numero d:e lugares, é e ll ~ in1leirame1~te r ebelde á cultura ;
mas é talvez nes1se di·s1llricto que se '.encontra a m<1>is bella F lora
phanemgamica de todo o Brasil ' me~,idiona·l , ·e nem o .sr. Gadner
nem eu jamais vimos, quer nos \ arredcmes de D iama,nlina (Tijuco) ,
quer em outras partes <la pr.ovii1C'ia 'aas M.inas j1lan icíes ap enas cobe-r;tas por mitsgo raste·iro.
\<, \\
,
,'\ \vegetaç'i\o
' primitiva
'
( 4) Vide o meu Quadro da
11a província.
de M ·inas Geraes, nos annaes das S cien.ciàs Natura.es; Seteml>ro
<le 1831·1, e minha primeira relação, 1vol. II\ ,
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baixas, os pastos se apresentam semeados de arbustos. ~or
isso não encontrei sinão campos constituidos por hervas
e arbusticulos em uma immensa po·r ção da mais alta,
t alvez, das comarcas da provincia das Minas, a de S. .João
d'EJ Rei; e ' são ainda campos da mesma natureza ~ que
continuei a ver por toda a parte, atravessando quasi pela ,
base da Serra do Espinhaço, a zona bastante elevada que,
a oeste desta mesma Serra, se · estende de Caeté ( 5) ou .
Villa NO:va ·d a Rainha, até os limites do districto de São
João d'El Rei. Pelo contrario, como veremos posteriormente, encontrei muitos pastos semeados de arvores mesquinhas, no territorio da comarca de Paracatú, e em 1817
observiára constantemente o mesmo genero de vegetação ·
nas 150 leguas portuguezas 1que percorri pelo amago do
Sertão, aipproximadamente ·entre os graus 14 e 18 de latit ude sul, na parte oriental do São Francisco, a uma dis.tancia já assás consideravel aa nascente aesse rio. Dahi.
resulta que a sub-região, mais meridional, dos campos simplesmente cobertos de herva, oorresponde particularmente
á das florestas propriamente ditas (mat/!os virgens), ou si
.se prefere, que essas sub-regiões estão mais especialmente
situadas entre os mesmos parallelos; e que a sub-zona,
mais septentrional, dos campos ornad.os de arbustos rachiticos, corresponde de preferencia á. dos carrascos e ca,tingas (6) .
-O que precede indica bem qual deve ser, no seu conjunto, a veget·a ção da z-ona situada entre as mattas e a
villa de São João.
Antes de chegar a essa villa caminhei cerca de 14
leguas. Nesse espaço estendem-se campos a perder de
(5) Disse em outro lug-air pQ!rque dava preferenóa a essa.
1ortogra,phi a .
(6) Quadro da vegetação na província de Minas Geraes,
por A:ugusro de S. H., impresso oos Amiaes das Sciencias Naturaes, Setembro de 18íJ.1 .
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vista.' Os morros são geralmente arredondados, os valle&
pouco profundos. Nos socavões ,vêem-se moitas de arv,ores;
nos "outros lugares crescem . gramineas, no meio da~ quaes
se espalham outras hervas e sub-arbusticulos. As gramineas pertencem a pequeno numero <ie -especies; nenhuma.
forma notavel se observa ,e ntre as plantas que crescem
, entre -ellas; são principalmente Corymbiforas (Juss), de
flores flosculosas e herma.phroditas., involucro embricado,
androceu sess"il, e receptaculo quasi -s empre nú; vêm em
seguida as Melastomaceas, algumas Rubiaceas de frutos
separados (t:aes como as de ns. 95, 134.)' e, -ernfim, as
-Ca.ssia (171 e 150) .

'

Na parte inferio-r dos mor!~s, a vegetação é ~m pouw
diff[erentie da dias elevações; Viêem-se iahi !arbustos pertencentes, em sua maioria, iá familia das Compostas, um
_ H y ftis (305), e, em incrivel abund,ancia, esta graminea do
ge~ero Saccharum, que se faz no~ar pelas hastes rijas e
. eleyadas, pelas folhas duras e horif~ntaes,. conhe~ida vulgallmente por Rabo de raposa (.il.,n;athenum bicorne?) .
Os campos mostrfram-m~ differe~ças.\ qu~r na disposição
do terre~'O, ~uer no con~unto- da v•ege)·~çao; ma~ res,ervome para ass~gnal-as, a,o u relatando c1~ umstanciadamente
o ,m eu itinerario-.
\~
\\
'~
. _ O famoso Rio Gra~de no 'seu curso superior · rega os
ca1npos que acabei -de dar a c'onhecer, . e , lhes dá 'º seu
nrnme (dist;ricto <lo Rio C~ande) \ O rio divide a comarca
-de i S. João d'El Rei em duas -p artes, uma septentrional e·
ou'fra meridional. Tem suas nascent~ na Serra da furuoca ,
afi1
1stad11 .de S. Joã,o cerca de 25 l'~guas para o lado _doSul; corre, a principio, ·em direcÇão 'ào Norte, depois 1pnra
o Nordeste, -e, por fim, para Oeste., À,\ cerca de 20 leguns
-de S. João recebe -o Rio ' das •Mortes;'mai~ aMm o Sapucahy,.
e mais longe ainda o Rio Fardo\ serve \~e divisa entre as
prhvincias de São Paulo e Goyaz, e reunfrJ,!? ao Paranahyba,
tojma .º nome de Paraná, para torhar·se 'o Para:guay, um

lj
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dos dois grandes cursos d'agua que formam o Rio de la
Plata (7). Eis approximadamente como se expri~·em os
Srs. Spix e Martins sdhre esse importante· curso d' agua: '
"Não é somente em direcçã.o ào sul que, das proximi- ,
"dades de S. J,oã-o d'El R.ei, se poderia, embarcado no Rio
'.,' Grande, dirigir-se ao P1ar>aguay e ·a Bwenos Aires; ia nave"gação seria possivel pelos affluentes septentrionaes desse
"rio até algumas leguas de Villa Boa. O capitão José Pin"to que, em 1816, tentou descdbrir communicações fluviaes
"entre Villa Boa e São Paulo, lançou .b astan.t e luz sobre a
"geogiaphia dessas regiões para . que se possa pensar nas
"importantes communicações de ·q ue se trata. Sabe-se, effe" crivamente que, .embarcando-se sobre o Rio .dos Büiis, no
"lugar chamado Annicuns, situado a 12 leguas de Vi1la Boa,
"chega-se em pouco ao Pé\ranahyba. Quando se avança 3,
"leguas nesse rio, encontra-se uma cataracta. De lá á con" f.luencia 'do Paranahyba e do Rio Grande, onde ambos
. "l'eunidos t-omam •O nome de Paraná, não ha mais de 20 '
" leguas, ·e, si •as quedas d'agua tOTnaan Jifficil a navega" ção do Rio Gmnde até ~ proximidades de S. J,oã.Q.,. di- ":·
" zem, coinduinrdo, Spix 1e Mwrtius, ao menos esta navegação
"não é int,e nompida (8) " .
. Quando se pensa, por outro lado, que já se rva•e, peld ..
Rio T·ocantins, de Goyaz .á capital do .Pará, embarcandçi-se
a muito . pequena distancia de Villa .Boa, é :pàra se admi(7) CAZAL, Corog., Braz., I, 207, 3V'5. - As.seg·ll!m.-se geraLmente, !Perl.o que diz Luocock, que o Rfo Gra111de, quiando já s'e
tornou um rio demsMer<Wel, desaipp<11l'leloe e pa.ss·a. por um oaJminho
subterraneo; ·s ob uma jmmensa platJJicie, que lhe deve · 'llffia .r ica e
eterna frescU.ra (N o-tes on Braz., 536). Ning;uean me faUou de semelhante maravilha; tampouco encontro o que quer que seja nos
resoriptos de Caza1l, de Pizarrn, de Spix e de Ma.rtirus, que j.U.Srri'fique a a;s1sierção de Luccock, e l!Jiã/o posso·
. deixar .dre cons.ideral-a
. ,
enronea.

(8) Reise, I, 313. Consurltae, .sobre essa navegação, o Itinerario de M·attos, II, 193.
._
·
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raT das immens·as vantagens que couberam aos brasil.eir-0s
com a navegação interna de seu paiz. Somos levados a crer
que o autor da natureza., ligando elle proprio as diversas
partes desse immenso imperio, quiz indicar aos que o habi ·
tam que não se devem desunir. Eis um ponto que, sÚuado
a cerca de 21°,7'.,4" de latitude .austral e 4.7. 0 ,55' de longitude, a contar do meridiano de Paris (9), é chamado a
communicar, por agua, quasi s·em interrupções, com '1.oia
portos: Montevideu e Pia rá, situados, um na foz do Rio
de la Plata, o outro na do Ri.o Tocantins, e além disso. com
Matto-Grosso, o Paraguay, Entre Rios e as antigas Missões do Uruguay. O que são os\ nossos rios mesquinhos ao
1/ la40 desses outros gigantescos, que percorrem regiões tão
divÍersas e cujas aguas, após regarem as .ar·vores majestosas da zona torrida, fazem nascer sobre outras plagas as
huFildes hervas dos climas tem perados! Infelizmente passa~-se-ão, s~m duvida, m1.tito~ ann°" .antes que os brasilei·
ro~, podendo auxiliar a natureza) \tirem proveito de tão
-. bep.as vantagens, e que os colonos ~os arredores de São
João, em particular, tenham outros ~eios de communica·
' ção além dos mtl~res, actualmente ~\ unicos navíos dos
seµs desertos ( 10),. •1
~
·
·
1
?ur? era o que I,J 1 °?u:;.+~m os pdmiti;ros ,h abitantea
do d1stncto que percQ~n mdo para S. ·J oao, t{Ue, como
'
.
~
~
- .- \~

\

(9) A po~ição que a~ui iooic~\ segundo a· obra de SJ.)ix e
Ma:rtius, e os mathemait:kos l>or•tuguezes citados por d'Eschwegc,
é a de S. João d'EI Reâ, cidade pela qual não paissa o Rio Grande.
P?nte Nova é o luga.r até onde os primei;ros desses sabios fazem
remontair a navegaç!ão do Rio G;ra:hK:le; mas Ponte Nova, segundo
a 1 sua carta. geral do Bras1i~ , pa•rece es.taJr siituada approx.imada··
~ente ·sob o mesmo pa:rallelo qu~ S . 'i:J05.~ e a cerca de 9 ou 10
le%'11as portuguezas desta cidade. Çhain'lp a ' aittef1ção paira o facto
~ que mesmo os sa;bios, des·ignandb ~ Ponte\ Nova, nã,o dizem que
a ravegação nãlo poderia ir ainda mai1 longe. ~
(10) Esta figura oriental não é ~x.trami.a aos minei•r os; dois
quie se ·seo!"V'õ!Il frequetlit'emente do termo navegar quando se referem
~· suas viagens. ·
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1a disse, é regado pelos começos do Rio Grande; ·aqui e

alli encontram-se ainda vestigios dos seus trahaJhos. Pou- ·
co a pouco, entretanto, o metal, objecto de tantas pesqui·
sas, corneçou ;a apparecer ·em menor a bundanci:a; tornouse mais difficil extrahi l-o da terra, e então se procuravam
na agricultura, e •p rincipalmente na criação' de gado, os
recursos ·q ue não mais offerecia a extracção do ouro . Os
pastos excellentes dos arredores do Rio Grande fornecem ',
hoje em dia (1819, 1822) , a maior parte do gado consummido na capital do Brasil, e alguns criadores da região
possuem até cinco mil cabeças de . ruminantes ( 11) .
Bem differente do de Campos de Goitacazes (12), ·o
gado do districto de Rio Grande é, com justiça, gahado
pela sua força e corpulencia . Entretanto, é-se obrigado
e dar-lhe s al, como se fiaz em todas as regiões da provincia em que n ã o ha ·t errenos salitrados, nem aguas mineraes; assim como se pratica ainda na provincia de São
Paul.o, na Colombia .e na America Setemptrional, desde
a Nova•Eséossia até o Mississipi (13) : todos os mezes,
app roxímadamente, cada rez recebe um 1punhado da subs- ·
tancía que é tanto de seu gosto. Emquanto que no Sertã~
oriental do S. Francisco os ivaqueiros, que, em geral, vivem longe dos olhos dos patrões, são quasi sempre homens livres U4) , aqui, · geralmente, é a .e scravos que se
confia a guarda dos rebanhos. Como em todas as regiões
que percorri do Brasil, não se conhece, na zona do Rio
Grande, o .que seja um estabulo; não se abandona, todavia, o gado a si proprio, como se usa no Sertão . Os criadores· ·q ue se occupam, em larga escala, da cr:iação de
( 11) Não foi w mente em 18119 que atravessei a zona do
Rio Grande; percorri-a .tambem em 1822.
(12) Vide minha Viagem ao Districto, etc., II, 127.
(13) Viag em na alta P etmsylvania, II, 251-3.
04) Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro, etc., II, 320.
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gado bovino, dividem os seus pastos em diversas porções,
seja por fossos, seja com o auxilio de palissadas feitas d •;
grossas estacas, que têm, pelo menos, a altura dum homem.
Em uma dess·as pastag·ens ficam as vaccas leiteiras; uma
oútra é destinada aos bezerros ; uma ter:ceira, ás novilhas;
a ultima, emfim, é para os touros. Manuêm-se os touros
e as nuvilhas ·em pastos separados, afim de que as ulti. mas adquiram resistencia suffic,iente para produzir·em crias
fortes, e não sejam fecundadas fóra de tempo. Quanto
Íl..s vacoas leiteiras, têm sempre no seu pasto um ·touro,
que chamam touro grande, e •que se poderia comparar ao
garanhão das eguas do Sertã'ó '(15); é a elle que, de
qu4lquer forma, está confiada a guarda do· rebanho; defonde-o com furor oontra os lbouros qwe fogem dos pastos
extfanhos, mas julga-se . que poupa mais os que foram
cri·1dos em sua companhia na mes;ina. fazenda.
1 ,
.
b a'1>\ante
,,
f ortes para
'
Ate que os nov1·1hos se1am
pastar a herva, são guar·d ados, perto· d~\ fazenda, sob um telhe,fro. Quanto ~os que vão •a·o pasrto;. ~ão rncolhidos todas
as tardes em um \curral, •q ue é um pecj.aço de terreno pe(l{Ueno , ·e r-od~ado por \P,alissa~as, anneX,0 direc;tamente ao
rettro, especie de vivendfl dep~~dente da \~propria ha·b itação
(lp~) . No dia seguint , pel'a manhã, ·vai-se buscar a;,;
'i
\
vaccas nos seus pastos·, quanqp se os têm .fechados; as
1
.
~
.
que se costuma ·denmr
.1''ivr•es, approx1ma<tn·!l·e'
•espon<taneada
casa
'do
dono.
'
Quando~·
chegam,
já os bezerros
mente
1
•
fofam metüdos no terreiro da faze'!4a. Faz-se entrar ahi
,SUfcessivamente uma ·quantidad~, de 1vaccas que correspon,de' ao numero ·d e pessoas de ql\e se dispõe para or·d enhal-as.
·C~da ·b ezerro reconhece sua mãe e1\se approxima para
. ·da vacca, com •a caanamm-a.r. Am•a rram-n ' os a' 1p erna\ d.\\
rneJ:ta
'I

1

l

- ,- - '·

~
\

(15) Viagem f?elas proviiicias de 'Rio de Jan.eiro, etc., II, 327.
(16) Dei .iá; 111a minha primeira ·relação, a ~xp!.jcaÇáo dos
" tenn1os curral e retiro . ·
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beç.a voltada para as tetas;· ·ordenham-se tres dell.as e d ei.:xa-se a ultima -p ara o bezerro. A' tarde. reunem-se r{ova- ·
:mente as vaccas com os ibez-e rros, mas então deixam-se ·
estes mamrnar á vontade; em seguida prendern-s•e <OS bezerros, como j1á disse, e se reconduzem -as vaccas para os pas1
t os. Quando o ·p rnprietario nã9 encerra os novilh os em
llm recinto fechado, elles não esperam que se OS vá 'buscar; dirigem-se .espontaneamente á fazenda t odos os d·ias
<á mesma hora. E' um prazer ver, cada tarde, ·esses' j oven·s
.animaes correrem, saltando, para ver suas mães e ton.1af'.
o ·a limento costumeiro.
·
Em geral, nas Mimas, não se põe fogo aos campos
sinão nos tempos da secca; mas, na zona de Rio Grand'é
particularmente, os proprietarios de grandes fazendas tem · ,
. o habito de dividir em quatro .porções os pastos destinad os ás v.accas leiteirns, e de tres em t res mezies, põ·=
fogo a uma -d as porções, 1afim de ·,a rnmjar-se para esses
animaes herva t•e nra. Para .estte effeito, um homem, a •pé
.ou a cavallo, percorre o pasto que se 1pretende qu_e imar;
arrastando após si um longo bamlbú inflammado, e tende>' ·
·s empre •cuidado em avançar no mesmo sentido que o vento.
O pasto em pouco tempo fica calcinado, e, em breve, sue- ··
cede ás hervas dessecadas _uma grama fina, do mais bello '
verde, que se assemelha um pouc.o ao trigo quando começa
a hrotar.
Nas proximidades de Juruocia, poiv·o ação situada m'<lis ou,
menos a 22 leguas de S. João, na direcção das nascentes
do Rio Grande, um proprietario me dizia que, de accô1:do,
com a divisão -q ue se .faz dos pastos em diversos verdes
(17), por meio dq fogo, não se pode, na área de 2 le- '
guas, alimentar mais de 600 a 700 cabeças de gado ..
1

(17) . Basta di ~1:1r a1Je!la!S que , peLa palav.ra po-rtug ueza
vefd;-s, que traduzo aqui füeraLmenitie, devem CIO!!I11p r·ehender-se os
,pastos de <li.versas idades que ir·e ssuscitam dos incendios successi. vos a que -atraz me referi.

',
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Isso explica ppr que eu me lastimava de caminhar tanto
sem ver um unico ruminante; todavia, é ainda possível
que não se tire todo o ·pro'Veito que se deveria tirar da
immensa extensão que têm, em geral, as fazendas.
Por occasião da minha viagem (1819), os bois, na
zona de Rio Grande, compravam-se a 4.000 réis (25 francos), e se revendiam a 7000, no Rio de Janeiro. Quanto
1ás vaccas, só se vendem quando já estão muito velhas para
ãar crias. Um proprietario não· poderia, s·em sacrificar a
seu capital, vender annualmentt{ mais da decima parte dn
rehanho. Si o gado rende tão \ pouco ao fazendeiro, não
é ~arque aqui, como no sul do Brasil, se absorva ·uma parte
do rebanho pela nutrição exclusiva com carne de V·acoa,
pois que, nessa zona, as pessoas\ de vida mais commoda,,
não comem mais do que feijão, porco, .arroz, ,l eite, queijo
e cangica (18); mas, sacrifioam-se 'R uitos hezenos pelo re·
gipen frugal ~ que se os c~nde~~a par~ a.proveit~r o
leite de sua m,a . Os fazendeiros ·(i 9) ncos deveriam.
juigo eu, fazer annualmente o sacrifi~io do leite ·de algu~
das suas melhm,es vaccas para ob\er mais béllas no·
vifhas e, principalment~, tour·~ mais v1•gg rosos, e, por esse:
mrdo, impedir a dege~~ração \ la raça Bçivina.
Melhor leiteiras do.\que a~, de .F ormtgas, São Eloy e
provavelmente todo o s~\rão o:i"enta1, as boas vaccas da
'fegião do Rio Grande dãJ ;, como \ s dos arredores de Villa
ca e de Sitio do Paulista, perto ·dos Campos de Goitacaz~s (20), quatro garrafas de leite 'por dia:.

.m\iS

Rf

~ \~
Nome que se dá ao milho\ desP,Oiai<lo dos seus invol·t<lr·ios e .cosido simplesmen~e na agua. Desi'gna-se o mesmo maniaf .sob o ·.f1ome de maçMnOrras en1.n!' os H1fpaino-Amer-icanos da
banda Ori•ental.
,
~1
1
(19) Os fazende iros são os proprietairi~s. de . fazendas.
(20) Vide minha Viagem no Districto dos Diamantes, etc.,
( ·H:l)

I, 183; II, 99.
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Os bez·érros mammam até 'ª ida<le de um anno, e quan,do uma vacca não tem mais cria, suas tetas seccam, com(}
acontece em toda a ·província das Minas, possivelment~ em _
to<lo o Brasil e mesimo na Col'.omhia, particularidade que
parece merecer a attenção dos zoologos (21) .
Nutridas em pastos excellentes, as vaccas que aind<i;
têm os seus bezerros dão um leite quasi tão cremoso como
o dos rebanhos das nossas montanhas do Auvergne. · NãO'
se recolhe o leite em jarros, mas sim .em ·p equenos barris.
cintados de ferro, e se os trasvasa com cabaças cortadas
longitudinalmente pela metade. Fazem-se, em geral, mui.,.
tos ·q ueijos na comarca de S. João d'El Rei; mas a zona
do Rio Grande é a que produz ma1!s delles, que constituem,
mesmo, um dos seus artigos de exportação. Eis a maneira
por que ·aqui se fabricam. Logo que se extráie o leite,
addiciona-se-lhe a presura, e dle se coagula instantanea-·
mente; dá-se preferencia á de capivara quando é possível
ohtel-a. Existem formas de madeira <le cerca de 2 pollegadas de altura, cujo meio apresenta mn espaço circular
inteirap1ente vazio, mais ou menos do tamanho de um
prato . Estes moldes se coUocam sobre uma mesa estreita
de plano inclinado, ench.e-se-os de leite coalhado, que se
teve o cuidado de separar em pequenos pedaços; comprimese com ·a mão o coalho ·assim grumos·o; o leitelho escorre e- '
vae cahir em uma gamella collocada á extremidade mais.
baixa: da mesa. A' med:da que 'ª coalhada se comprime .no
mol de, ajunta-se mais e continua-se a comprimir até que
este fique cheio de coalho 1bem compacto . Cobre-se de sal
a parte superior do queijo, e deixa-se-o assim até á tarde;
então volta-se-o e applica-se-lhe o sal do outro lado. Na
dia seguinte se expõe o queijo ao ar em local sombrio,
tendo-se o cuidado de voltai-o de tempos a tempos, e está.
feito antes do prazo ·de 8 dias . Estes q,ueijos, aos quae;;.
1

(21 )

Ob. ci.t.,

!,'

182.
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não se dá outro nome mais do que queijo de Minas, são
muito afamados: sua su:bstancia é compacta; a côr assemelha-se aos · dos queijos <le Gruyéres, mas é, eu creio, d~
um amarello mais carregado; seu gosto é doce e agradavel. Quando se quer transportar os queijos para o Rio da
}aneiro, são e10Uocados ·em oestos jacás) qiwadrndos e
achatados, feitos com lascas de bambú grosseiramente tran·
.ça·das ; cada j acá contém cincoenta queijos, e dois delles
ce onstituem a carga de um jumento.
·Criam-se no districto do Rio Grande, não só uma
grande quantidade de gado· ibgvino, como ainda muitos
porcos; engordam-se estes ultimos com raízes de inhame.1
' 1 (Palladium esculentum) e ·d e carás (Dioscorea), e culti-v.~n-se •em grande qrnantidade estas duais especies de plantas
(2~:) . O proprietario do rancho do •Rio das Mo.rtes Pequeno,
p rqximo a S. João d'El Rei, em cuja casa, como se .v eri ,
-Oernorei-me muito tempo, nãó pare61a rico, e todavia, possui;1 ·dóis campos de carás de certa\\~xtensão. 0 toucinho
~onstitue, ·como os 1queijos, um ramo\\J.e commercio mu ito
1
importante para a comarca de S. Jóâo, d'El Rei. E.' tambe~'.l nesses cestos .d e ~ambús, chamado~\facás, que é trans·
po~tado para o Rfo d~e anei~p. Dois destas de toucinho
constituem a carga de · burrn, e cada um delles oontém
3 a,r robas de toucinho ( ',: kilog:,.,i hect.) quando o' animal
.ainda não está habituado ~ carga\ e 4 quando já está acos·
tufado.
·,
Os fazendeiros desta zona e, em geral, os da comarca
.~ ·d·e .S. João possuem um rebanho de ,carneiros : não se faz
aqyi como nos arredores do Ri~ de Janeiro; não se deixa
1

- ,- - -

'

'\

\

\,

\~

·~

.

(22) 1Devo aqui adv·e rtir o leittor fraa1cez contra um erro
. ne n ames na· qual é facil de cair e a~ quwl não esoaipara;m siquer
dois na.turalist<l!s allemães bem jus·rtumenibe üelebres, ( Spix e
tiu ~, Reise, I) ; é de toma•r o inhamie dos hna:sHe1ros 1Pdos
ign:ames das nossa:s. colonias ; o pr'imei1ro é o Calladiwm esrn.lentum
·'do~ botan1icos ; os u1timos são es·pecies do genero Dioscorea.
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perder a lã; tosquiam-se 'ª s .ovd:has duas vezes por anuo,
no mez de Agosto, no fim do inverno e seis mezes depois,
antes da época da secca . Os fazendeiros costumam ma,fü
dar fazer com a lã, em sua propria casa, tecidos grosseiros, que S•e utilizam prinaipalmenrte para vestir os negr.os.
Empregam-na tambem para fabr icar esses chapeus de abàs
largas, de copà baixa e arr.edondada, com qure ·OS mineiros
costumam cobrir a cabeça, (chapeu de Mineiro·) ·e que,
l3i são muito pesados, têm em compensação . a vantagem
de garantir contra o calor do sol como· .pequenos guardasóes; os proprietarios enviam a lã a homens que sabem
fazer esses chapeus, e lhes p BJgam o feitio.
Pern:iar-se-á :sem duvida que os criadores, tirando gran- ·
des vantagens dos carneiros, 1Jêm grande cuidado com esses
animaes; mas não succede assim. Não se os guarda com
segurança (23), e ficam expostos aos estragos dos cães
domestioos e .aos .de alguns animaes selvagens, entre outros
os denominacdós cachorros do campo (Canis campestris,
Neuw, ex. P. Gervais) . Quando, em 1822, passei pela fazenda do Retiro, h~hitação situada a ·cerca de 17 leguas de
S. Joã·o e á 5 da povoação', de f uruoca, a dona da casa me
disse que possuira já um rebanho bastante grande de car·
neiros, e que dia -pro1p ria, com suas filhas, fabricava tecidos de diversas especies; mas, como· ultimamente tinham
feito .p assar deante da Fazenda um dos caminhos que vão
de São João ao Rio .d e Janeiro, o chrumado caminho da Pa-

'am

(23) Luccock dliz, na verd<JJde, 'ciue vi·u,
.longe de, São
João d'El Rei, var'iios 'PaJstores ai-o mesmo dia, e acç-rescenta qu·~
lhe pair.ecia ',contrario á,s heis da naiturezia que rebanhos brancos
fossem guard<JJ<los por homem; n egms (N ates, 444) . Seria p<t;·a
des·ei'a·r que as leis· da natureza foss,em com mais· frequencia, 11<>
B.rasil, violadas- <les:sa ma.'11!ei1rn., e que ooo o fos,sem jamais p()r
outra forma. Prnstimo que .os pastores de que falia o ,sr. Luccoc,k
·ilaim casualmente procurar as ovelhas lio caimpo p-<JJra cornduzil-as
á h:aibitação.
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rahyba Nova, e que os pobres carneiros estavam sem pas·
t or, o rebanho fôra dizimado pelos cães dos tropeiros.
Por todo o exposto v:ê-se como seria conveniente para
os .c olonos fazer vir da Europa cães de pastor de boa rnça,
e até mesmo alguns pasto.res experimentádos, capazes de
educar outros, e bastante intelligentes para comprehender
que, em um paiz de clima tropical, não se póde seguir
r-xactamente as mesmas praticas usadas na França e na
Allemanha. O governo brasileiro, a exemplo dos da Eur opa, deveria tambem voltar as suas vistas para a melhoria dos rebanhos e mandar vir das nossas regiões merinós
1ou mestiços para experimentar acclimatal.os nas immensas
past'agens do Brasil, que variam de qualidade, e ·das qua es
alg~mas, pela altitude, não estão expostas a calores muito
fortf s. O paiz não tem, sem duvida, população bastante
den\'ª para que se pense em ahi install.ar grandes manufacturas; mas, desde que os criadores j'~ tecem elles mesm o&
a Hi, porque não se tentar leval-os a :rperfeiçoar a indmtria:, e a libertar p1or esse meio algumas zonas de um one•
. ? H a1 '~ais:
r osc11 tn"b uto pago .ao extrangeiro.
uma vez que
no ~rasil não se é obrigado a nutrir os\ crnrneiros em mangedpura, e, portanto, a ~sua manutenção\ deve ser menos
dis11endiosa do que na Evropa,' \porque não fazer esforços
·p arf collocar o paiz em ..O.ondiçõ~~ de exportar a lã, como
exp,orta assucar, couros, e ·'a lgodão1?
De tudo o que já dissé, ati-az, \é facil julgar que nào·
ha fazendas na zona do Rio Grarttle da natureza dessas
que, relegadas nos desertos de .Ç,oy~~ e mesmo em algu·
ma~ .parles afastadas da pr?virt~ia das \M~1~as, não rende~
quas1 nada aos seus pr·opnetari:os. ~ A \vizmJ1ança do ·Rio
de Janeiro põe esta região e toda a comarca do Rio das
Mopes em posição mais favorav·el ;\ entretanto, segundo um.
ho~1em que, pela sua posição, devia ,saber a verdade, e que
ha~itava a po~oação de Juruoca, ds fazendeiros não retiram mais de 10
dos seus capitaes, sem deduzir os gas-
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too e impostos. Por muito bruixa que pa;·eça, essa aval~ação
não é invernsimil: com effeito sabemos já que o fazendeiro
não pode vender, annualmente, mais do decimo de seu rebanho de gado vaccum; logo ser-lhe-á indispensavél encontrar em outra fonte de renda o juro do cabedal que
rep resentam os pastos, as construcções da fazenda, os escravos e os animaes de carga. As colheitas não servem
sinão á nutriç ão da familia; por ·c onseguinte, é necessario que o juro de s_ue se trata seja representadq pelo producto da banha e do queijo. Mas, si é verdade, como
todos dizem, que o do queijo é absorvido pelo custo do sal
necessario ao gad'o, etc., deve ficar para o proprietario
bem pouca coisa das suas rendas ; pois é necessario substituir os animaes e escravos que perder, comprar ferraduras e pregos para os muares, e si bem que a conservação
dos edifícios seja pouco dispendiosa; pois que encontra em
suas tenas a madeira e pode fazer executaT ·as maiores
obras pelos seus negros, é necessario, todavia, pagar de
tempos em tempos alguns salarios de -carpinteiro e marceneiro, ·e co~prar telhas.
Pelo que me disseram em Juruoca (1822), as boas
faze n:das do districto são avaliadas, nos inventarios, por 40
a 50. 000 cruzados · ( 100 a 150. 000 francos). Si compararmos a maneira ·como vive em França um proprietario administrador de terras desse valor com o estalão de vida
de Uà'l1 fazendeiro da região que nos occupa, julgar-se-ão
as rendas deste ultimo muito inferiores; mas ·esse modo de
julgar seri.a falto de exac~'.dão (1819) , pois que o brasileiro não adquire coisa alguma que não seja infinitamente mais caro do que o que compr.a o francez, ou então
de qualidade muito inferior, o que dá no mesmo.
Bem menos educados que os fazendeiros (24) dos
arredores de Villa Rica e do Serro do Frio, os do districto
(24) O que escrevi sobre es.ses · fazende~ros diffe.re, devo
sonfessa1l-o, do retrato que d~lles deixou ,um viajan1·e que lhes per-
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de Rio Grande, e, em geral, da comarca de S. João d'EI
Rei, assemelham-se bastante aos nossos ·camponezes remediados ou aos lavradores da Beauce. Applicando-se mais
especialmente á agricultura que os fazendeiros proprieta.r ios de minas, traib aiham com , os seus ·negros, .passam a
· vida nas plantações e no meio dos animaes; seus haJbitos
devem, necessariamente, resentii:-se ·a lguma coisa da rusticidade das occupações. Pelo contrario, os' .homens que se
dedicam á extrncção do ·oi\lro em grande não fazem
mais do que vigiar ·os escravos, não tnahalham ahsolutamente, têm mais v1a gar par·a p·ensar e discorrer, sua
·edµcação foi mais cuidada, e, podem dedicar-se melhor á
dos seus filhos 1(181:7:).
·
1
Os agricultores da região do Rio Grande e, em geral,
da comrrca d.e s,. João, têm, não obstante, sobre os mine-

Sou~.,

1

~\

' coriroo a •regrno em 1842. ( S uz.,
"28:01) coi'5a a:lgurm, tam!P{JUco, se .p ar.ece com esta descüpção, na obra tlq\yerid!ido GaJrdner,
que tambem· foi, e bem . r~centemente, de Diruna~tina (Tijuco), ao
Rio qe Janeürn, pais•sando pela didade do Serro (\\il.la do P.rindpe)
e por Ouro
1 Preto (ViUa-Rica). &re· natuiia:Lista e', ó siaJbio Martius
tilv'eram, para ton:nar aJS' ,suas1 q~scrcipÇõe~ exactiaJs, uma dupla van·
· taigem: percor•eram -0 B.ra:s.il tlmante 'longos annos e conheciam
a Hng.u·a Ido paiz O turistai de ~ue acab~i de fallar, realizou uma
v.iagem gúgantes1ca com uma .rapi>~ez verdiadei1rnmente m~~avilhosa; ·
.. eS/tarva a 1 2 de Dezembro d'e 1842, ~ Omo P1re·tlo e dallJlJ 1P;i.rt1.u a
7; depois., deixXJu Diainantirn!J de IO''<l!e Jaiooi~o· d e 18.43., após ter-se
demora,d~ ahi algum te~p{>, e como ~,bem o J.\z, lll!ão .·sãlo n~s villas
que habitam os fazendet;ros ; entre11 Ouro P•eto e DJa1ma11t111a, passou pela~ vdlla:s de Sabará e do Prip.Cipe (Cidade do Serrn), vis~tou gnr<l!e ~lJUmero de_ ;povoaçõe~, re~ol!heu informes .interes\5a.n·
tes ·sohrei ttes exploraçoes· de mm.a s [J;Jerilieocentes a mglezes e,
;po; conseguinte, lll!ã!o t~, pa'i'eOO-ill11~, ~~emrpo ·s uffiiaifme iP<11ra
estudair os fazendeiros no corre r de.ssa ~ctir.são; v.iu a!lguns., é
1
pos.s~vel, dmante -OS> doze diias que levou' ido .Rio. de ] aneiro a
Ouro P.r,eto, ma;s. swhe-se que não · é ,po.r es·sles que se pode julgar
:dos colopos abhstados das comarcas de Ouro Preto ~ do Serro
Fáo, n~p mesmo, em ge,ral, os das. outras pair.tes da ·provinda de

.,..,,
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radores, uma grande vantagem : a de não estarem ro·d eados por um numero tão consideraveI de escraivos. Já O·
·:lisse (25) alhures que, ·termo médio, os brancos, nesta
· !;omarca, estavam para os homenS" de côr. de raça ·p ura· ou
, !nestiçadia como l para 3: na par·ochia de Juruoca, em par. !icular, nos .seus arredores, ·e, provave1mente, em toda a
região ·do Rio Grande, os mulatos são pouco numeroso,;., e,
·;para <tres hmn.ens livr·~, não sie eonita ~nã·o UJm escravo,
·.Nas zonas de criação, os escravos são, com effeito, multo
·'meti-os necessarfos do que nas 1ern que se extraie o ouro
·;ou se cultiva 'ª canna de •assu:car. Neoessita-se de poucos
. l1raços para tratar dos rebanhos, ~ quanto menos existem
escravos, tanto menos os homens livres coram de trabalhar.
Grande parte dos vagueiros e tocadnres de porcos, que vão
'da comarca de S. João ao Rio de Janeiro, são brancos.
·Um dos filhos do fazendeiro torna-se o conductor da tropa,,
'outro se encarrega . dos rebanhos, e um outro . das plan:ta,ções. Disto resulta ser ·e vidente que, n~ta parte da pr'Ovincia das Minas, mais do .q ue naquella em que s·e extrae
'o ouro, a .escra~idão irá diminuindo iá medida que crescer
'a população. .
·
As mulheres ·d a zon.a de Rio Grande, e, em geral, ' da
•·
comarca de S: João, ·mostram,se :um pouco mais do que "
as de outras par·tes da província das Minas; todavia, como
isto não ié usá geralmente admjttido, e as que apparecem ' '
diante dos hospedes só o fazem calcando um .p reconceito,
mostram muitas vezes certa audacia .q ue tem qualquer coisa .'
de desagradavd. Aqui, corno no resto da província, as
donas de casa e suas fi.lhas enfiavam cautelosamente d rosto
entre a parede do ·quarto em que ·eu me achava e a porta
entreaberta, ··a fim de me ver escrever ou examinar plantas,.
e, si ·eu me volt~iva de repente, percebia vultós que se··re(25)
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tiravam apressa.d·amente. Cem vezes me representaram essa
comedia (26).
Do que já -expuz a respeito dos moradores da zona
de Rio Grande e da comarca da qual faz parte, é evidente
que .suas moradas (fazenda,s) não podem ser tão bem tratadas como as dos proprietarios das regiões auriferas da
(26) O general Ria:ymundo José da Cúnha Mattos, rom o
qual me feEcito de esitar gera!lmente de k!X:con:lo, diilz (ltiiicrariu,
I, 47) que, a oerca de 8 leguas de S . João d',EJ . Rei, "foi recebido
por uma .senhora que lhe appareceu e .lhe most110U qua:si toda a
<:a:sa, desmentindo aiss.im ais as.se,rções ,(!e alguns extrangeiros, que
plefun<leiram 9ue as mul~1er~s de Mi~ não _se mostram aos seus
hbspedf s- Nao encon:tr.ei., d1z o mesmo escr1iptor, semelhante cos~ume · eS'Í'a:belecido em parte a·lgum:a, ou, pelo meoos, as pe5&oas
mais r espei,taveis abaindonaram~aio em meu favor". E' prfocipalmenite 1a comarca de S . J oã.o d'El Roei que perconreu e> sr. da
Cunha Mattos, e, como se acabou de ver, as mulheres 4lão se
retráer,n ahi tanto COI!lO em outras. partes da provinda de "Minas ;
afiiás, não seria extraordina,rio qúe a p~enlte ·official superior de
que esf~va revesnido o au!JOtr do lfinerar'Ío ti~esse feito exceptua1-o
da regra ccmmum. Já se viu, :pelos relatos iJ?or mim · pubJ.icados,
.que si a:lgum:a~ mull(~es se mOS<tram aos fqrasteiros, em_ geral
se esccrooem ·auidadOSfilnente dos ,seus 'Olha:res. .Accrescentaire1 a11l(ia
um fa1cto dos pormenor~s ql\e já dei sobre a ' materfa. Passara,
em dU:~s vezes di.fferenltes, cerca de ' s.essenta dias em casa de um
fazend.eiro extremamente distiihcto, que me testemunhava ami zade
.e pelo 1 qual tamb'em professav~ estima e apret;o . Pouco antes <le
noo separarmos pa;ra s.empre, eÚe me di{;se oom .e mbaraço: "Está
surpre!w, ·sem duvitia, meu iamigo, de q.ue minhais filhas não se
tenhad1 jama~s mosltlràdb ao sienhor ; detesto o costume que me
obriga a afastail-as, mais n,ão podêrfa. &ubtra;hi>r-me a elle sem prcjud.icaJJ··-lhes o casamento . .. ". Ali'Vliei de um girande peso esse
'home~ respei:tcavel respondendo-lhe que , ~u esta'Va longe de o desapprnvar, que não se devia jamai,s atacar brus-camente as ideias
estaibel'iocidas, que _era :neces.s<i:rio deixa!J;, o t_empo agfr-, e que J?OllCO
a ']J'o11wo. elle traria um<a; felnz mudiamça. "farece q1*e essa epoça
ai111.<la j1·ãÓ chegou; po.is o .sr. Gardm.er, ·cuja viagem é .recent íssima,
' rela.ta que f.oi ..r.ecebido com a maiis amavel hol_oitalidade
uma
fa_ze11;d~: onde eu <proprio fôra digname~te _acolhido, mas onde não
vira a senhora da casa. Tornada mais i<!f.osa, essa senhora não
procurf u esqu·i var-se aos olhos do viajant:e ing-lez, mas as suas
filhas ~e esconderam, como ella tambem o fizera na su'a moc idade.
1

em
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provincia. -Estas ultimas as~emelham-se um P9!1Co aos noss os castellos; as outras, ás nossas quintas. Descrever uma
das fazendas da comarca de S. João é descrevei-as todas,
pois são geralmente construidas pelo mesmo modelo. Um
muro) de pedra secca, mais ou menos da altura dtt um
hOl'tícin, rodea um pateo bastante v·asto, no fundo do quaL
estão alinhadas •as casas dos negros, as off.icin~s ·da ..
·exploração e a casa do proprietario. Esta ultima, construida de .argamassa e madeira, e coberta de telhas, só
Mm um pavimento. A sala (27) é a primeira peça que se
encontra ao entrar, e não tem po·r mobi.fiario mais do que
uma mesa, um par de ibancos, e, ás vezes, uma ou duas armações de cama. Raramente se deixa de dependurar ao
l·eclor da sala varios cabides destinado~ a sqspender sellas,
arreios, chapeus, etc. Entre ~ região das florestas e S. · "
João fiz alto na fazenda das Vertentes do Sardim, proprie- ,·
dade de Antonio Francisco de Azevedo, que, como já disse
1(28), mandára construir a ·e strada poF qnde passei para vir
de S. Gabri~l aos campos, e do qual me exaltavam a riqueza. Vendo sua ha1bitação ninguem poderia pensar que
fosse a de.um homem que, asseguraram-me, comprava to'dos ".; 1
•os annos; de 5 a 8. 000 rezes para envial-as á capitaL Sua
casa, que e!J.e propúo man!dára construir, era pequena,'
baixa e de ·um · só andar; as paredes de .b arro nunca foram caiadas, e toda a mobilia da sala consistia em
1
grande mesa, dois 1bancos, e alguns tamborntes forrados de
couro. Dois •ou tres pequenos quartos, que davam para a
sala e que ·entrevi, não rtinham melhor mobi.Iiario. Entretanto o meu tropeiro me fazia grandes elogios dessa. casa,
.o que, certamente, prova que o luxo não foz grandes progress os nessa parte da provinda. Não quero esquecer-me ·

uma

(27) E " 1t1ai sala que se f.ica habitualmente e se re<:ebem
.os forasteiros (Viagem pela provincia de Rio de . Janeiro, etc.,...
I, 210).
(28) Vide p. 54.

.
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de dizer que se entra no terreiro das fazendas por uma
dessas portas de madeira que se chamam porteiras e que ·
tambem se em pregam para fechar os pastos ; são feitas de
duas barras verticaes e de algumas taboas transversaes afas- .~
· tadas uma d.as outras; dá-se um pouco de obliquidade ,á es-,rr '
taca s1Jbre a qual giram, e, voltando· á posição inicial peló '
proprio peso, depois de abertas, fecham-se por si.
· , ,Termino aqui o quadro geral do districto do Rio·
Grande (29), n1Jme pelo qual designo, r·e pito•o, a região
que regam os cursos iniciaes deste rio, e que, por conse·
guinte, está situado ao sul da ca1b~ça da comarca do Rio
<las Mortes. Tratarei agora de algumas particularidades.
) 1

\

\

1

\

"'
(29)

Deve~se

ew1ar de

coofUind1~ e~:~ a. ;~· egiã0>

com a piro-

do Rio Grande do · Sul, oomo parece tel,o feito P.izarro,

~inda

quamdo disse que .esta provinc.ia fonnecia , queijos, a Campos dos
Gó1taicazes,
e como o fizeram tannbem viaja111tes• justamente cc1
aebres, art:trfüuindo á ane·sma provincia o gado q'ue va~ pa.ra o
Rio <le Jancino dia zona .de Rio Grande (SPix e MARTIUS, Reis-e,

I, 125).
1

. '

CAPITULP. V
VIAGEM Pf)LO DI.STRICT,0 DO RIO GRANDE
Vegetacjã;O que sie observa á entrada dos campos. · 1
- A Araitcaria Brasüien.sis. - I.nflu~ai do ar
vivo dos campos sobre a pelle. - Paissiagem do Rio .
Grwide. - A fazenda d:e Sitio; seus ha,bitantes. - Os · guair<la~sÓ'es· de uso giernJ. - Fazenda das Laranjeiras.
~Fazenda das Vertentes do Sardim. Serra dos
dois Irmãos. - Ainda o Rip Grande. - A povoação '
de Madre de De11s. - Fazenda d•11 Chaves. - Accidente soffrido por P!l'égent. - O Rancho do Rio das
lvfortes Pequeno; .recepção que ahi fazem ao aiut·or.
'

Logo depois de deixar para traz as cerradas flores- ..
tas que percorrêra, quasi que desde 'º Ri·o de Janeiro ( l"),
· encont:r:e~, durante 1alguns instantes, arbustos de 3 a 4
pés, entre os quaes ·e ra a Composta n. 0 109 uma das ·mais
abundantes. Em pouco não cresceram mais do que arbus(1) Iti111eranio a,pp-roximado do Alto da Ser.ta a S. João
d'El Rei:
leguas ·
Do All10 dia Ser;ra a Sitio (fazenda) . . . . . . . . . . . . 4
De S.itio á Faz·eintla da·s Laranjeka.s . . . . . . . . . . . . . 4
"
Da Fazenda da\S La;ria.nje.iras á das Ver•tentes do
Sardim
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 "
. Da Fazenda das Ver•t entes do Sair<lim á de Cha:ves 4 l/2
Da Fazen<lat de Chaves ao Rancho d'o Rio das Mor·tes P equeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Do Rlaincho d<o Rio das Mor.tes pequeno a São
Jaã!O d'EI Rei .. . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . .. .. . .. 1 1/2
19 1/2 leguas
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ticulos no meio das Gramineas, e a Melastomacea chamada Microlicia isophylla, DC., se f.azia ntoar pelos tufos arredondados que formam suas' haslfles delgadas e iapprnxinradias., cobertas de flôres .enoanta·doms. A'Vançando mais,
encontrei menor quantidade de arhusticulos, não vi sinão
gramíneas .e ;algumas outras hervas; emfim, nos lugiares
aridos vi apenas um gramado. raso ·e pouco condensado.
Dahi se deduz que a passagem das florestas para as pasta·
gens simplesmente herbaoeas não se faz sem alguma transição; mas ha tanta differnnça 1entre as arvores gigantescall
das florestas virgens e ·os arbustos\ de 3 a 4 pés que, logo no
!/principio, tal transição não .p oderia ser sensivel.
Np meio dos morros nús e desertos que s·e offereceram
á minha vista quando sahi da floresta, a capella de Bom
lardfrn, construida sobre um dell~, dava um pouco de
·
_v.ari·~ade á paiisagem.
1
Numa depr•essão do terreno atrav~sei uma moita quasi
unicamente constituida por exemplare~\ da Araucaria Bra·
siliensis (pinheiros"). Esta arvore magnifica, nobre representr.nte dos nossos .' Pin~eiros e T~y~s; , cresoe abundante·
· mente na zona do Rio Gr,ande, no hmtte <las mattas com ofl
campos, entre os 21°, 55,' de 'l~t. s. e o~ 21o 10', nunp
altitude approximada de 3\ 500 pés inglezes (l,066m, 4.SO) ;
.enc~>ntra-se em algumas da~ mai~~ altas monta~has do Rio
de J~neiro; constitue, quasi\ que e~clusivamente, ás moitas
dos Campos Ger.aes, região ·que se estende mais ou men os
dos 24° aos 25°, 30', ·e ·que o curso do Paraná assim como
a ausencia de mo;vimentos de tel:ireno .sensíveis, desde São
Pa~lo até Curityba, dev·em faz~t\ suppôr: como muito menos
ele,rado que o districto do Rio Grarl<;le ;· emfim, na província de Rio Grande do SlJl, d.la .dé~ce pof\1 cerca de 29° 30',
até os extremos 9.a planície, que 1i.penas\ tem fraquissirna
el·eyação sobre o nivel do mar. A Araucaria Brasiliensis
encontra, pois, independentemente de ' qualquer cultivo,
..con;dfções de existencia mais ou menos . analogas entre os
1
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21°,10' 'e 29°,30', mas em altitudes muito ·differentes (2).
Poderia const~tuir uma especie de thermometro indicando.
uma. temperatura média quasi igual nos diversos lugares
que acabo de indicar, ou, si se prefere, offereceria uma
escala em que a altitude fosse compensada pela maior dis·
tancia do Equàdor ( 3.). Esta aTVore, - uma das mais . pit·
torescas que conheço, muda de porte nas differentes ida·
des. Na juventude, seus rnanos, como .qúe quebrados, " lhe
dão um aspecto bizarro, e 'não possue então- formas definidas; mais tarde arredonda-se á maneira das nossas macieiras; adulta, alça-se ·perfeítamente reotilinea, a gra,ndc
altura, e se te1wina por um conjunto de l1amos, especie
de plataforma immensa e perf.eitam~nte igual, de um verde
escuro. Nessa ultima época, seu ·t ronco não tem, a não
ser no apice, verticilos de ramos que, curvados á maneira
de candelabro e tanto mais curtos quanto matis vizinhos.
são da extremidade superior da arrvore, elevam todos ao
mesmo plaill.'o um tufo 1arredondado de pequenos nimós
com folhas. A madeira da Araucaria Brasiliensis, hran~a,
sulcada -de v.eios muito raros, de um roseo· vinhoso,, é'
mais pes·ada, mais compacta que a ·dos nossos pinheiros :
Suas folhas são ·muito mais largas que as dest' outros.
As escamas e sementes que constituem seus cones, do tamanho de uma· cabeça de criança, separam·s•e na maturidade e se espelham pela terra. Estas ultimas, quasi do·
comprimento da metade de um dedo, ·Iemibram a castanha
pelo sa•b or; mas são mais delicadas· e não têm massa fárinacea. CO!IIl-o nossos Pinheiros e Tuyas, a Araucaria Bra(2) Vide, para as ,pos.ições e atltitu<les aqui indicaoos, Cazal,
e, sobretudo, E·schwege.
.
, ( 3) M10s[,rci na Escallo1iia f loribunda, uma escala do mesmo genero, porém, mui;t o mai15• exteJ11Sa, visto1 que., começjlOOO no
Rio da Pirata, vai-se eilevandlo •SJellliPre á medida que se aii>a>roxima d'e Equador. (Vide AuG. DE S. HIL., Flora Brasilae meridionalis, HI, 92, OiU os Archivos de botanica, publicados pelos
cuidadbs do sr. B. Delessent, vol. II, 1833-).
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siliensis dá-se hem em terrenos sai:brosos, e a ahundancia
<lessa arvore é, para os ·colonos dos Campos Geraes, o indi·ce dos lugàres· menos proprios para cultivo.
Si a entrada nos campos ·excitou-me ·a admiração, não
'é menos v-e rdade •que eu e os que me acompanhavam tivemos um triste ensaio desse genero de terreno logo ·no ·primeiro ·d ia em que- ·os percorremos. A falta de sombra, ·o
.·vento secco e escaldante ·q ue soprava nos comoros, fize~
· w-am-me muito mal aos nervos e causaram maior mal ainda
ao pobre Pregént, que se obstip.ava em · não utilizar o
. JChapeu -de sol. Elle e Fiimiano\ ficaram com os labios
!Jg.ret~dos, como já me aconteceu em 1816, a mim e meus
companheiros, quando entramos nos campos, pelo fado de
B~rb:aoena, e como tambein sucoedera ao proprio Prégent,
qmmd·o, quinze :rnezes mais tarde, tornou a pass-ar pelo
mesmo local (4). O sr. Luccock qu~ixa-se taml:iem de ter
p:ass•ttdo por :este âncommodo, ·quand·o '~ahiu das maUas, por
outri> caminho, para ir a S. foifo (5) : ~ E' uma espe1:ie de
tributo que a diW:rença de .at.mospher~ faz, sem duvida,
. '
1
'\
pagar aos .q ue entr,ai:n nos campos, mas,,do que a minha
propria ·e xperiencia faz \ crer ql:le se poss'à.\ isentar-se quan1· h
\1
·- menos
d o se atra·vessa a Serra ,\.iy.O ESN~n
aço, em
regiao
" ~lev,àa ·e onde o ar dev-e\ ser menos penetrante.
_
Nesse dia transpuz . o Rio Gr~~de, que serve de limite
, ;(1819) ao termo de Barbadhia (6)\ por onde V1iajára desde que entrei na província das Minas, e foi então que me
achei no termo de que -a villa ·de S. Joã o é a capital.

~Vide mi~ha

\\•

I, .23i4.

'

•

1

Viagem nas

\roviiic~s

de Rio de Janeiro,
.
\\
• ' pela influenda
(.5) "O vento, não sendo mais r~frescaao
do mar ou das Horesta:s ... , .deseccou .tooas as µarticulas humidas
da n,ossa pellei e deseccou completamente os nossos la:bi.os·.... "
(N ates on Brasil, 147).
(6) Vide minha Viagem no Districto dos Diamantes, etc.,
-, - .- .

- ·etc ., I, 1.13.
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Após ter caminhado 4 leguas desde o Alto da Serr.a,
detive-me numa F.azenda de assás mesquinha apparencia; a
de Sitio, edificada num baixo., · a'o lado de um corrego.
Está rodeada de morros pouco elevados e arredondados; .
o fundo do vall.e mostra uma liseim de bosques, e se '
descobrem alguns capões (7) nas grotas no f.lanco dos
montes.
,
O dono da casa, que, como todos os ..fazendeiros dessa
região, tinha os habitos dos nossos camponezes abastad9s, r.
:recebeu-me muito ·amavelmente, e me fez descarregar as bagagens numa sala bastanty suj'a, coberta por uma esteir'a
e que, por toda a mobilia, só tinha dois bancos e uma.
mesa. A' tarde, ·emquaI\tO eu ·escrevia e Prégent preparava
passaros, todos os habitantes da casa se agruparam eni. tor-,
no de nós; occupados .em nos 0 1bservar; um grupo feminiuo fücára na porta, re todas ·e stiraram ·o pescoç·o para nos
observar melhor. Disse que me ia deitar, puz o meu .barrete nocturno, tirei a roupa, ,e nem po·r isso se retiraram . .
Como todos os. habitantes da zona de Rio Grande,
o meu hospedeiro criava carneiros e bois. Vesüa, quando
em casa, . umas . calças de algodão, por cima das quaes '
fluctuava a camisa, segundo o costume dos chefes d~ tropa
e o commum do povo; além diss o, só trazia um j.alecG
de <tecido grosseiro e, s·ohre 'ª caheça, um chapeu ·de mineiro. As mulheres da casa só vestiam uma sáia e _uma
camü~a, e na cabeça tinham um lenço amarrado.
Deixando Sitio, passei, durante o trajecto de 3 leguas · ,·
pOTtuguezas, .d iante de duas ·ou tres choupanas pouco ·im- ·
portantes, deixando á esquerda a povoação de Turvo, que,
está situada em um lugar baixo. Via ao longe à Serra·-.
da furu.aca, que se eleva muito acima ·dos morros e fica
a 8 leguas do .lugar em que me ia deter.
(7) Como já o di•sse na minha primei1:a relação! os capõef
são moí.t as de arvores · dispersas pelos campos..
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Desde' Sitio até pequena distancia de S. João, não
encontrei ninguem absolutamente nos caminhos. Descortinei um panorama de immensa extensão, mas nada qu·~
me attraiisse a vista ; por toda a parte a penas vastas e
. ' monotonas solidõ·es .
Na •e stação que atravessávamos. (F•ever.eiro), os campos apresentam ord_inariamente vegetação mais verdejante;
mas a secca tinha sido tão forte nesse anno que o matto
estava tão .deseccado oomo o fica hahitualmente d urante os
mezes de Junho e Julho.
Quant~ ás mo}tas de .bosque, a-presentavam ainda b ello
' verdor, ·e no seu meio faziam-se notar duas grandes arvo!f~~ em floração de heUi.ssimo eff.eito. Uma ·e ra uma
Viochysia carregada ·de longas espigas de amarello· vivo;
a outra, que já tinha visto em todas as mattas virgens
desde o Parahyha; era a Chorisia,1speciosa, Aug. de S. H.,
Juss., Camb., cujas folhas se cd!lllpÕem de 5 folíolos, e
c!uf~s g·alhos em corymbo se cobré{n de uma !lllultidão de
f.Jores roseas, amarellas na base, dd-\ tamanho de lyrios.
' \
.
\
E' facil de ,s e conceber como o, sol era escaldante
·- descoberta \i.'iue eu ,enrtao
- pen:,
\\ o rna;
. to davia,
. apena . regiao
d
. 1
. 'd
\\
d \\ p '
b .
zja~ · as m1!11~s reiter~" ~s dreç,o~den açoes, , reg· edn~td o st1nav.a-s·e em nao se ser~H e guar a-so 1, e, a me i . a que
eiste subia, via o seu ro~to tor~ar-se vermelho, seus olhos
~p inflammar·em, seus \raços s~ alterarem, o abatimento
d1esenhar-se em toda a §ua pessôa. Ao· mesmo tempo
· · havia motivos para se ficar admirado da sua resistencia,.
· ~ois que, se eu proprio me conservasse alguns instantes
s em gu1uda-sol, ficaria com a cabeça em fogo e os nervos
abalados. Os fazendeiros, desde\~ué pos"uam alguns. recursos, montam sempre a cava.Uo com, guarda-so.l , e s1 os
tropeiros
fazem a pé tão grandes c~minhadas, é que a.
1
•
f oram ·ha b'ituad os d es d~ ~ mips
. tenr,
~a.m
. f an.cia.
.
ilsso
.
·
A Fazendd das Laran1eiras, on\le me detive no . dia
~:m que deixei Sitio, está construida em um valle e é ro1
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deada de arvores. Contam-se ahi muitas casas -de negros;
mas a residencia do senhor é miseravel (1819) . Puzerarn:
minhas ·b agag·ens em uma sala bastante espaçosa que apenas tinha como mobiliario uma mesa e dois bancos, e
cujas paredes de barro jamais foram caiadas. O dono da .
casa não estava; os negros troux·e ram-me de comer; n(}
mais, não vi apparecer ninguem; percebi apenas um vulto,
f.,minino que; · s'e gundo o cosrtume, se a;diantou caurelosamente -por traz de uma porta entreaberta, e que desappareceu logo que os meus olhos encontraram os ·seus.
De Laranjeiras fui passar a noite na Fazenáa das
Vertentes do Sardim, que pertencia ao mercador de gado
Antonio Francisco de Azevedo, e da 'q ual já dei a descripção.
'Como essa fawnáa é pouco afastada de Laran]eiras,
tive bastante tempo para ir herborizar na Serra dos dois
Irmãos . Dá-se este a duas montanhas que eu vira de longe durante toda a jornada da vespera; estão situadas uma
ao lado da •outra, sua altum é appro·x imadamente a me$ma,
e ambas têm a forma de uma pyramide curta, de base
muito larga. Para se ir até lá, da Fa~enda das Vertente,;;
do Sardim, é necessario fazer uma volta, e pode-se contar
cerca de legua e meia de caminho. Acompanhado de José
Mariano, fui no meu burro até ao pé da Serra; subi em .
seguida só, e a pé, uma das montanhas. Em grande parte
da sua altura se elevava um muro de pedra secca muito
hem ·feito. Além desse muro, que, nessa região, pode ~.er
considerado como uma coisa" extraordinaria, caminhei,
abandonando o caminho, pelo meio das pedras e rochas
que cobrem a montanha. Como em todos os lugares elevados e pedregosos, encontrei ahi grande numero de Vellozia (vulgarmente canella de ema) . Estav.amos então na
época das chuvas; a agua, entretanto, escasseava ha tanto
tempo, que as Vellozia, embora pouco exigentes, tinham as.
folhas quasi compleMmente ·est·orricadas, e .e sta fatigante

-
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excursão não me augmentou a collecção. Chegado ao topo
da montanha, descortinei uma immensa extensão de terra,
a Serra da Juruoca e muitas outras ; além disso nenhuma
habitação apreciarvel, nenhuma povoação attrahia os meus
olhares. A excursão que fizera a um dos dois montes não
me compensou ibastante do trabalho para que sentisse a
tentação de galgar 'º segundo : desci com muirt:a difficuldade pelo meio das pedras, e, cavalgando o meu animal,
voltei á Fazenda das Vertentes.
Dessa fazenda diügi-me ·á de Chaves. Para lá chegar percorri uma região qu'e apresenta ainda morros arre1 do~d:ados cobertos de gramineas e valles pouco pr·ofundos, delimitados .p or orlas de florestas, cuja vegetação,
extremamente fresca, contrastàva com a c.oloração amarelbda dos pastos deseccados. .
·
'
1
A cerca de duas leguas ·d a\ Fazenda das Vertentes do
Sardim, encontra-se o Rio Grn. de que, n_esse ·local, tem
pouca l:argm\a, e cujas aguas., d~~do ás l~vagens de ouro,
têm uma coloraçã.o vermelha sü.jia · e clara. Transpõe-se
o rio por umh p_op.te de madeira\ \mal conservada, como
todas as ~a prn~in'f:i:a (18f9), e ~de >a falta de parape_ito
torna mmto p:eng6>sa
para os ammaes carregados. Tive
1
•
•
•
\
'1 1
.
f'
tanto maior
mqmet ~ çao 'P"' os meus , porquanto me :1ze1
r·am esperar muito tempo~ antes de abrirem uma porta
.existente na sahida dà·.' ponte .\ A passagem desta está arren'.
.dada~ como o são em geral as das pontes da 1
provincia
de Miruas Geraes. Aqui s·e pag·am 80 ré.is (50 centimos) por
' pessoa, e cada animal; m,as o m~u passaporte prirvilegiado
' isentou-me dessa pequena des'Pes'a.
•
A pouca distancia do · Rio Grande, chega-se ao loga·
rejo de Madre de Deus, construida' sobre uma elevação, e
que se compõe, no maximo d~ ·uma\ duzia de casas reuni·',
das em torno de uma capdla. Todas; s·em excepÇão, esta·:
vam fechadas, e o meu tropeiro, Jos·é Mariano, que co·'. .
nhecia perfeitamente a zona, disse-me ' que a maior parte ·
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não tinha habitantes a não se~ quando algum padre vinha
de S. João celebrar missa na pequena igrnja (8) .
Para além Je Madre de Deus, a regifo, sem dei:imr de
ser bastante elevada, torna-se mais plana, e, á distanci~,
o campo coberto .e ntão de Uin:a griama amarellada e estorricada pelo ardor do sol assemelhava-ee ás nossas plani,
cies da Beauce, quando depois da colheita.
Pouco antes de chegar á fazenda de Chaves, a vegeta:
çã·o mostra-se alg-o ·diff.erente. Não são mais apen as gramíneas, e pequena quantidade de hervas e arbusticulos disseminados .e ntre _eU.as, que cobrem o . solo: arvores pouco _
elevadas, Mrtuosae, ·e nfezadas e de casca suherosa, crescem,
espalhadas aqui e alli, no .m eio .da gr ama, e lembram os tabaleiros cobertos do Sertão (9) oriental do S. Francisco, ou,
_t
si se prefere, nossos prados da FrnIJJça plantados de macieiras. As arvores ·q ue acabo de citar s ão principalmente
a L~guminosa (n. 0 129), e uma Guttifera de grandes folhas glaucas que vira frequentemente no Sertão. Aqui não
é a differ ença na altitude do solo, nem na sua disposição
que produz a da flora; mas sim o terr eno, que tinha per- .
corrido, no resto do dia, arenoso ou cheio de pedregulho;
tornou -se muito -melhor e pôde produzir algumas plantai! ,
mais vigorosas .
A fa zenda de Chaves, onde parei, é situada, segundo
o costume, em um vaUão á margem de um corrego. Fiquei· admirado, ao chegar, da assombrosa quantidade de
passaras que oobriiam as arv·ores de que estava rodead.i
a habitação. Eram papagaios, rapaces, e muitas outras especie.s . Como os arredores são extremamente seccos,
(8) A igre ja de Madre de Deus . é, segundo Piza rm, uma
das succursaes (cap ella sitcciwsal) da pa,rochia de S. João d' El
Rei (M e_m. hist., VIII, segunda parte, 127) .
(9) Vide minha Viagem pelas provincias de Rio de Janeiro
e Minas Geraes, vol. II .
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esses am~maes se reunem em um lugar onde encontram
agua e sombra.
Quando cheguei á fazenda de Chaves, o proprietario
estava ausente; a dona da casa, após se fazer esperar
muito tempo, appareceu finalmente, e me deu permissão
de me deter ·em sua casa. Em algum:; 'instantes a mesa
foi posta, e me trouxeram um prato de feijão cozido com
hervas, um. de arroz e cangica: achava-iine na terra hos·
pitaleira de Minas Geraes .
Entre Chaves e o Ran~ho do Rio das Mortes Pequeno,
ém um espaço de 4 leguas, vi, ·em depressões do terreno,
tres ou quatro fazendas de mesquinha appareiicia. Para
chegar ao Rancho atravessei morros pouco elevados: algu·
mas cristas, todavia, são aterrorizadoras por sua pouca
largura ' e a profundida,de dos valles que se descobrem
por baixo dellas. Nesses mont~ a terra é secca, arida e
.. pedreg·osa, .e 'ª herva baixa e e'nf.ezada; .. Rec·onheci nesse
lugar algumãs plantas que já vi à1 na minha primeira viagem a Minas; ~m terrenos analogos taes como as Polygala
(ns. 153 e 163), ~~ Rubi.~cea (n. 0 ' 1~2);
· Nesse dia Prégent politára-se m\ lhor; mas, ao chegar
ao Rancho do Rio\ \das Mortes Pequeno, onde me detive,
o ' seu jumento ficou ,:espant;Íllo .pelo encontro de um desses
frades ermitões que v~o meridigar e .escandalizar · os fieis;
o pobre Prégent foi lançado ·á terra e fiçou ainda mais
doente do que nos dias precedentes:
José Mariano chegara ao pou~o antes de mim; e, quan·
do desci do meu burro, me véu ,ifizer que o proprietario
da casa se recusava a me ceder ' um q~arto, e queria dei·
xa;r·me no rancho destinado ,a tod~ . os viajantes. Corno
e8€e rancho se ab11ia por todos os ladà'~ e era de uma immun·
dicie extrema, e, além, disso, como eu tencionava demorar·
me alguns dias nesse local pa~a mandar fazer malas em
~· João d'El Rei, fui procurar o p,roprietario do ra,ncho,
.. . .... .. tifo:~~
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e I'oguei-o para que fosse men0s severo; follei-lhe da: minha
portaria, mas tudo inutilmente. O que tenho a temer do
senhor? disse-me o ·b onanchão. Nada absolutamente, era
a unica resposta que poderia dar a esta pergunta. Ella me
chamou a um conceito mais exacto da minha situaçãp;
algumas gentilezas conseguiram mais do que a ameaça da
portaria, e acabou por me ceder um pequeno quarto onde
ficamos apinh~dos de um modo horrível.

CAPITULO VI

ESTADIA EM S. JOÃO D'EL REI
A r.egião si tu ada entre o Rancho do Rio das Morties Peque1110 e S. João d'El Rei. - O viga:río <le
S. João. - Remedio contra a hyd<ropisia:. - Os
doi•s rios <len0111~nooos das ·Mo·r tes . - A cobra urutú ,
os homens que pretendem preservar da ])Ícada: dos
repteis peirigoso~. ; a her7!ª de urubú. - Prooissão das
cinza:!>. - A igreja brn1síleirn. - Molestia de Yves
Prégenrt. - üs curos·a:s. Uma hospetl<11ria. Um roubo. - Reflexõés· so-Blre a escrav.i dão; de que
modo são os negrns .frata:dos no. Brnsnl . _,.:. M orte
de Yves P·rége:nrt. - Molesrtira1·de José Mariano. Herborisa·ção na Sterra de S. JOão. - Doença de Fi.rmiano. - J osé -M<11riano feiro et11]?.a.lhador. ~- Tentativag inu~~s vara encontra.r um t.ocador. - Partida
do Rio &is Mo-ro~es Pequeno.
"
.-

•/

Np dia seguinte âque,Pe em que cheg~ra ao Rancho
do Ri <) das Mortes Pequeno, dirigi-me a S. João , que
ootá afastado de lá legua e meia. A' margem direita fl o
camin~'lo vêem-se campos que não differem dos que já percorrer~t nos dias anteriores; mas, á certa distancia do rancho, a; ~ista é limitada, á esquerda, ~ por ·montanhas chamadas Serra de S. João, onde roched·os nús e pardacentos
se mo~tram por toda a parte. Segu,indo·· o· valle que essas
monta~1has limitam, cheguei á vil~a 'de S. João d'El Rei,
da qu11l já dei alhures uma descripçã·q -minuci{lsa (1) .
et<:.,

(l)

Vik:le minha ViP,gem pelo Districto dos Dia,yiian.tes,
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Fui entregar as ·cartas de recommendação de que estava munido; ·e comecei pdo p.a rocho, que conversava bas·
tante e me pareceu conhecer bem o Brasil . Já servira na .
igrej1a de u!I'na aldeia de indios, ·e ·t udo o que me disse
dessa raça mostra que ella não se preoccupa com a ideia
do futuro, como eu proprio já o notára. O vigario de
S. João estivera em Goyaz, e fez tudo o que pôde para
rne desviar do proj ecto de viajar por essa província. Não
encontraria, disse-me, sinão campos de uma fatigante monotonia, ·onde se fica queimado pelo ardor ·d o sol, os viveres faltam frequentemente, e corre-se -o risco de cahir
perigosamente d'oente: taes palavras me abalaram. Pareciame impossível que Prégent supportasse as fadigas de tal
víag·em e tomei a resolução de não ir a~é Villa Boa, si
realmente co·Ihesse tão ·p oucas plalll!tas como o vig·a rio su,ppunha.
Este clerigo me garantiu que a Aristolochia chamada
Jarrinha r(Aristolochia Macroura, Gomes ex Mart.) era um
poderoso especifico contra a hydrnpisia. Disse-me. elle· que
t'ssa molestia era uma das mais communs no interior do
Brasil; mas suppunha que o abus-o da aguardente de q.anna não era sempre a causa, e garantiu-'me ·que já vira
moner de hydropisiá muitas pessoas·.de grande sobriedade ..
Essas terão -d evido, sem duvida, a molest~a, a uma deficiencia organica causada pelo calor do clima e má nutrição.
De volta ao rancho fui no dia seguinte herborisar nas ,.
margens do Rio ·das M-o.rtes Pequeno; mas, d ev!ido á extraordin aria falta de chuvas, estavam quasi tão seccas como os·
campos mais aridos. Ahi encontrei, todavia, uma p lanta .
muito interessante para a geographia botanica, um sa1gue1ro bastante desenvo lvido que a gente da zona me disse
ser nativo, e que, effectivamente, crescia em um local onde
não se via nenhum vestígio de cul.tivo. Essa especie é provavelmente ;a Salix llumboldtiana. Dois rios usia m o triste
nome de Rio das Mortes. O que o communica ao Ranch()

96

AUGUSTE DE SA!NTm}IILAIRE

.distingue-se pelo epitheto ae Pequeno, porque é menos importante que -o outro; lança-se no ·Rio das Mortes Grande,
junto á fazenda de Barra (confluente) situado a quatrv
leguas do rancho, ·e a meia da .povoaçã~ . de ConceU;ão.
Quanto .ao Rio das Mortes Grande, tem a sua oonfluencia
com o Rio Griande, perto ,d e Ibituruna. Dev,o dizer que,
na linguagem hahitual, os habitantes supprimem os epiihet,os distinctivos dos dois rios.
Firmiano me acompanhava na excursão que fiz ás margens do Rio das Mortes Pequeno. De repente vejo-o de
longe recuar com terror, e nie grita: Olha urna cobra muito perigosa! Approximo-me e ouço, . no meio das folhas sec.cas, ·u m ruido quasi .analog-o ao da oascavel saccudindo a
cauda . Em breve vi a cabeça do reptil alçar-se sobre ·a
her·v a; cortamos um gr~nde salgueiro, mas não conseguimos
.matar l o animal sinão depois de lhe darmos grande numero de pancadas. Levei-o para casa, ~'·' si bem que estivesse
:morto sua vista fez recuar de medo todos os que a viram.
1
Perter/cia á especie ,q ue se chama no ,paiz Urutú, e é consider.a,da muito venenosa (2).
'\
,.
. na provmc1a'í
. ·'' de M'mas e na de
I r1sseram-me
que h.avia
'5. Paflo pessoas q~'e pretendem possuir $egredos para prc~rvar; da mordedur~ 1 das cobras mais pei;igos·as, o que se
.charn1l curar. O parncho '~de S . .João me contou que um
-Oos escravos de seu pae segurava impunemente as serpentes v~menosas. Um dia elle garroteou este homem p.ara
força~-o a confessar qual o meio que empregava. O escravo mostrou-lhe urna planta que êlle chamava herva de
,u,ruh1; esfregou-se com ella, seguroJ em seguida urna co·
bra venenosa, e não lhe resultou accidente algum. O cura,
·quando esse facto sm;cedeu, era muito jo·vem e estava na
provÍncia de S. Paulo; viajou d~pois muito, e quando eu o
1

\

~

~

'

- - - ,- (2) E&óa cohra fazia parte da immensa co.llecção que à
minha chegada. á França dei ao Museu de Paris.
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encontrei, não se lembrava mais qual fosse a herva de
urubú.
Tencionava, a principio, alojar-me em S. João na cada
<leste ecclesiastico; mas mudei de ideia, porque não havia
pastagens nas proximidades da cida·d e, ·e eu seria obrigado
a dividir os meus acolytos e as bagagens, o que seria muito
incommodo para mim. Fiquei, pois, no Rancho do Rio das
Mortes Pequeno, ·d onde podia facilmente fazer excursões
are á villa.
Fiquei com curiosidade de ver a procissão que a ÍTmandade de São Frnncisco faz, de tempos em t·empos, na
quarta-feira de Cinzas (procissão das cinzas), tanto em
S. João oomo em outras villa .d a comarca. Sabia-se que
eHa se 11tlalizaria naquelle ·anno, .e, desde a vespera da cerimania, havia passado ·p elo ranclw onde estava hos·ped,a do
grande numero ·d e homens ·e mulheres a cavallo, que se diúgiam a S. foão ·p arn assistirem á festa. No P'r oprio dia
em que dla .s e devia realizar encontrei ainda uma multidão
de pessoas que iam para a viUa. Apezar do calor ser excessivo, quasi tod~s iestavarn cobertos por capas de golas
fechadas, como se usaria na França pelo Natal Este habi,to, qu.~ provinha miginalmente de Portug,al, esteve mu.it-0
tempo em vig·or na provincia das Minas e talvez em muiitas
outras partes do Brasil; na épooa da minha v~agem, os
mineir·OS de ·c erta categoria não us•avam a oapa sinão em
oa.sa, quando não ·estavam ainda vestidos; mas um operario
nã·o sahia sem dla, .e a posse dessa vestimenta er1a objocto
dos anhelos de todos os mulatos livres.
Chegando a S. João encontrei as ruas apinhadas de
gente. Tinha havido uma missa cantada, e era 1 hora quando o vigario sahia da igreja. DiG&e-me que não tomaria
parte na procissão porque aqui, assim como em outras parochias da província, a irmandade de S. Franc '. sco preten- ,
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dia subtrahir-se á au toridade pastoral ( 3) ; accrescentou
que ·estava em guerra com ella ha dez annos, que fizera
reclamações ás autoridades do Rio de Janeiro, mas que
seUs adversarios eram sustentados po'f influencias p odero, sãs, e nem siquer se dignaram responder-lhe. O cura disseme ainda que a procissão passaria ás quatro horas diante
tla sua oasa, que pnderiamos vel-·a da sua sacada, e ao
mesmo tempo avisou-me que eu seria testemunha de scenas
bem ridículas, das quaes era dle .·o primeiro a lamentarse, mas contra as quaes em vão protestára. ·
·
Pelas cinco horas a procissão começou a desfilar pela
rua •em que morava ·o vigario. Era aberta por ·tr·es mulatos
vestidos de dominós escuros, mais ou menos semelhantes
aos , ·~ue ·se dão, nos n9ssos theatros, aos genios infernaes.
Um dos tres leV'aV'a uma grande crµz de madeira; os dois
outros, ·q fe lhe servia~ "de .acolytos, sustentavam cada u~
uma gra1de haste termmad~ por uma lanterna .. Logo atras
delles ca;m inhava outra personagem coberta de uma vestimenta ·~le pa:nno amardlado muito justO• •e s obrn a qual
se pintairam em prieto os •ossos que compapm o esqueleto .
.Esta figtjra representa;va a morte, e fazend? arlequinadas.,
ia batendo nos circuni~tantes com um~ foiêe de papelão·.
A grandi~ distancia ·estava um outro grupo, ·precedido de
1
•
1.
,
.
um d omlno
es·c uro que 'Ieva'ía cmzas
so•b re um tah ol elr'o,.
·~ ia e vinha como para assignalar qom ellas os assistentes. Os individuas, que caminhavam em s·e guida esse dominó, er1am uma mulher branca, sem mascara, e muite> enga1anad~, e ao seu lado outro dominó ·, escuro levando um
gafüo ·df arvore, carregado de maçãs , ao qual se. tinha

a

1

'

(3) E' a e:idstencia desta ·iinmai~~cLe e da de· Nossa Se·riho-!"a d-0; Monte Cairmell~ (Ordem Terê:e iraie N. S. do Carmo,
Ordem Jerceira de S. Francisco, que fize~a'm dizel.4 a WaJ.sh
" (Natices, II, 134) que havia dois conventos
S. João d'El Rei.
E' ~abido que não era permititido ás ordens relig.iosas es.tabele·
cerem-se1 na prov<inoia de !Minas Gera:es.
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amarrado uma figura de serpente. O homem representa' va Adãoi e a mulher, que fazia o papel de Eva, fingia
colher de vez em quando um fructo. Atrás delles marcha-· ·
vam dois meninos cobertos de folhas, dos quaes um, que
fazia o papel de Abel, fiava com um fuso de a:lgodão, e
outro, que representava Caim, parecia querer cavar a terr<J
com uma enxada que tinha n·a mão. Os dois grupos que ·
aca·bo de descrever eram seguidos de treze andores levados
pelos irmãos de S. Fr_ancisco, e sobre os quaes estavam figuras de madeira, de tamanho n:atural, pintadas e trajadas
<le pannos. Os treze andores iam -e nfileirados a grande distancia uns dos outros. Em um delles esta·va Jesus rezando
no Horto das Oliveiras; em um outro, santa Magdalena e
a hemaventurada Margarida de Cor tona, ambas de caibellos
fluct uantes e trajadas de escuro; no terceiro, S. Luiz, rei
de França; no qua•r t.o, o ibemaventurado Yv-o, bispo de
Chartres. A · Virgem, na sua Gloria, rodeada de nuvens · e
cherubins, -e ra transportada em um dos andores; óutras fi- .
guras representavam S. Francisco, recebendo do Papa a ~' ·
approvação dos estatutos ·d a sua ordem; noutro andor havia um grupo representando o milagre dos stigmas; e, por
fim, via-se ainda S. Francisco abraçado por Jesus-·Chris·to.
Essa série de figuras ·e ra ·de uma biizarria ertvema; havia,
entretant~, peor gosto no conjunto do · que nas min~cias.
As rnupas convinham ás personagens que as vestiam; á.s
tintas •e ram frescas, -e não pude deixar de achar as imagens
muito ·bem .. escuipidas, pensando, sobretudo, que ellas o
fo ram, no proprio luga·r , por homens desprovidos· de bons
modelos. O que 1a :p rocissão exhi:bia de mais ridâ.ou1a
eram as crianças de rnça branca, que seguiam cada •a ndor
e (feprese'nllaV'am 1a nj.os. A seda, os bor·dados, as telas
e fitas tinham sido .tão prodigalizados nas suas vestimentas, que apenas podiam caminhar, perdidos no meio do
ridiculo. Uma especie de tiára, feita de gaze e fitas, fazia desapparecer, quasi, as suas cabecinhas; vestiam ·um
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gião desde o dia de Reis; era tal, que a maioria das flores,
queimadas logo ao se ,a brirem, não produziam sementes.
Avaliava-se a colheita de milho na decima parte do que
rendia COOllíIIlumeDte; €SSe grã-o estava, portanto, por um
preço elevadíssimo.
Emquanto eu ia e vinha entre o rancho e S. João,
onde tinha compras a fazer, e varios trabalhos a encom·
mendar, a saude do pobre Prégent alterava-se cada vez
mais. Resolvi administrar-lhe um vomitivo, que o alliviou
momentaneamente; mas, em breve, começou a me dar fortes inquietações. Nessa região, como alhures, a gente do
povo é insupportavel para os doentes. Duas mulatas que
o meu hospedeiro tinha em casa, queri,am instantemente persuadir Prégent a comer e a beber caldos, e augmentavam
seus soffrimentos com importunações.
Um dia que cheguei de S. Jo·ão achei-o peor. :\\íeu
hospedeiro, abalado com a minha ir~quietude, foi buscar
um proprietario da vizinhança que se mettia a tratar de
doentes, e em quem todos no , lugar depositavam grande
confiança. ·A necessidade torna quasi medicas uma porção
de mineiros Ji.:ascidos com alguma ,intelligencia e que desejam ser uteis. Observam muito os doentes, e ás vezes
cuidadosamente; tratam de obter livros de medicina, 'lemnos, relêm-111os e procuram fazer uma applicação feliz do'i
conhecimentos ahi hauridos. Si, para formar um bom medico, são ·necessarios, supponho, vinte graus, dizia-me o '
respeitavel ouvid01r de Sabará, sr. José Teixeira (4), não
ha lavradOTes mineinos que não possuam., pelo menos, cinco
ou &eis. Dá-se nome de curiosos a todos os que se
occupam de medicina sem ter feito estudos regulares, e,
em gernl, ·emprega-se esta palavra para designar os homens
( 4) Dei a conhecer na mi111ha segi~nda relação ( vol. I, p.
166) o cairactM ~speitavel do is•r. José Teixeira que, depois. da
minha viaigem, foi feito !Jla,rão de Caeté pelo imperador D. P_edro I.
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que po.r gosto exercem um off icio, ou cultivam qualquer
·arte, sem fazer disso pmfüsão (5). Achei o alferes José
Pereira da Silva, o curioso que me trouxe o meu hospedeiro, um homem um pouco embaraçado nas · maneiras, mas
brando e bom; .falou-me muito sensatamente a respeito da
rholestia de Prégent: considerava-a uma . febre maligna, e
aconselhou-me a continuar administrando· bebidas refres. ca'ntes e a administrar-lhe um segundo vomitivo.
Prégent passou uma noite má. A minha tambem,
·estavia longe de ser boa, J,evantava-illle constaptemente para
dar de beber ao meu doente, atormentado com a ideia de.
perdel-o e entregue ás mais •tristes reflexões; parecia-me
que essa viagem era reprovada pela Porovidencia. Quantos
. embaraços antes de começai-a, até nas• menores coisas!
Que penosa aventura a do Porto da EstreU.a ! Quantos abor~
recimentos ~1ue fizera supportar o tropeiro que me deixou
em Ubá. Quantos cuidados, attenções e des;velos me foram
necessarios ter para conservar a paz com Prégent, e esse
infeliz ·esta1a perigosamente doente! Tuqo "º que supportara delle, ~lesde ·q ue sua saude se resentiu, '~ão o poderia
expressar, mas, não é menos certo que me ;prestara importantes se;rviços, e que p,ossuia ·as qualidades\ mais apre- ·
cjaveis. . . Ergui-me desencorajado e acabrunhado pela
tristeza.
"\
~\
.
Parti para ·S. João, e, chegado a essa villa, perguntei
·- mais
. reputa~
\\_, o; m
. d'~caram-me o capi-.
.
qua l era o cuurgrao
tão Antonio; Felisberto, que já tivera occà,sião de conhecer
no 1a nno anferior, e que então me dera alg1llllas indicaçÕe3
uteis. Pela~1 minhas informações, este s·e nhor achou, como
o ·.curioso do Ri'o das Mortes Pequeno, que Prégent estava
atacado po;r uma febre maligna, e pensou que sua ·mo·
lestia co_me~ara 1antes mesmo de sahirilios das mattas vir0

1

,.

(5) A palavra curioso car rnsponde, na 1 nossa lingua (a
_ :f.ranceza) ao de a.niatei{r ( al!Illador), mas tem um sentido· mai•s lato.
0
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gens. Como ess·e infortunado havia de ter soffr.ido, quandó,
exposto ao ar penetrante e ao sol ardente dos campos~
obstinava-se em não se servir do guarda-sol!
Dois ou rtres <has mais barde (2 de Março), fiz transportar Prégent para um albergue de S. João, afim de
ficar mais perto do cirurgião_, e installei-me tambem na
viUa. Tinha commigo o índio Firmiano; Lamotte ficou
no Rancho com José Mariano, encarregado de cuidar do;;
burros . O caboclo me era· pouco util, dada a sua ineiperiencia, ·e era eu que, noite e dia, prodigalizava todos
os cuidados ao meu pobre doente. E' impcssivel se ser
peor servido do que eu o fui no albergue onde me alojei;
eram necessarias horas para se obter uma gctta d' agua.
Installaram-me no rez do chão, em um cubículo bastante
escuro; ahi passei o dia com tedio, tristeza, e inquietação, e, á noite, .e ra devorado por :myriades de mosquitos.
No dia seguinte
da minha chegada, ás nove horas
da noite, estava estendido no meu detestavel catre quando
um mascate italiano, que estava como eu nesse albergue,
entrou no meu quarto horrorizado, berrando que lhe tinhan~
roubado a mal a e o seu dinheiro. Aconselhei-o logo á le--.
var a queixa ao ouvidor, e foi o partido que tomou: Est,;
homem sahira ás seis horns, depois de fechar a porta e
os postigos do seu ·q uarto, que era no primeiro andar .
Voltando, encontrara a porta ainda fechada; mas a j anella .
estava aberta, e a mala já não estava mais lá. O dono
da casa e o~ viajantes concluíram que a mala fôra retiradit
pela janellá, e que um assovio, ouvido, fôra· o signal combinado ·e ntre os ladrões. Todos os viajantes se ajuntaram . '
diante d.a porta do italiano, e cada qual fazi,a suas con.jecturas, quando, emfim, decidi ·O grupo a revistar a hospedaria. Descen:ios para o pateo, e apenas demos alguns
passos, ouvimos grande ruido do lado da porta do infeliz '
roubado . . Confirmamo-nos na ideia de que o roubo foi
feito pela janella, e qu(! o ladrão ficara escondido no·

ao

104

A UGUST!<;

DE $AINT•HILAIRE

quarto e que acabava de fugir precipitando-se na rua.
Entrementes chega o ouvidor; faz acender lampadas em
todos os lados, colloca gente . nas sabidas e começa a inspecção. Não acha nada no rez do chão; sobe, percorre
diversas peças e chega, finalmente, a um quarto que estava vago. Pede a chave; estava nas m,ã os do empregado
do h 9teleiro ; abre-se a porta e a mala é encontrada sobre
uma mesa sem que nada falte. O ouvidor continuou, entretanto, n~s suas pesquis.as, mas não descobriiu ninguem;
ex.p erimentou todas as chaves da casa na fechadura do
qua.rto onde se encontrou a mala~ nenhuma a podi·a abrir~
e mandou prender o enipre~ado que tudo fizera para n os
despistar, mas que, ·e videntemente, era , o ladrão. Soube
'depois gue esse homem foi solto mtjito benignamente 1
assim cÓmo o dono do albergue que se considerava seu
cumplice.
No dia seguinte ao do roubo fui "dar ·uma volta pda
dda.d e; a cpnve~·sação versava, naturalm~~te, sob1:e esse
pequeno ac~ntec1mento. O dono da oasa fallava mmto mal
_, mmeiros;
- .
d'IZI•
-a que entre 1e11 es nao
~ se encpntrava
\\
uos
nem
·d
d
b
~,
·r·
·~ ·h onest1 a e nem oa 11e; que os art1 ices r azJJam
eh aves.
1
'
falsas para -Os negros que1 roubavam seus s•enhorns; fôra
· roubado varias vezes em mais de sessenta salvas de prata,
e que quasi todos os mercadÓres de,1 S. Jo.fo d'El Rei
·compravam aos escravos os obj-ébtos rowbad.os: o que fallava assim ·era um paul1ista; e é\\~,abid-0 que os seus compr.ovincianos não gostam dos mineiros (6); não é para
ad_mi~ar quf e~aggernsse ·os defeitos d~t~ ultimos. Um
mme1-vo, qü e tmh:a um rancho na provmma de S. Paulo,.
e com o qual tive posteriormente occasião
,, de conversar,
1

1

1

1

(~) O~ paul~stas foram outr':ora vern;;,i<l?s e expu\.~os pelos
forastewos, ~,,ue: dizer, º? extrang~]ros que <vier~, de.pois. ddles"
paira a pnov1oc1a das Minas, e cu1os1 desoendenrties fonm<'fim, em
grande parte; a população a.ctual dessa província. A aversão reÓproca que ~?s minci;•rns e paiu.J.istas t!ve.ram por muito tempo, e
porv·entu.ra nutrem a1ooa, <laita des·sa epoca.
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fallava-me dos paulistas mais -OU menos nos mesmos termos. Seja como -fôr, durante a minha primeira viagem,
já reconhecera que uma escrupulosa honestidade não er·a
a virtude favorita dos habitantes de Minas, e não nos devem.os surprehender de que em S. João d'El Rei, a cidade
que está mais proxima do ~io de Janeiro, porto de- mar
e capitJal, houvesse ainda menos do . que em outras partes
da província (7), onde, aliás, a educação é geralmente
mais cuidada. Conhecem-se quaes foram os primeiros habitantes da província <le ·Minas; e que uma nuvem de aven- '
tureiros cahiu sobre a capitania logo de pois de descoberta
pelos paulistas (8); seria muito difficil que os descendentes não conservassem nada, ahsolutamente, dos ha:bitos e
costumes dos antepassados. O cuidado que tomaram os.
mineiros ricos de enviar seus filhos á Eur.opa, e a fundação do sem'inar io de Marianna, onde se educava a mocidade, contrabalançaram poderosamente, sem duvida, a
influencia de uma desgraçada orig.em; mas ha outra in-·
fluenóa que actua se:m cessar sobre .os brasileir·os, de moda
prej udicial : a . da escravidão. A extrema inferioridade cfo
escrav-0 lev:a-o naturalmente aos vícios mais baixos. Não
castigo os m e,us negros quando mentem ou roubam, dizia
um padre da Bahia, ·ouitT'·o ra captivo entrn -0s afoicanos,,
pO'rque eu mentia e roubava quando era escravo. Para evitar o castigo, o escravo habitua-se a mentir, e rouba porque não possue nada, está rodeado de objectos que o tentam e, fr.equentem:ente, suas necessidades siio mal satisfeíViide o que escr evi 's obre a comarca do R1o da.s Mortes
Viagem ao Dist·ricto dos Diainat~tes,
etc, I, 2313 e seg.
(8) "De diver~as P'!"Ovim::ia:s, dis~e um an1for hras.ileko mui-.
" tu estimavel, espa!lhou-se pelas flor~ tas de Minas . um .povo nu" meroso que não conhec·i a QUtro direito que não o da força, que
" se entTegava a uma de'Vassidã.o sem limites, a quem tudo etll·
" imid>iffere.rnte, e:içceptio o .ouro, e cujo temperamento era um
" composro de orgulho, ambição e a·u<lacia levª<los. ao ultimo grau.
(PrZARRO, Mem. hist., VIII, -segunda parte, 9) .
(7)

e sua capital .na minha
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tas; talvez mesmo encare elle o roubo como um meio de
vingança. E que razões impediriam os escravos de se
entregarem ás suas más . inclinações?. Sentimentos religio-sos? mal lh' os incutem; o medo de perder a reputação?
Não ha mais reputação para elle do q ue para o boi ou
-0 cavaHo;
como elles, está fóra da sociedade humana.
Resta apenas o temor dos castigos; mas si são, ás vezet;,
punidos pelos motivos mais leves, porque não arriscar -se
a sel-o para satisfazer os seus gostos e paixões? O senhor
d.e; escravos esbá, pois, obrigatoriamente rodeado de seres
abjectos e corrompidos; é no seu meio que os seus filhüs
. -se criam; os primeiros exemplos que têm sob as vist1s
são os do roubo e da dissimulação; como não se familiarizarem com esses vicias e .tantos ou·~ros que a escravidão
-acarreta? r(9) . Lamentemos o escravo, sem duvida, mas
·n ão deixeros de lamentar tambem o senhor que o utiliza, (10) 1
\
(9) Um jovem brasÜeLrOi :muito d1ign~ 1 n'lJe contoi\11 que,
quando criança 1he .e ra severamente iProhibid a'\ •par Geu ,pae ter
irelações com os moleques·, ma:s que elle violava essa prohibiçüo
·is1ettn:P:fle 'qu\: podia.
Presi\lmb q~ muitos paes "1f azen1 a m<~srna
vrohihi,ção e não 1são obede{;idos•.
.'
(10) A ·escravidão traz coms~go, jndubitavelme-n.te, muitos
males; mas talvez fossem d.ses-, \maio.nõs ain.da s~ se emandpas·
··!1em brusc<lmente os ·escra-vos, OOtJQ.O o p'eçlem em altos brados os
1PhilanthroI>fs, anima.dos, ·sem duviGla, de b,oas intenções,_ mas que
ignoram cpm~Iert:amente o que ·s·ã'0\ -os negros é a America. Q, ·
laços qU:e µrendem os es'crayos deviem . ·silr 1relaxa.dos pouco a
·!J?Ouro ; cor,•rer-s-e-ia;m g_randes !l"Í.S· c~os.~ r~m~en~o-os bruscame1:~-:: ; ·o
que se pa:s.sou no Bras1.\ ·em relaça,o ao trah:o ·tendie a conftrmao
•o que digq aqui. Slob o governo de ':D. João VI fixa:ram-.se pan
o commepq:io de negros l·imi!tes rig'<'J'rosos, ·e pesa.dos tributos sobre
os que .se im11orta.si!'!em; a es.se tempo não se faz,ia. o contrabauch
ip:orque eUr não oHer·ecia lucros que pu~es•sem contrabalam;a-r o;
;r.i:scos ; os escra'Vo.s eram ca.rosi; as pestSOaG pobres nãp os podiam
mais ax:lquirri<r ,si1não a cflflCl~os longos e onerosos; o hoQ:iem livre
:POUW a pquco •resdgna:r~se-iia ao trnbalho, •e, á medi.dia que se fossem
-a.costumando,
1 pocler-'s•e-iam augni. enrt:air gra,cJru,a;l.mente os. d ireitos e
dti.ff.icuita-r o trafico na mesma prqporÇap. Este .foi totalmen te
supprimido, emqua.nto todos os brns·ileiros o j.ulg:.i1ya.m ai11da indis-

"
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Como bem o observou o sr. Ferdinand Denis (11),
o regimen ao qual estão suhmettidos os negros, está longe
vensavel ao paiz ; em toda a pa:rite onde ha grandes vantagens
em fazer-se -o oontrnbando, surgem f.li.busteiroos awfaoiosos· qu'·
wrn:m todos os 1riS100s, e foi1o que aconte<;eu no B-rnsil. Emquauto
os navfos do Reino Unido •c ruzam •entre a. Africa e , a Amerü:a
para 1mpedk o trn:fko, . e fazem mesmo, . muilta.5' pres·as, o dinheiro
dos capitaliista:s ingl•ezes o sustentam (vi<le KIDDER, Sketches, II,
390), e trahira a verdade se as;?eve qis·se que nunca um f.ra.ncez
rdle teve parte . O s lucras são taes, diz o ver1dioo Gairdner, que
um unico carregamenfo de negros ,que se consegue salvar, paga,
ao que asseguf'élll11, as despesas de tres ·vaPrega11nenrtos e deixa
ú nda um lucro consideravel. "Tenho boas ra.z ões .paira crer,
aocrescenta o mesmo antor, que d111r<l!l11te os ci111Cü armos que passei .
no Braisil as importações carrespornder.am &e1npre aos 11edidos.'.:
" Todo o mundlo· sabe no Rio de J a.nei.ro que cair·regamento& de
" escravos são regularmente desembarcados p. pequena distancia
" dessa cidade. . ..... ·e, nas diver'5as viagens que fiz ao litoral,
" vi frequentemente deisembarcar uma leva de 200 a 300 ne" gros·; frequen.temenltJe, taJ111bem, encontrei, no meio das tropas,
" de 20 a 100 afoiciainosi conduzidos á . venda. . . . . . Os proprio1>
" magi1strados compram freq~entemente esoraivos, e não se igno" ra que os homens collioca:dos [lia chefi.a dos di·striotos em que
" se desembaircam os n egros reoebem p<nopinas ·para si.lenci.airem
(Traveis, 1'6) ". Vejamos, pois, qual foi, para o B:rasil, o resul til!do d:a stispensão brusca do itrafico. Não 1.Jarwe que as importações te~am d1miooJdio; · correspondem ãos pedidos (vide, além
de Gard'ner, H. SAY·, Híst., vol., I, 249) . 0 -s negros .não são
tratados nem melhor nem peor, e os filhos dos homens livres
continuaJm neces•s ari.arnente a s·er oriados entre os escravos ; mudanças opemram451e, entr-etanto. As •leis e os t ratados ratificados
á face d-o universo, .sãJO viol•ados 1por todos, europeus e americanos'; os que dever.i;am fazel-os executar, recebem dinheiro para
fazer vi.sta g•rossa; o espkiro dos antigos flihustúros renasceu
entre homenis· que -se collocam, como elles, fôra da ·sociedade
christã; ais torturais quie os neg.r.os soffreram em todos os tempos,
dt1rante a traivessfa (MARTIUS, Reise, II, 665), tomamm-se mais
orueis aiinda devido aos meios empregatllo'5 paira wbtrahLl-os aos
cmzeirns (WALSH, N ot., il, 490), e augmentaim ainda qu<mdo
estes caµturam quailquer negr.eirn (v.ide Minerva Brasiliense, III.
34) ; o d[111hciro que se pagava legalmente oo. fiséo pelas importações p.ermi.ttiid<l!s enriquece aventurekos •sem fé nem lei e capitaliostas inglezes..
(11) Brésil, 142.
0
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de ser o mesmo naa differentes partes do Brasil. Apresso.
me a dizer que, na proivincia de Minas, me pa·r eceram ser
tratados com muita brandura, e ~ ce~to que, mesmo no
Ri{) de Janeiro, os tratam melhor do que nos . Estados do
Sul d-a Confederação Americana. O escriiptor consciencioso
que acabo de' citar, os srs. Spix e Martius, Gardner e mes~o o conde de Suzannet, que se mostrou tão pouco favor·avel aos brasileiros, concordam em reconhecer que estes
são, •em geral, muivo :indulgentes nas suas relações com os.
escravos. Eis como se exprime, dentre os citados viajantes,
esse que se demorou mais tempo na America portugueza,
e teve mais relações com os seus habitantes : "Antes da
" minha chegada ao Brasil, tinham-me dito que a condição
1
" <l os es·cravos nesse pa1z
. era a mais
" desgraça d a que se
" possa ima ginar; mas poucos annos bastaram para ·me
" asastar 1 desse conoeüo errnneo. . . . . . Jamais a escravi" dão encontrará em mim um defensor; inas não posso
" ma:is a dmittir que se considerem .os brasiileiros proprie"' tarias 1fo escravos como monstros de crueldade: no ma" ximo flui testemunha de alguns poucos\ actos de cruel" dade ~ur:ante a minha longa estada entre ·eUes ... Estes
" homen~;, naturalment~1 inclinados á lentidão e indolen" eia, <l~.o pouca attençãio !'! faltas que,. entre povos mais
" activos e ardentes, seriam ~unido~ com severidade .. .. ;
" e frequ~entemente se content~fl: em applicar algumas chi" bataday por crimes 1que, n~~ Inglaterra, levariam á dt:·
" portaç~Ío ou mesmo á morte ... Na 'm aioria daa hab ita·
" ções ~\1 escravos são bem tratados e ·iparecem muito fe" lizes. '. . . . Jamais poderia crer que os negros de al gu·
" mas d11s mais importantes fossem escravos, si não m'o
" tivesse1,n dito ante~; via u:m grupo ,:-,d e trabalhadores sahir
" alegremente, pela manhã, das suàs casinhas,
que mui·
~
" tas vezes são rodeadas por um jardimzinhq, d'irigirem·
•' se parc1 as occu pações habituaes, e voltarem ã tarde sem
" se mo~trarem absolutamente exgotados pela fadiga .. ..
1

1

'
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" As senhoras brasileiras pareceram-me quasi todas cheias
" de bondade para com os escravos, e mesmo muitas vezes,
" ellas proprias tratam os que estão doentes." ( GARD.,
1'ravels, etc., 17-19) . O mesmo autor confirma tambem
o ·que eu disse ha muit o tempo (Viagem nas provincias
de Rio de Janeiro, etc., I, 9), da pouca saudades que os
africanos, transportaidos para a A:merica, s·e ntem pela sua
patria. "Em todas as regiões elo Brasil . que percorri, conversei - accrescenta - com escrav·os, e muito poucos encontrei que se sentissem contrari~dos por terem sido arrebatados ao seu paiz ou que desejassem par.a lá voltar".
Voltemos ao triste albergue de S. João d'El Rei e
ao infeliz a quem prestava assistencia. Entr·egue a agitações ·CTueis, encontrou, nos s·occonos da rdigião, a calm a
t as consolações de que necessitava. Então, paciente e resignado, não ficava mais um só instante sem ter os oll;to~
fixados em mim; mas seus olhares, .com os quaes me parecia implorar, me dilaceravam o coração. Desanimado,
acabrunha"do pelo cansaço, reenviei para ·o Rio das Mortes
o indio Firmiano, que parecia .a borrecer-se em tomar parte
em tantos cuida dos,' e fiz com que ficasse commigo José
Mariano, que ,era mais capaz de me ajudar. Davam-me.
esperanças; não . se r.ealizaram, porém. A 7 de Março
Yves Prégent expirou e foi enterrado, com toda a decencia
possivel, na igreja parochial de S . Joã.o d' El Rei.
Muito tivera que aturar desse r.apaz, desde que sua
saude e genio se alte raram; mas era probo e honrado e
me fôra extremamente util. Nenhum franoez penetrou antes
de n ós nessa provínci a, disse-lllle elle, quando entráimos em
Minas ; nada farei que possa envergonhar o nosso paiz, ~
mantivera a p alavra . Sua perda foi cruel para mim; parecia-me que estava isolado n essa immens;a região, e que
então uma distancia infinita m e separava da Frnnça.
Desejaria ardentemente c ompletar a collecção zoologica que Prégent começára com muit o oui.dado e h ab i li. ~
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dade . Dois jovens se apresentaram successivamente para
substituil-o; mas, as informações que me deram a seu rc5pei•to impediram-me de contratal-os. José Mariano disse·
me que, tendo visto varias vezes o pobre Prégent . prepar:u
os passaros, se sentia capaz de .fazer o mesmo trabalho,
e que, si eu lhe desse um tocador (12), elle poderia olhar
pelos .anima•es e continuar a. minha collecção. Acabei por
acceitarr ·os seus offereci:mentos, mas era necessário encontrar o tocador.
Entretanto <leixám S. }o·ãct e voitára ao Rancho do
Rio <las Mortes Pequeno. Foi fo·rçoso tqrn:ar a ver esse
(12) .O tocador, como já o disse ailhu'.res, é encanregado de
conduzür os· muares, .sob a .inspecção do a.Lm:ocreve .principal ou
ari:iewo; é 4ne que qs faz ava1nça;r e que os dirige quando em
mar,cha. U:rn. viajante, fa,\il a;ndo dos p.repa;raüvos que fez parn
aitraves.s~w a i província die Mimas, diz que é neoessario ter muito
cuidado com a escolha dos guiws : "Não basta que elles conheçam
os caiminhos·; têm ainda que cuidar dos. cavaJJ.os, velar por ei k s
diJ·ramte a npi~e, afim de que não se afastem ·n1uito do acaJ!llpa.!l]lento; um bom guia deve saber fer·rair, sangrnr os animaes kr•idos, 1concertar a s albanias" (<S.uz .. Soiw., 258) . E' evidente que
se quiz falla1: aqui dos arr·ire fr os, .p:ois 1São ell~s que 'fe[Tam os anim.a;e§, eto. ; ~nais esses homens não são guias ; ell~s conduzem seus
amos aonde eHes querem irj ·e, quaindo não sabem o caminho,
.verg·untam-np. Excepto quando s~\ quer ·s ubir ailgum monte eleYado, .sãü eJiJ.es tão pouco n;eJCessario~ nai 1prov.ir1cia de Minas corno
lila Europa; talvez mesmo lá .se conra menor risco de se perder,
tPorquíé os c4:mi'!lhos riãio são, quasi sémp~e, tão numerosos,.· Algum
Mrireiro, pan se fazer valer junto ao amo, pbde Jhe ter ·~ÍtO C[UC
vdlava os seus animaies durante a noite; mas1 quan1do lnão ha
jpasto 'fechadip, soltaJrn-se s·implesmenite os búrr.o's no campo, esco,Jhendo-lhes llilll bom gramado e encostando-os, · sempre que possível, a algu:ir1a collina . As vendas ou tahema:s, os ranchos, es1>ci
alpendres al;)er.tos a todo e qualquer vi·andante, as fazendas e os
.JÍtios onde (> viajante ·recebe haspita.Jida<le, são, .provavelmente, o
que chamaq!Jtl1 acampannento; poi•s que, mesmo nas reg.iões rnai ~
desertas da provinda de Minas (sertão), é raro que "se seja
íorçad!o a <l'ormiir a:o relento, como o 1>ei
experieri.oia de doi;
~gs de vii1gem nessa provin~ia. ( P ode~se co:isultair .snbre esses
dIYersos por/tos os autores mais recommendave1s : voh 'E schwegc,
Poh 1, S:pix ,e Mair.t&us) .
\\
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quarto onde o pobre Prégent cahira de cama; foi ainda
um momento muito penoso para mim.
Desde muito José Mariano ·queixava-se de violentasdôres de cabeça, e não comia mais; no mesmo dia em
que deixei S. João chegou ao rancho com febre. O alferes
José Pei,eira da Silva, esse curioso <lo qual já fallei, dec idiu que ·e ra necessario dar-lhe um purgativ'o , e eu lh'oministrei; estava, na ver<lade, desesperado por ter ainda
uma vez de fazer de ·enfel'meiro. José Marfano ficou prnmptamente em condições de ensaiar as suas habilidades na
taxidermia; mas não tardei a ter outro doente. F irmianoacomp.anhou-im e em uma das• •excursões que era sem cessar .
obrigado a fazer á cidade; molhara-se, e, apezar das minhas recommendações, não mudou de roupa ao chegar ao.
Hancho; resfriou-sé, e a febre se declarou. Estava, na realidade, desesperado. Foi necessario ainda recorrer ao bom
alferes, que receitou; ao cabo de poucos dias o caboclo
~e achou melhor.
Emquanto estava ainda doente, fui herborizar nessasmontMJhas pedregosas que se vêem á esquerda quando se
vae do Rancho para S. João cl'El Rei ( Serr:a de S. João) ;
encont·r ei poucas pJ.antas em flôr, pr'ovavelmente por caus·!!
da secc_a que . durou tanto tempo. O alto da Serra apresenta rochedos amontoados, e no meio delles não cresce mais
do que uma especie de vegetal, uma canella d'ema (Vellazia ). As hastes <less•a planta que, como todas do mesmo·
genero, têm um .aspecto singula:r:, aHingem a altura de .4 ·
a 5 pés; são enfezadas, tortuosas, divididas em galhos com
grossura igual em todo o comprimento, e são inteiramente
i;úas, a não ser no apice, onde têm um tufo de folhas.
rijas, lineares, agudas e viscosas.
Na volta do meu passeio encontrei Firmiano muit°'
melhor; mas estava muito triste.
Não posso mais ficar alegre, disse-me elle, depoís
que perdemos o nosso companheiro de viagem. A perda.
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foi realmente grande para o pobre índio; Prégent o distrahia, e não lhe dera jámais sinão bons exemplos e uteis
lições. No meio dos brasileiros que fui forçado a tomar
ao meu serviço, nada tinha a ganhar, e perdeu até os seus
encantos selvagens .
No dia seguinte ao da herborização na Serra, Firmiiano estava quasi '!:estabelecido; mas, parecia que eu
não poderia m.ais gozar de um só dia de tranquillidade.
José M.aTiano estl'eava-se co:rn exito na sua missão de empalhador; entretanto, dciX'ou passar duas refeições sem
tomar alimento; tornou-se triste, e me disse que desejava
ir á casa para buscar suas coisas . Esta especie de ameaça
entregou-me a novos tormentos, pois ' que Firmiano não
estava 1 completamente restabelecido e eu ainda não tinha
.tocador.
O bom alferes procurou inutilmente me arranjar um ;
acabou p~r me dizer que· achava inutil procural-o p0r
mais OO!nP;O nas cercanias ·do Rio d,as Mortes. Fui, apezar
. disso, a S 1 João, e, afim de assegurar-me de encontrar em
qualquer parte um homem que me conviesse, roguei ao
-o uvidor qt,1e me desse •u tna carta de riecomrnend.ação para
os chefes ·das povoações P,or onde deveria pas~ar deixando
o Rancho.1 Este magistrado me recebeu perfoitamoote, e
me entregpu uma carta para
capitão-mór de Tamanduá.
Estavf mais fatigado do qÜe o po~so dizer, por todoe .
os atrazos que erperimentára. 'As pem;as •a penas\ pod·iam
fiUSrt:er-me; achava-me muito emmagreciao e temia. cahir
·"doente por minha vez, si ficasse _m ais tempo em uma região <onde, passá-Ta •pm tarntas inqwiebações e desg ostos, e
pela qua1 sentia .a cada instante augmentar ·a aversão .
Ernfim, a 18 de Março tornei ,a resl'l lução de partir no
·d ia imm~1diato, acontecesse o que acontecesse. · A' noite
ajustei co~1tas com os meus hospedeiros . do Rio ·das Morles
,. Pequeno, mas, 1á excepção de algumas pequenas provisõe.,,
íjUe eu os. •encarriegáira de comprar, não quizeram ., acceitar
1
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nada, e, entretanto, era gente pobre. Noite e d ia desvelaram-se com ·OS meus doentes e commigo prnprio; lavaram a: minha roupa branca, não cessaram de me dar pe- ,
quenos presentes, e durante um mez se privaram por nós
de uma parte da sua casa. Si não tive que me louvar dos
habitantes de S. João d'El Rei (13), pelo menos encOIIltrei entre essa hoa gente a amavel hospitaHdade que me
fez votar aos mineiros eterno reconhecimento.

(13)

et<:., vol. I.

Vide minha Viagem pelo Districto dos Diamantes,

CAPITULO VII

QUADRO GERAL DA REGIÃO ELEVADA E DESERTA
COMPREHENDJDA ENTRE S. JOÃO D'EL REI
E A SERRA DA CANASTRA
Elevação do paiz. - Sua vegetaçã'O. - Occupação
dos habitantes. - Corno ·se c·ri0Jm porcos ; o commerci.o dess·es a.nimaes. - Habitação dos' cultivadores ;
seus costumes·. - São menos hos:p.italeiros que os
. das oUitr,ais 'Pat'1les da provilnda de Minas ; como o
autor é "recebido :p.o.r um delles. - V anitagens e
it11c0111venie111tes de suas Teu:niões na'.s povoações . -Indolencia dos- homens pobres.
'
·
1

Para ir a Paracatú ,e 1de lá a Goyaz, não segui o caminho mai~; directo {l) ; a.f.astei-me ,dellie no int®to de ir
visitar a Se rra da Canastra; ' Ond~e nasoe o Rio S. Francisco,
e que serve ' de limite ás comarro' s de S. foão d'El Rei (2)
~ de Pára~11tú.
~
Para c,ihegar •a essa montanha tomei ·•a direcção ·oéste·
'q1.mrta·norofite, e caminhei oerca de 45 leguas portuduezas.
A região qt~e percorri nesse espaço, forma uma especie de
crista e dev;e necessariamente ser muito elevada, ·pois que
1

1

' (1) A gmru:le estrada de Goyaz pa~sa por Bambuy, após
ter atraves·sadp Formiga (Esc)1wege, Brasilien die llf1M :welt 1.. I, 61) .
· · (2) N \io •oreio ter necess-kh1,c:Le de dizer que, nem em fr ank:ez, nem em v<>rtuguez, ·se deve .escrever, COllTIO o fe:z ~n 'es•oriptor
mod~rro, S<Ppn.t-han d'El Rei (Suz. Souv .. 279). A geog.raphia
não a;dJmitte mai•s do que as scienda:s .naturaes· os· termos :hwbridos.
1

-
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se acha coniprehendida entre os começos do Rio Grand~
e as fontes dos pruneirçs affluentes do S. Francisco (3);
sabemos, aliás, pelas observações ba>rom.etrfoas do· sr. d'Eschwege, . que a fazenda de Vicente, àituada a 4 leguas da
pequena villa de Tamanduá, que se acha nessa estrada,
tem a elevação de 2.465 pés inglezes, (551 metros) acima
do nível do mar, e •q ue a viJ.Ia de S. João Baptista, situada
a 5 leguas dra de Oliveira, ·onde.'me detiv·e, se encO!Il:tra a
uma altitudé de 3.265 pés ingle~s :(994m,8) (4).
Esta região é geralmente niãntanhosa e apresenta uma
alternancia de pastos e matotas; existe mesmo uma verda-·
<leira floresta perto de Tamanduá. A herva dos campos
não tem aqui a excellente ·q ualidade .d a do districto de Rio
Grande, e •é somente pelas immediações da Serra da Canastra que se acha o capim frecha, gramínea q~e cairacte·
riza as melhores pastagens. ·Em diversos lugares os campos têm, espalhadas, arrvores tortas 'e rachiticas, como os
têm ·os que percorri entre o norte da provinoia das Mimts
e o Rio S. Francisco (5) .
E' para além da povoação de Formiga, Iogarejo situado à cerca de 24 leguas de S. João d'El Rei, que se situam, desse lado, os lim~rres ·do sertã·o ·o u deserto ; mas
a· região começa m1úto antes a ser pouco habitada. Entre
a fazen,ida chamada Capão da.s Flores, afastada de 6 leguas
e meia do Rancho do Rio das Morites, e a do Capitão Pedro, ·
(3) Ver~s•e-á daqui a '{louco que dei o nomé a esta cris.ta
de Serra do Rio · Grande e do S. Francisco, porque div.ide as
agu~s desses doi·s iri.os.
,
(4) EscHw., Eras. die neue Welt, I, .23-28 - "Es.sas' re~
" giões, âtz taimbem d'Bschwege, dewem formar' o [pl!amlito mais
" el~vad'o não só da província de Minas, mais aiinda de todo o
" Hrasi1J, .p oÍ's que •S111as aiguas correm, de um lado, aité os ulti" mos confÍl!l!s mer.idíon~ do .imper.io, e dó oUJtr'o, ql1a!Si até .
" suas fron~eims. .sep,tetlitrÍOl!laies. "
(5) Vide mÍlnha Viagem pelas Provincias de Rio de Janeiro ,
etc., vol. II .
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não vi mais do que uma habitação, em um espaço de ::!
leguas e meia; no dia seguinte encontrei uma unica pe5·
soa; no outro dia, não vi, siquer, um unico viajante.
Existem ainda lavras .em exploração nos terrenos que
se avizinham mais do Rancho do Rio das Mortes Pequeno
e de S. João d'El Rei; mas, as dos arredores de Tamanduá e de Piiurrnhy, estão hoje em di,a completamente abandonadas. Cultiva-se a terra, cria-se gado e cevam-se porcos. Logo um po_uco depois da ha1bitação do Capitão Pedro, situada a 9 leguas do Rio das Mortes, vi, em todas
as fazendas, grande numero desses ultimos animaes, e são
elles que constituem a riqueza principal dos arredores de
Form~g~.
'
E' necessario, nas habitações, estar continuamente em
guerra com elles, e, em certas circumstancias, sobretudo,
são de um~ impudencia muito constrangedora. Direi em
poucas palavras quaes os cuidados que com elles se têm.
'
.de1- se sepétram as f emeas, os varrascos
e t\o~ l eitoes;
Nao
X'am-mos andar em liherdade em tomo das fazendas; duas
vezes por {lia da-se-lhes ~ilho ein espiga, •e de dois em
. mezes, uma pequena porçao de · sal d'L
..d o n 'agua ; .
d CHS
!l m,
examina-se, de tempos em t~mpos, para vêr se têm feridas,
.e . se os trata com mercuno
. doce.
t\
Quanto
'
aos porcos cus.
d
1\
•
tra d os que se dese1am engor ar,~ tratam-se com mais
cui-.
dado, f.echam-se durante 'O dia, em um ·curral, e, durante'
a noite, fa~-se com que entrem em um ' ~elheiro o~~e se
espalhou pi1lha de milho, isto é, os envoltorios das espigas; ,dá-se-lhes de comer trez vezes por dia: em geral,
milho em grão duas vezes, e, na ultima, fubá (6), inharncs
1

1

1

-

1

\

(6) O fiibá é a farinha de milho simplesmente moida; a
farinha é o . milho separado dos seus. involuor.os, feirt:o em papas
com o aiu~il·\ º da machina denominada. monjolo_; de11ois, -se;co em
uma calde1ra pouco profunda, e por ftm reduz1do a um po grosseko. (Vide mioha Viagem pelas províncias de füo de .Janiiro,
etc., I, 135).
~. 1
1

\

1'

VIAGEM .Ás NASCENTES no

Rro S.

FRANcrsco

117

(caladium esculentum) ou carás (Dioscorea alata) (7) ; d_e
quinze em quinze dias faz-se com que bebam agua salgada e, nas habitações em que se fazem queijos, sub!?tÍ· ·
tue-se o sal por rações àiiaTias de leitelho, diariamente.
· A raça de porcos mais communs nessa região tem o
nome de porcas canastra. Os porcos são geralmente pretos;
pareceram-me ter as pernas mais compridas que os da
França, o corpo mais curto e ·o d01rso- mais arredondado;
suas orelhas são levantadas na primeira idade, um pouco
cabidas nos adultos. Castram-se esses animaes, machos e
femeas, com a idade de um anno, e lhes é necessario outro
mais para engor·d ar. Um porco medio dessa raça (8) pesa,
(7) Já se viu que, no distrü:to de Rio Grande, dão -se tambem aos porcos iiihames e c()'Yás, e que, em particular, meu hospedeko do Randio do Rio dais Morrt:es Pequeno tiooa doos plantações die carás. Neste ponto não i>QSSO estaa- d e aocórdo com o
sr. d'Eschwege, pois que eJ,Je garn:nte que .se cri<tan porcos unica.mente com mi.lho .e -que a ca.r,e stia dess e grão. condenma esses
animaes á mor.t e pela fome; conta mesmo que, tendo aconselha·
do ~g.ricul.füres a que culrt:ivassem a. batata, para alimento dos
·seus porcos, ·eHes füe T·esiponderaim que não se faim d'air ao trabaiho de arrancar baitatas paira os porcos; accrescenta, emfim,
que, quando se discorre tdessa maneiira, se devem abaindo:oo.r ihornens e porcos ái 'SUa <les~raçada sorte (Eras. die neite T-Velt., I,
27-28). AHáis o s·r . .. Elschwege escrevia isso em 1814, e não seria
em albsolruto impossível que o cos1:J\IJ!ne de dar inhames e carás aos
lj}orcos 1se '!tenha introdluzido nes;ta parlfe da provinda das. Minas
tle 1814 a 1~19 .
(8) .Criam-.se - dbsseraan-me - no districto 'do Rio Grande,
uma espede de porcos que s·e chamaan porcos tatú; têm as pernas
ainda mais compridais .do que os porcos canastra; sãp muito mais
curtos, e 'r oouúdos ; têm o <loDso arredondado e não attingem
jamaris o :peso dos r01Utros (*) ; •casfraim-nos aos' ,seis ou <Sete me·
zeis, e estão gQrdos com um anno. Si se lhes d'á preferenda na
zona do Rio Grande, é porque dão fadl consumo ao milho, e
mo é neces•S<11rio tanto para engordair os porcos tatú oomo .\lOS
outros suínos.
(*) Pcla deS1C1r.ia>ção iIJ0irece tratar~se de um tyiPO sruàno
proveniente do cruzamento do porco :eommum com o caifetú (Biwtes torquatus) ou queixada (B. labiatu.s). (N. do T.).
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quando cevado, cerca de 6 arrobas (88 kil. 2 hectg.) (9).
Os. p!osrcos. sã'o envi,a dos em varns iá capital . do BvasiJ,
fazendo-·os caminhar 3 leguas por dia. Os moços que os
conduzem pagam-se á razão de 6,600 réis (41 f. 20 e.) pela
viagem, e ha cerca de 80 leguas do Rio de Janeiro á povoação de Formiga, ,que póde ser considerada como o centro de negocios da região a que me refiro.
Os negociantes de Formiga compram os porcos nas fazendas dos arredores, onde se criam em grande quantidade,
por pouco importantes que sejam e, si posso acreditar no
que me disseram, .u m desses marchantes enviár;a elle só vinte
mil no anno ,de 1818.
Disse· já que os lavradores ·d a comar,ca de S. João d'El'
Rei con~ervavam menos as suas habitaçÕes do que os f azendeiros dos districtos au!iiferos. E' claro que não poderá
· haver e;x:cep~;ão pm:a esta das partes dessa comarca que
mais se afasta dos centros de civilização nl,l. província das
Minas. A ·l 1aibitação de Cachoeirinha, situada um pouco
para cá de Tamanduá, t.em 3 leguas portug4,_ezas . de comprimento so~re 2 de largura; vi ahi uma quantidade consideravel de 'Pado vaccum, ?e porcos e de carneiros; o proprietario, o capitiha mór J oã.o Quintino de Oliveira, vendera,
nesse anno, no Rio de Janeiro, porcos :no valor de dois
contos de r~is (13.000fr.) ', e ~era um homem educado,
cuja mesa annunciava assás a rif!ueza; todavia, . os com\\ . tao
~
'~a ltratad os como
mo dos que 'C/Ccupava estavam qua~,i
1
os reservado~! aos donos em todas as outrà::; fazendas.* Estavam, como as senzalas, situadas a:o fundo de um vasto
terreiro rode\! do por estacas que tinham a grossura da coxa
e a altura 1e um homem, genero de · clausura muito ein ·
uso nessa região. Duma varanda . (10), assás larga, cuj a
1

(9) Se\5undo o sr . d'Eschwege, os i)oroos gordos não pe1sam mais de 4 a 5 arrobais.
(10) E xpliquei mit•udosa.men<l!e, na minha prímeim~ r~ la çãlI',
o que são a;s' varandais.
\\ 1
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extremidade fôua resie rvada para formar rl lilll p equeno. oratorio, passa-se para uma grande ·peça sem te~to, sem nenhu. ma pintura, que não tinha outra mobilia além de banccs
de ·madeira, alguns tamboretes cobertos de couro e. uma
enorme talha com uma caneca de ferro esmaltada destinada a retirar-lhe a agua; alguns quarto~ pequenos, abrindo-se para essa sala, não eram mais ricamente mobiliadoii
do que ella. Principalmente para além de Tamanduá, quer
dizer, proximo •a o sertão e IIlOS seus limites., as habitações
se compõem de varias edificaçõe~ iS'o1ladas, mal construidas
e ·dispostas sem ordem, no meio das quaes se distingüe oom
diffüculdade o 1alojamento ·d o s enhor. Gita•r ei a de Dona ThiJ..
mazia, situa.d a entre a povOlação de füumhy e ia Serria d·a
Canastra. Tinha _u ma extensão consideravel; vi ahi vario&
escravos, gado vaccum, numerosos porcos; e, entretanto,
no meio de varias casinhas servindo de celeiros e senzalas,
a P.r oprietaria hahitava uma miseravel cabana construida
sem a menor arte, ê onde não se encontrava , outro mohiliario além ·de uma mesa e mesquinhos bancos {11) .
Mal necessito dizer que os habitantes dessas fazend'aS
não se parecem em 1ahs·oluto com 1os m.ineiros das comarcas·
de Sabará, do Serro do Frio e de Vill:a füca. São h~ens
grosseiros e ignorantes. Têm mais ou menos os mesll!Oii
modos que os nossos camponios da França, mas estão longa
de ser tão alegres e activos. Farei notar, ainda, que os
1

1

( 11) Cunha Maitítos, que em 1823· foi di.rectamente do Rio
de JaneÍTo a Goyaiz, ·p;vssou a•inda, como eu, J;>O·r Oliveira, .. Cachoeir.inha, Formiga, e pôde ter uma .ideia da r.egião que , procuro
<lar a conhecer. "A' pequeri.a, distancia <le Formiga, foi recebi<ío,
" di-s·se elle, em uma caisa construida de· bar·ro e ,pedaços de ma" <leira >tosca (tai1Ja) . Na ,parede estavam p·r esos müitos chifres
H ~ veados, nos· quaes
se dependurawaim diver.sos objeictos: ne;;te
" uma sella; naqueUe, uma espingarda; mai~ a.diante, um cha" '!JCU ;· em ·seguida, uma cesta, uma .peneka e, logo após, ' uma
" capa. A rdescripção que fiz des•sa ca·sa, accl'es.centa o auto r, .
" applka-se a todos os sitiós ·e á maioria das. fazendas. Bem poil- ·
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lavradores dessa zona têm o corpo bem aprumado, emquanto os nossos homens do campo são, em geral, mais ou me-·
nos curvados, differença proveniente de que estes lavram
sem cessar a terra, emquanto que os primeiros se fazem
substituir por negros ou se limitam a tratar do gado.
Embora esses homens habitem uma região longinqua e.
deserta, não se encontra entre elles essa amavel hospitalidade. que é tão geral em outras partes da provincia dag
Minas. 'contarei, como exemplo, o que me succedeu em
uma habitação muito importante. A1 minha chegada mandaram collocar minha bagagens em um pequeno quarto humido e escuro, cheio de pulgas e bichos de pé (pulex penetràns). Para não penalizar ao filho .• da casa, com o qual
viajára, não me ·queixei, e fui trabalhar. na varanda. Tivcn1m a 1de1ipadeza de não permittir 'ª Firmhno que puzesse o caldeirão no fogo e convidaram-me para jantar, mas
não me deram com que satisfazer o mais moderado appetite.
José Mariano e o lndio foram completamente esquecidos,
e teriam morrido de fome si não lhes ficasse um pouco de
feijão da refeição da manhã. A' tarde esp~~ei inutilmente
.que me offerecessem um leito; não pensaraµr nisso. En1
tretanto o quarto onde ~e alojaram estava tão atulhado
pelas baga•o-ens, de tal modo , cheio de insectos malignos,
que preferif mandar armar ' o rrleu leito fóra a dormir ahi.
Tendo sentido frio durante ~a noite, ergui-me de muito
·mau humor, bem decidido a di r uma bôa lição ~o meu
~

" cas pessoas conhecem as commod·idades da: vida; habitaim, du-" .rante grapde numero de annos, casas que <parecem destinadas
" a ser aband=adas em um quarto de ho.ra. As casas das po" v00:ções' ·s~ã:o um pouco mai•s cui<j.adas; mais•, il1alS fazendas, os
" chifres singelos e curtos d'os cervos, do J:>;JJiz são os cabides
" que sustêm ais alfaias de que o a-pa:r.tameJ11to .es•t á omado, e·
" essas alf~rias ro!o .sellas, ar·reios., es.pingardas e. outros. bbjectos
" semelhant<~." (Itin. I, 66). Como nã-o se matam veados a
todç mom~tio, nã? "!1into dize?do que o luxo dO's chifres foi mai.s.
. de uma vez lsubst1tu1do por s:1mples pedaços de pau.
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hospedeiro. Este apresentou-se e me deu o bom-dia; como
µnica resposta perguntei-lhe si sabia ler, e pedi-lhe que
lançasse os olhos sobre a minha portaria (passaportec
régio) . A' medida que lia, eu via a sua figura compor-·
se e a sua attitude tornar-se respeitosa. "Não lhe mostrei.
·esse papel · hontem á tarde, disse-lhe quando aoabou
a leitura; julgava que uma pessoa de bem não tivesse necessidade de uma ordem para dar agazalho passavel ao·
viajante que se comporta de maneira digna; quero fazervos saber que aquelle que fizestes dormir na vossa port1 ~
quando tendes uma casa tão grande, ré um cavalheiro
honrado pela protecção particular do vosso rei." E como.
eu conhecia os negocios do meu hospedeiro, juntei a essis
palavras uma ameaça que lhe devia ser extremamente sensível. O pobre homem quedou petrifioado; confundi!a-se
em desculpas e offereceu-me toda a s.ua casa. Por unico.
favor pedi-lhe que recebesse, futuramente, melhor os extrangeiros, e fiz ·q uestão de pagar as ligeiras refeições que
fizera em sua casa.
·
Os lavradores passam a vida nas f azenda.s e só vão
á villa nos dias em que ·a missa é obrigatoria. Forçando-os a se reunirem e communicarem uns com os outros,
o cumprimento das . obrigações religiosas os impede, talvez mais <lo que qualquer outra causa, de cahir em um
estado proximo da vida selvagem. A utilidade, entretanto,.
dessas viag·ens á parochia, seria .b em maior, si o lavrador ·
pudesse dellas retirar alguma instrucção moral e religiosa ~
mas ·OS ecolesiasticos não se occupam em instruir os fieis
(12 ), e, muito frequentemente, os escandalizam por sua
conducta irregular.
·
Nos paizes muito civilizados a ausencia de ensinamentos religiosos e moraes conduz a um grosseiro mate(12) Vide o que escrevi sobire o c.Jero da provinda de Minas,
na Viagem pelas provincias de Rio de Janeiro, etc., vol. I, p. 167.
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rialismo; nos que só o são imperfeitamente, leva á. supwstição. Assim, os habitantes da rngiã-o que estou dando a
c~nhecer dão credito aos feiticeiros e aos lobishomens, e
muitos vão até a ponto de tratar de hereticos os qu~ se
recusam a acreditar nisso .
Acabei de dizer quanto é util para os lavrador-es terem
occasiã.o de se reunir algumas vezes e communicar uns
com os outros, mas devo accrescentar que as vantagens de
suas reuniões nos logarejos ·e povoações são infelizmente
annullados pelos perigos ,que ahi os esperam. A populaçã o
permanente das villas é,, com effeito, composta, tanto aqui
como no resto da provincia das Mi!l,as, em grande parte,
de 1homens ociosos e de mulheres de'1 má vida, e debaixo
dos ?anc1os dos mais humildes logarejos uma vergonhosa
libertinagem ·se mostra, ás vezes, com um impudor de que
não ha e~iicemplo nas nossas cidades mais corrompidas.
Com.ranheir.a dos 11:rnws habitos, ia indQle;rwiia é uma das
prindpa!er ohagas dessa região. Num espa'ço de 60 leguas,
fiz <esforços -inauditos para -~con:trar um tocador, e existe,
'- todavia, 'U)Lllla multidão ' de homens pobres e sem occupaçã o !
J~~
Os ' que são casados plap.tam em terras de outrem, e se
r,esignam a trabalhar durantd\ alguns di~s para viver sem
fazer nada todo o resto do anno. Os celibatarios, e é o
menor n~ero, 'Vão de uma \ asa par~ outra; vivem á ·
-custa dos compadres e das comadres, e·.mettem-se ás vezes
em excursões
de caça que duram . mezes; é necessario ves1
tirem-se, imas o menor trabalho lhes basta para formar o
guarda-ro,upa, que se compõe de duas camisas e outras tan\'
tas · calça~ de. algodão grosseiro. Além do gqso da oci osidade, encontram nei?sa vida nomade\~ independeqte outra
vantagem a de se subtrahirem a todas as o~rigações cívicas, em particúlar ao serviço militar. No deserto a ad·
ministraç~1ío não pode e:x;ercer nenhuma vigilancia, as lei.o;
l
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quedam sem força, e muita gente para ahi accorre de outras partes <la provincia, quer para escapar á perseguição
da justiça, quer unicamente -para gozar de uma liberdade
illimitada ( 13) .

(13) " Em um cMnPo onde se lev~ntM· am duas pequenas
" habitações, vi, <liz da Gunha Mattos (Itin. I, 71), g.raruie nu" mero de arvor.es fructi'fe.ras, q'll-e me provaram o i:iartido que
" se poderia ti.ra.r das regiões descobertas parra a cultura dessas
" arvo11es, s·i houvesse menos indol·encia no Brl!·sil· e, principal" mente, na provinda de M·inas Geraes. . . Todo vadio que possue
" u.ma gu.itaJrra (violão) tem o seu rpãi0 ganho sem necessidade
" de trnbalha1-, e encontra ·sen1pr·e quem ~ queira ter em casa"
(Jt.tn. I, 71). Esses·, pelo menos, divertem os seus ho_spedado.res.
são os menestreis do deserto; mas nem toido vadio ~em uma guitarra ; seria neeessario trabalhar pr·ianeiiro para ,p oder a<lqui-ril-a.

CAPITULO VIII

COMEÇO DA VIAGEM DE S. JOÃO D'EL REI ÁS FON.
TES DO S. FRANCISCO - AS POVOAÇÕES DE CONCEIÇÃO E DE OUVEIRA - A VILLA. DE TAMANDUÁ
Partida do Rancho do Rio ', das Mortes· Pequeno. Superfície da 'r·egi-ão situada entre o Rio das Mortes
Pequen'o e a fa zenda de Tanque; GUa vegetação. A ' fazenda de T ii.nque. - Clero. - A povoação de
Conceição. - Região situada -e!lll1:re essa povoação e
a fazenda do Capão das Flores. - Região entre esta
habitação e a do Capitão ,Pedro. - ·Des-c>ripção desta
ultima fazenda . - Recepção que àihi se fez 9-0 autor.
.Cultura. - A Quina do Campo ( Cinchona ferruginea ) . Influenda da con_s.tituição n~rieraslogica sob ré
ia natur<eza da veget-ação. Reflexões sobre a exploração das mim/Js de ferro. - Faz,enda 'qas vertentes do
Jacaré. Bichos de 1ipé. - Região situada para além
desGa hab1taçjãlq. - IA povoação de Oliveira,, Um rancho. - A fazenda de Bom Jtirdim. Habito_s dos ser~
tanejos pobres. Um 1\sonho . - Morro de Comacho ..
Fazenda da Cachoeirinha. Seu proprietario, o· sr. João
Quintino de OHvdra. - A villa de Tamanduá; sua
hiS>füria; moradore>S> ; ·população ; ruas; casas; igrejas;
molesüas endemicas. - · Historia de um homem robusto mordido por um dão darrmiado. - A de -t,tm le1prow mordido primeiro por um cão damnado, depois 1J'OT urna cobra casca.v\el.

Disse atrás que nã·o puàera encontrar um toê'ador _noa
do Rio .das Mortes Pequeno, e que o principal
magistrado de S. João me dera para o capitão-mór da villa
arredor~
1

\

\

' \

\

\

VIAGEM

Ás

NASCENTES

no Rrn S.

125

FRANCISCO

de Tamanduá uma carta em que lhe solicitava me arranjasse um. O bom alferes José Pereira da Silva teve a gentileza, emquanto esperava o tocador, de requisitar um homem que recebeu ordem de me acompanhar até Tamanduá.
Trouxe-me a 19 de MaTço pela manhã, e parti, após despedir-me do meu hospedador, ·O velho Anjo, da sua filha
Dona Rita e de Dona Isabel, sua companheira. O velho
Anjo chorava abraçando-me, e todos me exprimiam o se11
pezar. Anjo tinha cerca de setenta annos; era dé uma
activida<le continua; fallava; ~i1a, ralhav,a sempre, mas não
deixava um momento de dar provas do seu bom coraçã'o.
1

Foi, todavia, com prazer que deixei este Rio das Mortes, onde experimentei tantos desgostos e inquietações, e.
cujo nome não podia pronunciar sem uma especie de fremito. No começo da viagem estava ainda immerso em uma
melancolia profunda; obcecavam-me ·as idei as mais tristes;
a vida me parecia um peso insupportavel. Mas q exercício a que era forçado a entregar-me, o trabalho, a vista
de novos ohjectos arrancaram-me a mim proprio, retomei
em breve as forças e o animo começou a renascer (1).
1

1

1

Subi durante algum tempo o valle onde corre o Rio
das Mortes ·Peqrneno. A pequena <:1istancia do rancho que
acabava de deixar passei perto de uma capella que é do
(1) Itinerario approximado do Raiocho do Rio das Mortei;,
proximo de S. João d'El Rei, á viJ.la de TaJIDanduá:
Do Rancho do Rio das Mortes Pequeno a Tanque,
habitaçfil:> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
leguas
De Tanque a Capão das Flol"es, habitação . . . . . . . 3 1/2 "
De Capão das Flores a Capitão Pedro, habitação 2 1/2 "
De Cap. Ped1ro á Fazenda das Vertentes do Jacaré
3 1/2
De Fazenda anterior a Olivei ra, povoação . . . . . . . . . 3 1/2
De OJivei.ra a Bom Jard~m, habitação . . . . . . . . . . . . 3 1/2
De Bom J ardim a Cachoei.r.inha, habitação . . . . . . . . 3
De Cachoeirinha a Tamanduá, villa . . .. ..... ..... ~2-.,..,.---,---24 1 /2 legua.i
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numero das succursaes da parochia de S. João Ld'El Rei
(2), e tem o nome de S. Antonio das Mortes; pouco além
atmvessei uma grande lavra do genero das chamadas' de
gupiára (3), e, em seguida, subi a um morro elevado cha.
mado Morro da Lagoa Verde.
A vegetação fora, até lá, a dos valles nas regiões des·
cobertas; vi arbustos e pequenas arvores de um verde bellissimo, mas uin pouco carregado. No morro de Lagod
V1erde enconit,r ei as plantas coonmuns >ll!OS campos, g·rami·
neas, algumas outras hervas e pequeno numero de sub·
arbustos entre ·os qua·es dominavam· compos't'as.
Desde a minha entrada . pos carµpos jamais vira rnorr95 1tão arredondados, valles tão estreitos e profundos como
na Tegiro que estava atravessando, entve Lagoa Verde t
a fazeibfa .de Tanque, da qual falliarei em breve; e, por
uma cor11Sequencia natural do que disse alhures sobre a coin<>idenci:~ da vegetação c-om a <liisposiçã·o do sólo, encontrei
nesse dtstricto tanto mattas como' pastag,ens.
. no alto de alguns morros de8cobre-se uma immensa
~xtensãc,> de terra. ,Existem nos valles fazendas bastante
conside1mveis. As lavr~s são muito numero~as, e, na época
da min~rn viagem, varias dentre ellas estavam ainda ern
e~plora~;ão; pertenciam ' tod~~ ao genero de exploraçã-o in1
titulado gupiára: reconhecenr,ise facilmente, ao longe, pela
côr . ver1nelha das terras desn;µ dadas.
.
·
A posição da fazenda de Tranq~e, onde fiz· alto, no
dia em ~ue deixei o bom velho Anjo, é ' e~trnmamente apra·
zivel. E,s ta habitação foi construida em um . grande vallc
que regr o Rio das Mortes Grande. . Morros· pouco elevados, coh;ertos de
bosques e de pastagens, desenham o valle;
.

- - -1-

.

..

(2) Prz., M em. hist., VIIJ, segunda parte, '12.6.
(3) Na mineração de gupiára, ILm[ta-se a eJCiPOr a SU:Per·
ficie aurifern, dispondo-a de modo a operar itn-loco ,uma parte da
lavagem. São terrenos em declive os que se exploram assi.m. (Vide
minha Vfagem nas provincwis de Rio de Janeiro, etc., I,~ ~47, 252).
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um pouco acima da fazenda está uma pequena represa que '
fornece agua a um engenho de assuoar, e do h~do opposto.
tem-se uma derivação do Rio d.as Mortes.
·
· O proprietario de Tanque era um padre. Nesta zona
grande numero de sacerdotes se limita a dizer a missa, e se
dedica a outras coisas que não ãs funcções do sagrado minísterio. Nada é tão commum como os :padres fazendeiros;
o melhor hoticario de S. João d'iEl Rei era um ecclesiastico que preparava e vendia, elle proprio, as suas drogas;
11essa cidade, ao que me disse o vigario, outro padre vendia
tecidos aos c9vados. Que se pode esperar de homens que
professam ostensivamente o desprezo de todas as regras? e
passo em silencio muitos outros escandalos.
Quando, após termos passado a noite em Tanque, quizemos partir, procuramos inutilmente o tocador que me .
arra1JJjiára o alferes José Pereira da .Silva; fugira.
Na
verdade este homem me acompanhava em virtude de ordem>
superiores; mas eu o prevenira de que o pagaria á razão
de 100 réis por dia :(62 c.), e elle estava ha muito tempo·
sem occupação e salario. Mas , para que esses homens trabalharem, si encontram por toda a parte quem os sustente
~em fazer nada? Fomos forçados a proseguir sem tocador.
Chegado ao ·iüi:o ·d as collinas que dominiaviam o valle
onde está situada a fazenda de Tanque, descobri uma immensa extensão de terras montanhosas que apresentava
mais mattas do •que pastagens. Caminhei meia legua, e
cheguei .á povoação (arraial) de Conceição (4).
"
Este arraial faz parte da parochia. de S. João d'El
Rei e é uma das suas succursaes. Deve sua fundação ao
( 4)

E' predso não confurul:i·r

esta povoação, cujo verda-

<leirn nome é Nossa. Se.nhora da Conceição da Barra, com a de

ConceiçãJo do Matto dentro, .situada ootre Mariana e VHla do
Pr·incipe (vide minha Vi:agem nas provindas de Rio de Janeiro,
etc., I, 31) . Cazal i>m:lica tambem uma povoação da Conoeição
na provinda de Goy;a,z (Cor. Braz. I, 347).
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-0uro que 1antigamente hav~a na vizinhança, principalmente
nas margens do Rio das Mortes. As minas se exgotaram
·e os moradores de alguns recursos foram estabelecer-se em
'Outra parte; os que ainda se veem em Conceição são quasi
todos homem~ de côr que a passagem de algumas caravanas
linpedé apenas de succumbir á fome, e de mulatas que
vendem os seus encantos. Esta historia é a da maioria das
povoações de Minas Geraes .
A de Conceição está edificada' sobre o dorso de um
.morro pouco elevado. As casas• .q ue 'ª compoem, em nu·
mero aproximado de cem; são muito pequenas, baixas,
.quasi quadradas, cobertas urnas de ·telhas, outras de sapé,
na piaior parte afastadas urnas das 1'o utras . Jamais devem
ter offelecido muitas commodidades, e hoje, que cáem em
ruinas, rão apresentam mais do que o aspecto da rniseria
·e do abandono ,:
No meio dessas moradas tão pobres fica-se admirado
<le ver prna igreja bastante grande para o lugar e muito
bem conservada. O interior corresponde ao aspec:t o exter·
no; é ~em illuminaq0 e ornado não só com dourados,
mas ainda com pinturks muito supel'iores ás que se viam,
nessa época, 'lllàs nossas igrejas de campo m elhor cui·
dadas. Parece que ha no r~aiz muita devoção á Virgem
<la Conpeição, pois existe ri:a sua igreja grande numero
.J,e peq1:e nos quadros, que repres·entairn curas operadas mÍ·
1
lagrosarpente por sua intercessão .
\
· Esta igreja não é a unica que se vê na villa da Con·
ceição. Por mesquinha que seja, possue ainda outra me·
nór que a primeira. A mania de multiplicar· as igrej ~s fo i
:geral nf provincia das Minas, e ó, era ainda mesmo por
-0ccasião da minha viagem: Teria sido mais ch; istão que
.se formassem associações para melhorar a sorte dos negro>
libertados, quando não mais podem.prover. á prnpria subsistencia; ou para impedir que tantos jovens se tp rnem vadios, e tantas raparigas prostitutas.
\
1
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· Apezar do estado de miseria em que cahiu a villa de ·
.Conceição, dá variedade á paisagem e produz um eff eito
muito agradavel.
A m eia legua da villa, perto da fazenda de Barra,
v oltei a encontrarr o Rio das Mortes Pequeno, que nffise
lugar se lança, como já disse, no Rio das Mortes Grande.
De Barra até a fazenda do Capão das Flores, numa
·extensão de cerca de 2 leguas e meia, atravessei uma reg ião geralmente cheia de mattas. Quasi por toda a parte,
.entretanto, as florestas primitivas foram cortadas, e ·se
acham substituida.S por capoeiras; são-n'·o mesmo, algumas
ve:oes, por 'es·úe grande foto · (Pteris caudata ex Mart., a
Swmambaia dos mineiros) que faz tianto mal e que não
encontrara em lugar nenhum desde a minha sahida das
grandes mattas (5). Com dla vi em ahundancia um P11r
nicum (n. 0 665), que chamam pega-pega ' {6), porque suas
~edas adherem fortemente aos corpos de que se approxi-·
ma, e algumas :vezes mesmo retêm pequenos passaros.
Onde cresce a grande Filicinea, a terra é de vermelhC>
escUl'o, COl!'IlO na zona de Matto dentro (7) e alhures•, coincidencia que é bom 1anotar.
Atrav•essei uma immensà capoeira que tinha sido que!•
mada por accidente, e onde os troncos ennegrecidos dos
arbustos s•e erg.uiam ainda no meio dos grandes fetos.
O systema .d e agricultura adaptado na província das Minas
·e em outras partes do Brasil, torna, como já tive occasião
(5) 1Esta · FiHdnea apodera-se dos ter,renos que já. fora!n
cultivados varias vezes· e os torna muteis (vide minha Viagem na~
Provincias_ de Rio de Jan áro, etc., 1, 294).
(6) Pega é a terceira pes·~oa do v·erbo pegar, que significa
agarrar
(7) Pelo d~str.i<:to de Matto dentro , comprehendo a região
situada oo regi'.ão das f lor.istas paJra além da ciidade de Marfal!1a
e onde .di.ver.sas v bllas foram distinguidas . por esse mesmo nome ·
<de Matto dentro, taes como .S. Miguel de Matto dootTO, ltabira
de Matto de111tro, etc.
· ·

.,.
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de dizer, os incendios muito frequentes, e é esse ainda um
dos inconvenientes que apresenta.
Depois que deix~i o Rancho ~:lo Rio das Mortes v1
muito pouco gado. Cria-se muito menos nessa zona do
que na do Rio Grande, sem duvida por os pastos não
· terem ahi tão grande extensão. Pareceram-me ·constituidos
pelas mesmas plantas dos campos, por onde passei, entre
as mattas virgens e S. João d'El Rei, mas são aqui maiores e mais compactos; disseram-me que quando se põe fog o
neste8 pastos, _a grama leva muito mais tempo a ibrotar d<>
que nos ar-redol"es do Rio Grande, ·onde é mais f'.in.a, e é
esse um dos obstaculos •q ue se. o·ppõem ao augmento do
·gado ; pevo dizer . ainda que não se encontra aqui o capim
frecha, a g11!lillli!!ea que ca11aoteriz>a -os melhores pastos.
E'· princip~1 Jmente ao cultivo da canna de assucar que se
. entregam os fazendeiros desta ?:ona.
, , . Ap,óS 'fer passado a noite na fazenda do Capão das
_ Ftor:fJs, percorri, durante algum tempo, uni , valle humido
··_em que se viam, aqui e alli, moitas de ar'V-ores no meio
de matto espesso. O sol ~não tinha ainda muita força; o
-~u
do azul mais bel -o; ·os vapol"es que se lievan;tJav•am
-.d o yalle espalhavam no a•r um frescor agradavel; uma
·_-calma delisiosa se expandi~, pol alguns instantes, ·em todos
'?8 meus serntidos, e mais uma ',rez gozei dos encantos da
natureza.
Estava.mos a 21 de Março ·e, desde' 126 de Fevereiro,
. época 1em que a secc~ cessária, tinha hav-id10< quasi tO<d0& os
d.ias trovoada e chuva; os pastos não tinham mais essa
coloração i,tcinzentada que fatigava a vista; quasi por toda
a parte os,- campos se engalanavam ~om uma vegetação
que -lernbr~va a dos nossos campos de trigo, pouc~ tempo
-depois da ·p·errninação do grão.
•
Enfre po Capão das Flores e a fazenda do Capitão·
Pedro, percorri, como nos dias precedentes, uma região
montanh, osit, onde os bosques s.ão pelo menos tão, con1·

era
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muns como os pastos ; Essa região não tem a triste mono·.
toriia das immensas campinas do Rio Grande, e, entretant o, .tem-ee ·o prazer de ahi gozar, tambem 0 de 'l1ill1 panorama muito extenso. E' sómente para lastimar que a paisagem não seja animada por ha•bitações . Na vespera vira
ainda menor numero do que 'no dia anterior, e, entre
Capão das Flores e Capitão Pedro, não vi mais do que :
uma, a de Laranjeiras.
Desde que a região se tornoú; mais florestal , os arbus, '
ticulos ficaram mais frequentes nos pastos, principalmentd
na base dos morros. Lá, no meio de uma herva de um
verde bellissimo; vê-se em grande .q uantidade, uma Bauhinia de hastes numerosas, de 2 ou 3 pés, e folhas inteira&
(233), uma Salicariacea (263), uma Corymbi.fera (306) ;
o Hyptis .(223), e umà outra es'pecie do mesmo genero, . ,.
de flores azues e folhas muito perfumadas (305).
Dirigindo-me á fazenda do Capitão Pedro, vi em uma
campina um desses quadrupedes a que dá o nome, ím
região, de cachorros do campo e que são tão temíveis para
o gado lanigero. José Mariano atirou-lhe com a espingar•
da; mas, a sua arma estava carregada com escomilha. e ·
o ánimal ficou mal ferido apenas . Veio em minha direc~
ção; infelizmente passou muito rapido para que eu o pudesse bem observar. Pareceu-me ter o tamánho de um cão
de tamanho abaixo do médio; o focinho era um poúco'
alongado, as orelhas· pequenas e levantadas, a cauda muito •
longa e hórizontal, ·o pelo de um cinzento azulado; não
corria, mas fugia aos saltos com ligeireza (8) .
Do Capã o das Flores nã o fui além da fazenda do
Capitão Pedro, que está a uma distancia de 2 leguas e ,
meia . Esta fazenda, como todas as outras, é situada em,
um valle ; as construcções della dependentes são conside·
(8) O 51'. ProfeS:sor GeJWais pensa que este animal é o
Canis cam.pestris do prindpe de Neuwied .
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ravcis, mas a casa: do dono era tão desleiXJada corno todas
as ha·bitações que vira desde a minha entrada na comarca
de .S . João.
·
Quando me apresentei, indicaram-me para alojamenlo
uma estrebaria obscura e cheia de estrume. Não ~ queixei emquanto não descarregaram as malas; mas, assim
que tive em mãos .a portaria, disse ao dono da casa que
fioaria ahouecido de incommodal•o, mas que rog·ava-o tivesse a bondade ·de dar-me alojamento mais 11azoavel. A
leitura da portaria f.ez o feito de um talisman : tornaram-se
de uma pol·idez ext1.1ema, fizevam. collooar minhas bagagens :11ª viaranda, deram-me um l1eito e ilnped:iram Firmiano,
que desde 1muito 1eu pPom<;ivem 'ªº grau de cozinheiro, de
pôr a pan~~lla no fogo (9).
A faz·,e nda do Capitão Pedro tem 2 leguas de extensão; cultiyam-se lá milho, feijã•o, anoz, e cria-se gado
vaocum e suíno . . A posição desta propriedade entre São
· João d'El Rei, a villa de São José, a p bvoação de Oliveira, a villa de Tamanduá e a po;voação de Formiga,
assegura 1' escoamento Ji; todas as producções do .solo :
Nos anno~1 communs o milho rende ahi, ·nas ·bôas terras,
160 por 1. Cultiva-se tamberl~\ um p;ouco de algodão nos
arredores de Capitão Pedro; \ mas as terras duras e vermelhas da zona convêm pouco \~ esse vegetal, e se é obri- .
gado 'ª revolver tres ou quatro vezes a teITa em que é
pla~tado. E' a ·c anna de assucar , que parece desenvolverse melhor· em todo o districto por mim percorrido desde
o Rio da~; Mortes.
·
Poucp antes ·de chegar á fazenda de Capitão Pedro,
tinha vist o em abundancia, em uma \ ampa, no meio dessas campfnas, essa pequena Quinquina de flores •odoríferas e folh as côr de ferrugem ( Cinchona ferruginea, A.S.H. ),
que cre,scf em tão gi:ande quantidade perto de Villa-Rica,
1

\

1

1

\\

(9)

E' a express·ã o consa:grada

\ .
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Itabha d.o Matto dentro, etc. (10), e que ainda não' tornáira a oocorntrnr desde a minha primeira viagem. Fora
em terras ferruginosas que eu a observara então, e quando
cheguei á fazenda do 1Capit'ã·o Pedrn souhe que havi a, perto
desta habitação, uma mina de ferro em um morro chamado Morro do Palmital. Uma coincidencia tão repetid:t
deve fazer considerar, parece-me, a planta de que se tra-ta
como indicação da presença de ferro ; o que prova que
a constituição mineral de um terreno não é desprovidà
de influencia sobre a natureza da vegetação.
Seja como fôr, o proprietario da fazenda de Capitão
Pedro installá:ria em suã casa uma pequena for}a :em que
fundia para seu uso 10 minerio do Morro do Palmital; mas
lamentava-se de só poder fazer aço. Parece que, em geral, o ferro bruto tem no Brasil muita tenden'cia a . se
transformar em aço. Nas forjas de Prata, por onde passei em 1818, procurava-se remediar esse inconveniente, não .
empregando nos ÍO!nos sinão os maiores pedaços de carvã o, e talvez ·que se consiga evital-o em todo o paiz, quando
1

(10) SK>b o nome de Re1nija, o illustre de CandoHe separou
esta pfanta do genero Chinchona (Prodr., IV, 31517 ), porque, disse
elle, a dehi scencia llií-o é sarnente sepiticida, mas a folha rarpellar
se fende mais ou menos no seu meio . Si, como já mostrei
alhures ( M orphologia veget'al, .7 14), esta f1raca peculiar·i dade ba1s-·
tass·e para a criação de um g·ooeoo, seiria necessario, IP01" pouco
que se quiz·esse ser coherente, fazer ·u m da V eronica Anagallis, na
<;uai a encontramos ig-ualmente. O Sr. de Humboldt acreditava
antigamente que . não cresciam quims na parte orienitail da Ameri1:a do Sul; <le;po~s TCConheceu, quando descobertas as Cinchonas
ferruginea, Remigiana e Vellozii (Comnmnicação verbal feita á
J\('ademia das Sciencias sobre uma obra do sr·. Augusto de
Saint-HiiJ.aire, intitulado Plantas usuaes dos brasileiros, nos annaes
das Scienâas die Orléans, VI, 168), que exiistem tr:e s· esipedes nJO
Hrasi1J (taJlrvez siimpiles vade<laicLes duma un~ca e:5\I)ede) ; e , !Presentemente, deixarirun de existi1r na Americai O.r.i.ental, <porque, com as
propriedaldes dá. Cinchooa, seus camct·e res, e, em particula'r, sua
dehiscencia, as plaintas que arnbo de nomear 2presientarn, dizem,
uma fend~ no meio das valvas? "Si se. devessem adrniittir taes prin-
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os seus hahitantes conhecerem melhor · a arte de fundir o
·ferro. Ha alguns annos o governo do Brasil enviou á
França- grande numero de jovens afim de se instruírem;
por que é que não se encarregou a alguns dentre elles de
_estudar a exploração das minas e a metallurgia? A administração . de . Minas Geraes, região em que se encontram
quasi todos os metaes, manteve dois moços em Paris; julgar-se-á, sem duvida, que tal despesa foi feita para que
• .esses j·ovens aprendessem -a tirar das riquezas de sua patria o melhor partido possível; não foi, todavia, esse o
fim ·da sua longa viagem; foram - disseram-me - de
.Minas a Paris para aprender agrimensura.
Entre Capitão Pedro e a Fazendd das V ertentes do
Jacaré( percorri uma região ma·is ou menos semelhante
áquella e~1 que viajei na vespera, mas talvez menos cheia
de maittas. Em .J!oda a etapa nã-o v:i mais do que tres habitações·, das quaes duas pouco importantes ·e não encontrei
sinão uma ·unica .pessoa; á medida que me afastava de S.
foão d'El Rei a região se tornava mais des'erta.
Cipios1 é preóso conv~r qu·e '°s pormeno!'es da geogmphia botanica
n':Pousat:ii m •s.obre bases b~ pouco . soli<las. Po.r ém ha mais :
·s:mrplesmente1 um e r-r o de im-pres.s ~o ou de copia mudaria nossas
,ideiais wbre a distdbu:i·çãio geograà:)hica da•s quinais. Com effoito,
1. após a pa;s·srgem em que digo, do 1 ~fruto
Cinchon.a ferrngin ca ,
nas minhas Plantas 1,isuaes dos bra:}ileiros, n.9 II, que a ca(JS1t./a.
. •. se abi:e em f111as va.fv1iln:s pelo meio ~P se~to, -.pa~·s'.'gem qu~ ü;<l ~ca
· o .mais dar\bme11;te ·poss1vel uma deh1~c~11C1a se!Ç'hcida, r;: que e 1\1·
taramenrt:e, •wnhrmado um 1pooco adiante, (pag. 5), !em-se entre
'parenthese l:stas palavras (dehiscencia ' lqculicida) , que, eviden te- mente, s·ãio ~l :res-uhado de uma distraçã'O· ou h11psá de .penna. For·
çado a .trabalhar muito rapidamente, o Sr. de Caindolle não viu,
sem duvida, na mi.nha descripção senão éstas palavras erroneas,
po.Ls que as repete na sua, citando-me, e ·foi is'SO o que o . induziu
a crear o genero Remija. O S.r. Jorge BenthJJm já :rec'onheceu,
. '<:om 5agacidade, o ·e rro em que cahiu o autor do' Prodromus
(~ourn, ·bot1, III, 21.S), e das suas .. observações, as·sim como das
mtll!ha~, resulta que o genero Remi7a, fan<lado nl.Ji!l1 engano, não
poderia ser ' admittido pelos botanicos.
'\\
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. A F azenJ,a das Vertentes do f acaré (11) onde me .
detive, está situada, segundo o _costume, em um valle, junto
a um corrego; por todos os lados está rodeada por collinas cobertas de campinas e bosques, e apresenta o aspecto ·
de uma profunda solidão.
A principio deram-me, nessa fazenda, um quarto bai-,
xo e escuro, com o qual me contentei; mas, apenas n~s
tínhamos installado, sentimos as pernas e pés cobertos de
bichos de pé (pul'ex penevrans) : Pedi outro local, e alojaram-me na varam,da; mas não fiquei melhor lá. Em·quanto escrevia, sentia a cada momento novas picadas, ·e • "
eia obrigado a olhar os pés para arrancar os biches qu~
teimavam em entrar. E' dif.ficil crer que, com cuidado e
limpeza, não se conseguisse impedir estes insectos de se
rnult!plicarem de forma tão medonha.
Entre a Fazenda das Vertentes .d o Jacaré e a villa 'de
Oliveira, que está distante 3 leguas e meia, a região montanhosa, cortada de mattas e campinas, apresenta vastas
solidões; não •encontrei ahi um unico. viaj.ante, não a~s
tei animaes domesticos; vi apenas duas habitações, u~na
á margem do caminho e outra ao longe. Na vespera su_b i •
muito; nesse dia desci repentinamente de modo muito sen·sivel. Pouco depois atravessei, por uma ponte de madeira pessima, como o são todas as dessa região, o rio de
Jacaré, que .tem a sua nascente 'l:lJa fazenda em que passei
a noite e á qual dá o seu nome (Fazenda das Vertentes ·
do f acaré) . Subira para chegar á fonte desse rio; dep'oi~
desci para me achar em suas nrnrg·ens. Immediatamente
antes de chegar á villa de Oliveira, segui um vallão mui.til
pittoresco, onde se vê um arrabalde da villa com algumas pequenas casas.
(11) A . fa11ar com proprieda;:le o termo vertente signifo:a
dliTecç:ãlO de escoamento das aguas fluvfaes ; mas é evidente que no
Brasi:l, ou, pelo menos., em algumas par.tes do Brasi•I, dá-s·e~llles a
s igni·fi.cação que damos á nossa palavra sources (fontes).

136

AuGUSTÉ DE

SArnr-HILAIRE

.Em Oliveira achei-me ainda uma vez confundido, sob
·um sujo rancho, com tropeiros de todas as côres. Em tod os os cantos havia fardos de algodão amontoados, e albardas collooadas em série, umas· sobre ·as outras. Dois ou
tres fog·os accesos no rancho serviam a cozinhar o jantar
dos tropeiros. Uma duzia de pessoas me rodeou é se exta:siava oom a paciencia de J.osé Marúano ·occupado. em
preparar os .animaes. Os mineiros têm grande •a ntipathia
pelas viagens maritimas, mas, em compensação, adoram.
viajai: por terra. A liberdade que se goza nos ranchos
agrada principalmente aos moços; dep~is de uma jornada
fatigante, saboreiam o repouso despreoccupadamente estendidos sobre um couro, e occupados em tocar guitarra ou
contar as suas aventuras.
Oliveira, ou Nossa Senhora da Oliveira, onde passei a.
noite, é uma dai" succursaes de S . José, pequeria cidade
situada, como já o disse noutro lugar, a ·2 legul!-s de São
João d'El Rei (12) . Pertence ao pequeno numero, das que
1
:não devem sua, fundação á presenÇa do ouro; deve-a uni·camente ás vant11gens da posi~ ão. Com effeito, diversas
. estradas importantes passam por este ponto: a qhe vai
de Barbacena á villa de Formiga, µ do districto de -Ri o
Grande á cidade de Pitangui, de 'Rio'1\de Janeiro e S. J\oã&
d'El Rei a Goyaz, de Villa da Campah ha a Formiga, etc .
. • esta' situa
. d a, n,
~ o meio
. d e morro,s~
\
A v1'II a d'Ol'
· ;1veua
sobre o dorso de uma collina cujo cume é muito achatado. ·
Compõe-se de du~s ruas da qual a principal é muito largá.
A maior parte d11s casas que a marginam não têm mai~
do que o rez do chão, mas são bastânte grandes para o
paiz, e cobertas <,le telhas. Em geral são caiadas e têm
portas e janellas pintadas de amarello com uma moldura.
rosea, o que, no meio de paredes brancas, :woduz , um ·
1

1

- -

\

(1 2) Piz. M~·m. híst., VIII, segunda parte, 129 ao Distric to dos Dim11a.n.tes, I, 263 .

\

\

Viagem

. VIAGEM ÁS NASCENTES DO

RIO

s.

FRANCISCO

137

effeito muito agradavel (13). Grande parte dessa8 casas,.
e mesmo das mais bonitas, só são habitadas no domingo;
pertencem a proprietarios que passam a vida nas suas fazendas e não vão á villa sinão nos dias de missa · obrigatoria.
Oliveira possue duas igrejas, das quaes a principal
foi construida no cume da collina, no meio da rua larga.
e a igual distancia das duas ordens de casas; é bastante
bella no interior. Empregaram, para ornai-a, uma pedra
de um bello ver.de-maçã, que o min1eralogista Pohl . aff.inn~
ser, talvez, talco endurecido ( 14) .
V;êm-se em Oliveira diw~rsas lojas de fazendas e mer- .
cearia que são bem sortidas, tavernas, uma pharmacia e
dois albergues, cada qual com seu rancho. Ha ahi tambem
alfaiates, cordoeiros, serralheiros, etc.
Deixei em breve a villa e, até a fazenda de Bom.
Jardim, atravessei ~inda uma regiã'O montanhosa, cmtada.
de bosques e pastagens. Num espaço de 3 leguas e meia
até Bom Jardim, não encontrei absolutamente ninguehtr
não vi animaes nos ·campos; não !obriguei mais do ·q ue
duas choupanas e uma fazenda bastante importantes, da:.
qua l dependia um engenho de assucar.
Fiz alto .em Bom Jardim, sob um ranch<J aberto de
lodos os lados ·e onde o vento nos oincommodava muito.
O dono da casa e varios outros cultivadores se reuniram
ao redor. de mim emquanto trabalhava. Eram todos brancos ; m·as não se pareciam absolutamente com os . colonos.
das comarcas de Sabará, de Villa-Rica, do Serro do Frio;
lhes dá o doutor Pohl. Não estou tampouco de accôrdo com este
viajante, nem com Eschweg·e, sobre o numero das ruas de Oliveira,
pois que eLles dizem que só ha u:ma nessa povoação.
( 13) As rnsas de Oliveira não são pala.cios; mas vê-se, pelo
que aqui deixo di·to, que e llas não merecem o nome de choças que
(14) Portal, Kanzel, Altarstücke fand ich aus apfel grünen
verhartetem Talk (Reise, I) .
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por suas maneiras differiam ·p ouco dos nossos camponios
francez·e s. Como todos os sertanejos da regiã·o, de .poucos
recurs~s, esses não vestiam senão umas calças de algodão
e uma camisa, cujas fraldas fluctuavam por cima das calças ; suas pernas e pés estavam nús; um largo chapeu r e.dondo cobriia-lhes 'il cabeça, ·e, s·egundo ·o ,u so dos mineiros, tinham no pescoço um rosario que apenas serve de
ü rnato.
1P,ert;o do rancho de Bom Jar·dim, onde foi c oHocada
a minha bagagem, havi;a uma choupana ab:andonada, que
por , todos os lados cahia em ruinas; foi lá que fiz collocar a cama para ·evitar o frio que, á , tarde, era muito
penetrante. Apezar dessa precaução, :a temperatura ba'. x ou tant6 que m e foi quasi impossivel dormir. Sonhei
que estava, ~elo Natal, no castello de la Touche, proxim o
de Orléans, onde passei os dias mais felizes da minha infancia ·(15). Meus paes se admiravam de me ver tão envelhecido; não são tantos os annos a causa, C01IlO isto aqui,
disse-lhes, pop do a mão na cabeça; dépois, meio descrente,
:arrependi-me de não ter levado tambem :a mão ao coração;
emf im , voltei completament~ á realidade, e me achei bem
tristemente no meu miseravel abrigo.
· Deixei-o dentro ·d e pouc~ p~~a dirigir-me a d~choeiri
nha, a h_abita~ ão do capitão-mór d~ Tamandu:á; para\ a qua l
tinha uma c ~rta de recommendaçãq.
\
A regiãC/ que atravesse~ antes de chegar a essa pro priedade, é uma zona mais montanhosa do que\ a' q ue pe rcor(J·S )
O cas1 t~llo de la Touch~ pertencia ao· Sr. e á Sra.
d' Alonne, meu s. tios, que era m ambos adorad os pelos seus camponezes . Emlbor~f a l111:ig o s,ellJhor, M. d'Alon:ne era ainda juiz municipal ( mairc ) na ·é poca do ter ror : encarcerara m-no por não ,,haver
·denunciado lllff/ desgraçado guarda d e represa, que pagou com a
cabeça u ma {\!:/inião ·ir(IJúl'mdente, ·e qruasi tocla a commun~ foi chamada a depor : não se elevou contra eHe uma un.ica voz ; 1soltaira;nno, e o povo, que, no meio de seus cruei'S' ·terror.es, se sentia feliz
em enC0111trar jrnnocentes, car:regou-o em · t'I'i uma>ho.
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rera nos dias anteriores; os valles são ahi mais profundos,
ao mesmo tempo os bosques se condensam mais, e, em
geral, não se vêm oampos a não ser no cabeço dos morrós.
D'entrn .estes, 'º que domina o pequeno rio de Camacho
é o mais alto de todos; lá, um vasto horizonte se ahriu
á minha vista, e encontrei algumas plantas que ainda não
vira desde o começo desta viagem .
A pequena distancia do Morro de Camacho 1(16) ha,'
numa depressão, uma especie de pequeno logarejo chame.do Curral, que se compõe de meia duzia de casinhas construi'das junto a uma fazenda de certa importancia . Deosc
lugar a Ca-choeirinha não ha mais de me~a legua.
Já mencionei particularidades sobre essa ultima hab i·
tação, cujo proprietario, o sr. João Quintino de Oliveira,
capitãc-mór de Tamanduá, me acolheu de modo perfeito.
Sua mes·a não era como .a morndi.a. Era servida com abundanóa e, •em qualquer paiz, poder-se-ia considerar optirna.
JJunha-se diante de cada conviva uma gmrafa de excellente
Yinho do Porto
o que se pode considerar uma maravilha,
adcl:icfonava-se-lhe un1 pãozinho muito ~abo.roso. O dono
da casa fazi.a as honrns com muita bondade, s•em nenhuma
affectação, no que ·erà bem secundado pelo seu capellão. ·
No momento mesmo da chegada a Cachoeirinha tinha
participado ao sr. João Quintino o desejo de encontrar
um tocador. Pa.ra ··arranj<ar-m e .um, tinha dle immediatamente escripto a .Tamanduá, que esbá situada a 2 legua~
da sua habitação; mas -o tocador não se apresentou sinão
no dia seguinte. Era um escravo pelo qual se pedia, por
mez, 6000 (37f.50c.). Não pagando sinão 7,209 réis (45f.)
a José Mariano, não quiz consentir em pagar salario tão
elevado . Parti, pois, sem tocador; mas, o m eu hospedador

e,

(16) Originar-se-á ·es-te nome das palavra•s guaranys camá,
seios, e chiui, coisa aguda?
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me deu, para o commandante (17) da ·villa de Formjga,
li.ma carta, na qual ordenav,a que me fi~esse acompanhar
até Piurnhy por ~ pedestre (18).
Fôra tão bem tratado ma casa do capitão·-mór, tivera
commigo tanta c01IJ.sidernção, ·q ue não o puâe deixar sem
enternecimento. Este homem trazia impresso no rosto a
bondiade, e conC'ilriára a 'estima de itoda a vizinhança.
Antes de despedir-me do caJpüão-mór, José Mariano
tinha partido com o resto da caravana, e devia esperar-me
a 2 leguas de Caohoei,r inha, na fazenda de um homem chamado Marcos. Quanto a mim, dirigim-me a Tamanduá,
acompanhado do advogado desta villa, do cirurgião e do
ajudante do ~:apitãó-mór, que tinham vindo passar dois
dias em Cach9eirinha. Durante tod·o o tempn que passei com
essa boa gent1, a conversação versou sempr·e sobre a Fran·
§a; os rnineir.ps não se fartavam de ouvir follar em Napo·
leão Bonaparte e da historia tragica da nossa FevoluÇão.
Tamandu ·i, onde cheguei dentro em: pouco, deve os
1
. . \
.
seus f undamentos a cnmmosps que vieram, a uma centena
de annos (escriipto em 1819)\ procurar um asylo• no seio
cl'as florestas de que a região é"~coberta. Esses ~omens,
tendo morto t 1m formigueiro no lu~ar em que se fixaram ~
deram ao loc~l o nome de Taman_dl!lá (19), que tantf> em
portuguez como erh gmcrany, designa o comedor de for1

1

(17) Os .,:om.m.andantes são nomeaidos pelos capitães-m.óres;
suas funcçõeis (jl816-1'822), têm alguma; analogia com a dos nossos
juizes munic'i1Paes ; mais nião têm autor.idade s·illl:ão sobre os homens·
que não fazem P\~rte das 1nilici.a-s (Viagem. pelas provz'.ncias de Rip de
Janeiro, etc., I, i 74). .
~
'
\
(18) Os' P,edestres, como já tive occasiãJ) de explicar, constituem (18116-181'2) uma mi·Hcia de ordem inferim.
\
(19) Esc:aw., Eras. Neue Welt, I; 29 . .
1

\
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migas (20). Achou-se ouro no lugar; a população de Tamanduá tornou-se mais consideravel e foi erigida em vilh,
no anno de 1791, sob o governo de Luiz Antonio Furtado '
de Mendonça, visconde de Barbacena, capitão-general da
província de Minas (21).
Vêm-se .a inda em v·olta de T•aananduá lavras consideraveis, que hoje em ·d ia estão completamente abandonadas.;
ellas forneceram muito oUJro, mas foi dissipado pelos que o
recolhernm, e s·eus f.iLhos, hoje, pedem esmola: triste exemplo das consequencias da minemção e da imprevidenci:i
tão natural nos mineiros.
Os actuaes habitantes de Tamanduá são cultivador~
que só lá vão aos domingos e dias de festa, alguns mer·
oa-dores, airtifices, e hmnens pobres, que, aproveitando-se
da abundancia de que se goza na região, vão comer ora.
na casa de um, ora na cada de outro, e passam a vida
na ociosidade.
·Cabeça de um termo e de uma parochia, Tamanduá é
administrada por seus juízes ordinarios. Sua população
se eleva (1819) a cerc~ de 1.000 almas; a dependente eia
igreja parochial, que se estende em um raio de mais de
2 leguas, sobe a 3. 000; emfim, a de todo o termo se eleva
a 24 ou 25.000 ·(22) , e ha, segundo Pizarro, 30 leguas
(20) ANT. Ru.rz DE MoNro.YA, T es. guar., 353 bis - Os brasileirós di,s tinguem dua'S espec'ies de tamanduá; o tamanduá bandeira (Myrmecophaga jubata, L.) e o tamanduá nti-rim, que é o
tairria-n.<luá dos francezes (Myrmecophaga tetradactyla, L., M. tamanduá, Cuv. ).
(21) Prz, Mem. Hist. VIII, segunda parte, 5'6 .
(22) Pizarrn (op . cit·) não dá ;paira a ,população do termo
de Tamanduá mais do que 18 . 765 individuo:>. S·egundo Eschwege,
a de toda a [JaTochiia elevava-se a 20.000 habirtaintes·; mas este esoriiptor, certamente tomou a q;iaTochia pelo termo. Quando dou 3 .000
a:Lma-s á ,orbita da pa!~chia, é dairo que me .refüiro ·exdu.siivamoote a
esta ultima, indeptmdentemente d as su.ccursaes·.
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<lo !IlOrte ao sul, ·so·b re 16 de lést,e a oéste 1 (23). O numero
dos habitantes deste districto augmentou sensivelmente depois que a agricultura e a criação de gado tomaram incremento.
O ta·b ac'o é uma das plantas que mais se cultiva nos
arredores de Tamanduá. Exporta-se em quantidade consideravel.
Contam-se 36 leguas de Tamanduá a Villa Rica, 24
até S. João d'El Rei, 32 até Sabará (24). Esta villa, situada numa depressão, está rodeada de morros bastante
elevados, cobertos de bosques (25). Suas ruas não offerecem regularidade; sobem e descem e são embaraçadas por
pedras; suas 9asas, das quaes algumas ·têm bonito aspecto,
são, em geral,. afastadas umas das outras e separadas por
muros de jar~im; mas, quando se lança os olhos sobre
a villa de um ponto .bastante elevado, resulta das irregularidades que apresenta um eff.eito agradavel para a pai(2:3) . Mem. ltist. VIII, se\ unda par.te, 195.
,
. (~) Segt,mdo Caia·) (Coro;. I,\ \379), ha 25 leguas \ ie Vi.Jla
Rica a Tamand~tá, 15 de ·s. João d'EI )Rei á mesma vma, 'e 20 de
Sabará. Pizar;o admiltte às ~smas .dis[ f'11cias p~ra Sabará\ e S1i?
. João d'EI Rei; mas colloca V ilia-Rica ' a 36 ]eguas de Tamandua,
e Ma·r.iana a 56 1 Quaesquer qrue sejam tÔdas as óutra:s avalià ções,
ha certamente e,r.ro em uma das ultimas, poi·s M4 riana não . está,
como ~e sabe, a mabs de 2 .1'eguas de V~lfa~Rica.
(25) Dissfram a Lucoock , que Tamanduá estava situada
sobre· uma eleva1ção (N ates on Braz., 482) ; em .()Uja base conria o
r ·ÍO Lambwy, ~'1 dos aff.luent~ do S. F.m.111Citsco; e este escri,p~or
accrescentou que o nome deste no tende a pr.ovar que o Lama ex1st ;u orutr'ora no Brasil.
Vejamos o que se dev·e pens;w dessas as,ser1
ções: Tamandluá não é uma povoação; e&tá numa ,depressão e não
' r.Úma. altura; e1!fá cdlloca?a, seguru:lo a car.ta geral de ·~~rtius,
e ma~s ou menos como o diz Cazal (Corog., iI, 379), entre G,ms pequenos cor.regos' que ·s eriam os primeiros elementos1 do Lambary ;
emfim este no~, que não é Llambary, tem tão pouca relação com
a lia.ma, que é simplesmente. o nome de pm peixinho .pequeno.
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sagem. Não sómente pela ' brancura das paredes dessa&
casas e a côr das telhas que cobrem os tectos, ~a cidade _
contrasta, no seu conjunto, com o verde sombrio das
mattas, que se vêem de todos os lados; mas um contraste
do mesmo genero resulta, particularmente, da posição de cada
casit, que parece jogada no meio duma massa de v.erdura
fomiada pdas banapeirns e laranjeiras de que estão cheios.
os jardins.
Tamanduá possue tres igrej1as; S. Francisco de Paula;,
a igreja parochial, dedicada a São Bento; a ·do Rosario; e .
além destas, duas pequenas capellas; mas nenhum desses edi-ficiôs merece referencias.
Pelo que me disse o cirurgião da villa, a hydropisia, é:
ainda a moles.tia de que se morre mais frequentemente no
distrito, e a elepihantiasis (morfea) (*) não é rara.
Não posso deixar de relatar aqui dois casos que ouvi do
mesmo cirurgião. O primeiro se passou em Tcimanduiá, e me
foi conl!ado per·a nte varias pessoas que o não desmentiram.
,·
(*) N. do T. A morphéa, synonyano de lepra, molestia de
Ha11sen, nada rt:em que ver com elephantia.sis, moJ.estia tmpica:l enr·
demica no Norte da Africa e de ·l á importada, .provavelmente, com ,
o trafico de escravos. A pr·imei.ra é uma bacterfoS<e produzida pelo·
MJ•cobacteriu.m leprae, ou baci.Jlo de H ainsen, bacteria granulada
acido-rresii·stente, cuja pesquisa no rnucus nasail 'iidemifica [)recoce- 1:1.ente a molestia. Quanto aos ·seus syun:ptomas : inrume.scimento da
· pelle, facies leonino, quéda dos cabellos, placas• anésthesicas, gre- '
· tagem e ulceração da pel'lie, necrose iooo!Or dais extrenúdades e·
· resto do co.rpo, são -sobejamente comecid'os.
A ultima é tmna filariose, isto é, uma venninose .pr.ovocada pela
'
p7esença nos' va·sos ly;rnphaticos do hornen:i, da Filaria Baucrofti,
Nemathelminto da ordem dos Nematodios. (Synonymfa: Filaria
11oct1trna, F. Wüclierci. F. 1 Sanguinis hominis). Ha duas formas:
· d<~ evoluçã.o, as micro filarias, filarias . microscopicas, e'ncapsulad·as,
1PCSl{'lli1saveis .no sangue pe1ripherico d~1s d'as 9 horas <la =ite ; e
as macrofilar1"a.s, formas· que attingem dezenas de centímetros, loca-
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Um cão tido como raivoso mordeu varios individuos, mas
nada mais soffreram além das dores causadas pela fc.

to~os

rida. Um dentre elles tinha foito recitair preces por um sacerdote e julgava dever-lhes a cura. Algum tempo depois foi
proC:urar o parocho e lhe contou o que lhe succedera. No
teu lugar, lhe disse este sacerdote, eu não me consideraria
curado, ·e sem demora, !:<rataria de tomar remed:ios. O homem
se retirou atemorizado; no mesmo dia ou no seguinte teve
um ataque de hyckophobia e morreu dessa <rerrivd molie.stia.
O segundo se passou em Caeté, onde o cirurgião de Tamanduá então se achava. Um homem doente de morfea foi
'nÍ.ordi do por um cão damnado; os mais tristes symptomas
1
se deqlararam,. e· fecharam o doente em um pequeno quari.o.
Sua mulher, indo levar-lhe alimento, ficou horrorizada cüm
o seu estado, ·e fugiu deixando a porta aberta. O doente esca_pou-,se, e s:e poz a coirrer. pelo c'ampo; :p oucas horas depois,
entretanto, viram-no voltar perfeitamente calmo, dizendo que
tinha jsido mordido p,or uma cascavel ·e pedindo um padre.
·Confes;sou-se em ple:do gozo da razão. Deram-lhe como re1

1

---.- -

• 1

1

\

1iza:dais no canal dorsal. Locai faam~se ~ a:s microfilaria-s em grande
qLra.nti'.1'a<le nos lymphaJti<:os do ~enma dando em r esrultado o expes.s:.>rmen:tp prodigioso ·e disforme âos tegumentos de certas regiões,
ipennas, sorotum, penis, no homem\ oo .mrutlher grandes labios, seios,
etc., a ep:denme, sendo u.Jtrapass~(;!o o seu limite de elasticidade,
ÍeJ1de- ~ e e .ulcera~s•e, dando Iugar a focos de inf.ecção secundaria,
que nlão 'deixam de se assemelhar em i;~ntos casos aos 1-.: promas.
A filariose é .aoom,panhada de distuDbios do systema lymphatico,
aca.r.ret,ando a pa,ssagem do conteúdb ~ dos chyiliferos intesi1:inaes
ipara a drcuila~ãio geral, .e, finalmente, ~ pelo. parench}i:rna renal, o
que se Teoonhece pela côr leitosa das ur.inais ( chyluria).
Como .s·e vê a etiologia e symip~omatologia das duas especics
nosolo&icas são extremamente dif.ferentes, e admira que :um sabio
ooano iSai:nt-Hiilai?:e ais 1J'Ulc1esse confundir, não obstanite certas de·
fióencias da teohnica diagnostica do seu tempo.
. ,.
1
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medio alcali volatil (ammonea) ; curou-se da picada da cobra, todos os symptomas de hydrophohia cessaram, e pouco
tempo depois, a elephantiasis tinha inteiramente desappar~
cido (26) .

(26) .E' uma op1mao muito espalhada em varias partes da
America, diz o Sr. Dr. Sigaud (vide a importante obra intitulada
Dit climat et des maladies du Brésil, p. 387 e seguintes), que a .
p:cada da ca:scavel cura a lepra e não mata o doente. Factos ccmfados por diversas pessoas decidiram, nesses ultimos tempos, um
!<,proso chamado Mariai!lo José Machado a se deixar morder, no
Rio de Janeiro, por :ima cobra cascavel ; mas, accrescenta o mesmo
sabia, succumbiu elle ao cabo_de vinte e quabro horns, após terríveis soffrimentos. Todavia, o Sr. Sigau.cl crê poder concluir, dos
symptomas que se manifestaram no infortunado Machado, que a
ac ç~o do veneno modifica a pelle de modo especial, e que se oodem
esperar os ma1s felizes resultados d.UJ!11a inoculação feita com
prudencia.

CAPITULO IX
PROSEGUJMENTO DA VIAGEM DE S. JOÃO D'EL REI
-ÁS NASCENTES DO S. FRANCISCO - AS VILLAS DE
FORMIGA E DE PIUMHY
r /

•

1

O autor S'ep·aTado da sua camvana.
Os amredooosi de Tama,nduá. - Chegada a Formiga. - MuUheves :J!Úvadas de liherdade. - Descri-pçfo da vi1J.a
de Formiga; :rua.5, C<l!sas, ig-reja;\ 'l oja·s, cominercio;
'lJOpt1laçã:o; rmá reputaç!ãío dos habihmtes; um assa s si~
na:to; mufüeres riublicas1. - ,fonposs-ibiHdade de an;mjar um tocador. - A r·egião COIDJJ.reh'endida entre Formiga e Pont~1 Alfa; 'ParaiJlelo da sua'. vegetação com
a d:a parte oriental do Sertão de S. Francisco. Epo~a
de floraçtãio das plarittas nos'\ ertões de Minas. - Fazenda de Ponte A'l.fíl-. Pkm<if:s usuaes ; calunga. Regi1ã:o situaida para a\lém de Pont·e Alfa. - Fazenda .
de S. Miguel e Alnw's\ Ani l f'Çrnecido pelo Solani1m
indigoferimi. - Serr(JJ ~'d·e Piim-ii~y. Vista oomiiraveL
- Vi,J!.a de Piimihy; er,ymoiogia do 1seu nome;· sua
hi'stot-ia, rruas, ·i grejas; vista que se descortina da rua
prindrial ; oacupa:ções ·dos ' habitantes. - O '[larecho
de Piumhy. - Semp1re a falta do tocador.
Preguiça <la gente pobPe. - R'egifüo si~uada para al ém
de Piumhy. Ha·bito que ·t em ' o g.ado de se, esconder
111ais mattas 'Para evbtar a,s niutucas. - Farnflias diirigiooo-se duas vezes por ru•no á villa, em caril"os de
boi. - Fazenda de Dona Thonwzia. P roducto das
ter.ras ; gado. - . Regiã:o situada para além de Dona
Thomazia. - Fazenda de João Dias. Fe["'r?.
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Depois de j1allllta:r em T~1manduá, em c>as'a do capitiJ,omór, ·p arti .acOlffipanhado por esse :Maroos de que faliliei ain:te~
(ipag. 140), e em cuja morada 1espevava enoontrar 'ª minha
caravalllJa ( 1) .
Atravessamos primeiro as mattas que rodeam a cidade
pelo lado oriental. Estas mattas se prol'ongam, .d isseram-me,
num espaço de mais de 20 leguas, até Corogonhas do Campo ..
(2). Haveri•ai, pois, aqui, uma excepção ·a essa 1espeeie de lei ·
que quer que não se vejam sinão,.campos a oeste da Serra do
Espinhaço; mas é preciso lembrai~o-nos que, a zona é extre.mumente elevada e montanhosa; por outro lado, Congonhas
do ' Campo, situada entre Saba11á 'e· S. João, não se acha nas
mattas; e eu não atravessára nenhuma de extffllsão um pouco
considerav.el cos-teando 1a vertente occidental da Serra do
Espinhaço, desde a primeira das duas cidades que acabo de
citar até a ségunda; si, pois, uma floresta se ·estende de Tamanduá a Congonhas do Campo, pelo menos não se une ás
florestas continuas do lado oriental da grande cadeia.
Seja como fôr, os ib osques de Tamanduá estão bem longe de se prolongar igualmente em todas as direcções; pois
que, ant·es mesmo de chegar a Marcos, cuja casa não dista
mais de 2 Ieguas de Cachoeirinha, entramos nos campos que,
mais ou menos semelhantes aos da pairbe ,•d o Sertão. que per-'
coTrera em 1817, apres·erntam pequenas arvores retrnrcidas
( 1) Irtinerario a pproximago da vilda; de Tamanduá á Serra
Canastra :
viiJla de -Tamanduá á: de Fo·rm~ga .. , , , . . . . . . . 4
Ieguas
Formiga a Ponte Alta, habi.taQão . . . . . . . . . . . . 4
P·onrt:e Alta á Fazenda de S. Miguél e Almas . . 4 1/2
S. Miguel e Almas a Piumhy, vi•lla .. , . . . . . . . 2 1/2
PiiUmhy á Fazenda de Dona Thomazia . . . . . . . . 3 1/2
Fazenda de Dom Thomazia á de Juão Dias . . 3 1/2
de João Dias á Serra da Canastra 6
----2&
leguas
(.2) Dei a conhecer es,t a vi,JJa na mi•n ha Viagem no districto
Diamantes, >(01. I, 200.
0
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espa'l"Sas no meio das gram.ineas. Entre estas arvores reconheci, como sobre os taboleiros cobertos (3) do Sertão,
leguminosias, Guttiforas, e Qualeas. Depois destes campos
atrav;ess ei outros cobertos ' unicamente de hervas e sub-arbustos, e enfüm cheguei á fazenda de Marcos, situada, como
de costume, numa depressão do ,tierren·o.
Fiquei muito admirado de não encontrar minha gente
ahi; embora só tiivesse que caminhar 2 leguas; não sabia
que partido tomar, mas, pO'l" fim, decidi-me a ir ver se não
it:inham feito alto em alguma fazenda vizinha. Oav,a lguei de
novo o meu jumento, e, guiado por um dos negros de Marcos, apresentei-me inutilmente em quatro fazendas diversas.
Após1 essas pesquisas infructiferas, dirigi-me segunda vez
para a fa,zenda de Marcos, que me offerecera hospedagem
com muit a gentileza. Uma noite escuríssima surprehendeume quando esta'Va a caminho; pouco a pouco uma profunda
melancoli a se apoderou de mim; funestos presentimentos
1 l
.
i1
vieram
m1~c ar-se aos pezares· ·q ue me consamfa1
m, e a f ranca .afogri~ do bom Marcos não poude dissipar-me a tristeza.
· Depois de ~ma noi~e pessima, parti de novo, seguindo
o caminho da villa de F·ormiga, para onde tencionava ir, e
a meia le~ua da casa de Marnos encontrei os meus companheiros ir;1stallados numa gra~ja qud\ dependia d"uma humilde. cas,nha. A fazenda de Marcos está situada a alguma .
distancia id a grande estrada; a \ninha gente não viu a trilha poucq aberta que para lá ~é dirige,. e, após caminhar
cerca de !2 leguas, pararam, com:~ lhes ·Ôrdenára.
. atravessei. uma regiao
·~ mon taPara chegar a F orm~ga
nhosa, coytada de bosques 1e campos. o~ .. arbusticulos, como
no distric,to em que viajei nos dias wecedentes, são muito
mais communs do que nas proximidades de S. J9ão d'Ei
Jlei, e vêm-se em diversos lugaries ·arvores ·enfezadas e tortas, que sr elevam aqui e alli, no meio das gr!llffiineas. Em
um desses pequenos taboleiros cobertos, não hav!Ía putra es1

1

1

1

(3)

J,~

. 1

não tabole-iras cobertas como escreveu Ga:rdner.

\
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pecie d'arvore além de uma Vochisia enfezada, completamente coberta de longos cachos alçados de grandes flores
amarello-ouro, em. volta das quaes esvoaçava uma multidão
de beija-flores. Do cimo de varios morros elevados gozei
duma vista immensa; descortinei a Serra de Piumhy e a da
Canastra, para onde me devia dirigir dentro em pouco.
Chegado a Formiga fui apresentar ao commandante
da povoação a carta que o capitão-mór de Tamanduá me
entregára para elle, e na qual lhe dava ordem de me arran·
jar um pedestre para me escoltar até Piumhy. O comman·
dante irecebeu-me muito herm. e me recriminou por me ter
apeado no albergue.
Encontr,ei ·r eunidos na sua casa os principaes habitan·
tes de Formiga, que eram mercadores e pertenciam todos á
nossa raça. Segundo o costume em vigor nos logarejos e
pequenas cidade, usavam uma vestea de chita, e, por cima
desta, uma capa de tecido grosso de lã; seus modos eram
mais ou menos os dos nossos burguezes do ,campo. Fallouse muito da França, e me inquiriram se era verdade que as
mulheres lá goza:vam de tanta liberdade como um outro
francez assegurára, passando por esta z·ona algum tempo
antes. Confirmei o que disséra meu compatricita, e as expli·
cações que fiz a respeito pareceram ,t ão extranhas, que um
dos assistentes exclamou, pondo as mãos .na cabeça: Deus
nos livre de semelhante desgraça! Essa pobre gente não
pensava em que o prisioneiro julga não ter obrigação ne·
nhuma para com o carcereiro que o guarda, e que mais fre•
quentemente se é enganado pelo seu escravo do que pelo
homem livre em que se depos·itou confiança.
Formiga (arraial de Formiga) está situada perto do
rio que .tem o seu nome (4), em um grande valle limitado
por collinas cobertas de pastagens e bosques. -As ruas desta
povoação são mal alinhadas, as casas afastadas umas das
( 4) Segundo a canta g ernl de S;pix e Martius, e segundo
d'Eschwege, o pequeno T'io de Formiga \Se la111ça no Rio Grande.
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outras, e quasi tod.as pequenas e mal conservadas. A igre. ja está construida na extremidade de uma grande praça, soibre uma plataforma um pouco mais elevada que o resto da
villa; não tem ·teCto, é •quasi nua no interior, e corresponde
perfeitamente ao estado miseravel das casas (5).
Vêm-se em Formiga varias lojas e vendas mal sortidas.
Uma taholeta muito vis'ivel, encimada pelas armas de Portugal, indicava então onde se vendiam as bullas da Santa
Cruzada. A loja melhor provida me pareceu ser a do boti·
cario; o que exercia essa profissão era ainda um padre, que
elle mesmo preparava os r·emedios, vendia-os e não deixava
de diller missas todos os dias. . _
Apezlu da indigenci.a que annuncia o aspecto de Formiga, par:ece que ha ger:_te bastante rica nos s·eus arredores e na ~ropria villa. Localizada ás portas <lo Sertão, Formiga foz um commercio considera~el com, essa zona. Os
marcharite,s entretêm relações directas com 11.0 Rio de Janei-ro; envia~n para o interior do Sertão o sal, o ferro e outras
memadwi'ias que reoebem da capital, e reoebem, em trnca,
couros, p~:lles de veado, 'algodão e gado. Os p,roprios arredores de Formiga produ~em 'flluito algodão; mas são os
por;eos qqe, como já disse, co4stituem a principal riqueza
· !]
de ate
' - mesmo nas meno. ·
d d1stirmto.
·e·
na-se em quant}l>J,a•
res fazendas; os mercadores os cbmpram, e enviam em varas
á capital 'ido Brasil.
\
Como a região é muito comtnercial. e ahi passam continuament1p caravanas prov·enientes de Goyaz ou do Sertão,
todas as m ercadorias se vendem facilmente e são muito carns. Em11uanto que, para o la do_de \ Villa Rica, Sabará e
mrnitos outros luga11es, se encontra f.a cilmente um ~ s·ervidor
livre ( carp-arada) por uma oitava e meia por mez ( 11 Fr.
25c.) ; aqui é necessario pagar de 3 a 6000 réis (18 fr. 75c.

º·

1

. E5·) ~)egundo Pizarro Formiga era -ainda , em '1822, ·uma suecursal de Tamanduái.

\\
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a 3'7fr. Süc.); mas julgo que os salarios elevados que se
exigem dependem menos ainda do custo de vida do que da
extrema repugnacia dos homens livres para o trabalho.
Os artezãos mais numerosos em Formiga são os ferradores, que ao mesmo tempo são serralheiros; a passagem
frequente de caravanas torna a sua profissão muito lucrativa.
O que prova que a população de Formiga augmenta
sensivdmente é que, quand·o d'a minha passagem po·r lá,
se estavam construindo muitas casas (6) ; a villa continha
então um pouco mais de mil moradores, dos quaes ·uma
quarta parte de homens da nossa raça; e entretanto, por
meados . do seoulo passado, não exisüa ·a inda. Conheci um
ancião centenario que foi o primeiro a se estahelecer neste
lugar, ha cerca de 70 annos (1819), e ·que ahi lançou os alicerces ·d e uma capella. Não ha minas nos arredores de Formiga, e é principalmente a sua posição favoravel, uma estrnda frequentada e ás poT:tas de um immenso deserto, que
para lá attrae habitantes. Parece . t·armhem que, mui.t as. vezes, m.iminosos perseguidos pel•a justiça se ·vioeram irefugiar'
neste lugar remoto e contribuíram para augmentar-lhe a população; os habitantes não gozam de boa fama , e, emquanto estaya entre dles, o ciume fez commetter um assassinato;
o criminoso fugiu com sua amante, que não passava duma
mulher publica, e não me constou que se tomasse nenhuma providencia para apanhar o culpado.
,
Não posso gabar-me da delicadeza dos habitantes de
Formiga. Occupava um cubículo extremamente pequeno, e
estava continuamente rodeado por curiosos que me privavam da luz, e enchiam de perguntas indiscretas. Taes ajuntamentos provam que ·essa gente não estava muito occupada,
e a ociosidade é effectivamente um vicio que d 'Eschwege re(6) 1'sto poderá e:lGplkair o que d!i.z da C~mha Ma<ttos, que,
em 18123, v·i u em Formi ga casas elegantes . (ltin., I, 62).
0
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prova (7) nos homens que, nessa região, pertencem á classesuperior.
Ess-e vicio acarreta consigo outros. Em todas as povoações da província de Minas, naquellas, princi palrnente, por
onde passam estradas frequentadas, -encontra-se grande numero de mulheres publicas; mas em parte alguma vi tanta.
quantidade como em Formiga. Uma meia duzia morava no
àlbergue em que me apeei, e quasi todas eram brancas. Essas mulher-es não faziam propostas a ninguem; mas iam e
vinham na varanda da hospedaria, exhibindo aos olhos dos
tropeiros encantos fenecidos pela libertinagem (8) .
-No dia seguinte ao da minha cl1egada a Formiga, o
com.rÍiandante da villa arranjou-me para tocador um negro
livre, cm~ o qual fechei negocio á razão de 3. 600 ré_is (22:
fr. 50). Esperava esse homem dois dias depois pela manhã ;
~as comoi ás nove horas ainda não tinha apparecido, dirigi.
me á casa em que morava, e soube que tinhl ido embora durante a noite. Os commandantes de villa exercem um poder
despoti~o sobre os seus subo~dinados, . e estes estão sempre.
desconfia~os? mesmo . quando o supeno~ os trata sem empregar 1autoT1dade. Dei parte ao de Fcmmga do que me acontecera; pr ometteu arranj~r-ni~\ outro\ individuo, e, apezar
d0s meu~ rogos, jurou que o "f~gitivo·1 seria prffio. No dia
<la partida o commandante enh ou-me -ainda um preto li- vre; quan:do acabei de fechar o \ negociO, com elle pediume permi~s ão para ir buscar sua\ roupa, e mais que lhe
adeantasse alguns vintens; conc ~1di-lhe tudo o que desejava.
Entretanto uma, duas horas se escoara:in, e como o negro
1

1

1

\

(7) fras. die N<t!ue Welt, I, 32.
·•
(8) ~'Eschewege diisse q:ie exi·stem, em Formiga, maior
quantidade ~e mer,etrizes do que nos quartei'rões dos portos de
mar em que reina a maxima corrupção de costumes. Com razão attribuiu esta chága á falita de instrução moral e aos maus exemplos-que as crianças Tecebem dos e-soravos desde a mais tenra idade.
(op. cit.).
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não voltasse, decidi-me a fazer carregar os hunos e a par-

tir" sem ninguem. Fui antes disso dar parte ao commandan-

te do que se passára, e elle garantiu-me ser impossivel que
o tivessem enganado por duas vezes; disse-me que certamen-

te o negro me esperava no caminho: parti e não encontrei
ninguem.
Entre Formiga e Ponte Alta, onde passei a noite, quer
dizer, num espaço de 4 leguas portuguezas, não vi mais do
q~e uma mesquinha cabana, que mal merece menção, e a.
fazenda de Carrego Fundo, que se deva a meio caminho á
margem de um riacho. As· campinas que atravessei s.ã o excellentes e poder-s·e-ia criar ahi grande numero de cabeças.
de gado; mas apenas avistei uma meia <luzia em toda a jor-·
nada (9) . De differentes pontos descortinei uma immensa.
extensão de terra; entre outras, a Serra de Piumhy que está
a algumas leguas de Ponte Alta; mas por toda a parte havia apenas desertos.
Por ·espaço de 2 leguas, até Corrego Fundo, o terreno,.
que é montanhoso, apresenta , de vez em quando, bosques,
sim pies campinas, e cam po'S .semeados de arvores enfezadas;
variedade que prnduz n·a paisagem um effoito muito agradavel.
Estes espaços, onde crescem aqui e alli arvores rachiticas e os da mesma natureza em que passei nos dias prece-·
dentes, ann'unciav.am a vizinhanç•a do sertão ou deserto.
Para I.á de Corrego Fundo não vi mais, durante o resto da
viagem, sinão uma vegetação analoga á das partes do sertão oriental que percorri em 1817 (10), •a saber, gramíneas
e pequeno numevo de hervas entve as quaes se erguem arvores retorcidas, enfezadas, com a altura de 8 a 10 pés, cuja
(9) Vi.de o que digo, um pouco mais longe, do costume que
. têm as rezes de se esconderem n::> amago das mattas durante essa
estação, afim de evitar as mutitcas.
(10) ' Vüde minha Viagem pelas provincias IÍ!i Rio de Janeiro,
etc., II, 302.
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cortex é frequentemente suberosa, e as folhas duras e quehradiças. A forma dess·as airvoTes lembrn tão bem a das nossas macieiras, que 'O bom La'l'notne, que estava longe de ser
um ·p rofundo observador, ficou impressionado com a semelhança. Notei, todavia, que as .arvono~· aqui são• mais ·ap·
proximadas do ·q ue nia parte ·do sertão ou deserto situado a
oeste .d e Minas Novas, e ·que, por CO<.ll.s·eguinte, o conjunto
da vegetação não representava tão bem os nossos vergeis
plantados. Ahas, apez•a r da •enO'l'll.ll.e distancia que ha
das cercanias ·de Formiga a 'Bom Fim e 'ª Contendas (4. a
5 grnus), ·apez'a!' da difforença de :altitude que deve existir
entre os começos do S . Francisco ·a uma região á qual chega
depois de tão longo curso, encontrei, nas particularidades
da vegetação, uma semelhança notavel entre paizes tão afa:ita:dos, e recolhi perto de Ponte Nova poucas plantas que
a:inda ~lão tivesse colhido na mü1ha primeira viagem. Per·
to de Çhaves, fa zenda da zona de Rio Grande, e perto do
Rio da:,s Mortes Pequeno, vi algumas encostas em que arvores enf.,ezadas se espalhavam no meio das ' hervas; mas .per·
.
.
\
.
.
tencia1m, no maxrmo a tres ·ou quatro especl'~., e eram pnn·
1
cipalmFte guttiferas : · aqui, pel~ contrnrio, encontrei a
mesma variedade que nos t~boleir'os cobertos da parte do
Sertão comprehendida entre \Minas Novas e o S. Francisco.
(11) . _1<\s arvores m.ais co~mu~s fazem p~rte da familia ?as
loegum11·ws·as e das guUnfo:ms; 1enoontre1 tambem mmtas
Qualea, iU!Illa malpighiacea de gtiandes folhas e longas espigas f.loi;~, que tiroux:éT'a da minha primeira viagem, bignoneaceas em arvore, cujas folhas sã.o compostas de cinco fo.
liolos (/pê dos Sertanejos, ou habhp.ntes do deserto).
Pior occasiãa da minha p·assagei~, •(1. 0 de Abril), a verdura dqs campos era de um frescôr .admiravel; todas as ar·
·vores ti.n ham folhas, mas talvez houvesse menor numero em
1

1

\

Vide minha Viagem pelas provincias de Rio' de Janeiro
e ~e M{n.as G.etraes, voL. LI,
\
(11)
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flôr do que vira desde fins de Julho até fins de Setembro de
1817, na parte ori·e ntal do s.ertão. · Então, varias es·peci.es ·
que florescem ·arntes. de ter folhas, taes como o /pê, o Caraiba, o Claraiba, estavam cobertas ·d e flôres; na vizinhança de'
Ponte Alta, ao contrario, não vi, em absoluto, sobre as arvores, mais do que fructos que não attingiam ainda á maturidade. Parece que a verdadeira época de floração das
plantas ·d o sertã•o é o começo da estação das chuvas.
Não somente encontrei, entre Corrego Fundo e Ponte
Aita, :a vegetação do sertão, como ainda ..tornei a ver um
passaro .q ue pertence aos taboleiros cobertos das cercanias
de Bom Fim, Contendas, etc. (12), o pardal ou tangará de
plumagem vermelha, chamado na região cardeal.
Chegando a Porite Alta, José Mariano foi pedir hospitalidade á dona da casa, e rogou-a que nos permittisse depositar nossas bagagens no engenho de assucar dependente.
da sua habitação. · O pedido foi ·r ejeítado, e nos atiraram
para um cubiculo acabado de construir, onde mal nos podiamlos mover, e onde os bichos de pé (pulex penetrans, hoje
Sarcopsyla penetrans), nos devoravam. Fui forçado, não
obstante, pela chuva, a ficar dois dias inteiros mn Ponte Alta,
e só parrei !lllQ quarto. Durante o ·intervallo .appweceu a dooa
da casa; ·quei}iiei-me duramente do meu alojamento·; mas ella
me respondeu com tanta calma, e me fez offerecimentos tão
gentis que meu máu humor se dissipou.
.
Já disse noutro lugar que os habitanteq do interior do
Brasil, privados de medicas, empregavam para a cura de
suas enfermidades ·diversas plantas que crescem em torno
de suas moradas, e dei a conhecer grande numero dellas no
meu livro intit ulado Plantas usuaes dos brasileiros (13).
Por toda a parte ·em que parava tinha o cuidado de colher
(12) Vide mi•nha Viagem pelas provincias de Rio de Jan:iro,
etc., vol. IJ.
(13) Em Pads, p0ir Gr:i mbert e Dorez.
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informações sobre as especies - medicinaes mais geralmente
em uso. Nos arredores de Ponte Alta, não ha nenhuma tão
gabada como a chamada calungá pelos colonos. Considc·
ram-na como um poderoso especifico .c ontra as febres intermittentes, as indigestões, as colicas, e fazem della tambem
grande uso na medicina veterinaria. E' a raiz que se emprega: é grossa e muito longa, seu decocto é amargo e de
gosto muito desagradavel. Diversas pessoas do districto ven·
deram ·a planta a pharmaceuticos de Villa Rica e do Rio
de Janeiro, e julga-se aqui, mas sem fondamento, que ella
é identica á calomba da lndia (14). Seja como for, a calunga da região de Ponte Alta é, certamente, identica á plan1
'
ta1 que 1se conhece no T.i'JUCO
sob o mesmo nome; E' oom a
especie desoripta por mim sob o nome de Simaba ferruginea
(15) que o Sr. Martius (16) identifica a calunga dos hra·
sileiro,.
A região que percorri, após deixa~ Ponte Alta, offe.
:rece rn,na alternancfa .d e bosques, de campos -onde se vêm
apenas gramíneas, e o,u tros, por füm, que, c_o llocados de permeio aps primeiros, não apresentam sinão arbusticulos e suharbust<'(s no meio das ):ierv~s. Nã~ atravess~i nenhuma das
mattas que !obriguei, mas reof nheci ;que nem todas eram simples m 9itas isola:das (capões )~~ algui:has existem, mesmo, que
se continuam com a floresta d'e Tamal(lduá.
1

'

----

1\

\

(141 A calomba, chamada .t'll.\ibem columbo, é o Coccu/Hs
;atmatuSJ, D. C. (Menispermum, palrM1tum, Lam.) .. Par·ece que
esta pla11ta é or-iginaria de Moçambiqµe,, donde foi trans-plantada
para a Ilha de França e .p ara a lnd1a. E' o radix columbo das
:Pharmacjas, que, conteúdo um princip l~ amargo e mucilaginoso,
age com poder e 5em inconvenientes sobre os ·o rgãos ~igestivos, e
é ei;nprega<lo contra a fraqueza do estomàgo, a dys-e nter·ia, . as molestias b'iliosas e o cholera. A calomba foi para os portuguezes
<>bjecto de um commercio muito lucrativo (Ku-1ize, PharmW a.aren~·unde, II, 28).
Flora Bra~iliae meridionalis, I, p. 7~, tab. 1(\IV.

(lV

( 116 i) Reise; II, 790.
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Quasi todo o dia tive deante de mim a Serra de Piumhy,
que é perpendicular ao caminho que eu seguia. Não se
ergue a grande 'altura; apresenta poucas irregularidades, e
seu cume, perfeitamente plano, apresenta o aspecto de uma
longa plataforma.
A 2 leguas e meia de Ponte Alta passei diante da fazenda de Capitinga (17) , afamada no districto pela sua extensão e a qualidade das rapaduras (18), que ahi se fabricam. A' excepção duma pequena choupana mais proxima
do lugar em que me detive, foi a unica habitação que 'ri
num espaço de 4 leguas e meia portuguezas.
O bom capitão-mór de Tamanduá déra-me uma carta
de recommendação para o commandante de Piumhy. S:i·
bendo que este ultimo se devia encontrar em Capitinga,
mandei chamal·o. Era um sertanejo com certo ar de bondade; fui, todavia, muito mal acolhido; mas elle me deu um
bilhete para quem o substituia em Piumhy.
Esse dia era o Domingo de Ramos, e se disse missa eni
Capitinga. Encontrei muita gente que de lá voltava e levava grandes frondes de. palmeira bentas. Estas verdadeiras palmas, em uso em todo o paiz, lembram muito melhor
a origem da festa do que os mesquinhos ramos de bucho ou
loureiro que se distribuem nas nossas igrejas (19) .
Fiz alto em S. Miguel e Almas, fazenda muito importante, que possue um engenho, muitas dependencias, e que,
sem se approximar da habitações das comarcas de Sabará,
(17) Das pafav,rns guaranis capyi, iherva e pitiunga, que
cheirn ma!!, herva de mau cheiro.
(18) As rapaduras são t ijolos de assucar coz·ido com o seu
xa.rope, que podem ter 5 a 6 po1legadas e são mui•to espessos
(v:de minha Viagem nas provincias de Rio de Janeiro , etc., vol.
r, 126.
·
(19) As palmeiras são substittiidas pelo bucho no oorte da
França e pelo loureiro no scl.
.,
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de Villa-Rica, .d o Serro Frio (20), tem, entretanto, melhor
apparencia do que as que estacionára are então.
Tinham-me fallado, em varios lugares, de um anil ma.
gnifico que se fazia na fazenda de S. Miguel. Vi pannos de
lã tintos com essa côr e achei-os do mais bello azul escuro.
Tendo pedi.d o que me mostJrassem o veàetal .d onde fôr·~ extrahido esse anil, reconheci um Solanum (Sol. indigoferum.,
Aug. S. Hil) de haste fructescente, folhas lisas, flôres bran·
cas, ·e xtremamente fibundante nas mattas virgens, e que se
encontra principalmente nas do Rio de Janeiro (21). Dissera:rp-me que se retirava desta planta ·o principio corante
pelo riiesmp prncesso usaido para extrahil--o dos Indigoforos,
. e que se 9 fixava com o auxilio da urina. E' extraordina·
rio que a propriedade de uma especie tão espalhada tenha
ficado ign\H·a da •em toda a parte a não ser .em ·um canto remoto da ppovincia de Mina~. Seria para desejar que os ha. bitantes da,s partes muito afastadas do imperio do Brasil se
cledicassem ao cultivo d,o indigoferos de que poderiam ex· .
portar os productos com vantagem, e ao mesmo tempo pes·
quisar, po'll· experiencias comparativas, si o Solanum lndigÔferum, que, diz.em, dá uma f~cula ·mlais hella que os pro·
~ios anilti~iros, nã.o :teria ain~~ a vantagem de fatigar
menos o só)o, dar maior resultad<;>, e ser, em fim, 4e culti·
vo mais facil.
1\'!~~
'111·' : ré•; ,
,;rl~
--~
~\'\
(20) Vide minha Via.g2m pelas provindas de Rio de Jan eiro,
1

, , , ..

etc., vol. I e II.
· (21) O Sr. Duna! teve a bondade de me pe•rmittir juntar
aqui a d esc-rd pção que eUe fez desta e•s1pettie pair a o Prodro·11w1s
cLo S.r. de CandoU.e: "Sola.num liidigoferúm (AuG. DE S . •J'IIL. in
Mer., e de ~.,e.ns, Dictionarfo. de Mat. Med·, VI, p. 416). Ramis
glabris, ter·et ibus, hinc inicie angu1atis 1 sub dkhotomis; fohi•s. br(·
viter petiolatis, geminis al·tero minore, .Jainceolatis, utrin\:iue acuminati\5, ,5;urpra 15Iahr.i•s·, nitidi,uscu>liõ>, .suhbus .rpaiHcridiorihus; r~i;ilis g1racilibus,.. cyr:19sis, sub?p:pos-itHoli·is, in summitaúbus ramonpn ~aepe
ap[>rox1mat1s , conferhs. - s. coeruleum VELLOZO, Fl. Fl·, 't. ex, e
SENDTN 1n Ma•rt., Herb. Eras. - ENDL. e MART., Fl. Eras. Sol.,
p. 21, n. 0 17, t. I, J. 315~40." .
•
\
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Depois de deixar a fazenda de S. Miguel e Almas, ah·avessei durante cerca, de uma legua camp'os cobertos de arvo- ,
res enfezadas, e cheguei á base da S erra de Pizunhy, que já
avistára ao longe, antes mesmo de che,gar a Ponte Alta. E' ,
em grande parte, coberta de pastagens no meio das quaes
rochedos nús 1e ennegrncidos se mostram por espaços; em
todas as depressõ·es vêm-se moitas de arvores. Seguindo um
caminho frequentes vezes pedrogoso e diff.icil, galguei a
Serra muito ·obJ.iquamente, e cheguei, emfim, a·o seu cume
onde gozei de um dos panoramas mais altos que já admirei.
A região que acabava de atravessar não apresentava, na
verdade, sinão uma immensa successão de morros cobertos.
quasi todos de pastagens e onde nada detinha o meu olhar~
mas ·esta em que ia entrar, offerecia-ime varios pontos.
onde os meus olhos podiam descansar com pra.zer. Ao p&
<la montanha via uma fazenda entre mattas; mai1s longe, á
direiita, ·d escobúa á entrada de uma planície, a villa de
Piumhy; 1emfüm, ma-is á direita ainda, e muito ~aÍs ao lon- ·
ge, via no horiz-onte ~ Serra da .Canastra, que merece :bem
este n ome, uma v-ez que é alongada, que ,parece uniforme e·
um pouco arredondada no cume, e é cortada verticalmente
nás suas duas extremidades. Dep ositára grandes esperanças
quanto á botanica, na Serra de Piumhy; foram completamente fo-í.1stadas; . nã-o ,v i ahi uma unica planta que já nã·o·
possuisse; encontrei muito .p o,ucas flôres e apenas uma uni- ·
ca especie peçuliar a regiões montannosas.
Do sopé da Serra até Piumhy ha cerca de trez quartos
de legua. Antes de chegar a essa linda povoação, atravessei
á nau o pequeno rio das Aráras, e proximo á villa o regatO'
de Tabuões.
'
Chegando a Piumhy '(22), apresentei-me ao alferes, que·
substituía o commandante, e roguei-lhe que me arranjasse:
(22) Foi erradarnernte que d'Escbewege escreve Pinhoi, ·e:
Phl Piuhy. Pfaairro diz a prinó p·io que a viU.Ja de Fo rmiga está
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.alojamento, pois que passa muito pouca genfe por esta villa
para que se tenha pensado em construir uma hospedaria. O
alferes levou-me para uma casa onde fiquei muito bem, e
prom·etteu fa~er tudo o que pudesse para arranjar-me um
.tocaáor.
O nome de Piumhy é commum á villa, a um rio afas.
t ado de lá 1 ou 2 leguas e á Serra de que fallei ácima. Dis.
seram-me, na região, que é o de uma mosca p equena muilo
importuna, communissima na margem do rio (23).
A pequena povoação de Piumhy deve a sua origem a.
um ~jµntamento que se formou para destruir uma reunião
<le negros f ugitivos (quilombo), que se refugiaram na Serra da Can ~stra, e que inquietavam o pequeno numero de lavradores estabdecidos na vizinhança . .Após a destruição do
.quilombo, o ajuntamento continuou 'a subsistir; construiu-se
uma capelfa em Piumhy; os colonos dispersos se ap proximaram della, e, pouco a pouco se formou a' villa. Achouse ouro nas immediações \e procuraram extrahil-o; mas em
pouco se reconheceu que o rendimento não ' c ~mpensava as
-despesas; f enunciou-se con)pletamente , ao ·t rabalho das minas, e os ~abitantes de Piumh'y\ só se occupam actualmente
cCOm a agripultura. P assam a vi'd'll nas shas fazendas e sitias
' e só vêm á villa aos domingos; p~r isso encontrei ª' m aioria
das suas crsas fechadas. ,
\\
\
E' do termo de Tamanduá que\ depende Piumhy. Esta
villa é a séde de uma parochia q ue comprehende quatro mil
.almas (24.) , numa extensão de 22 leguas ' portuguezas de
\
1

1

1.1m pouco a;fa Sltada da de P.iauhy (Mem hist. , vol. VIII, ,part. se·
g unda, 196) ; mas, quam:lo entre em alguns pormenores escreve,
con~o eu,
fiumhy ( op. cit., 198.) .
(23) .Piitmhy não se orig ina:rá, antes, Cia pala~ra guarani
l1.[biy1â, and:orin ha? ·
·
\ ,
(24) Obtive esses a lgarismos do cura de Piumhy, q~er dizer,
<la pessoa qp·e, :Pela 111atureza dos s·eus deveres, estava em melhores
c ~mdições dle saber a verdade. Pizarro faz ia subir , em 1822, a
p opulação df parochia a 3.. 620 pes·soas sómente.
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e xtensão por 14. de largura, quer dizer, pouco mais ou me-·
nos 13 indivíduos por legua quadrada . A igreja parochial,
dedicada a Nossa Senhora do Livramento (25), não tem suc.·Cursal · (1819); contam-se unicamente na sua dependencia
quatro capellas particulares (ermidas), cujos proprietarios
têm por costume fazer vir um padre para dizer-lhes missa
nos dias de grande festa (26) .
Piumhy está localizada quasi á entrada de uma plani-cie ondula·da, coberta de pa.stagens, no meio das quaes se·
elevam algumas moitas de arvoredo. Si bem que a meia legua da Serra que tem o seu nome, esta villa, vista dos oitei.ros vizinhos, parece estar adossada ao monte, e julga-se que
os .bosques ·q ue separam aquella deste pertencem a este ultimo. Collinas pouco ·e levadas e arredondadas rodeam aolonge a Serra, da Canastra .
Si bein que Piumhy seja, como já o diss·e, a caheça
de uma parochia, não se contam ahi mais de umas ses13enta casas, das .qua·es . cerna de trinta cobertas de telha.
Dispoem-se eUas á maneira .d e um Y muito imperfeito. As ·
ruas que se estendem do lado da Serra vão em rampa e
nãQ têm nenhuma regularidade; mas a que termina a
villa do lado da planicie occupa uma plataforma perfeitamente unifórme; é extreqiamente larga, regular, e bordada de casas bastante bonitas. ·A ·igreja se ·ergue no conieç~ desta rua; é nova e bem construida.
'
Desta mesma rua descoh11em-se a um tempo a planiciee as montanhas, e o conjunto da via publica tem qual(25) F iz., M em., VIII, pant. segunda, 198.
(26) E' ainda por interme<lio do parochlo de Piumhy que
soube dessa particularidade. Pizano di-z (op. cit., 199) que a
parochia de Piumhy tem •uma succursal ( capella curada), a de
S .. Francisco, situada nas fontes . do rio do mesmo nome; mas,
como o livro deste a·utlor tem a data de 1822, não é absolutamenite
impossivel que a succursal que el·le indica tenha sido crea<la depois
da minha passagem pelo paiz.
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quer coisa de risonho e majestoso, que se beneficia a mais.
·çom o contraste que produz a vill'a com a profunda solidão de todas as cercanias. No dia seguinte ao da minha
ehegada a Piumhy, sahi, logo que me levantei, para contemplar a paisagem; o ceu era do azul mais bello; uma
calma deliciosa c omo não se conhece na Europa l'einava em
toda a natureza; ·experimentei momentos de enthusiasmo.
· Nã•o ha, em Piumhy, sinâo· .d uas lojas 1rrmífo mal sor·
tidas e algumas vendas que não o são melhor. Os habitantes, como já tive occasião de dizer, são quasi todos
agricult'oites. "(proveitai:m .as . terras das mattas vizinhas (27) ,
que se prestam a qualquer g·enero de cultivo, e entregam-·
se, principahpente, ao do algodoeiro·, que é muito rendo so nesse distrtcto. A julgar pelas apparencias, dir-se-ia que
os pastos sã9 tambem optimos; asseguram, porém, qu e,
pel.os mezes de Junho e Julho, época da seccà mais forte,
succumbem ~uivas cabeças, o ·q ue uns attribuem á dureza
da herva, outyos ás más quapdades de certas pla:r:itas.
·
Durante 1a minha estada em
Piumhy, rnoebi a .visita do.
1
cura da vill". Era um homem àinda jovem,
gentil, bem
1
educado, con11ecorado com a ord~m de ,Chrfato, como o
eram então t~dos os parochos da p~ovincia das Mina~,· Devo-lhe as infprmações que dei acim,a sobre a histori'{l df;
Piurrnhy, a e:xitensão e a população àa pairnchia (28) .\
\\ que como Jª
. , vimos,.
.
.
.
d a v1·11a;
O commEtn d ante mtermo
me promettera, logo que cheguei, ' fazer o possível para.
arranjar-me ~m tocador, trouxe-me um pedestre (29) n<t
manhã seguinte, e me disse que, não tendo podido encontrar ningu,em que me quizesse seguir voluntariamente,
1

'

. vez·es, os bra•s1·1eiros
.
~~ cu1., o repe ti. mm1as
(27) eorno ia
nao
1ivam ·sinão os t err·enos or~ginarios de mantas, cujas arvJo.r~s\ cortaram e {].ueimapm.
\
\
(28) Vide as notas precedentes.
(29) Os P;edestres formam uma milícia ·i.nf.erior composta de
J::omens de côr (vide minhas relações precedentes).
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fôra ob!Ígado a ordenai-o ao individuo que me apresen.
tou; accrescentou que ess·e me acompanharia até ao distri.cto vizinho, e que lá seria substituído pO'r outro pedestre.
" Ninguem aqui, disse-me o commandante, quer ganhar dinheiro para trabalhar, por pouco que seja, de um modo
constante. Os fazendeiros, que possuem todos grande5 ,
extensões de t·e rra, deixam os pobres cultivai-as na qua:r:ii:idade que quizerem; com muito pouco trabalho estes ultimas estão certos de ganhar o bastante para viver durante
um anno, e prderem rnpousar a gozar d.e bem estar devido
a · alguns suores".
Na tarde do dia em que contractára o pedestre, man- ·
dei procurai-o; mandou-me dizer que estava muito occupa:d_o. Esta resposta era de mui mau agouro; nó dia seguinte pela manhã o homem tinha desapparecido. Fui dar
parte do succedido ao comn:iandante, que não ponde mesmo,
siquer, arranjar-me outro pedestre para me acompanhar
durante dois diás. Todos · os homens móços tinham fugido, assim que souberam .que se queria requisitar um delIes, ·e entretanto, eu garantira que pagaria bem qO que me
seguisse, por um unico diia que fosse. Prosegui, mai~ uma
vez, sem tocador.
Jâ diss•e que Piumhy · e8tá situada á •e ntrada de uma
planície. A Tegiã.o que atravessei, num espaço de 3 leguas
e meia, pa-ra me ·d irigir á fazenda de dona Thomazia, onde .
fiz alto, é quasi plana e apres·enta pastagens natura-es no
meio das ·quaes pequenos bosques esparsos formam especies
de compartimentos de effeito muito agradavel. Segundo
a époc11 em que os pastos foram queimados, apresentavam
uma colo•r ação differ.ente, e como não se quefma sinão
pequeno numero de cada vez, viam-se nos prados todas as
gradações de verdura·. Nenhuma arvore se desenvolve nesses campos, constituídos, o que é raro nessa região, de uma
herv.a quasi tão alta como a dos nossos prados. A gramínea n. 0 335, procurada pelo gado, .,principalmente logo
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que começa a brotar, é aqui muito commum; ella o é t:unbem nos campos do districto de Rio Grande; mas' apenas
a tinha !obrigado desde S. João d'El Rei.
Não vi uma unica cabeça de gado durante todo o dia ;
mas disseram-me, na fazenda onde me detive, que nesta estação (Abril), o gado vaccum se retira sempre para os bosques, e não se os vê nos campos a não ser na estação das
chuvas, porque então as florestas ficavam cheias de mutucas.
Talvez tivCl1se succedido mais de uma vez que, emquanto me
las timava ·de não ver ·anirnaes, elles estivessem escondidos
nos ma'tfos; mas não é menos verosimil que toda a parle
occidental dJ provincia de Minas poderia nutrir rebanh os
infinitamente mais numerosos que os que ahi existem {30).
Desde Pf.umhy até a fazenda de Dona Thomazia, tive
sempre na minha fr.ente a Serra da Canastra, que se n'lostrava ao lonef na sua imponente regularidade.
· Não avfr1t·ei, no caminho, nem casas nem 1plantações;
mas, em co~pensação, enc ~.ntrei ~arias carroças at_r~ladu~
de tres ou qf atm parelhas qe ho1s que, por occasrno das
festas da Pa1choa, transportavam\ as familias á villa. No
Sertão, onde as fazendas são freqàentemi nte bastante afastadas da par ochia, só os homens '~hi vão no decor\~r do
anno; mas ~as duas grandes festa~, N atai! e Paschqa, a
familia inteira emprehende a viagerri1i empilham-se as \ mulheres e criar1ças nos carros de bois; passam-se alguns dias
na casa que se possue na villa, e, •em s·egui·d a , volta-se á
habitação.
1

(30) Fa:llando da reg1oao que se estende, em J.ínha quas i" recta
de Barbacena ao Rio S. Fra:nds·co, aquella em q'ue acham situadas
·as villas de S'. João Baptista, de Oliveira e de Formiga, o Sr.
da Cunha Mattos di•sse (Itin. , I, 71) : "que nãlO se crià ahi a
m iH ionesima Pjl·rte das rezes que poderiam viver". Estes 'a'lgarismo~ ·são uma hyperbole, sem duvida; mas iru:iiCam bastante Quanto,
r.a opini,ã;o do honrado viajante, s·e poderia ürar partido da egião
de. que s.e tra;t:,1, e quantlo os seus habitantes são culpaveis de pregmça e 1ncur-1~..
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Os carros nos qua·es se fazem estas viagens são os que
se servem, para · o transporte das suas producções, os cultivadores das par·tes da comarca de S. João d'El Rei não
muito montanhosas. Como já o disse noutro lugar (31) , - '
esses carros são semi-ellipticos e arrastado sobre duas rodas
quasi plenas. Compridas estacas retêm uma grande esteira
que fecha a viatura por diante á maneira de um carro
de triumpho e deixa-a aberta pela parte de traz. Cobremse· ess·es carros com" couros de boi.
A fazenda de dona Thomazia, onde fiz alto, era assim
chamada, do nome de quem a possuía. Como já tive occasião de dizei-o (32), esta fazf!nda tem uma extensã.o assás
consideravel; vi ahi muitos negros, gado vaccum e grande
numero de porcos: todavia a casa da proprietaria era uma
miseravel ca:bana da qual todo o mobiliario se resumia em
uma mesa e alguns tamboretes. No sertão, uma multidão ·
de fazendeiros não possue alojamento melhor.
Visitei ·t odas as casinholas que dependiam da fazenda
de dona Thomazi•a, o paiol, as senzalas, e, tendo r.econhecido que era impossível ahi collocar as minhas bagagens,
alojei-me sob um alpendre a·b erto de todos os lados e muito
occupado pelas peças de um carro que se _estava construindo. Emquanto analysava as plantas recolhidas durante a
jOTnada, era devorado pelos insectos·, e obrigado, a cada
momento, a mudar d~ lugar para evitar o sol.
Dona Thomazia e sua filha vieram visitair-me .no meu
triste abrigo, e me disseram que as terras desse districto, .
de muito boa qualidade, eram proprias para qualquer cultura, e que o milho ·a hi rendia, por alqueire, dez a onze
carros' de viil'te alqueires, quer dizer 200 a 220 por 1 (33) ;
( 31) Vide minha Via:geni ao Districto dos Diamantes, I, 254.
( 32) Vide, mais ádma, cap. VI.
(33) Oomo já <Hsse noutrn Juga·r (Viagem ao d-istricto dos
Dfriniantes, I, 254), os proprietarios da comarca de S. João onde
se podem usar vehicu:los para lo transpocte dos generos, contam
por carros o pro<lucto das suas terras.
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disseram mais que não era nos campos, mas sim nas· ma ttas, .q ue o gado ·e ncontrava as hervas que fazem succumbir
grande numero de cabeças, o que é muito verosímil, pois
que as <rubiaceas conhecidas pelo nome de H ervas de rato,
que se considerava como tão perigosas para o gado, são
plantas de mattas virgens ou de capoeiras (34.).
Entre a habitação de dona Thomazia e a de João
Dias, onde fiz a'lto, o terreno, mais approxim~do da Serra da Canastra, torna-se menos egual, mas offerece a mesma alternancia de moitas de arvores e excellentes pastos
onde o c'apim frecha cresce sempre com abundancia. Diante de mim, n\) horizonte, a Serra da Canastra que se apresentava com 'jl. mesma forma; um pouco á esquerda outras
montanhas muito menos elevadas; dois ou trns misera veis
choupanas de ta:ipa onde o ar penetrava por toda a parte,
uma unica ha~itação supportavel; nada de anim'aes, nenhum
v1ajante nos caminhos, nenhum vestígio de cultivo; por
toda a parte uma vista m'uito extensa, mas que mostra
como a regiã-o é deserta, ei~, 1 ·em duas palavras, o quadro
que se. me ~ffereceu aos olhos \durant~ .toda a viagem.
Não posso dizer, todavia, que houvesse .klgo na paisagem
que inspirass~ tristeza_: essa ~istur'~'- de mattas e carr.i~inas
de que result~m ·espec1es de compartimentos ' de diversas tonalidades, e :91ndulações variadas do "t~rreno,\ as montatlhas
elevadas que margeam o horizonte pela parte do oeste,
todo este conjpnto produz um dfeito muito agradavel.
·
Desde Pipmhy o terreno, sobretudo nas depressões, tomára uma coloração vermelho escura. Ahi, assim como nas
outras partes do ~sertão que perc orrera na minha primeira
via:gem, as ~argens dos regatos são pant~nosas e, apr Psen.tam, com girande numero de palmeiras, arvores dompri•

1

1

\\,

\1

\'

Taes são as especies que denominam Rubia noxia, \Psychotria no.xia, Palicou·rea Marcgravii (vide minha Histon'a\ das
.Plantas mais no\aveis do Brasil e do Paraguay, 229 e se!S).
· (34)
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midas uma com as outras, de caule delgado, esguio, esgalhado desde a base, mas de ramos em parte despoja·dos de
folhas . Essa nuança de vegetação é particular ao sertão.
A meia legua da fazenda de João Dias atravessei um
.capão (35) cuja verdura era de um frescor que rivalizava
ao menos com a das mattas dqs arredores de Rio de Janeiro. Depois desse capão, atravessei o pequeno regato
·q ue tem 0 nome de Ribeirão dos Cabrestos; e cheguei á
f azenda de João Dias, que foi ·O termo dess·a jornada.
Via-s e, nessa fazenda, um terreiro immenso cercado .
por grandes estacas, muitas choupanas pequenas onde dormiam negros, se guardava a colheita, etc., mas podia-se
procurar inutilmente a casa do senhor; morava elle proprio
numa miseravel cabana ·q ue não .d ifferia das outras. Não
fui mal recebido, mas •t udo o que se poude fazer por mim
foi ajolar-me em uma pequena officina de ferreiro onde o
vento penetrava por todos os lados, e onde ·eu e os meus
não tínhamos espaço para nos niexer.
.
Farei notar que, 'emquanto ha por toda a parte immensas :minas de ferro na província de Minas Geraes, o
que se forjava na fazenda de João Dias vinha do Rio de
Janeiro, que está afastado desse lugar mais de 100 léguas:
isto decorria, talvez, do facto de ser preferido o ferro extrangeiro como mais maleavel, ou de que os fabricantes
ferro da província tivessem negligenciado de conquistar,
mercados; talvez, tambem, o bom proprietario da fazenda
de João Dias julgasse manipular metal extrangeiro quando
empregava simplesm"nte o do seu proprio paiz.
1

1

de

(3'5) Os capões são, como se sabe, moi•tas de arvores que
c rescem nas depressões, no meio dos. canipos.

CAPITULO X
A SERRA DA CANASTRA E A CASCATA CHAMADA
CACHdEIR4 DA CASCA D' ANTA, FONTE DO RIO
S. FRANCISCO
De qual cadeia de montanhas faz paúe a Serra da
Caiiastra. O autor parte com José Mariano
p~ra visita,1-a. - Reg·ião situada para além de J oão
D ias. - Choupanas. Resposta do · proprietario de
urpa d e.Jla's. - 1\ face loriental da montanha. D'FsHladeiro ootre \ a face meridional e a· Serra do
Rj'º Grande. - De~cripção do lado merid.ional. A .cascata chamada Cach' eira da Casca d' Anta, origem do rio S. F,ranósco. - A i'choupana ele I'elisberto; recepção que faz a-0 autor ! retrato deste hoO autor di.rige~se á beira da ca~cata.
m6;m. D(,:scripção desta ultima. ~ O au~or se ·põe\ ,em
m~trcha para encontrar sua. c,aravana, Choupanas
vi1inhas da Cachoeira dà Caisca d' Anta. Debeis
r~;ursos dos
habitantes ,, dessas choupanas. Suas
queixas Afas,tamento da ·i greja parnchial; diffic:.ilda;1e dos entel'ros. - Reg ião situada para além ele
J1~io Dias. Carros carr-egados de men:adorias . F(J).r:enda do Geraldo. - O autor parte com Firmiano
pa+a subir a Se!'ra da Canastra. .:.... O flanco ela
mqntanha; enca·ntadora cachoeira. Cume ou ~ chapa
dãq. Extensão. - O autor ·põe-se em march<t para
Arttxá ; contorna a Serra da Cànastra. Casca~i A Fazenda de Manoel Antonio Simões. - A ca~cata
cha;mada Cachoeira do Rolim. Uma outra cascata.
- IRegião comprehendicla enúre Manoel Antonio \simõf s e a Fazenda de Paiol Q1teimado.
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Afastando-m·e do Rio das Mortes Pequeno, dirigi-me,
como j.á s·e viiu, '11!a diTecçifo ·de oeste-quair.ta-jlloroeste, se-·
guindo sempre · uma crista elevada onde nascem, do lado
do norte, os primeiros affluentes do S. Francisco, e do ladodo sul, os do Rio Grande ( 1) . E' este dorso que limita, ao.
sul, a vasta bacia do S . Francisco e dos seus affluentes,
bacia formada, a leste, pela Serra do Espinhaço, e a oeste,.
por uma outra cadeia da qual jiá tratei noutro lugar (2) •
Esta ultima divide, .em parte, as aguas do norte do Brasil
das ·do sul; forma uma porção do immenso systema de
montanhas que d'Eschwege denominou Serra das Vertentes, e foi chamado por mim, como em breve explicarei,.
Serra do S. Francisco e da Paranahyba.
Já, antes de chegar a Formiga, tinha avistado, no horizonte, a Serra da Canastra. Esta montanha, semelhante
a um immenso oofre, ·ergue ao longe a sua mass·a imponente; parece então isolada, mas nã·o o é realmente assim.
Faz parte da Serra das Vertentes, quer di.J;er, como já
vimos ha pouco, deste planalto elevado ou antes cadeia,.
que, pelo lado do oeste, limita a bacia do S. Francisco.
Mais tarde, terei occasião de falla~ desta mesma cadeia; aqui occupar-me-ei unicamente da Serra da Canastra.
Desde muito tempo sabia confusamente existir nesta
montanha ·OU na sua vizinhança um·a cachoeira muito no··
tavel, mas ninguem me tinha P.o dido dar a esse 'res,peito
nenhuma indicação precisa. Querendo visitar a cascata,,
deixei na fazenda de João Dias Firmiano e Laruotte com
toda a minha bagagem, e não levei (9 de Abril) commigo•
si·não José Mariano. Parti persuadido de que tinha apenas 3 leguas a fazer para chegar á eascata e que ella cahia
dos m01J1t•es vizinhos da Serra.

°'

( 1) Não vi a Serra Negra que, segm1do Caz·a:I (Corog .
B•as., I, 3•74, 382), separa, em grande extensão, a comarca de
Sabará da do Ri o das M ortes; mas é evidente que faz pa rite do
planalto de que se trata aqui, que talvez inioeie dio lado de 'leste.
(2) Viagem pelas jn°ovincias de I;?io de Janeiro, etc., 1, 69.
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A' medida que nos afastavamos da fazenda de João
Dias, a reg,i ão tornava-se mais montanhosa, apresentando
:Sempre ·mattas nos valles e campinas nas elevações.
Entr.etanto já tinhamos feito muito mais de 3 leguas,
e ainda não avistáramos casas, si bem que j~ nos tivessem
annunciado varias; nenhum viajante; nada de bois ,nos
,c ampos; uma bella solidão, mas uma solidão absoluta.
Com grande satisfação encontramos finalmente uma
negra a quem perguntamos o caminho, e 5oube, com tanta
admi-ração como prazer, que não nos tinhamos desviado
um unico linstante . José Mar.iano sabia perceber o menor
.i ndicio, tiJ1ava as oonclusões mais certas, e possuia o ta, lento de s~ conduzir com segurança em terreno onde outro
qualquer Sf perderia mil vezes . Soubemos ·pela negra que,
embora já tivessemos caminhado muito, estavamos ainda
bem longe da cascata .

1
- tm
. h amos 1 a~ravessa
d o vanos
. regatos d e l'm1· '
Ja, en1rªº

pi,dez in1gfalavel, entre ,oµtros ·OS chamados Ribeirão da
Prata, Ribfirão da Capiva'ra, 1 no re~to do di a, atraveosa·
mos ainda outros, que todos se reunem ao Rio S. Francisco,
A'. m~dida que avançavam~~' de.scobriamos iuelhor a
Serra da Canastra. Visto de mais perto · o seu cuni~ deixa
<le apresentar a mesma irregularidade ; entretanto está bem
longe de mostrar qualquer uma ·dessas anfractuosidades
que se obs·ervam commumente nas grandes cadeias de montanhas. _
. Tinhat·nos feito cerca de 4 leguas quando avist~mos as
primei.ras choupanas, mas ellas estava!I;l um pouco afastadas do o,a minho. Mais- longe avistamos uma na ·beira do
caminho; paramos um instante ahi, e nos disser~n;i, como
a negra a FJUem nos dirigiramos em primeiro lugar, ique estavamos a~nda a uma distancia enorme da cascata\'
Pergu:nllei ao p!'Oprietaf'i.o da cabana comó é que elle
podia viv~r em uma tal solidão. Não gosto do barulho,
1

VIAGEM ÁS NASCENTES DO

RIO S.

FRANCISCO

1.71

1iespondeu:me; mas não estou só, porque tenho commigo
minha mulher ·e meus filhos, e, ·excepto o sal, minha terri
produz com abundancia tudo de que necessito .
Até então tivémos sempre diante de nós o la·d o oriental da mont·a nha. Este la·d o oHereceu uma inclinaÇã.o mais
ou menos rap ida; vêm-se ·a hi pastagens, e em quasi nenhum
lugar me pareceu inaccessivel . A' medida que nos approximavamos da montanha, as casas tornavam-se ma.is raras ; vimos tambem algumas plantações de milho e algumas cabeças de gado vaccum.
Entrement·es, •tinhamo-nos dirigido um pouco para o
sul, e em breve chegamos á extremi·d ade meridional do lado
leste da montanha. Lá existe uma especie de desfiladeiro
que separn o l<ado meridional da Serra da Canastra de uma
outra Serra chamada Serra do Rio Grande. Esta, muito
menos alto, muito menos regularr que a outra, dirige-se mais
ou menos de oeste para sudeste, e se liga a outras montanhas mais orientaes que fazem parte da coT{larca do R~o das
Mortes. Parece tambem, segundo o que me relataram, que
a Serra da Canastra e a do Rio Grnnd:e se unem na extremidade occidental da ·especie de desfiladeiro que deixam
en~re ellas. Seja como for, si, como proporei em breve, convetn dar um nome geral ao divisor ·das aguas do Paranahyba
e do S. Francisco, o de Serra do S . Francisco e da Paranahyba, será necess~rio dizer que a extremidade desta Serra
é formél!da pela Serra da .Canastra, pois o Rio S. Francisco
nasce do lado austral dessa ultima.
No desfibdei.ro de que fallei acima, achavamo-nos
bastante approximados dessa montanha. De lá o seu cume
é perfeitamente igual ; seus Hancos, em grande parte da
altitude, apresentam rochedos sulcados, perf.e.itamente cortados a prumb e inaccessiveis, em baixo dos quaes florestas e campinas naturaes se estendem, por uma rampa bastante branda, até a parte mais .b aixa dum valle profund·o
onde já corre o Rio S. Francisco.
0
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Os rochedos, embora se apresentem como uma especie de muralha quasi vertical, estão longe, todavia, de ser
inteiramente despidos; ·a qui e ali estão cobertos de urna
relva muito fina que só deixa perceber sua coloração escura por intervallos. Em parte alguma vira uma vegeta.
ção tão bella e tão fresca como a dos pastos que, como já
o disse, se estendem sob rochedos a pique, e os matizes mais
e&euros dos bosques vizinhos nã.o lhe eram inferiores em
belleza.
,'fendo atravessado um bosque cuja vegetação era <le
uma fresciu ra extrema, chegamos a uma choupana e per·
guntamos pela casa de ,Felisberto, lavrador que sabiamas
morar mufto perto da oascata. Elle yroprio estava presente
e nos respondeu que nos ia servir de guia!
Penetramos em um bosque, e, em pouco , oomeçamos' a
ouvir o n tido da cascata . Segundo informações que me li·
nham da9.o momentüs , a,ntes, sabia agora que ella cahia.
do lado rnieridional da Sh ra da Canastra . . De repente avistei-lhe a parte superior, e1 em\ pouco via-a completamen te,
tanto pelo menos, como a pod:i'amos descobrir do lugar em
1
que estavamas. Este ·e spectacul o nos anancou, ª \!osé Ma·
.riano e a mim, um grito de adJiiração. No lugar~ em que
a agua car, os rochedos verticaes\ da mo:qtanha abd-ixam-se
um pouco no s·!O!U cume e deixam' ver uma fenda· larga e
profunda ,que, formando um zig-zag, nos pareceu prolon·
gar-se por dois terços da a'1tmra. Do ponto, ainda muito elevado, O'lldc,~ termina a garganta, derrama-se majestosam en·
·t e uma b~lla cortina d'agua cujo volume é maior,, de µm
lado do que do outro. O terreno que se estende em declive
abaixo da cascata, é muito d.e sigual; um oomor'i\>• cobertü
de relva yerdejante, esconde a parte inferior d'~ ·' corfl]a
d'agua, e, do lado direito, desce em sua direcção \tlm bos·
que de colpração sombria . Esta é a fonte do S. Frlcisco.
A visfa de que procurei dar uma ·ideia é tambem e.
que se desf ortina da casa de Felisberto. A' noite, um luar
1

1
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soberbo permittia-me distinguir todos os objectos e a cas_.
cata parecia illuminada pelo fogo que consumia um pasto
visinho.
Felisberto acolheu-nos admiravelmente. Habitava uma
humilde choupana desprovida de qualquer especie de conforto. Leite e · feijão cozido n'agua constituiram o nosso
jantar; •p or cama deram-me um colchão de .p alha de milho
sem cobertas; mas tudo era dado de boa vontade.
A casa de Felisberto está situada á margem de um
caminho que conduz ás partes mais afasta·das do deserto e
á povoação de Desemboque, celebre no paiz pela fec undidade das terras que a circumdam. Esta estrada solitaria
segue, entre as duas serras ( 3), o . desfiladeiro qÚe as separa e que pode ter, disseram-me, 4, leguas de comprimento.
Meu hospedeiro tinha-se offerecido para acompanharme no dia seguinte pela manh ã á base <la cascata que tem_
o nome de Cachoeira da Casca d'A nta (4.
mas algumas
occupações · impediram-no disso, e me ~eu por guia seu
cunhado MA.NOEL LOPES, que morava meia legua di&t~nte delle . Antes de despediT-me de Felisberto, quiz fazel-o
acceitar algum dinheiro, mas não foi possivel. Emquanto
me demorei .em sua casa este h omem mostrára-me uma bondade, uma tranquillidade de alma, uma resignação· á vontade do ceu, uma paciencia em supportar a pobreza, que só
se encontram longe das cidades. F elisberto, s i ainda vive,
já esqueceu, sem duvida o extrangeiro que ve ;u de tão longe
pedir-lhe um abrigo; eu· vejo-o ainda assentado num banco
de madeira, em um quarto escuro e desguarnecido; julgo
ouvil-o contar-me com calma as vexações de que foi victima;
0 );

(3) A Ser·ra da Canastra e a Serra do Rio Grande.
(Vide atraz, [Jag. 171).
( 4) Cachoeira significa cascata. Casca d' Anta é o nome
que se dá ao Drimys Granatensis, porque se julga que é o tapyr
(anta) que fez descobrir a:s propriedades excell entes da casca
desta arvore (vide minhas Planta.s usuaes dos brasileiros).
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>0s exemplos de hpnestidade e de vib·ude não sã·o bastante
communs para que os possamos es·quecer.
As 'onze horas da manhã partimos, José Mariano e
eu, da casa de Lopes para nos dirigirmos á cascata. Após
ter atravessado um bosque frondoso, seguindo uma peque·
na trilha pouco frequentada e embaraçada por bamLüs,
chegamos á margem do Rio S. Francisco que, nesse lugar,
está a cerca de meia legua da nascente, e pode ter de 20 a
30 passos de largura. Suas aguas, de uma limpidez e frescura 'pxtremas, têm pequena profundidade e deixam ver até
o menor s;eixo do leito em que correm. Descalcei-me para
atravessar o rio, e como este é embaraçado por pedras ex·
tremamentf escorregadias, não foi sem alguma difficul clade que alcancei a outra margem . Lá encontramos uma fl oresta ,a indi:i: mais ·d ifficil de trans·p or do que a primeira, e
· Manoel Lopes, que me precedia, era obrigado, a cada passo.
a cortar bambús e galhos1 de arvores que prejudicavam nos-.
sa marcha Em breve tr&nspuzemos novament'e ·o Rio Siío
Francisco, e, após at~avessar 1 vm pasto nat.ur~l, encontramos as ma~rgens do no de tal 1'modo obstrmdas por rama·
gens. que hos foi necessario c1kinhar " pelo seu leito. Até
1 d
. de gran
' d ra~ escorrega
\•
d'
a b ase d a f ascata esta ch e10·
es pe
. 1'ças, que 9ra ficam cobertas pel~\ ag·ua, 0,ra eleva;Jtlis·e acima de sua superfície, e me teria sido impossível progredir
si não fo~se constantemente auxiliado por Manoel Lopes
e José Mairiano. Emfim, após uma caminhada extrema·
mente peni>sa, chegámos ao.. pé da Cachoeira da Casca d'Anita, que já desoD'briamos ha muito tempo.
.,
Da cafsa de F elisberto estava ha mais · de um qu arto
de legua 1istante della,- e não a descobria sinão \\imperfeitarnente . ou descrevel-a tal como se me aprese;ntou a0s
olhares, quando de lá me approximei tanto quant,6 p ossível . Acima da cascata v;ê-se, comO' já o disse, umçi larga
1
fenda ; no 1ocal onde cae, os rochedos formam uma ' concavidade pouco sensível. Da cas·a de Felisberto a cascata pa1
•

1

,
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recéu-!lle não ter mais do que o terço da . altura dos rochedos ; depois de examinal-a ·de varios pontos, creio poder
di?.er com maior certeza que ella toma-lhe os dois terços.
Nã·o a medi; mas, segundo a estimativa muito approximada do Sr. d'Eschwege, terá mais de 667 pés inglezes
(203m,23) (5). Não se precipita com rapidez, mas apresenta uma bella cortina d'agua branca e espumante, que se
derrama lentamente e parece foT11Tiada por grandes flocos
de neve. Suas aguas são recebidas - em uma bacia semicircular, bordada de peclrns accumuladas. sem ordem; e de
lá, por um declive bastante rude, escor.r em para formar· este
Rio S. Francisco que tem perto de 700 leguas de curso, e
·
recebe uma multidão de outros rios.
As aguas da Cachoeira da Casca d'Anta, cahindo, fazem um ruid·o q.ue :se ouve de mui.to longe, e, ª'° mesmo
tempo, pr.oduzem um ·orvalho extremamente fino, que o ar,
agitado pela sua quéda, Ieva a grande distancia.
De ·a mbos .os lados da cascata os rochedos humidos, em- hora corta.dos .a pique, são0 cobertos dlima relva fina e ass:ís verde, que apenas por trechos deixa ver sua côr ennegrecida . Por baixo dos rochedos, o terreno se estende em
declive até ·o rio; na parte mais appn;iximada da cascata.
não e:xhibe senão arbustos; mas, alguns passos além já
está coberto de espessas florestas, oinde se vê uma muJti.dã<>
de palmei(fas de caule e8belto e delga.do. O verd9r de todas as plantas é duma frescura e1arema, que mantem continuamente a proximidade das aguas. Defronte da cascata.
o horizonte é limitado por montanhas co'.l'oadas de rochedosque pertencem á Serra do Rio Grande.
Para s·entir quanto este conjunto é encantad0r , procuremos a reunião de tudo o que encanta na natureza : o·
(5 ) D'Eschwege pensa, como já IO disse, que a irocha a
pique tem mais .de 1. 000 pés (Eras. die N eue W elt, I, 102) . Si
ded uzi.rmos a terça parte .para o trecho da montanha superior
á cascata, é claro que .ter·emos 667 pés.
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mais beHo ceu, rochedos elevados, uma cascata 1rnajestosa,
as aguas mais limpidas, a vegetação mais fresca, emfim, mat1las virgens que apresentam todas as formas da vegetação
<los tropicos.
Depois de nos afastarmos da Cachoeira da Casca .d' Anta voltamos á casa de Manoel Lopes, que fôra de uma bon·dade e cornplacencia extremas durante todo o tempo quP,
me serviu de gui·a, e não se mostrou menos desinteressado
-Oo que seu cunhado Felisberto.
'f9ndo partilhado com Lopes ·do seu jantar de bananas e feijãp preto, montei no meu burro, e para não ter
que caminhar •outrn tanto no dia seguinte, approximei-me
de duas lef uas da habitação de João Dias, onde, como já
disse, deix~ra meus companheiros e bagageps.
Dormi numa dessas casinholas que se encontram antes
-Oe .ch~ga.r
Serra da Canastra, e das qua:s já falle~. A
mais mfim.a choupana de Sologne item mais commodid ades
·d o que estits miseraveis tiioradas . São construídas grossei- ·
ramente com paus cruzados e barro que se d estaca por to. dos os, lad9~; uma herva .fina, '~rrancaila co~ a t.~rra, ad~1~
rente as ra1zes, forma a sua cobertura, O mtenàr e d1v1·
<lido por ~eptos, em pequenos ~~duetos obscuros \que não
1
offerecem outra mobilia a mais d0 que um par de banquinhos e algu,ns desses leitos rusticos q ue já descrevi em outro
lugar (6); <la parede pendem p eças de roupa e uma sella.
O que ha de extraordinario é que homens brancos habitam essias pobres cabanas. E' muito verosímil que 'OS pri·

f
1

1

•

.

.

·"
6) Est 1es leitos se chamam giráits. Ejs com 0, são cons·
truidos: ent,e rra-se no chão, junto á parede, quatro 'estacas, que
se dis.põem em quadrilatero alongado, como as columna~, ·das nossas
camas, e, si)bre cada par de estacas mais approximadas fixa-se
cf1m uma c1sca tenaz e flexivel, um pedaço de madeira transversal; nas duas travessas de ma<leka, alinham-se varas, que se co·
brem com ~ma esteira ou couro estendido, e é ahi que se dorme,
aconchegado á parede e envolvido em -um cohertor ou capa (vide
minha Viag fm nas provincias de Rio de Ja.neiro, 1, 396) .
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meiros a se es tabE;lecerem nesses lugares afastados fosse,m .
alguns culpados perseguidos pelo rigor das leis. Seus fi.
lhos, criados na solidão, teriam nascido melhores <lo que
elles; a occasião e o cg:nvivio dos homens desenvolvem o
germen <las paixões; perece este, si ficar sem alimento.
Os raros ha bitantes das cercanias da Serra da Canastra,
que parecem ter uns com outros laços de parentesco, cultivam a terra com suas mãos; mas seus productos não têm
nenhum escoamento.
Apenas o gado que criam pode dar-lhes algum dinheiro, e 'a inda assim, sã 0 obrigados a tomar ·adiantamentos parn
o sal, que ·é ·a qui de ·U!ITia carestia exorbitante. Mercadores
de gado vêm até esses lugares afastados e fazem suas compras aos proprietarios. Queixam-se ainda, nesse districto, ,
de hervas venenosas que, affirmam, prejudicam o gado ,vaccum; tod.avi,a, pod~·se _c onsiderar esta asserção como ~ma
conjectura formada para, explicar ·a rno11te quasi subita dos '
animaes, pois ninguem poderia mos·t rar essas hervas de que
tanto se falla.
Um motivo de queixa melhor fundado é o proveniente
da maneira :por que os dizimeiros querem que s e pague o
hnpost:o, recusando ·OS productos e ·exigindo numerario. E'
necessario convir que é <lifficil <lar ·dinheicr-o quandio quasi
nada se pode vender (7) .
Todo o lado oriental da Serra da Canastra depende da
parochia de Piumhy; mas, como ha cerca de 14 leguas portuguezas até a igreja, as mulheres quasi nunca fazem esta
viagem, e os homens a emprehendem apenas uma vez por
anno. Nà verdade um padre vem ás vezes dizer missa numa
pequena capella que está a um par de leguas da fazenda de
1

1

1

1

(7) Já disse, aliás, o q.ue ernm, nessa época, os dizime·iros
e como tinham .que se queixar delles. Torna.rei ao assumpto nesta
terceira relação, no capi1ulo inthulado Qiiadro geral da província
de Goyaz.
·
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João Dias (8), e os habitantes aproveitam-se dessa opportunidade para confessar-se e fazer baptisar seus filhos; mas
esta occasião é extremamente rara.
Como ·os brasileirns fazem muita questão de s.erem enterrados em igrejas; e o cura de Piumhy nfo permittia que se
os enter:rasse na capella ·de que fallei a pouoo, transportav·am·se os corpos nas costas ·d e homens da serra até a villa,
·e, para me servir da expressão do lavrador em cuja casa
' dormira a .d uas leguas da cachoeira, os ·c arregadores chegavam quasi no mesmo ·estado que aqueUe que levavam a en,t errar. ' 1
Voltei á fazenda de Jo ão Dias, pelo caminho que já
tinha s·eguida. J.ulg,arão, rtalvez, que, nesses lugares desertos, encontrei muitos quadrupedes; não vi um unico; mas
1ss·o nao e para surpreh·ffil d·er, porque os h a b"Itantes d o sertão passam a metade da sua vida a caçar. e s·e afastam muito
de suas casas.
Depois de deixar a fazen'aa de João D~as para· dirigir.
me a Araxá (9), atravessei pastos cuja relva, composta em
gninde pane
grnminea n. 0 335, ~ra quasi tã-o alta \e cerrada como o Í6(IlO dos nossos prados\
\
·

1

1

•

-

'

1

'

dr

(8) 'E' pr,ovavelmente esta ca·peHa ~ que ccinsti.tuia a •succur>al que Pizarro chama cape/la cwrada ~.e S. F1"ancisco, e da
, .
qual já disse. a1$111!1<1S :pa·la".ras no ca;Pitulo pre.c~ente._
(9) I.nt•ne1·ano arn:irnx1mado da Fazenda:.de Joa,o D1a,s. a v1Na
de Anxá:
Da Fazenda de J oão Dias á F.azenda do Geraldo,
habitação . . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 3 1 /2 u,eguas
Da Faz~nda do per_aldo a de Manoel Antonfo Simoes, habttaça,o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
De Manoel Antonio Simões, ha:bitação, a P ·aiol
· Queimado, habitação ... . . ................... ' 5.
1
De Paiol Queima·1do ao Retiro da J a!boticabeira . . . . 3
1"
Do Retiro da J ~boticabei·na ao RetiTo de Traz lo>
,\
Montes ........ ..... .. . .................. . 3
Do RetirG> de Traz os Montes a Peripitinga, habitação 2
"
De Peri·p itinga a Araxá, povoação . ........ . ..... . 2

\

\"
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Passando por estas pastagens encontrei uma serie de
carros que, atrelados com tres ou quatro juntrs de bois,
estavam carregados de toucinho e eram conduzidos por.
brancos. Perguntei de onde vinham, e soube que tinham
partido, havia doze dias, da villa de Araxá, e que os conduziam a S. João d'EI Rei, aonde deviam chegar no fim
de um mez. As despezas de urna tal viagem são pouco consideraveis, porque üs conduc!l01res levam oomsigo o que é
necessario para seu sustento e mesmo o milho destinado aos
bois. Apezar disso, é necessario que os prodMctos encontrem bem poucos co:mprndo:res nes-ta zona, e sejam cotados
muito ·b aixo, para haver vantagem em fazel-os ernprehen·
der tão grande viagem .
A ·Cerca de mei1a legua ·d a fazenda de foão Dias atravessei, pelo meio de um capão, o Rio S. Francisc_o que, neste
lugar pode ter 20 pés de · largura, e cujas aguas limpidas
deslisam sobre um leito de pedras e seixos rolados. Como
não houvera ·chuva ha algum tempo, o rio estava nav·egavel; mas depois de chuvas um pouco longas, deixa de o
ser, e nã·o ha ponte nenhuma para transpôl-o.

En~re lo.ão Dias · e 'ª Fazenda do Geraldo, onde me
apeei, percebi 'ªº lornge duas ou 1Jres fazendas bastante consideraveis para a região; :r:nas devo dizer que quasi por toda
a parte a minha vista, que nada retinha, podia abarcar um
horizonte ·i mmenso.
·

Não tornei a ver a Serra da Canastra sinão após caminhar mais .de uma Iegua. Dess.e lado, o de leste, ella não
apresenta, ·como se viu, nenhum desses accidentes tão communs nas regiões montanhosas; mas, por sua massa e elevação, concorre para a variedade do panorama. A verdura
dos bosques e dos campos ·ern então rtão fresca, o ceu, na
vizinhança da montanha, .t inha uma côr tão doce, que eu
não podia, sem deleite, olhar para esta vasta e tranquilla
solidão.
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A :potl<Oa ·distancia da. F·a~enda do GeHvldo passei pela
capella de S. Roque onde 'um sacerdote vem, ás vezes, dizer
missa para eis haibitantes da zona. Está isolada, edificada
sobre uma elevação, feita de taipa, sem rebõco e no estado
mais miseravd. Mtiito perto construh·am uma casinhola e
um rancho ·p ara alojar os que vêm .ahi para ouvir missa.
A Fazenda do Gernklo é bastanrte impo~1:ante. Vêm-se
ahi um grande terreii;o, curraes bastante grandes, uma gran, ja que não o é menos e senzala; mas, como nas outras, a
casa do P1ioprietario é pequena e mal conservada. Puzeramme um ranch~ fechado, onde ficava perfeitamt1nte livre e
ao abrigo do vento e do frio.
Desejando galgar a Serra da Cani,tstra deixei lia Fazenda ·do Gera/Ido Laruotte o meu t!Jropeiro, e . parti acompanhado pelo caboclo Firmiano.
A cerca d,e meia legua da fazenda começamqs a subir.
Já diss.e que o Iado oriental '?\ª Sem-a forma uma ra;_mpa suave e exhibe pa:,stagens nas· pdrtes elevadas, ·e mattas nas depressões. Seguindo um caminhd difficil e ped~·eg•oso ' atraves'\
,.,
samos um bos\:rue de frescor extrewo regado por um · carrego' limpido, e chegamos a vastos campos a que muito re, centemente tin\1am ateado fogo. Esta porção da Serra, ~nne- ·
grecida e despojada de vegetação, tinha bastante semeihança oom certos :terrenos vulcanicos das nossas monrtanhas do
Auvergne. O fqgo não 'estava ainda extinçto; via uma chárnma vermelha e crepitante alastrar-se rapidamente pela relva,
e turbilhões d~1 fornaça eleva1re.m-se para o oeu.
Chegados a cerca de meia altura da montanha, deixamos á diI•eita uma .linda cascata. Está longe de ter a: majestade da Cachorira da Casca d'Anta, mas produz na pais•a·
gem um effeitq agradabiJi.ssimo. Pode ter de 30 a 40 pés, e
cae do alto de um rochedo escuro e a pique, coroado por
enormes :tufos e lichens, de 1um branco esverdeado. Algumas pequenas :uvores que brotaram nas fendas do rochedo,
escondem em parles as aguai! da cascat·a, que escorrem
1

1

1
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po-r 'Uma barranca pnifund:a, ouj·os Iados são rev·estidos
pela .r elva mais verde.
Continuando a subir deixamos, á ·d ireita e á esquerda,
umas vezes, pastos, n'outras, bosques no meio dos quaes uma
V ochysia chamava 'ª attenção por sua immensa quantidade
de flôres douradas, dispostas em longos cachos.
Ao cwbo de duas horas chegamos ao cume da mÓntanha.
Quando se descobre, de Piumhy, a Serra da ·Canastr-a;
ella parece ter o seu maior comprimento do sul ao norte,
mas não é realme11te assim; não tem ella, nesta ·direcção,
mais de cinco leguas, emquarnto que se estende po·r muito
mais de ·dez do oriente ao occidente. Seu lado ori•e ntal, o
que se vê quando se vem de Piumhy, é mais ou m'enos ·de
igual altitude, mas esta vai-se inclinando de l:este a oeste.
No apice qfferece,. em todo o comprimento, um vasto planalto desigual, que os hab'i<tantes do paiz chamam Chapa:
rlão, palavra que é um augmentativo ·de chapada, ·e não sígnif ica outra coisa sinão grande planalto (10) . De lá descortinei a maior extensão de terra que porventura se offe;
receu a meus olhos desde que vim ao mundo : de uni lado
a Serra ·de Pi·amhy delimitava o ho1r.i:iionte; dos O\)ltros, mi- ,
nha vista só era limitada pela propria fraqueza, mas ne- .
nhum povoado, nenhuma casa, nenhum ponto digno de al·
tenção .fixavam as minhas vistas'; por toda a parte um ter·
reno simplesmente ondulado e uma mistura de pastos naturaes e moitas de :arvm·e do: não avistav11 sequer a vill:a de.
Piumhy, sem duvida escondida por algum morro.
O Chapadão está inteiramente inculto e deshabitado;
não tem mesmo :ainda, .dono (1819), mas •os proprietarios
das fazendas situadas sob a montanha enviam os seus ani·
(.10) Julga-se, ,gegundlo a carta dos srs. Spix e Ma•rtius, que
a Serra da Canastra se estende da Serra Nregra (de Sabará) até
o divisor das agruas de S. Franci.sco e do Paranahyba; mas o que
disse desta montanha prova srufficientemente que ella começa este
grande dirvisor e que, na totalidade, faz :p.;vrte deste ultimo.
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maes a pastar nas partes mais proximas das suas habitações . Nos mezes de fonho e Julho gela habitualmente no
alto ·d a .Serra; entretanto os ruminantes não a abandonam
nessa época, emquanto que não ·querem ficar ahi durante
a estação das chuvas, porque lá ·chove muito mais do que
nos outros lugares.
-O chapadão é cortado por um caminhá muito batido
que ·é collltinuação ·d aquelle que eu seguiia, .e que se bifurca;
um dos ramos conduz á Villa de Desemboque, e o outro á
de Franc~ de que fallarei em outro lugar. Vi, em varios
lugares, vesti~ios dos fogos ·que accenderam as. caravanas; os _:iajarttes ~ncontram agua na montanha; em vão
1
procurar ao uj abngo.
. ·
As partes mais ·elevadas da chapada, pelo menos as
que eu vi, não. apresentam sinão pedras amontoadas no roei.o
das quaes cre:rcem abundantemente varias especies de Civ
nela d'Ema ·(V.ellozia) e a Copiposta n. 0 372. As zc~nas mais
baix>as são c·ohentas de camp'os, em que a tema é mais Q•U
menos alta, mais ou menos espess~ conforme a pro.porção
·
\\
em que a terra vegeta 1 se mistura
c~m
o sai'b ro. s·i \:a 1gum
filete d'agua cprre por um declive, 'a vegetação é ahi\ mais
fresca e ·vig·ornrsa, ·e mesmo, em certos lug·ares, existem \moí·
tas de arvoredo.
.
· Desde a ~erra Negra não vira e~ parte' alguma tão
grande varieda1le de plantas como na Serra da Canastra. A
familia 1que
doa:nina é a ·d às Compostas. V.arias Eriocau·
lon crescem ahf, tamhem em grande ahundancia', e lá e~con
itram, como nais montanhas elevadas da Serra <lo Espi.nha·
ço, o genero d ,e terreno que prefer·em, uma mistura ide s·aÍ·
hro •b ranco e terra vegetal pr-e1Ja. A genciana n. 0 575, \~ conV'olvu1'acea n. 0 379, as scrophulairi~c1eas !Il. 0 391 e 377 são
tambern muito communs nas pastagens do planalto da Serra da Canastra 1•
Quanto ás melastomaceas·, tão encon1iradiças em outraa
montanhas, não achei mais de seis especies. Aliás, em muito
1

1
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pouco tempo recolhi cincoenta especies de plantas que ainda
não .rtinha visto nesta viagem, e ·das quaes varias me eram
totalmente desconhecidas .
Descendo a Serra gozei deliciosamente das bellezas do
campo. O tempo era fresco, e nuvens esbranquiçadas percol1I'iam ligeiramenrte um oeu azul claro, um pouco mais
brilhanty do ·que o do norte da França durante os bellos
dias do outomno. Esta continua alternativa de bosques e
pastagens, 'ª diversidade de matiz·es ·que della r.e sultava, e
o contraste da planície e da montanha produziam um effeito encantador.
Dur;ante.todo· o ·d ia não vi outro mammifero além de um
macaco. Como já o disse, os habitantes ·do sertão sã-o todos
fervorosos caçadores e destroem os animaes cuja pelle pode
ser objecto de commercio; não passava diante de uma habitação sem encontrar uma quantidade oonsideravel de ,c ãas
de COrl?O.
Quando estava na Fazenda ·do Geraldo, os do proprieta1 io matiliram um tapyr ainda novo. Darei aqui alguns ,
·pormenories soihre o seu :pêlo ·p ara contribuir a completar
o que diz o consciencioso Azzara ( 11) ácerca dos filhotes
desta especie. O Jovem individuo d·a Fazenda do Geraldo
tinha o ventre completamente branco, o dorso •e os lados ,
de um cinzento esouw que se tornava mais pallido na vizinhança do ventre e era cortado por linhas brancas longitudinaes. be cada lado .do meio do dorso, tres dClltas linhas
se •estendiam em todo o comprimento do cmpo; cada uma
dellras tinha cerca de 1 cen:timetro de largura, e ias listas
escuras que ·alternavam com as hrancas apresentavam a largura de cerca de 5 centimetros e eram mosqueadas de branco. Além ·das seis faixas brancas que aca bo de mencionar,
viam-se, aos lados, varias outras incompletas.
Durante minha estada na F·azenda do Geraldo, José
Maria'll!o caç·oru ·e rPreparou pass'a·ros.. Já era -bastante rper·ito
1

(H)

Ensaio sobi;e os quadritpedes do Paraguay, I, 2.
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nesta arte, e, embora eu não tivesse tocador, a taxidermia
111ão pareda prejudicar em nada o cui<fado dos burrns.
O caminho ·q ue segui deixando a Fazenda do Geraldo e
que leva á villa de Ara:IDá, onde devia chegar dentro em
.pouco, é parallelo rá Serra da Canastra e pouco afastado
della. O flanco dessa •e nmme ·montanha o 0ntinúa a não
apresenitar nenhuma ·a nfrnctuosidade notavel, e tem quasi
,t oda a superficie revestida ·de herva muito :fresca. Costeei a
principio, todo io 1Ia·d o orientai!, mas attingi s'll'a extremidade •Um pouco antes de cheg<M á fazenda de Manuel Àn·
tonio Simões, qnde me apeei, e ellll:ão fiz a v-oka parallelaimente ao lado septentrional.
1

· Não fizera mais de meia legua, a par tir da fazenda do
Çeraldo; quand1> vi, a alguma distancia, uma bella cascata
cahindo do alto, da montanha:, derramando-se sobre roc.h e, dos pardacentos e a pique. O cabeço ·desses roched9s é co·
1
ro\ldo por moit11LS, e algumas', ~rvores brotaram sem ~ ordem
entre as fendas jlas pedras. Uma cascata, porém, deve uma
1
par.t e ·da sua belteza ao oantraste que forma o movimen'to das
aguas com a irpmobilidade dos o·b]~tos que a rod~íam;
:q uando vista de longe, parece tão iBtmovd como elles, 11
não se distingfü( sinã-o pela differença de côr ;·. não é mais
do que um painfl sem vida.
· .
A região qre percorri ·entre a FazenÇla do Geraldo e
a de Manoel Antonio Simões é montanhosa e offerece uma
alternativa de bpsques e pastos do mais lindo verdor. As
flôres ·e ram po1,1co numerosas; e.n:Loretanto, um dos 1 : pa9tqs
que •atravessei a,n ostrava ·a lgumas lindas, uma mitrn;isacea
elegante (n. 0 4°Jl), uma hella genciana de flfrres azues
{111.º 206), e uma malpighiaoea ·d e flôres roseas (n. 0 117).
" A fazenJ.da {[e Manoel Antonio Simões me pareceu ter
sido importante, mas seguira a sorte do ancião decrepito a·
quem pertencia; todas as construcções della dependentes
cabiam em ruirni1.
.
1
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Indicaram-me, para guar·dar ·as bagagens e alojar-me,
umas das casinholas .de que se compoem, em geral, as fa.
zendas deste paiz deserto; mas achei-a tão suja e incommoda,
que pedi outra, tratando o poJ:ire velho pouco cavalheiresca·
mente . Não possuía, realmente, nada melhor para offerecer;
a casinha foi varrida, e ahi me alojei, mas temia muito à
visita dos porcos ~· noite, pojs ü commodo n ão tinha por'
tas, e . suas paredes eram simplesmente formadas de grandes estacas mal approximadas. Meu velho ·hospedeiro convidou-me a compartilhar do seu jantar, e eu tratei de expiar minha impolidez inicial por toda a especie de attenções .
E' àiffioil .de se •imág1inar posição _mais agradav.el do.
que a da Fazenda de .Manoel Antonio Simões . Está situa·
da numa depressão, á margem de .um corrego límpido, e ro·.
dea<la por collinas pouco elevadas cobertas de campinas.
Pelo lado do sul o 1hor.izonte é limitado .pela serra da Canastra, que não fica a mais de um quarto de legua da habitação, donde se vê a quéda de duas cascatas pouco afastadas uma da outra.
·
A mais consideravel está mais proxima do lado orien·
tal da Serra e tem o nome de Cachoeira do Rollim. No lugar onde cae •a mo'.Il'tanha apresenta, no seu flanco, uma depressão que l·embra, de modo imperfeito, um semi-circulo.
A agua não· se precipita do proprio topo da montanha; esta,
que é coroada por um bosque, inclina-se a principio, formando uma rampa suave coberta ·de relva; depois, brusca·
mente, não deixa ver mais d~ que _rochas a pique, e é na
parte mais profunda desses rochedos que se derrama uma
bella toalha .d 'agua mais branca do que a neve. Não se
vê, todavia, a agua cahir até a base da montanha; parece
parar no meio desta, sobre vm segundo plano de rochedos '
mais avançado, e de lá ·escorre por uma fenda profunda occulta pelas arvores. Na estação das chuvas, a cortina torna-se, dizem, muito consideravel, e faz um ruido que se
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ouve de 'muito longe. Abaix-o do segundo plano de roche·
dos, a que me refiro nesse momento, a montanha apenas
apresenta um declive muito suave onde escorre; sobre um
leito de pedras e areia, o rio de S. Anto1Uio, a que as aguas
da cascata dão nascimento, e cujas margens são- desenha·
das por uma orla de mattas. A' direita e á esquerda da casc:ata, o flanco bastante escarpado da Serra está coberto de
gramados, no meio dos quaes rochedos nús se mostram aqui
e ali, tal ·é a i·d eia que rtive da Cachoeira do· Rollim, não
somente observando-a da casa de Manoel Antonio Simões,
mas ainda approximando-me tanto quanto possivel no curto
espaço de tem~o de que podia dispor.
Quanto á segunda cascata só a pude ver da casa de
Manoel Antonip Simões. No local em que cae, o flanco .da
m'o ntanha apn15enrta, numa altura assás consi·d eravel, uma
rampa de pequeno declive e coberta de relva. No meio
·d esta ulrtima Vf ·Se uma fenda profunda donde escapam fi.
letes dagua q~e, após corrf(;~em sobre rochedos ~a pique,
constit~em tamjJem ~ riacho .. Este, a_ssim com o R~ o de S.
Anton· ~o, deve murnr-se ao S. ~ Francisco ou a alg m dos
seus affluentes.
~
\\

Depois de deixar a Fazenda de Manoel Antonio Simões,
atravessei o Ri o S. Antonio, e dura!IJ.te leguas . caminhei pa·
rallelamente ao Ia.do da Serra que está mais O\l menos voltada para ·O n•orte, atr_a vessando •a cadeia no sentido da largum e dirigin~o-me para Araxá.
· 1
.
1
O lado septentI,ional .d a Serra da Canastra à ão é cortado quasi a 'plque, como o do sul, donde se escapa a Ca11
. escarpa
' d o que
·
. ·da Casfa d'A nta; entretanto e' mais
ch oeira
a face que ·olh.~ approximadament•e para lesté ; é mesm o o
bastante para c,le longe parec·e r ·q uasi vertical e contribuir
a dar á montanl1a esta forma de cofre que lhe valeu o nome.
Emquanto pude perceber a Serra da Canastra gozei de
um panornma bellissini.o. A' direita descol.n ia uma vasta
1

1

1

1
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extensão de campos, e á esquerda tinha a Serra de cujo
alto cáem quatro cascatas .
1Começára a subir quan.do nã-o esrtava ainda sinã·o a
pouca distancia da fazenda de Manoel Antonio Simões, e
continuei a percorrer uma zona extremamente montanhosa,
onde ha minas de ferro, e que . apresenta vastas pastagens
semeadas de algumas moitas arborescentes. Nesse dia caminhei 5 Ieguas, ·e não avistei uma unica casinhola, emb'Ü'ra
muitas vezes uma immensa ·e xtensã·o de terra se me offerecesse aos. ,olhos; nã-o vi tampouco o menor signal de cultura; não encontrei um unico caminhante; de longe em longe
avistava apenas algumas cabeças de gado no meio de pastagens que me pareciam poder nutrir uma quantidade as·
sombrosa dellas. Num espaço de. 4 . leguas a partir da fa·
zenda de Manoel Anton~o Simões, não encontrei uma .imica
gotta d' agua, o que é para admirar nesta. região, onde ordinariamente se ·e ncontrnm ahundantes . regatos .
Desde o ·d istricto de Rio Grande não vira ainda pastos
tão bons como estes das cercanias da Serra da Canastra : em
tod·os ·é a gramínea n. 0 335 que sobresáe, e como já o fiz
notar, ella engorda bastante os animaes, a quem muito appetece. Entre Antonio Simões e Paiol Queimado, nas partes
·menos elevadas, onde, de tempos em tempos, se queimam
as pastagens, aohei estas de um verdor maravilhoso; nas
elev·ações, pelo contrario, onde parece que muito raramente
poem fogo, a grama tinha a mesma altura e coloração que
a dos nossos prados, ·q uinze dias antes da séga. Outras plantas ·além das gil."amineas não são muito oommuns nestes
ca1111pos; não vi quasi 1nenhuma em flôr, e apezar da extensão da viagem, minha oolheirta ·e ntre Manoel Antonio Simões e Paiol Queimado foi quasi milla.
A pequena distancia da primeira destas fazendas, atravessei immensos campos que tinham sido queimados havia
poucos dias. Nas regiões da província das Minas que percorrera até então, põe-se fogo aos pastos pelo fim do tempo
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da secca, e unicamente algumas pastagens reservadas, no
d.i stricto ~e Rio Cra:nde, para as vaccas leiteiras, se incen.
diam em outras épocas. Aqui, pelo contrario, onde dizem
que a herva não secca nunca completamente, põe-se fogo
aos pastos indifferentemente em todas as épocas; mas os
lavradores acham que só o devem fazer quando a lua está
no seu curso.
Na Serra da Canastra e em casa de Geraldo fui bas·
tante atormentado por essas pequenas moscas negras chamad·as borrachudos - (12), que, depois de pioarem, deixam
sobre a pelle uma marca vermelha; mas em ponto nenhum
1
.
v1. taman l1a qu anti"d a de como nos p_astos recentemente rncendiados de qre acabei de fallar. Os insectos me cobriam
a cabeça e as 1mã'Os, e era obrigado, para afastai-os, a recorrer sem ces~ar ao lenço. ·
1
Havia oito; horas que partirn da fazenda de ~anoel A11- _
tonio Simões -q uando oheguei á de Paiol Queimado, onde
fiz alto. Já catninhára, como disse, 5 leguas, e ne~ta zona~
uma forte )orn:a da para viaja~tes que têm uma . gt~nde c~
mi_nho -ª fazer ty v~·ajam e~~ an~maes supercarregadof.
.
Nao posso dizer pos1t1vamente)1 que ponto forma o Ji.
mil!e da comarfa de ~. João d'El Rei (13) ; mas é possível que eu o tenha transposto nessa Jornada, ou na da ves·
pera, qual_ldo cqmecei a seguir o lado septentdonal da Serra
da ·Canastra, PªfTª atrav·e:\sar a oo-rdilheira de que esta mon .
tanha faz parte, e que ,eu chamo Serra do S. Francisco e da
Paranahyba. Da comarca de S . João pas8ei para. a de Paracatú e o ter~itorio da justiça (julgado) de Araxá, que
della depende 1iLOje em dia (1819) .
\\ \
1

\

(12) Fai!ll.ei dos borrachudos nai minha Viagem pelas pravinci'a~· dJe Rio de Janeiro, ,etc., I, 3,7. O ·sr. Pooil, que os representou
bem, chama-os Simuliiim pertiiiax (Reise, I) .
(13) Do qpe <liiz d'Eschwege (Eras, Neue Welt, I, 101),
pode-se cond11i1r que a divisa está na propria cordilheira, e Caza-1
( Coriog. Braz., I,1 282) se contenta em indicar esta ul-tima como
o limite.

CAPITULO XI

VISTA D'OLHOS GERAI,, SOBRE A COMARCA
DE PARACATú 1(1)
Limites e extensão ela comarcct de Paracatú. Sua 1,JOpuilação. - Ideia geral das cadeias ele monfanh as que se atravessam imlo cio Rio ele J aneiro á
comcwca de Paracatú. - Do divisor das aguas do
S. F rancisco e Paranahyba. - A Serra das Vertentes ele von Eschwege. - D escripç;ã:o ·exacta devida
•alo padre Cazal. - A Serras -das Vertentes de Balbi.
- Systema de nomenclatura para as montanhas do
Brasil. - Idéa gernl da Serra do S. I'rarlC'isco e da
Paranahyba. - Rio,s da coma-rca die Paracatú. Vi:llas e povoações desta comarca. Carncter dos
seus habitánt.es . - Suas moradas. - Suas occu1,Jacões. - Ferülidade d as teroras. - Mandioca. - O
capim gordwra; seus •limites ; sua •pat·ria. - O gado
vaccum. - Os cameiros. - Suverficie d o paiz. Sua vegetação. --- Secca : 1Jenuria. - D iff icuklades
e t e<lio das viagccirns nes se paiz. - E l1ementos de prosiperi<lade qu e ·enoer-ra a coinarca de Paracatú.

A comarca de Paraciitú esteve por muito tem po cornprehendida .n a d e Sabará e consÜtuia a sua parte mais occidental; mas separaram-na por um alvará de 17 de J unho
de 1815 (2), e uin ou tro de 4, de Abril de 1816 reuniu á
(1) P ará bem comp rehende·r as primeiras paginas deste capitulo, é bom t er sob os olh os uma ca rta geral do Brasi1, por
exemplo, a de Brué.
(2) E sta dait.a foi forn~cida por Cazal ( Corog., I, 392).
0
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nova comarca os julgados de Araxá e de Desemboque, que
até então tinham pertencido á província d~ Goyaz.
Esta comarca é formada de duas parte~ : uma ao norte,
mais oriental, outrn ao sul mais occidentál, que, como dois
quadrados da mesma côr num taboleiro de xadrez, se ligam
por um ·dos angulos; e a cadeia que .eu chamo Serra do S.
Francisco e da Paranahyba é a linha que limita a parte mais
oriental do lado do oeste, emquanto que limita a parte mais
occidental do lado de léste. Si se quizer .indicar de modo
mais ·p reciso 'ºs limites· da comarca de Paracatú, dir-se·á
que ao sul 'º Ri:o Grnnde ·deslisa entre ella e a prnvincia
de S. P·a ul b; q~1e ao norte é limitada pelo Carunhanha (3)
que, p0ir occasião ·d a minha viagem, ·a separav.:a da provin·
eia de Pernamb uco; a oeste o grande ·d ivisor das aguas do
S. Francisco e do Tocantins (4), o Rio ·S. Marços e o Pararnahyba a sepi,n am de Goyaz ( 5) ; ·emfi.m que seus limites
orientaes são o Rio S. Francisco, o Abaeté, o Abaeté do
Sul e a parte wais meridional da Ser.ra das Verteh tes (Es·
. . 1eorno se vera;
,
c hweg·e ) , pa.r te que nomefo,
erra 'd o 5~ao
Frçincísco e. da Paranahyba.
,
Esta immensa subdivisão duma immensa prov.inci com·
prehende mais ~e 5 graus de laütud~, ·e, seg.~do d'Eschwe·
ge ( 6), 3. 888 leguas quadradas, sobre as quaes, segundo o
mesmo autor, e:xistia, em 1821, uma populaçã~ de 21. 772
1

s

(3) Disse alhures que ·se escreveu Cary1·ilianha e Carinhanlw.
Encontra-se tamb~~m em Cazal Carinhenha e Car31nhenha, e é esta
ultima palavra qu,e admittiu Gaiàrrer. Nes.te :paiz oavi pronun ciar
Car11nhanha, domq escr.eveu tambem Pizarro.
\
11
( 4) Este divisor é o que chamo, como se verá 1~\ais aba1; 0
Serra do S. Fran(isco e do Tocantins.
(5) O que <l,igo aqui sobre os limi~e s occitlentaes da comarca
,cJc Paracatú dev ~ se rvir para re<'tiíicar os que indiquei alhur es,
na fé de Pi,zar.ro, JPara 1Mina:s Geraes e Goyaz (Viagem pl!/as provineias de Rio de Janeiiro, etc., I, 79).
(6) Bu~l. Fe1rnssac soe. geog., XVII, 97.
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habitames, o que nãü imprnrta sequer em seis individuas
por legua quadrnda 1{7).
Já disse noubm l·u gar (8) que uma cadeia de monta·
nhas que se chama Serra do Mar se prolonga, ao longo do
oceano, em uma grande parte do Brasil; que outra cadeia,
quasi parallela á primeira, porém mais elevada, a Serra
do Espinhaço (Esohw.), avança mais ou menos do nordeste
da provinóa de S. Paulo,. mão ·deixarndo distancia maior do
que de 30 a 60 leguas entre ella e a cordilheira marítima;
que aquella serra divide as aguas do Rio Doce e do São
Francisco, e vai-se perder no norte do Brasil; que, a oeste,
desta, o terreno se abaixa pouco a pouco até o Rio São
Francisc o, mas que, sempre na direcção do occidente, o sólo
se eleva , pela segunda vez, até uma cadeia que separa as
aguas do mesmo rio das do Paranahyba (9). E' esta ultima cadeia que, do lado ·d e léste, separa a co'marca de Paracatú aa ·do Rio das Mortes ou de S. João ·d 'El Rei, como
é eHa que, do lado occidental, separa aquella comarca da
(7) Segundo um quadro ·enviaclü ao governo pelo ouvidor de
Saborá, e citado por Pizarro e pelo desembargador A. R. Velozo
de Oliveira (Annaes Fluminenses), a popul açã'o ela comarca de
bracatú montaria, em 1&16, a 59.053 habitantes. E' diffi cil saber
qual de clüi•s numeros, tão differrentes um do outro, é o mais
exocto: o que se pode dizer, com certeza, é que vi mu ito pouca
gente nessa região.
(8) Vide minha Viageni pelas provÍ'liâas de füo de Janeir o,
etc, I, (§).
(9 ) Fazend1o conhecer pela p1rimeira vez esta di·s·posição duma
pa:·te do solo brasileiro, .escrevi, . como o fez r.ecentemente o célebre
gt•ographo Ba.ibi, que o divisor de aguas d·e que aqui trato se
tstendia entre os affl uentes. do S. Francisco e os elo Paraná;
!.~ ria sido mais exact1o inclica•r o Paranahyba como o faço presentemen te, pois o P araná é formado pela •reuni·ã:o do Paranahyba e
do Rio Grande, ·e nenhum affluente vindo ela cadeia de que se trata
6e lança di1rectamente no Paraná (v~de .CAz., Corog. , I , 205, e a
carta g·eral dos •srs. Spix e MartLus). Dei tambem o nome de
11lanalto ao divi·s<or <las aguas do .S. Francisco e do Paranahyba;
o de cadeia ou cordi.Jheira teria sido mais conveniente.

'
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provincia de Goyaz (10); e, por COJ;).seguinte, é, como já vimos, entre as duas partes da comarca, uma ao nordeste e
outra ao sudoeste, o que seria a linha forma:da por dois
quadrilateros de xadrez unindo-se unicamente pelos angufos. Esta cadei,a se continua pa.ra o sul, pois que não ha,
entre a Serra da Canastra, que della parte, e as montanhas
da Serra do Rio Grande, sinão um desfiladeiro de muito
pouca extensão (ver o capitulo precedente); dá passagem
ao Rio Grande, fornece alguns pequenos affluentes a este
ulúmo, e, tomando o nome de Serra de Mogyguassú, se
adianta pela provinc.i a de ~. Paulo, onde parece formar
uma e,specie de nó com a p·a rte da Serra do Espinhaç,o, cha·
ihada Serra da Mantiqueira (11) . Do 'lado üppostô, ella se
profong~, na direcção do i;i,orte, até os limites da provin·
eia de Ffiauhy, limitando sempre a ibacia do S. Francisc~;
mas si, a leste, não deixa de dar affluentes a esse rio, a
úeste n~o os envia ao Pa-rana-hyba a não ser na paTte me·
· ridi.onalJ, e, mais ao norte, é ao Rio Tocantins que fornece
agu,as. 1
"'
·Ç?~siderada unicamente c?mo divisor fªs ag~as do S.
Frarnc1sc0 e <lo Parn~111hyha, e hem cla.ro ·que rnao s·e es·
tende a,lém das forntes , idesses dois Tios, dos quaes o pri·
,meiro c,o rre para o norte ' ~ o segundo para o sul, ou,
si se qufz~r, ser~ limitada P~f ,dois ~utros divisores d'agua
que lhe sao mais ou menos p'erpend1culares: um que, par.
ti.rido ª\J sul, da vertente '.orierrtal, vai, oomo j'~ o disse,
unir-se á ' Serra do Espinhaço, e fornece, de uma~ vez, af·
fluentes ao Rio Grande e os primeir·os affluentes do São
Francisco, cuja bacia limita; e outro que, pela extremi·
dade se~tentri.onal se funde á vertente occidental donde
na-sce, · o la:do do sep te~trião, ·as f~ntes do,, Rio 'f.o~ant!ns,
e, ao su , as do Corumba. Em uma palayra, a c0rd1lheua,
\
.
1

(10)

( 111)

·CAZ., Corog., 1, 319.
Eras. N eue W elt, I, 50. -

~

,

Vide tambem a carta de Brué.
\ •I

\
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ou antes, a porção de cadeia que divide as aguas . d~ São
Francisco do Rio Paranahyha pode ser representada pela
figura de um Z entre as duas linhas transversaes . que o
limitam, e que ·r epresentariam, si assim me poss·o exprimiT,
uma, a cabeça da bacia do São Francisco, a outra, a da
bacia do Tocantins .
Em um trecho do mais alto interesse, onde dá perfeit:imente a conheceT a superficiie do· Brasil, ·d'Eschwege indica
uma Serra das Vertentes ( 12) , que descreveria uma vasta
curva e dividiria as aguas do norte das do sul, compre
hendendo a Serra da ·Canastra, os Pyrineus e as montanhas
do Xingú e ·do ·Cuya·b á. A isso, apenas, se limita a desci:ipção do sabio escriptor, que não dill, aliás, nem onde
acaba nem onde começ·a esta Serra das Vertentes; e talvez
mesmo só por inducção podemos crer que elle co~siderava
os Montes Pyrineus como fazendo parte della, Si a Serrá
das V:ertentes se compõe a·o mesmo tempo dos Montes Pyrineus e da Serra da Canastrn, ·eJla mudaria de direcção
na sua extensão; formaria, como diz o autor allemão,
uma vasta curvatura e comprehenderia ·ao mesmo tempo
ca.beças ·de bacia e limites laternes ; ora, pode-se· pergm_1tar
o que seria, nesse caso, o prolongamento do divisor das
aguas do S. Francisco e do Paranahyba, prolongamentp
que, em uma immensa extensão, segue a mesma direcção
que este divisor, e que continua a limitar ·a bacia do São
Francisco e a ·enviar affluentes para este rio, ao mesmo
tempo fornecendo aguas, pelo ·declive opposto, ao Rio Tocarutins; seria neces.sario, sem duvida, considerai-o .como
um simples élo da Serra das Vertentes, mas uma série de
montes e alturas limitando a mesma bacia e estendendose par·allelamente a uma <le suas margens, sem desvio algum, ·deve certamente ser considerndo como uma cadeia
unica; o élo, pelo contrario, seria a corôa de serras que,
( 12)

Brasilien die N rne W elt, I, 161.

~
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paaitindo dos Pyrineus, continuos elles proprios com outros monites mais ocddentaes, forma llíITl aJL~ulo corn a
cadeia verdadeirn, não a prolonga em uma só direcção,
termina nella, e não forma o limite lateral da bacia de
nenhum rio (13).
Cazal, muito menos erudito que o coronel allemão,
· mas cuja exactidão e lorngas pesquisas merecem a maior
estima, não distingue, na verdade, as duas partes da cadeia : a que, mais meridional, envia agua ao· Rio Pamnahyba, d'a outra .que, ao norte, as fornece ao Tocantins;
mas reconhece, aliás perfeitamente, que essa cadeia, embora mudando frequentemente de nome, ·é realmente uma,
que se 1diri9e do sul para o norte, separando Goyaz de
Minas e de Pernambuco, e que é unicamente interrompida
por àesfila<lfiiros ( boqueiroes) ( 14) .
A incerfeza que reina na descripção da Serra das Ver·
tentes é tal que Martins parecia crer (15), como eu proprio a principio, que Eschwege limita esta serrn 'ªº diviS·or das •agu~s do S. Francisco e do Rio Paranahyba, emquanto que o excellente geogr\pho Balbi, dando u~a ideia do
\

~~~~

Si o sr. Luiz Antonio \ da SHva e Souza (M emor-ia
eslatist-ica da província de Goyaz, 1'8'32) parece profess~r opini ão
analioga á d~ sr. d"Eschwege, da Cuhha Mattos compart~\ha intei1·.amente da minha. Elle considera como uma unica COfdilhe;ra,
qrue chama 8errcv Geral, as ano'1111:anha•s qrue começam ªº\·sul da
Ser·ra .d a C~:nastra, attingem aJO Regiil'ltro dos Arrep·endidos e se
continuam até a província de Piauhy; além disso, •reconhece que
a cadeia á 'qual tPertencem os ·M·ontes Py.r•eneu.s entroncando-.se
na Serra Geral,, forma todavia outro systema (Jt.inerario, etc., II) .
(14) Corogmphia, I, 3'19. - O sr. F. Denis, a quem se
dcv·em as ir,~vestigações mais co.nscienciosas sobre a historia do
I3rasil e seu estado actual, consagrou lQ nome de pai da geqgraphia
úrasileira, que eu julguei poder dar ao padre , Manoel Ayrns de
Cazal. Vi tambem· com grande prazer que, no Rio de Janeiro, se
!az toda a justiça ao autor da Corogmphia Brazileira; , que uma
l~mga resideli1cia na America e a na_tu:eza de ~eus trnbal'1°19s podem
tazer contan entre :os autores bras1.Je1ros. Mm. B1,as., S?) .
( 15)
eise, II.
1
(il3)

lif
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conjunto dos cabeços que separa~ todas ias ·aguas do norte
das ·do sul, leva a Serra das Vertentes desde .·a frooteira
da pTOviinóa de Ceará ·até a extremidade meridional da
de Matto-Grosso, e não fala das Serras Negras, da Canastra, ·da Marcella e dos ·Crystaes sinão como de élos duma
vaSll:a cadei1a (16).
··
Em um quadro rnpido, .didactico, sem duvida, fazer
ver ·de uma vez, .e mesmo fr1dica•r por um só nome, o conjunto ·de montanhas que, prolongando-se em semi-ci.rculo,
de lés te ·a oéste, abarca a metade da America do Sul;
mas, por pouco que se queira descer a alguns pormenores,
são necessarios nomes particulares, sobretudo quando . se
tratar dos élos dos contrafortes, e é claro que não se apresenita·rá realmente nada ao espirito, si, fallando do divisor
das aguas ·do S. Frruncisco e do P·a mahyba, do Xingú e do
Paraguay, se dissesse igualmenbe que se ·atr:avessou a Serr~.
das Vertentes.
Os hab.itantes ·do paiz nomearam 'isoladamente as montanhas que ünham ·a perco.r rer, cada um na sua l'lona, e. o
geographo como o viajante, para evitar qualquer confusão, deve conservar religiosamente essas denominações,
sem restringir-lhes nem applicar-lhes o significado. Si,
porém, um unico nome não basta para todos os divisores
d'agua reunidos, os nomes restrictos a cada elevação particular .desit:roem todas as ideias de conjunto. Julgo, pois,
que, além ·do nome, de qualquer forma generico, de Serra ·
das Vertentes que se pode admittir, si se quizer, no sentido que lhe emp1,esta o sr. Balbi, é bom dar um pa.rticular a cada divisor de dois grandes rios.
Sente-se que taes denominações, para serem adoptadas
pelos habitantes do paiz, não lhes devem lembrar nada
que seja extranho ao proprio paiz, e creio que não se po1

( 116) Resiwno de Geographia. - Não piude, infelizment·e, con,,
slllta.r senão a pri'lneira edição desta be1.Ja obrn.
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.·, <leria · propol-as mais methodicas do que as que apresen·
-<lassem para cada divisor a reunião dos nomes dos rios
cujas aguas separa, da mesma maneira como o nome de
varios dos nossos departamentos se compõe dos de dois
dos rios que ahi correm. Mas, para formar •os nomes dos
nossos departamentos, poder-se-ia muitas vezes ter esco·
lhido ourtros rios que não os prderidos, emquanto que
não ha nada de arbitrario nas denominações que proponho, e o conhecimento exacto da geographia brasileira
f~1-os-ia necessariamente compor por todo o mundo da
mesma maneira. Assim, essa cadeia que, comprehendendo
· a Serra Negrn (de Sabará), se .estende mais ou menos, de
. · léste a loéste, da Serra do Espinhaço á Serra da ,Canastra
é. forma a ckbeça da bacia do S. Francisco, seria a Serra
·do· S. Franciisco e do Rio Grande; chamaria Serra do São
. ·F r_ancisco e
Paranahyba (17) ·ao divisor que se estende
·d esta prime1ra cadeia ·ou, si quizer·em, das fontes do São
Francisco á linha das nascentes do Corumbá; daria o no·de Se:r~ do S. !rancisco e do Tocan~i~s ao prolonga·
mento mais ·septentnonal ;-deste · mesmo d1v1sor, donde se
~capam de uma só vez os\ primeiros a~fluentes' ~o .Tocan·
t1ns e novos affluentes para . -o S" Francisco; a cadeia que,
vindo de Ma,tto-Grosso, se dirige llo occidente para o orien·
te, compreh~ndendo os Montes Eyrineus e fornece~do as
pFimeiras aguas do Tocantins (18) e do Corumbá, \forma

tª
1

·me

1

\

\

(17) Ca~ra 1l e Pizarro es•cr-e veram O Paranahyba; mas transpuz
púr duas vez~:s ~s.te :rio, e encon:trei nas minhas .notas, ds lugares
_oude o atraveTse1 indicados, um ·pelo nome de Porto de Paranahyba,
e o outro .pelo Porto R .eal da Paranahyba. Aliás, os mesmos
· autor es escre~eram O Pwrahybro, ·e, no paiz, se diz correntemente,
_Provin.cia da Para.hyba, D-istricto da Parghyba; Nova., S. f ÍJão da
Pcw'ahyba, P ~irto da Parahyba.• - Devo dizer rt:ambem que, na
propria zona, ouvi pronunciar Parnahyba, mais, cm menos como
· escr.eveu o sr. Ga·rdner.
,\
· ( 18) Sabe-·se que o Rio Tocantins tem, no começ~\ © nome
de Rio das Altmru.
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a cabeça da bacia de cada um desses dois rios, será a
Serra do Corumbá e do Tocantins; ·emfim, a Sena do Es·
pinhaço (Eschw.) comprehenderá, só na província de Mi:.
nas, ao sul, a Serra de S. Francisco e do Rio Doce, e,
mais ao norte, a Serra do S. Francisco e do Jequitinhonha,
etc.
Estes nomes, ·confess o, têm o inconveniente de serem ·
longos, porque •a quelles de que se compõem não são mo· ·
nosyllabicos, como os nomes dum grande numero doi;;
nossos rios; mas, nomes compostos e de grande compr~- ·
meuto estão be1n long·e de ser extranhos á geographia
brasileira, assim como pudemos ver exemplos nessa rela- .
ção e nas duas precedentes \(19).
··
Volto á Serra ·do S. Francisco ·e da Parnnahyba, . da
qual a digressão á qual acabo de me entl'egar, ~e afástou, talvez, por muito tempo.
·
Ao norte· da Serra da Canastra, que forma o começo
desta grande cadeia, atravessei esta
sua · largura, para
me dirigir á villa de Araxá, que está situada abaixo da .
sua vertente occidental; .d urante uma quinzena de dias se~ _
gui esta vertente·; não remontei ao cume da cadeia sinão.._·
para ahi fazer cerca de 5 leguas, e, em seguida, desçi ·a
vertente oúental, que costeei até Paracatú; não P,Osso; _..,
pois, indicar a série bem exaota das montanhas que .for,.
mam 6 conjunto da cadeia. Direi, todavia, que ella s~ ·
prolonga mais ou menos por um espaço de 3 grau;; 'e "
meio, mudando s·em cessar de nome, e que seus cumes mais
eleva·dos se encontram na parte mais meridional. De·:
pois da Serra da Canastrft, na direcção do sul .ao norte,
vêm successivamente, segundo d'Eschwege, as Serras do

em

Ex: Rio Grande de S . Pedro do Sit!, S . Mig,iiel e
Catas Altas de Mato dentro, S. Antowio dos Montes

(19)

A l1'llM,

Claros, etc.
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Urubú, da Marcella, de lndaiá e d'Abaeté (2.0). Além
desse ponto, nenhum autor dá indicações certas, e, como
não subi a'.o cume da cadeia sinão a 3 leguas e meia da
passagem d·o Paranahyba, quer dizer, a uma distancia que
não pode absolutamente ser de menos de 1 grau da Sern:a
d' Abaeté (21), nada sei dizer desse intervallo (22) . Che- gado ao ·c ume ·da cadeia, achei-me sobre um vasto pla(20) D'Eschwege diz que a porção ele cadeia formada dessas
cinco montanha-s se dirige para a margem esquerda dü S. FTancisco, atravessa-o formando a cachoeira de Pú-apóra, e vai se
fundir, nas Minas Novas, á Se-rra cio Es.pinhaço (Bras. Neue W elt,
1, ·50) , 1Pocler-se-ia pensar, por alü, que a Serra do S. Francisco
e cio Paranahyba não se estende, ao nort·e, a1lém do Abaeté; mas
não é · assim, 1 e, o que o proprio cl'Eschweg.e diz alhures, PTOva
que ess·e não foi o seu pensamento: a direcção que elle attribue á
c:i:cleia para ,Já da Serra de Abaeté é ,sem dL1vida a ele algum
rccr1traforte oriental. Segundo o mesmo escriptor se applicaria o
nome de Mata da Corda á cadeia parcial formada ·pela-s cinco
Serras: mas Cazal diz expressamen~e ( C orog., 1, 382) que este
liome é .o de um bosque que se ergue entre ambos os Abaeté, e o
.nome de lvlata toma esta op'nião mais que ·plausiveL
(2.1) Vide :O mappa g~rà.1 dos srs. Spix e M art'ius.
(22) A carta geral dos isrs. S1Jix e Martins indica, sob o
1
da Ser:ra do s. Francisco
nome de Serra dos Cristaes, u111a pbrÇ'ã.o
e da Paranahyba mais meTidi·onal qbe Paracatú, e uma passagem
ele Cazal ( C o-rog., 1, 38'2) tende -rea·l mente a fazer cref- que tal
~ a ·posição da Serra dos Cristaes; mq,s, si não ha duas fii~ntanhas
,deste nome, !;a certamente aqui um erro. Fallaram-.me, 1~'º paiz,
duma Serira lpüs Oristaes, que .não vis·itei, porqille a sa:bia j á percorrida pelo doutor Pohl : ora, pela relaQã.o interessa:ntissima da
viagem que fhi ·fez este sabio (Re·isr, 263), pocle-s·e ·ver qu e a
Serra dos Cristaes, onde ell~ esteve, se encontra s·ituada a oestc1
fora da Serfa do S. Franc1'sco e da Paranahyba; que, para la
chega:r, Pohl foi obrigadn a :passar o- Rio de S. Marcos e entrar
na provincia de Goyaz ; que chegado á Serra dos Cristaes, não
estava sinão a pequena distancia de Sta. Luzia de Go31az~ e que
emfi1m, esta 111ontanha não pode s·er ·sinão um co'nt:raforte ou porção
de üm contraforte do rl i'Visor das aguas do Parnnahyba\\ e do Tocantins. O !1ue digo aqui é, aliás, confirmado, por Mà ttos (l t.,

II, 18'5).

\\
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nalto dt:'nominado ainda Chapadão (23), e que, si posso
crer o que me disseram, tem quasi 6 leguas de comprimento e 9 de largura, sem nenhuma descontinuidade. Após
o Chapadão, vem a Serra dos Pilões; mas foi lá que me
apeei para costear a vertente oriental e me dirigir a· PaTa·
catú. A cerca de 9 leguas dessa cida.de, subi a um '.outro
grande planalto, que é ainda a continuação da Serra do
S. Francisco e da P.aranahyba; e, após ter, pela terceira
vez atravessado esita cadeia na parte que tem o nome de
Chapada de S. Marcos, cheguei, do lado occidental, ao Re· :
gistro dos Arrependidos, limite da comarca de Paracatú, e .
da província de Goyaz. O que caracteriza de modo particular a Serra do S. Francisco e da Paranahyba, é esta série de planaltos que a encimam e lhe dão qualquer seme·
lhança com os Alpes da .Escandinavia {24·) .
As duas vertentes desta Serra e seus contrafortes são
berço de grande numero de rios, entre os quaes se encontram diamantiferos, taes como o Indaiá e o 'Abaeté, e dos
quaes a maior parte rega a comarca de Paracatú. Mas
não são estes os unicos ,rios fornecidos pela Serra do S.
Francisco e da Paranahyba e por seus contrafortes que
correm pela comarca de Paracatú; ao norte ·d a séde, esta
(23) Viu-se que o planalto que termina a Serra da Canastra
iem tambem o n:Ome de chapadão. Este nome é de certo mado
gene.rico e designa todo grairide planailto.
(24) O planalto de •S. Marws se prolonga até a povoação ·
de Couros, na Serra do S. Frnncisco e do Tocantins., e .Já se confunde pr'ovavelmente com o que o sr. Martius (R eise, II) chama
Chapada dos Couros, ou, pelo menos, este ultimo deve se apresentar após elle na direcção <lo norte. Foi tamb em um planalito
que encontrou o •sr. Gm·dner n d aJ.to <la mesma Serra, quaindo a
atravessou_-e ntre as povoações de S. Pedro e de N. S. da Abbadia,
dirigindo-se de Goyaz para ,M inas; por conseguinte, é muito verosimiq .que ·a Serra do S. Francisco •e cio Tocantins, que, na ·-realiàade, não é sinão a continuação da Serrn do S. Francisco e da
faranahyba, seja, 110 seu cume, ·não plan<1; como ella.
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comwca é atravessada por outros affluentes do S. Francisco, que. nascem da continuaç-ão da mesma cadeia.
Eimeptuando-se Paracatú, não existia, por occasião
d'a minha viagem, n~nhuma cidade em . toda a comarca.
·Quatro villa., eram julgados; a sa bér: Salgado, de que já
fallei noutro lugar (25), S. Roimã·o·, situada nas margens
do S. Francisco (26), Araxá e Desemboque, .a oéste da
cordilheira; mas é forçoso que os outros lugares ou log'.i·
rejos, que J]ão tinham o mesmo titulo que aquelles, fos·
eem bem pouco importantes, pois que, pela informação
d'Eschwege, Desemboque não comprehendia em 1816 sinão umas sessenta casas. Em um espaço de cerca de 70
leguas (pelo menos 85 leguas communs de França), desde
a· extremidade norte da Serra da Canastra a·té Paracatú,
não atT~v~ssri outras villas além de Araxá, onde se con·
tavam, em HH6, setenta e cinco ·casas (27), ·e Patroéinio,
onde, na ép~ca de minha viagem não havia mais de qua·
renta; encontrei apenas um despreziv~l' povoado em uma
extensão ·de !23· leguas, entre · Paracatú e a fronteira da
pt0v'incia de Goyaz; emfi:m, quamdo, na minha volta destà.
província, ca,minhei aindfl \ mais de 20 leguas níl comarca
de Paracatú para me dirigfr\ a S. Paulo, não vi sii;ião algu. mas pobres aldeias de Indids civilizados. A comarca de
· Pa:racatú não' é mais do que um .Ímmenso deserto. '
1

1

1

----

~\

\

(25) Viagem pelas pi·ovinc-ias de Rio de Janeiro, etc., II , 407.
(26) Op. cit., 42'&. - Depois da mLnha viakem, S. Romão,
como Araxá, foi erigida em viHa (GARDNER, Traveis, 4'13);
mas não parece que o seu novo titulo .t enha inf.luido em nada sobre
a respectiva prpsperida!de, J}oi's Pizarrn fazia subir sua população,
·em 18122, a l.3'()f>_ indivíduos, e, segundo Gardner, não havia 1!á mais
· de 1.000 em l~-0. O que prnva, além do . mais, como as coisas
ir.uclam nos paizes desertos, assim como já tive óccasião de dizei-o
alhures, é que (,s pormenores <lad'os pelo naturaJi.sta inglez parecem
&er ·s.imples 1C10111mentar1ios ao que es·c revia o ,paidre Man~l . Ayres
de Cazal em 11817.
\\
'
1) \
(27) Esc1-1 w., Eras. N eue W elt, 1, 66.
,'
\
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Não visitei toda essa parte da comarca comp.rehenâidé!entre o S. Francisco e á cordilheira que, do lado de oéste,
fornece os affluentes deste rio; mas é natural crer que esse
deserto seja ainda menos civilizado do que -0 que perco.ui
sobre a margem direita do S. Francisco, pois que está mais
afastado da região que s·e pode considerar como centro da
civilização na previne.ia das Minas. Paracatú, que já conta
uma existencia assás antiga, que foi outr'ora rica e florescente, deve encerrar uma população mais intelligente e
civ.ilizada do que a dos desertos que a rodeiam. Mas creio
poder dizer que a população da região que atravessei para
chegar a esta ódade, é o rehotalho da província das Minas. Os primordios do districto de Araxá datam dos nos- ·
sos dias, ·e sabe-se que este burgo foi povoado não só por
cultivadores cujas terras c0meçavam a exgotar-se e outros
que ainda não as possuíam, como lambem por devedores
irtsolvaveis e cr iminosos que procuravam suhtrahir-se· a
justos castigos. Quando da reunião do julgado de Araxá·:
á província das Minas, d'Eschweg·e, que fôra encarregad'o
pela administração de fazer um relatorio sobre a região,
percebeu, estando em Patrocínio, que os habitantes o évitavam, e _soube · pouco depois que esse districto afastado
tornara-se ·asylo de homens que, tendo commettido crimes,
ou devendo dinheiro ao thesouro real, tinham fugido de ,
Minas.
Para retemperar uma população assim, seria necessario instruil-a e radical-a ao trabalho; ' mas, de quem os
habitantes desses desertos receberiam algumas lições de
mor~l e religião, ou mesmo a mais rudimentar instrucção?
E para que tra·b alhariam elles, quando as suas necessida·des,
tão pouco numerosas, estão satisfeitas? Nestas regiões, o
isolamento destróe a emulação; o calor do clima convida
á -ociosidade, não se ·exerci.ta a intelligencia, não se pensa
mais, e cáe-se num esp@cie de embrutecimento geral.
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Grande numero de vadios percorrem .o districto eh
Araxá e desolam os proprietarios roubando os seus animaes (28) . Os homens estahelecidos nesses desertos vivem afastados uns dos outros; não conhecem a sociedade,
limitam-se á familia; os vadios não conhecem nem uma
nem outra. Pode-se comparal-os a essas plantas parasitas
que, extranhas ao solo, exgotam os vegetaes uteis de que
retiram a sua substancia e nã·o produzem sinão maus fructos.
Si ha algum remedio para a especie de embrutecimento em que cahiu o· povo dessa r·e gião, é naturalmente
do clero que, parece, s·e poderia esperar. Quando se pensa, porém, que não existe mais do que meia duzia de
parochias em toda a coniarca de Paracatú, sente-se que os
past bres, l mesmo que estivessem animados de verdadeiro
zelo, encontrariam os maiores obstaculos na extrema dis·
. - 1 d os h a b"·Itantes, tao
- pouco numerosos, desta
s·e mrnaçao
v·a sta reglião. Mas sabe-se quão pouco, em geral, o clero
brasileir9, faz pela instrucção do povo que lhe está con·
fiado, e menos ha ainda a esperar dos ecclesiasticos da
comarca ·d e Paracatú ·do que dos das zonas vizinhas. Esta
com.arca, com effeito, \\não depende do hispado. de Maria1na (1819-22), pertence .!\º de Pernambuco, ouja séde
está afastada de 4,50 a 500 leguas, e, por conseguinte,
nenhum9 vigilancia poderia' ser exercida sobre o clero .
desta p11te do Brasil (29). Os padres podel\1 impune·

\

- - - -,-

(28) O sr. Gardner di z tambem que toda:; as caravanas que
chegaJm a S. Rornão se queixam dos roubos de cavallios, extremamente cornmuns 11es5e districto. ( Trav., - 418).
(29) E:•s como se exprime a respeito, Monsenhor Pizarro,
sacerdote sinceramente catholico, ao qual se devi'! um trabalho im·
menso sobre
as ·i gre jas do Brasil
a g.eographia dessa r egião :
1
"O bLsrpo de Pernambuco não pode dar com 'pr.esteza (providen"das na administração ecclesiastica ) rpela des'Prnpordonada longi"tude, cm qu e se encontram as Igrej as Parc chi aes ~d.e Paracatú.
"Dahi procede à inevitavel dess-raça de ·S(! co!IJ4nett~r, a sujeitos

e
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mente seguir os exemplos dos leigos qué os rodeiãm, e
sua conducta não poderia deixM de ~·eagir em seguida
sobre estes ultimas. A divisão dos bispados do Brasil seria, repito-o, indispensavel; mas onde encontrar individuos assás virtuosos, ass·ás esclarecidos para occupar as
cadeiras episcopaes, e, ao mesmo tempo, assás corajosos
para se opporem aos abusos, e bastante prudentes para
evitar os escolhos que encontrariam a cada passo?
Emquanto percorria a parte or.iental da província das
Minas, encantado pela hospitalidade dos seus habitantes
(30), sua polidez e intelligencia, logo me identifiquei com
os seus interess·es e necess~dades; eram para mim amigos,
quasi com patriotas. Nos desertos de Paracatú tornei-me
novamente um extrangeiro . Desde Araxá até pequena di~
tancia da séde da comarca, num espaço de 48 leguas, não
"ig.ruora:nrtes dos deveres do cargo dJe Juiz, idiotas, e na<la escru".pulosos, os Ofhcios, e a jurisdição de Vigario Fornneo, e Pro'\ isor, por quem corre o governo, ·e a administração referida,
''sendo elles mui·tas vezes a causa p'i·incipal da ruina das mesrna·s·
"Igrejas, e do Estado, 111ão só pela im,pericia, mas por viverem
"<•partados ·enormemente ·das vi·s.ta·s de seus vigi lantes, e discretos
"Prelados. (Meni. historicas, VIII, parte II, 217) ."
(30) O sr. Gardner, que esteve .no Brasil de 1836 a 1841,
faz grandes elogios á hospitalidade dos brasi!eâros em geral;
llxlavia accrescenta que a dos habitantes de Mi.nas Jlão é mais o ·
q11 c era na época da minha. viagem, e attribue a mudança á~ re lações f,1,equen1e.s que os minei·ros tiveram com os europeus, principalmente com as. companhias inglezas ( Trarvels. 468). Por cons~g uinte , graças aos seus compatriotas, Mawe, Luc·cock e Walsh
não s•eriam m<l!is· hoje em <lia recebidos nas Minas como o foram
ha :poucos atmos, e é assim que se verificam as palavras que eu
escrevia em 1830: "Frequentemente o viajante honesto paga pelo
111au ··procedimento <los que 'o antecederam." E' muito para temer
tambem que os francezes não sei am a('.olhi.dos com uma benevolcncia extrema por aquelles brasi!e,i,rns. que tiverem ·lido um artigo
rlo sr. de Chavaig·ne, inserto [Ja Revista dos Dois Mundos, e re~
prnlh1zit!o na obra i.nti tulada Recordações, pag. 260: "Mais de uma
··vez maldisse, diz o autor, a hospita.lidade que este povo concede
"ião generosamente...... Tendes de vos submetter a forma-

Aucust:a

' 204

DE SAINT·HILAIRE

enconti:ei, creio, smao uma un'ica pessoa com a qual pudesse conversar alguns instantes.
De tudo o que precede, não tenho necessidade de dizer que· os embrutecidos habitantes do deserto que se es·
tende ' da Serra da Canastra a Paracatú e, provavelmente,
os da maior parte da comarca, nãó conhecem nenhuma
dessas commodidades a que damos tanto apreço, e nao
fazem o menor esforço para embellezar as suas moradas.
Occupam choupanas pequenas e escuras, e mesmo quando
a fazenda tem alguma importancia, a casa do proprietario
não se distingue dás dos seus negros. A desordem caracte·
riza estas miseraveis morndas, todas .construidas de barro.
Não ha ahi moveis., e as poucas coisas que se encontram
ja zem/ jogadas para qualquer lado. Para não se deixar
.
- se
tu do o quf se possue por terra ou so.bre giraus,
nao
1

"'!idades ieerrimoniosais semp<re desagradaveis; dev·eiis conversar ou
" ouyi•r qu<ij1do pirefiri.ri.es. oormk. . . . Esm_ag:ido de perguntas
. "sobre o fim da vossa viagem, sobre a op1mao que tendes do
'ºBrasil, sois obrigad'o a fa·l lar essa Jingua portugueza tão dura
"e guttural. 'i Estas phrascs1suscitaram no ·R io de· Jar1.ei·r-o as mais
vivais redamaições (Minerva Braziliense, 711.). Os brasileiros
11.rn<lem respm,1der que, em todos os pa;i.zes do .mundiO, o extrangeiro
digno se •con1>idern na obri,g<l!ção de\ constrn.n ger-se por aquel1e que
o acolhe brm e ao mesmo tempo me podem citar r.omo u'tn exemplo
das attençõe ~1 e cuidados prodigalisaqos a quem, viajando em sm
ttrra, cáe realmente doente. Podem diz er que, em toda\ a par le
e todos os t\~mpos, desde o de Homero até os nos·so dia~ , se in. terrogou o homem que vem de longe, e que "npssos antepassados
· " os gaJU1lezes -:Se postav<l!m nos g.ramdes caminhOtS para iPerguntar aos
"viajantes o que se passava ·em suas patrias. (j1 eiiech., Hist. , I,
"'cap. I)". ,Q uanto aos defe:tos encontrndos. ·c m sua lingua, os
. brasileiros oonsolar~se-iãio fadlmente, po.i.s pa.rece que o <1<utor,
quando escerl!veu, já a tinha esquécido; a múor parte das palavras
. que cita com:o portuguezas ou são hes·panl-rolas, ou não pe-rtencem
a idioma nen,hum; assim, sierra (por serra) ci11.dad (por ~idade )
de la (por dq), goberna.dor (por governa.dor) ·são hespàphóes, mas
procurar ~se- ia im1tilrne.nte em qualquer clioccionaric que fosse, ::orco1:a.l ( po·r 1',orrova.do), arraial (por arraü:vl), 11/qu·iere \ (por alq-tteire), rnchpeira (por cachoeÍlra), cab1'es (por oabras), ~te.

VrAGEM Ás NASCENTES Do

Rro S. FRANcrsco

205

appella para outro recurso sinão o de enfiar nas paredes
pedaços de madeira. aos quaes se suspendem a sella, as
esporas e as pessimas vestimentas.
No lugar chamado Sapé, situado a 10 leguas de Pa·
racatú, encontrei duas ou tr,es casinholas afastadas umas
das outras. Uma dellas, que não tinha porta, se com punha.
de duas peças pequenas, limpas e bem varridas; como estava sem habitantes, ahi metti-me, e achei que ha muito
tempo não estivera tão hem em parte alguma. Julgue-se
por ahi dos outros abrigos que tinha occupado.
As vestimentas dos homens desta zona não são melhores do que suas habitações; mas, para ser justo, é
preciso diz~r que, si suas vestes estão frequentemente ras- ·
gadas, são, pelo menos, quasi sempre limpas.
Não se imagine que toda esta população seja composta de homens de côr. Na verdade, no caminho de S.
Paulo a Goyaz atravessei aldeias de i111dios mestiços dependentes do terrirtorio de Araxá; mas a maior parte dos
habitantes ·deste julgado é de brancos. Chegado a Paracatú, encontrei finalmente um proprietario cuja casa est'a·
va melhor C1Jidada do que a de tantos outros e com o qua l
pude conversar; o que .é bastante notavel, este homem era
um mulato.
Mesmo em Paracatú se exploram ainda algumas lavras. Além de que, na parte ,da comarca que percorri
entre a Serra da Canastra e 'a. fronteira de Goyaz, toda .a
gente se entrega á cultura das terras e principalmente á,
criação de gado. Os habitantes do térritorio que se estende da provincia de Goyáz 4 de S. Paulo, quer dizer, entre ·
o Paranahy ba e o Rio Grande, são tambem agricultores.
Desde Araxá até o Paranahyba, em um espaço de 32
leguas, as terras de qualidade méclia rendem em milho
200 por 1, e têm por conseguinte, uma grande fertilidade.
Os proprios . arre<loxes de Paracatú prestam-se a todos os
g~neros de c.ultivo . Emfim, entre Goyaz e S . Paulo, sobre
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o '.c aminho que leva a esta ultima provincia, encontramse terrenos de muito t:endosa constituição . Isto basta para
mostrar quantos h abitantes esta região, hoje em dia tão
deserta, poderia alimentar, e como ella foi favorecida pela
natureza.
Ao norte do Paranahyba começa-se a cultivar mandioca,
o 'q ue tende a prov·a r que a região já é mais quente e
menos elevada, pois que esta planta, commum na parte do
sertão que perco.ni em 1817, não se encontra nas regiões
altas e temperadas. O mesmo vegetal se cultiva com van·
tagem nos arredores de Paracaitú, e ·dá-se provavelmente o
··mes~o em toda ·a parte da comarca .q ue se estende para
além desta cidade.
Não ijarece que a oeste da Serra do S. Francisco e
da Paranahyba, pelo menos até cerca da altura de Paracatú, ou, :rpais exactamente ainda , pelo 17° grau de latitude sul, o grande féto (Pteri.s caudata, ex Mart.) e o Capim gordum (M elinis minuüf lora, Palis; - . Tristegis glutinosa, , Ne~:s; - Capim melado, no füó de Janeiro) se
apoderem, como na pa1lte oriental de Min.as, dos terrenos
qu_e já se cultivar am quktro ou cinco vezes (31). Mas
apenas me achei sobre a · vert'ente oriental da Serra, co-

'"'"~'""
(31)

a

ul~rna

"""' ' r lant,., o

Capi~m· dum.

"Quan do, ao oriente da Se·rra do Es.pi1nhaço, já se fez, em

"um tenr.oo.o\ ·.im .pequeno .numero de colheiita:s, vê-se ahi nascer
"um e11Jorme féto do geneno Pteris. Uma g.r<JJmiinea .viçosa escura
" e fetid'a, chí1tma<la capim gorlÍ!Wra, suaoode em breve a es.se crypto-

"gamo ou cr.esce conjunctamente com elle. E111tão q.uasi. to.das as
'·ou tras 4JlaJ1\as desapíJarecem com rapidez .. . . ., e
agricultor,
'·11ão podendq mais esperar · ver nasoer novas arvores no seu ter... .reno, rjiz q.ue este está definitivamente Perdido ( Viag'em nes pro"vmdas de R io de J aiieíro, etc., I, 194) ." Disse fa.J.lando do ca.pim
gordura que :,o 17°, 40' de la1itude sul formavaith seu lik ite septentr iona1, mas isto não s·e entende a nã'o •S·er com' a regi.ão de que
rntão fa!lava, e que se encontra situada, a leste da Sgrrà1 do Espi ·llhaço, mais qu menos nos mesmos meridianos que Vi•l1a Ri:ca, Vil la.
do Príncipe e1 zonas drcumvizinhais,
Ver-se-á ad.iante, que eu en•
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Não é nativo nesse paiz (32) ; os habi:tarntes dizem que
vem das colonias hespanholas e que foi inicialmente cultivado como forragem. Nos arredores de Paracatú, mais ao
norte, e provavelmente em muitos outros lugares, ella não
invade as terras sinão quando· não se as deixa repousar
bastante, ou quando o fogo se alastra accidentalmente, o
que .i nfelizmente não é raro . .No districto de Tapéra, perto
~~ ~\O leguas de Paracatú, o Capim gordura cresce ás vezfrri '.~ ssegura_ram-me, até á altura de um home~; suas hastr:;\..<mas, deitadas umas sobre as outras, constituem camadas espessas, e, quando se lhes põe fogo fornecem, como
as capoeiras, cinzas sufficientes para adubar a terra. Não
necessito dizer que, neste caso, a graminea de que se trata,
ordinariamente tão pre judfoial ' á agricultura, não apresenta
mais nenhum inconveniente.
E' bastante notavel que, ·e mquanto o capim gordura,
infelizmente tão commum a leste da Serra do Espinhaço,
não vae muito além da vertente occidental desta cordilheira; se tenha, pelo contrar.io, espalhado ao oriente da outra cadeia que limita a bacia · do S. Francisco, e não se
encontre mais ao occidente da parte meridional desta ultima. Aqui é bom nos lembrarmos de que , a leste da Serra do Espinhaço se estendem vastas florestas, e que, a
contrei novamente esta mesma graminea, entre o 16° e 15° graus.
1 Eschw., P:·z ..), na provinda ele Goyaz, ind:o de Santa Luzia para
ViHa Hoa . O s•r. Gairdne.r diz que a oibse<rVou em varios· g.raus, ao
norte do 17°, quando atravessou a cordilheira qu e s·rpara Goyaz ele
Minas e de Pern:ambuco: accrescenta que, nessas reg iões, ella nã,o
cresce a não ser perto das casas;; parece-lhe evidente que foi para
ahi transportada pior caravanas, e pensa que não, tardará a se es"
palhar ma!s (Travels, 475) :
,
(3,2) Vide o que disse na minha Viagem aio districto dos
Dia.inantes, etc., I, z,zo, sobre f!S diversas opiniões que -s-e têm, em
ontros luga·res, relativamente á patria dessa planta. O sr. Gardner
asseg·ura, assim como eu (Traveis, 4'77), ·q ue os lavradores brasilei;:o.s não a <:onsideram como ·inclig·ena, e tu<;Lo que eHe adduz
trncle a c'onfirmal-o.

-.
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, ·oeste, muito além mesmo da Serra do S. Francisco e da
Paranahyba, não ha sínão campos. Assim o capim gor- .
gura se encontra em regiões vegetaes. muito differentes ás
das florestas e ás dos campos; e, em seguida, não se o vê a
não ser em certos trechos de uma mesma zona, o que tende
a provar, ·d e mais a mais, ·q ue só ciroumstancias fortuitas
introduziram esta planta em Mimas Geraes.
As pastagens naturaes, que cobrem tão immerisa poi·ção da comarca de Paracatú, fazem-na tão favoravebef,
Cl'Iação de gado qu~nto o é á agricultura. A necessid.'u{t~
de dar sal ás rezes deve, é verdade, diminuir os lucros de
um grande numero de criador.es, mas esta necessidade nã o é
geral ~ I Como na parte oriental do sertão 1 ( 33), existem,
1 perto dé Faracatú, terrenos salitrados que substituem o
sal para o Fado vaccum, e pode ser igualmente substituído,
em diversof districtos, como Araxá, Patrocínio, arredores
de Farinha Podre, por aguas mineraes que os animaes saboreiam cqm delicia.
·
Além do gado bovino, existem, nas. fazendas proxima.i
· a Araxá, ~:1 ainda noutro's1 lubrrares, .r ebanhos de carneiros . .
Antes da chegada do rei 'J'). João VI ao Brasil, pão se pensava, neste , districto, em '~riar\ animaes lanigerns; mas o
. gosto dos europeus pela · carne 1destes animaes ~ o preço
elevado por que os pagavam, animaram os criado.re~ a constituírem rel,rnnhos. Elles proprios não comem os !Seus c~r·
neiros, e em geral, manifestam repugnancia por essa carne
Ç34) ; mas, para os lados de Araxá e talvez, em outra&
partes ·da c:omarca, os proprietarios fabricam .em ·suas casas
tecidos grosseiros de lã.

1

1

(33) Viagem pelas provincias de Rio de Janeiro , eti;;,. I, 318.
(34) ljm autor ing·lez ·SUIPIPOZ que os bra•sHeir.os \p-ão comiam
a carne <los carneiros, porque o cordeiro é uhi ·symbo~o .para os
christãos (LiKcock, N ates ori Brazi•l ). Nada ouv.j diz~r que justificasse est1 ass·e rçã:O: o que ha de certo. é que a carne dos carrieÍ•ros é, na\i partes quentes do Brasil, il[]finitanH:nte menos saborosa do que na Europa.
·
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Entre -a Serra. da Canastra e Araxá, a oeste da grande
cordilheira, o paiz é montanhoso; tive mesmo que atraves·
sar uma pequena cadeia que chamam Serra do Araxá, e
que só pode ser um contraforte da grande Serra de S. · ',
Francisco e da Paranahyba. Tendo deixado Araxá, atravessei ainda outras pequenas cadeias, as que chamam Ser·
ras do Salitre, do Dourado e da Fígueíreda; mas, em geral,
o terreno é ondulado, ás vezes plano, e as collinas, arredondadas e muito largas no seu cume, se inclinam por uma
rampa insensível. Depois de deixar o lado oriental da Serra do S. Francisco e da Paranahyba, caminhei ·varias Ie.
guas numa planície. Para além de Para:catú, a pouca distancia dessa cidade, encontrei-me ainda em uma zona plana;
mas não tardei a subir ao pl<!,nalto que termina a Serra do
S. Francisco e da Paranahyba, e foi em seguida que cheguei a Goyaz.
No seu cu.m e e em uma das vertentes, a que está voltada para a villa de Araxá, a .Serra do mesmo nome exhibe
arvores de caule torcido e enfezado; aliás, em um espaço
de cerca de 12 a 15 leguas, desde a Serra da Canas·t ra até
o rio .Quebra anzol, não vi, no campo, sinão immensas pas- ,
tagens entremeadas de moirtas de arvores. Para além de Cachaeirinha, lugar situado um . pouco mais longe que Araxá, ,
comecei a encCJ111trar mais variedade. São ainda, é verdade,
campinas e pequenos bosques; mas, t~o depressa os primeiros constam apenas de grama, hervas outras, e alguns
sub-arbustos; como exhibem arvores rachiticas, esparsas aqui
e alli no meio <las· hé1:vas. Tal alternativa, assás singular,
deriva evidentemente das differenças do solo, pois que,
quando este toma uma côr vermelha, dá sempre nasci·
mento a arvores esparsas, tortas e rachiticas, e quanto mais
a côr da terra é escura, tanto mais essas arvores são numerosas. Depois de ter passado o Paranahyba e transposto o divisor das aguas deste rio e do S. Franc-isco, ·encontrei-me, como já o disse, em uma planicie, e não vi mais

.'
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sobre o meu caminho ·do qu·e campos seme,aáos de arvores
enfezadas; mas, chegado ao cume de um morro .elevado,
vizinho da villa de Paracatú, e que lhe tomou o nome,
$erra de Paracatú, reconheci que havia ainda nesta planicie pastagens simplesmente herbaceas entremeadas nas outras; ·emfiliil, para além de Baracatú .observei ainda a mesma alternancia.
A zona de que trato diffore, pois, no conjunto da sua
v.eg,mação, da pa·r te do sertão que percorri em 1817; pois
que nã·o tinha visto ainda, ao oriente do S. Francisco,
mais que campos com alguns arbustos rachiticos ( 35) .
Aliás, sabe-se que as pastagens s·i mplesmente herbaceas pertencem 11os districtos mais elevados da região dos campos;
é para crer 'q ue aqui, quando comecei a perceber arvores
esparsas, no meio de uma parte dos campos, a zona já n ão
em tão ·e levada, e, como é verosimil, si tivesse descido em
d.i recção ao Rio S. Francisco e me tivesse dirigido mais
para o norte, ter.ia encontrado arvores em toQ.os os pastos.
· Ha tampem, nos phenomenos da vegetação., uma díf.
ferença notavel ·e ntre .este 1 paiz e o sertão ori~ntal do S.
Francisco (~;6). Sabe-se q'ue, durante a secca,' .as mattas
desse deserto se despojam inteiramente das folhas \ (37). Se·
gundo os informes que me ·d eram\ não succede o ~esmo na
comarca de f,aracatú, ·desde o lockl por onde ahi e~trei até
á povoação re Patrocínio; pois que, nesse espaço, a~gumas
arvor·es apenas, taes como o Ipê (Bignoneacea) e as gamelein;is •(especie de 'figueira), perdem, annualmente, toda ·
a sua fo!ha~em. Sei tambem que, sobre, o Chapadão, a:
1

1

(35) Vic,le minha Viagem pelas provindas de Rip de Jan eiro,
etc., II, 2ü2.
1
;
(36) Não tenho necessidade de dizer que quero sómente fa llar
aqui da parte que percorri em 1'81'7.
\
(37) Viste minha Viag·emi pelas pr,ovincias de Rio· de Janeiro,
·etc., II, 12?, ·,e meu Quadro da v egetação da província de Minas
Geraes, :publiciado· nos A1maes das Sciencias natwraes, l." série.
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moitas não se mostram completamente despojadas. Quanto
ª'º resto da comarca, lll:ada poderei ·a diantar sob este aspecto. Demonstrei que a secca era a unica causa ·d a quédlJ.
·das folhas nas catingas de Minas Novas e do ser:tão oriental; si, pois, na parte da comarca de Paracatú de que acabo de fallar, ·as arvores cons"ervam sua folhagem, isso procede de que tal região, mais elevada, é tambem menos .secca. .
Quanto ao mais, si ha, para a vegetação, algumas differenças entre o sertão orienital e a pmção da comarca de
Paracatú, que percorri a partir da Serra da Canastra até ·
Goyaz, as semelhanças são muito mais sensíveis. Temos,
nas duas zonas, campos que, tendo dispersas arvores pouco
desenvolvida, apresentam o mesmo aspecto. Os corregos
são aqui, como no sertão ·oriental, orlados por uma lis·e irn
de arvor.és compactas, delgadas, ·esguias, muitas vezes ramificadas desde a base; e em parte despojadas de folhas.
Antes de chegar a Patrocínio, vi, durante varios dias, nas
partes mais ·b aixas dos ·campos, espaços assás consideraveis de um terreno esponjoso e ennegrecido, onde crescem,
no meio de ·espessas gramíneas, a gentiana (4.84), !ris e
eX"empla.r es de EriocaulOn: o deserto que tinha perco·r rido,
por occasião da minha pximei1ra viagem, me mostrára lodaçaes da mesma espeóe.
As minucias da v~getação me offereceram a.inda maior
quantidade de pontos de semelhança entre as duas regiões.
Poderia, razoavelmente, esperar fazer uma rica colheita ·de
plantas, afastando-me pouco duma cadeia que dá nascimen·
to a .dois dos maiores rios da Amel"Íca, e sobretudo, transpondo-a; mas fui desagradavelmente illudido na minha expectativa. A maior parte das plantas que via ao redor . de
mim eram ·a quellas que já observára, ha cerca de dois an·
nos, perto do Rio S. Francisco, em uma região no entanto,
muito mai8 septentrional, e, sem duvida, muito· menos
·
elevada.
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Entre as arvores enfezadas dos campos, encontrei mais
menos as mesmas leguminosas, as mesmas salicariaceas,
bignoniaceas .de flores amarellas, as mesmas apocynaceas,
vochysiaceas, e, entre outras, a salves.tia convallariodora,
'Aug. S. Hil. , de flores simultaneamente tão perfumadas, bi-.
zarras e bellas, e por fim essa especie. conhecida sob o nome
de Quiria do campo ou de Mendanha, cuja cortex substitue a
Quina do Perú, e que, com surpresa reconheci corno sendo
um Strychnos (Sstrychnos pseudoquina, Aug. S. Hil.) (38).
A estação durante a qual atravessei a comarca de Paracatú era~ aliás, pouco favoravel á colheita das plantas;
t inham já. perdido as flores, e os frutos não estavam ainda
madurqs 1
A secca que houve naquelle anno contribuia ainda
para fazer ªI; flores mais raris. O capim .estava, em co- ,
meços de Malo, pelos lados de Patrocinio, quasi tão secco
-como o dos fampos do sertão oriental o é commummente
em Agosto e Setembro, e o campo ti'nha um matiz amarello ou acin,zentado que affligia a vista. ·
'
A f.alta de chuvas \}fCasionára uma care;stia geral.
O milho, qut( nessas regiões substitue a aveia, faltou muitas vezes ao~- meus animaes ~ Frequentes vezes, '1,tambem,
luctei com 11ifficuldades para r~novar .minhas l\ rovisões
de farinha e feijão; fiquei privado de anoz por \ res semanas, e aqfelles comestíveis constituiam meu uni~o alimento.
Esta viagem foi tão penosa como pouco proveitosa
para a sciencia. No meio desses campos, onde não ha
sombra, o c,a lor era excessivo, e, ao fim duma jornada
tediosa e faligante, não encontrava sinão comida gros·
seira, agua ror bebida, um abrigo detestavel e ,\ ho~i;iede iros ignorantfs e estupidos.
,
\,

' ·óu

1

\

(38) V.id<p minha obra intitulada Plantas usuaes dbs brasi·
lciros, I.

VIAGEM

Ás

NASCENTES

no Rro S.

FRANCISCO

213

Não obstante, apezar dos tristes informes que acabo
de dar sobre a minha viagem na comarca de Paracatú, .
não: é menos verdadeiro que ·essa comarca encerra todos os
elementos de riquezà e prosperidade. Não só ahi se en~
contram ouro e diamantes (39), como tambem ferro .' e
estanho (4·0) . Diversas plantas off.erecem ao homem remedi os salurt:ares, tae.s como a Quina do campo (Sstrychnos
pseudoquina, Aug. S. Hil.), que já ci.t ei. As teu as são
ferteis, e immensas pastagens podem nutrir numerosos rebanhos. Em varios lugares as aguas mineraes dispensam
ao fazendeiro de dar ao gado o sal, genero tão caro no
inter.ior; e essas. aguas poderiam ser utilmente empregadas. para a cura de varias molestias que affligem a nossa
especie. Emfim, os campos são regados por uma quantidade enorme de corregos e rios; são-no pelo Paranahyha,
um dos começos do Rio de la Plata, e o S. F,rancisco,
um dos maiores da America, que .f uturamente terão a .
maior importancia na exportação dos productos <lo solo.
Quando uma população mais numerosa se tiver espalhado nesse paiz, hoje em dia tão deserto, quando, como o
auxilio de communicações mais frequentes, algumas luzes
ahi tiverem penetrado, não deixará de florescer.

(39) Ei1contram-se diamantes, .segundo Pizar.ro, nos Rios
da Prata do Sono, AbCDJ?té, S. Atitonio, Andaiá, Preto.
( 40) P IZ., Meni hist., VIII, .segunda parte, 214.
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CAPITULO XII

ARAXÁ E SUAS AGUAS MINERAES
.Fazenda de Paiol Queimado; ·seu rancho. - Retiro
ifa J abotfrabewa. - Seriãio •r;kOls os pro.pr.ietarios
q'os <listrictos vizinhos a A·raxá? - Uma cascata. ~ona situada alem do Retiro <la· Jaboticabeira. 1'etiro de Traz-os-Montes. Re·cepção que se faz ahi
fº autor. - Serra do Armi:á. - Fazenda Pe'ripi\·inga. - Araxá. Historia desta povoação. Admi·\"listr:açtão civi1· ·e ecdesiastica. Nomei. Situação.
pt·s:as. Praça publica. Igrejas ; reflexõ es sobre sua
-\nultiplici<lade. H ab ita,ntes; s·eus costumes. C0m1u·ercio de ga<lo:1\ Cultura dos anedor•es. Criação de
15ado vaccum. _.:. Visita ás aguas mineraes. De que
1Tianeira tratam aÜi o ~ado. Gosto dos a,h imaes por
'\:&SJis aig"ttas.. ·P•ecauç0'es que é p.reciso 'toi~r . p .autor cons·eg.ue um tocador. - De que maneua os
;fieis se collocam na .ig·reja; o trajo que levàm.

\
Depois <,le me ter afastado, como já o·"9,isse, da Serra
da Canastra 1 cheguei, ao fim dum longo .d ia de viagem
(16 de AbriJ), á fazenda de Paiol Queimado. Logo que
o proprietar:,io me viu chegar, ao· longe, com a caravai:a,
mandeu varrer um pequeno rancho, aberto d,e todos os
lados, que e,stava fóra de sua habitação, e ainda não tinham acaba.p.o este trabalho quando ch~gamos1. Fiquei
bastante sen1ibilizado com a attenção que 'mostrdvam ter
commigo e <,}om a doce amabilida·de com que me acolheram; mas, ~arece que o ranr:ho que tive por abrigo não
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era outra coisa sinão a morada habitual dos porcos.
Toda a noite nos foi necessario fazer guerra a esses animaes, que vinham roer os saccos de viagem e reclamar o
domicilio; nenhum de nós pôde fechar os olhos, por causa da medonha quantidade de pulgas que tinham deixado
no rancho.
No d-ia seguinte partimos muito tarde. O pouco somno que gozaramos e o extremo calor que fazia, tinham
posto todos de mau humor, e atravessamos tristemente
uma região bastante -montanhosa, coberta ainda de pastagens entremea·das de moitas de arvoredo.
Estes pastos, como os que percorri precedentemente,
se compoem em grande parte .de gra~ineas, principalmente das ·de n. 0 335, e ·o pequeno numel'o de especies que
crescem no meio ·dessas plantas p,ertencem sobretudo á
familia das Compostas e ao genero V ernonia. Uma vegetação analoga caracteriza em geral os campos simplesmente hei:baceos.
A bella g.entiana n. 0 100 é bastante cornmum sobre
um morro muito elevado que se encontra a um quarto de
_Iegua id o Retiro da ] aboticabeira ( 1) , onde fiz alto.
Este retiro dependia da immensa fazenda de Quebra
Anzol. Compunha-se dum paiol e de uma miseravd chou·
pana onde o vento penetrava por todos os lados e nã'o
tinha outros moveis além de alguns desses leitos rusticos
a que já me referi. Era lá, entr·etanto, que um dos filhos
do proprietario da fazenda de Quebra Anzol morava ordinariamente com sua mulher, e ·essa fazenda não· tinha
menos de 9 leguas de extensão.
Aqui se apresenta naturalmente um ponto a elucidar.
Estão ·estes homens realmente na indigencia, ou têm ri(:1 ) Jaboticabeira (S. Hil. escreve Jabt{fica:beira) é o nome
vulgar do Myrtus cau./iflora, Mart., arvore que, como já disse
noutro lugar, fornece um dos melhores fructos do Brasil meridional.
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queza com todas as a p parencias e habitos de pobreza?
Exceptuado o sal e alguns negros que lhes dão um juro
razoavel, não têm, por assim dizer, nada a comprar, e,
por outro lado, vendem certamente muito gado, pois que,
depois do . distr.icto de Rio Grande, · é este que mais o
fornece á capital do Brasil. Parece, pois, que os fazendeiros deste paiz ·devem ter muito dinheirn; e, no entanto,
a mania ·de enthesourar não se coaduna absolutamente com
o temperamento geralmente imprevidente dos brasileiros
do interior. E' muito verosímil que esses homens, cuj os
estabelecimento's são muito recentes, tenham começado sem
capitaes, que tenham adq~irido a credito seus escravos e
o · que ' ~arecy sua propr.iedade, talvez mesmo pagando jur'os muito e'evados, e, por conseguinte, .são pobres, poiii
que apenas possuem imperfeitamente o que parece pertencer-lhes (2) .
.Séja como fôr, não possó deixar de contar aqu_i um
facto de qut; fui testemunha. Em uma das fazendas do
julgado de' Ji\.raxá, José Mariano apresentou ao dono da
casa algum~s bagatellas \ 1gue tinha para venÇer. Este
áchou tudo ~nuito bonito, mas queixou-se da sul\; miseria ;
.ª ac·redital-o 1 não p-0ssuiria um :~,intem .. Entrétantó.; ·, vira ao
. \que nao
~
. ' porcos . e b O'lS
re dor d·e sua casa tantos carneirds,
tiv.e, confess11, a tentação de lhe dar esmola, e, no Ín omen·
t? em qu~ i~ partir, um mercador de gado; que se ~chava
la, me disse que acabava de comprar nesta propriedade
cincoenta re2iés a 4. 800 réis ( 30 frs.) .
Volto ª? Retiro da J aboticabeira. Está situado em
uma ·d epressro, no meio de morros cobertos de herva rasteira; e, sob a choupana, corre um regato c.ujâl' margens
são guarnecipas por uma orla ·d e arvores f arhu~tos Iron1

'

\

O s-r. d':Esohewege assegurn, em 18116, que o preço de
um negro jovd:m, c-0mprad'o a 1.S0.000, réis se elevava após quatro
annos de cr-edifº• á somma de 280.000 (Eras., 1, 71).
(2)
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dosos entremeados de palmeiras. A pequ{)na distancia do
retiro ·o regato se .prec·~pita de cima ·d e um rochedo, formandô uma cascata encantadora . Aqui a agua não cáe
verticalmente, mas escorre aos saltos sobre .u ma massa de
rochedes muito irregular que desce obliquamente. A' direita e á esquerda da cascata, que pode ter de 50 a 60
pés de a ltura, existem arvores, arbustos, fetos e outros
vegetaes. Recolhi algumas plantas perto de5sa linda queda
d'agmt, mas fui acolhido por nuvens de mosquitos que ·
me cobririam as mãos e o rosto se ficasse um instante
sem agitar o lenço .
Para adiante de Jaboticabeira a região é alta e montanhosa . Nas alturas encontr-ei o terreno misturado de
areia e pedras; a vegetação era menos vigorosa do que
nos valles, as gr.amineas m enos condensadas e viçosas .
Dentre as plantas encontradiças de permeio a essas
monocotyle<loneas, as mais communs são a Smithia n. 0 4.36,
a Campanulacea 437 e a Amarantacea 438, que caracterizam os campos pedregosos ou de seixos rolados. ·
, Se111pre uma vista muito exctensa, mas que não offerece, em absoluto, sinão immensas pastagens, e, nos valles,
pequenos bosques. Uma profunda solidão, quasi nenhumas cabeças de gado, nem uma unica choupana, tão longe
quanto a vista pode alcançar; ninguem nos caminhos.
Desde J aboticabeira tinha caminhado 3 leguas neste
pa.iz deser.t o quando par.ei no Retiro de Traz-os-Montes,
qüe depende .de uma fazenda assás consideravel. Lá encontrei ainda algumas choupanas dispersas, e perto estava um monjolo (3) com um paiol, cujas paredes eram
(3) O monjolo (S. Hi.1. esc.reve m.anjola) é a machina, ex<tremamente siimples, com cuj o auxi:li/o se romeça a IPre;paraão do
pó de milho, oam que 1s1e :pulver>iz.aJm os alime11tos e que se chama
farinha- Dá-se o nome de fubá á farinha propriamente dita, re~trlta.do da acção· do n'!Dinho sobre o milho (Viagens pelas provindas de Rio de Janeiro, etc., I, 106 e 23'5 ) .
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substituidas, como se verá muitas vezes no paiz, por esta·
cas longas muito proximas umas das outras, e presas em
cima e em baixo por outras transversaes.
Assim que cheguei, perguntei a uma negra ·onde po·
deria passar a noite; respondeu-me que não havia lugar
em parte alguma. O dono da casa estava ausente; _fui,
sem cerimonia, falar a sua mulher, apesar da indiscreçao
que ha em se tomar, neste paiz, uma tal iniciativa . Em
uma choupana construida como 'O celeiro de que faHei
ha pouco, porém menor, encontrei duas mulheres 1bonitas
e bem vestidas, e roguei-lhes que me dessem a;brigo. ·Com
um ar ainda mais impolido e desdenhoso do que embaraçado, 1uma dellas me mandou para o r:nonjolo; mas como
isso valia tant·o como mandar-me dormir fóra, dei a co·

:~~~;:l-~u:~~es er;~e r;,~a~~~c~des:e~i.go· no

paiol, e fuí

Parece que a dona ·d a casa não estava neste retiro
sinão de pa9sagem, e para fazer as honras de\ uma caçada.
Pouco tempp depois chegaram os caçadores ·\\Para quem
o paiol estaya reservado. '· iEram proprietarios ~bastados da
. . hança e to dos brancos,\, po1s
. sao,
- nesse dºistncto,
\.
.
v1zm
muito
1
mais numerosos ·d o que os· 1!1-u1atos. Achei-os \ mais ou
menos com ~s mesmos modos .que tinham, á minha partida
da, França, os pequenos burguezes do campo dos nossos
departament9 s.
.
Depois c,le :ter deixado o retifü de que ácab6 de fallar,
comecei a s11bir a Serra do Araxá. Descortinava por to·
dos os lados uma vista extensissima, mas· não,, apresentava
ainda sinão pastag·ens semeadas de capões. A'' 'medida que
me .elevava ·~ terneno tornava-se mais arenoso, e via, aqui
e ali, trecho~> assás extensos cobertos de pedi.as . A Serra
do Araxá, que tem varias leguas de compúmento, não
é de altura iponsideravel; entretanto, demorei muito para
chegar ao c~me, porque me foi necessario antes subir e
descer varias vezes. Este cume offerece uma plataforma
1

1

-
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onde o :terreno é empedmdo e arenO\so; lá ·crescem, aqui

e ali, arvores tortas e enfezadas, e voltei a encontrar algu·

mas das plantas que já recolhera na Serra da Canastra,
taes como a Radiada n.º 380, a Gerciana n. 0 375, , e, nos
lugares pedregosos, a Composta frutescente n. 0 372.
Do lado que olha para ·a villa de Araxá a montanha
é muito escarpada. Seu flanco, coberto de rochedos, apresenta ainda, por intervallos, arvores retorcidas: são principalmeJ1te ·O Kielmeyera speciosa, Aug. S. Hil., Juss., Camb.
(vulgarmente Malva do Campo), que então estava carregada de bellas flores roseas e côr de carne; alguns individuas da Vochysia n. 0 356, e a Composta n. 0 372 .· Certos
lugares são 'quasi que exclusivamente cobertos de uma
especie do bello genero Vel'lozia (Canella d' ema), cujos
caules, da grossura de um braço e quasi sempre simples,
não têm mais de 1 pé a pé e meio de altura, e se termi·
nam por um ramalhete de folhas.
Desce-se a montanha, por um caminho pedregoso, ex-·
tremamente difficil, e quando se chega em baixo, encon·
tra-se uma planicie ondulada onde se revêm ainda as pas·
tagens e moitas de bosque . A' ·e squerda está uma pequena
floresta que ultrapassa todos os capões em extensão. E' lá
que se encontram as aguas mineraes e lodacentas que os
habitantes desse ·districto dão, a ibeber ao gado para substituir o sal .
A pequena d istancia da Serra do Araxá fiz alto na
fazenda de Peripitinga (4,) que, como as .de toda a re·
gião, não constava sinã·o .d e ·casinholas espaTs·as, no meio
elas quaes era difficil distinguir a habitação do senhor. )
Este ultimo pertencia ao numero dos caçado-res que vii;a
no Retiro ·de Traz··os Montes. Achároa-o mais educado que
os outros, e não fiquei admirado de saber que tinha nasci-

. (4) P eripiting<;t deriva talvez, das ·p alavras guarmis piri, ,i ~mco
e Pi tu~1'gf1i, que cheira mal. ~ D Eschwege escreveu· Perepitinga.
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do e sido criado na comarca de Sabará. Alojou-me no seu
paiol, mas pedindo-me muitas desculpas de não ter melhor abrigo para me offerecer; e, durante todo o tempo
em que me demorei em sua casa, sua amabilidade não se
desmentiu um só momento.
Embora estivessemos no outomno dos tropicos, expe·
rimentei, deixando Peripitinga, um calor fortíssimo; ha
muito tempo mesmo que não sentia um tão intenso, o
que decorre, sem duvida, de que a reg·ião não é mais tão
elevada. Entretanto; guarido atravessavamo~ algum peque·
no bosque regado por um arroio, como o são todos os
desta zona, sentíamos um~ frescura deliciosa.
Pafa ·além de Peripitinga, o terreno que se estende ao
pé da Serd do Araxá apre.senta ainda .algumas desigual·
dades; mas, a um quarto de legua da povoação, não se
vê mais do que uma bella planicie coberta de campinas
·
.
e bordada ·1e capões.
.E' nest11 ultima planicie, numa encosta '.,pouco sens ivel, que estf situada a povoação de Araxá MArraial do
A,raxá) . An fes de chegar "l1á vêm-se aqui e alli lgumas li n.das cabanas rodeadas de l~i;anjeiras e bananeira~ . O aspecto da povoa,ção, cujas casas; por\ occasião da rriinl'a viagem,
eram ainda todas novas, a verdura dos pastos, as moitas
com que estão enfei1tadas., a belleza deslumbrante d o ceu,
' esse ar de alegria que têm tão frequentemente as regiões
.
" d or.
·p lanas, tudo 1ss·o f ormav.a um conJWJ;:tt-o
enc8t1ta
Trazia uma carta do capitão-mór de Tamanduá para
o juiz ordirtario de Araxá. Enviei na frente: a José Máríano, para entregal-a no seu endereç·o. O ' juiz morava
no campo; mas a pessoa que guardava a .s,ua•
casa . disse
1
ao meu tro1ieiro . que nos podiamas alojar Í'á. Emquanto
se descarregavam as malas, o juiz chegou. Era um bom
e alegre sertanejo, que me recebeu admiravelmente. Pedi·
lhe com insistencia que me arranjasse um ' tocador, um
burro, um J,>ar de malas, e elle me assegurou que não
1

•
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teria difficuldades em ser servido. Desde S. João d'El Rei
que, por toda a parte, promessas identicas me foram feitas, e sem duvida, de boa fé; mas viu-se já de que forhia
~e realizaram .
A descoberta da zona em que actualmente está Araxá
e à das aguas mineraes que existem na vizinhança, são
de,;idas a negros fugitivos, vindos de Minas Geraes para
se esconderem neste deserto. Um ancião que se estabelecera em Araxá, havia cerca de trinta annos quando fiz
a minha viagem (1819), ·disse-me que ahi só .encontrára
uma pobre choça. Em ,b reve se espalhou, ,em toda a P'r.-0·
vincia das Minas, que essa região era de uma fertilidade
extrema, que apresentava magnificas pastagens onde se
poderiam criar numerosos animaes sem necessidade de
dar-lhes sal. Criminosos perseguidos pela justiça, devedores insolvaveis, c ultivadores cujas terras já não produziam
com a mesma abundancia, outros que ainda não as possuíam, acorreram em massa. Familias reuniram-se para
atravessar com maior segurança um paiz deserto e chegar
até aqui. Entretanto, aquelles dentre taes homens que ti·
nham habitos criminosos, entregaram-se a elles com mai.or
ousadia ainda, quando se. viram afastados de qualqu er
forma de vigilancia, e, na época em que a nova colonia
começou a se formar, os assassinios foram muito frequentes . Por occasião da minha viagem os primeiros habitantes estavam na maioria mortos; communicações muito
menos diffic eis, um crescimento consideravel da população tinham diminuído as chanças de impunidade; mas, si
us costumes se abrandaram · pouco a pouco , continuaram,
não obstante, extremamente rudes .
Si hem que os primeiros que se estabeleceram nesta
zona tivessem vindo de Minas Geraes, reconheceram a autoridade do governo de Goyaz . Desta maneira, os colonos
que estavam sendo perseguidos pela justiça se achavam cm
outra província, e tornavam mais difficil a punição; e, por
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outro lado, os lavradores podiam obter -sesmarias ( 5) de
3 leguas, •taes como se concedem na provincia de Goyaz;
emquanto que, nessa época, não se concediam maiorüs
do que de 1 legu.a na de Minas Geraes. O governo reconheceu Araxá como pertencendo a Goyaz; fizeram desta
povoação a séde de uma parochia, e, por volta de 1811,
erigiram-na •em julgado, ou sede de justiça, criando ahi
juízes· wdina.rios.
Os hahitantes honestos não tardaram a sentir as inconveniencias de dependerem de uma pJovincia cujos magistrados estavam a cerca de 14.0 leguas delles; reclamaram a reunião da sua zona á pro·vincia das Minas, e elia
foi effect9ada por um alvará de 4, .de Abril de 1816 (6 ) .
, Araxá faf, p_arte.' actualmente, da_ c?marca d~ Paracatu, e depende mteuamente da provmc1a: das Mmas no
que concerne ao regímen militar e á adminÍ~tração civil.
Mas, como a provincia de Goyaz é muito po~re e as despesas das proyincias,. em geral, são feitas unidamente com
suàs rendas, foram deixados com a de Goyaz bs impostos
arrecadados nps dois julgddos contiguos de A~axá e De1
semhoque (1819).
\11
1

A parochia de que Araxá é" a capital comprehende
duas succursae:1>, Patrocinio e S. Pedro de 1· Alcantara (7 ) .

----

\

ses11~aria

qua~ticlade

\

qJ

(5) A
é a
de terra
dá a admi ni straçã'o aos partiqula res que a pedem.
(6) D'Eschwege conta que, por ·essa época, foi· encarregado
de uma missão , nest.e districto, e que certas. ·pessoas, afim de satisfaze re m pequenas ambições e rivalidad es de J\)garejo, procuravam d ecidil-o, com ·p resentes, a usar da sua infhiencia para fazer
erigir Araxá em vill a, sob o nome de Villa Viçosa~i mas cl'Eschw$gc
rejeitou os ,pres1:ntes e fkou convencido, disse elle, d e que militares servem m<1 is para manter a ordem no paiz d ~, que os agentes
da justiça (Eras. N me W elt ... I, 51). - Araxá foi realmente erigida em viHa por úrr. decreto de 13 ele Outuhro de W•311.

(7)

PIZ., M ein. hist., V, 243.
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Em 36 leguas de extensão, não continha, em 1819, mai:s
de 4.000 individuos. A maioria dos hahitantes desta parochia é .de ·b rancos, o que não surprehende, pois que é
vizinha .d a cdtnarca de S. João ·d 'El Rei, onde os brancos
são mais numerosos do que nas outras.
E' bem possivel que o nome de Araxá fosse dado ao
paiz por ess·es ·p aulistas aventurosos que ·o utr' ora pernorreram o int~rior do Brasil com tanta audacia, e que derive dos ~erm~§!: . guaranys ara e echá, cois·a que olha para o
dia (8) . Os ;· abitantes, devo dizer, .explicam este nome,
todavia, de urt1 modo muito differente, e por muito ridicula que par.e ça sua explicação, v•ou traslad.al-a aqui. Como
o disse, este districto foi descoberto por negros que se
vieram refugiár de var.ias partes da província das Minas .
Estes homens, tornando-se atrevidos, sahiram do . seu deserto e foram inquietar os fazerodeiros menos afastados;
mas enviaram-se contra elles soldados que capturaram a
maioria. Imaginavam que havia, na região para onde se
tinham retirado, . um regato muito rico de ouro, e como
elles respondiam a todas as perguntas que lhes faziam a
respeit.o: Ha de se achar, ficaram .i mpressionados com
essas palavras repetidas sem cessar e mal pronunciadas; o
nome de Araxá ficou, pois, sendo o do lugar.
Araxá está locaHzada na extremidade de uma vasta
campina ·onde o horizonte é limitado em parte por bosques e em párte pela Serra de Monfe Alto, que não é mais
do que uma continuação da de Araxá e se termina pt1r
uma plataforma. A povoação ·se estende por um declive
pouco sensivel, até as margens de um carrego muito estreito, em cuja margem opposta se erguem coHinas cobertas de mattas e pastagens .
(8) Sou devedor desta etymologia, como de muitas outras, a
um Hispano-americano muito -versado na língua guarnni.

224

AUGÜS'l'É DE SAINT-HILAIRE

Em 1816 não havia em Araxá mais de 75 casas (9) .
Tod·as são pequenas, e, por occasiã·o da minha viagem,
a penas duas não se limitavam ao rez-do-chão. Estas casas
são cobertas por telhas de côr muito pallida e constrmdas
de barro e madeira, ou de adobes (10) . Todas têm um
pequeno recinto formado por muros bài~os e de barro.
Vê-se em Araxá uma praça alongada, muito larga
e regular; mas as casas que não dão para esta praça estão
dispersas por aqui e ali; quasi sem ordem l ~,1 819) (11) .
A igreja está construida na extremidactf mais elevada
da praça, e, c.o nforme o uso geral, collocada a igual distancia das duas ordens de casas. Muito recentemente
(1819) começaram tambem a construir duas capellas;
mas teria s ido melhor reconstruir a igreja parochial, que
.
e mmto pequer1a e estava ca un do em rum.as.
A multipl}cidade das igrejas e oratorios nas villas e
povoações de ~~in as é devida, ap.enas, conlo já tive occa·
sião de dizer,
vaidade das irmandades. Cada uma quer
possuir sua igreja particular e faz esforços para que sobrepuje as das irmandades rivaes (1819) .
\~
Durante os dias de trallhlho a maior parte das casas
de Araxá fica~1 fechadas; s~~~ proprietarios não \ êm ahi
sínão aos domingos, para ouvir missa, e passam 0 resto
do tempo nas ,s uas plantações. Os que habitam a povoação toda a semana são artifices, dos quaes ·alguns habilidosos, homens sem occupação, alguns mercadores e mulheres publicas 1 O que digo aqui pode.-se applicar a quasi
todas as povoações da província de Mii;ias .
'

•

1

}

•

r

----

\\

(9) Estes algarismos são tomados de Esch wege (vide Eras.
N eue T-V elt., 1, 66).
1
(10) Os adobes são pa rallelepi.pedos de .barro· set\cos ao soh r
que püdem ter apprnximadamente· 1 pé e 1/2 de comprimento por
4 po.Jlegadas de erpcssura (Viagem nas provindas d~ Rio de Janevro, etc., I , 119).
( U) Neste uonto nãc ·e-stou de accordo com d'Eschwege, que
di1z c;.ue se v~ ~n r-l1as rc.ctas en1 Ara.xá.
,
1
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Como no resto dessa provjncia, o numero de mulheres publicas é aqui consideravel ( 12) . Cada vadio tem
uma amante com a qual divide os fructos das suas pequenas patifarias, e que, por seu turno, auxilia a viver o
amigo com o producto de algumas galanterias passageiras.
Garantem, todavia, que ha aqui muita gente casada; m:is, ·
respeita-se pouco a fidelidade conjugal.
Os habitantes de Araxá .estão longe de possuir est1 .
polidez que distingue os da parte oriental de Minas Cernes. Seus modos são, em geral, grosseiros e desdenhosos.
Entravam na casa onde estava alojado sem cumprimentar,
sem pro.ferir uma palavra; olhavam·me a trabalhar, e
iam embora como tinham vindo. Devo, todavia, dizer que
enc ontrei em A1raxá duas ou tres pesso-as dignas e attenciosas, e colloco em primeiro lugar o sacerdote que ensinava as érianças..
Os habitantes de Araxá ainda não tinham pensado ·
(1819) em fazer ell.es proprios o commercio de gado, · ·
quasi unico genero de exportação que a sua zona fornece.
Sã o os marchantes da comarca de S. João d'El Rei que
usufruem exclusivamente os benefícios deste commercio.
Vão ás fazendas, compram o gado e, _na ép oca da minha
viagem, pagavam os bois a 8. sqo réis (30 frs.) .
Como em todos os outros lugares, não se planta aqui
sinã o nos capões; os campos são inteiramente des~inados
·aos rebanhos. Esta zona convém igualmente a todos os
generos de cultm~ a; mas, embora ·seja realmente . muito
productiva, exaggera-se muito a sua fertilida·d e no resto
das Minas. As terras medias, plantadas 9m milho, rendem 200 por 1; mas, exceptuando o algodão, os productos
(12)

Si bem que a lista, publicada por Mattos, das miserias

b ~m reaes que essa-s creatura.s espalham ao reda:-· de si na-s povoa-

çoe1s do Sertão, u~IO ultlfapa>S·Be de t!\.c.s linha,s nã.o a rroderia tradt1zir para o francez sem prov ocar urna extreiha ~·epug1;ancia.
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da cultura não poderiam encontrar nenhum escoadouro,
por causa da distancia que ha dessa• região ás villas e
povoações um pouco consideraveis. Não se pode, tambem,
fazer caminhar os porcos vivos daqui ao Rio de Janeiro,
. e o sal é extremamente caro para que haja vantagem em
enviar para lá o toucinho.
O gado bo~no constitue, pois, a riqueza deste paiz .
Como já o disse, as pastagens são extellentes, e as aguas
mineraes que se encontram na vizinhança ·de .Araxá dispensam o criador de .dar sal aos seus animaes . A 11.!:ultiplicação das rezes é tal que quem não quizesse augmentar o seu rebanho e que, p.o.r exemplo, fosse proprietario
de cem cabeças, :p oderia, annualmente, vender cincoenta .
Os colonos se qJeixam muito, porém, de varias causas
que põem o.bstac~1los ao crescimento dos . seus rebanhos:
a mordidella de cobras, os pantanos que marginam a
maior parte dos corregos, e de onde os animaes lnão podem rriais sahir qua11do ~hi se atolam; sobretudo, \ em fim ,
essas mo1ies sul1itas que têm\ lugar principalmekte nd
estação das seccas e que se attribuem a plantas venenosas.
Os fa.zendeiro.s dizem tambem que lflUitos anirriaes 1 lheg
são roubados por esses homens ociosos e s·e m estado (va, "dios), tão numerosos na região, e cujo flagello constituF.m.
Como o distr.icto conta apenas diminuto ~umero de
habitantes; e .ºs. h9mens livres ahi cust~m Janto c q~o al~u
res a se ·dec1d1rem a trabalhar, a mao de obra\ e muito
cara, apezar da Jbundancia e baixo preço ' ordin1'rio dos
viveres. Os criad pres estão, pois, na impossibilidade de
cercar suas past111gens e dividil-as, como se pratica na
zona de Rio Graryde. Dahi resulta que os aniiil,aes nã o •
podem -receber o mesmo trate> que nesta r·e gião,\ e perdem·
se assim em grande numero. Emfim, quando ,,e\ rebanho
de um criador, v~ltando das aguas mineraes, passa pelal<
terras de .outro f~~zendeiro, acontece frequentemente quo,
se misturam algu~rns das rezes ·deste ultimo, e, apezar da
1
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marca que os distingue, não voltam sempre ao seu verdadeiro proprietario ( 13) .
As fazendas têm uma extensã o immensa; não é rar_o
vel-as com 8 a 10 leguas de comprimento. Entretanto, os
cultivadores que, na maior-ia, es tão apenas começando o
seu estabelecl~ento, têm, em geral, poucos recursos; contam-se apenas um ou dois que possuem mil cabeças, e
quem tem de oito a dez escravos já passa por rico..
Não poder·i:a estaciornair ,em Ai~axá sem -iir ver 'ª s aguasmineraes, .ás quaes este paiz é, em grande parte, devedor
da sua população. Parti muito cedo; o frio se fazia seútlr
assás vivamente. Passei a principio por uma pastagem
compos ta unicamente de Gramíneas e outras he1:vas e, em
seguida, atravessei uma segunda, onde arvores enfezadas
crescem aqui e ali. Algumas começavam a perder as fo.
Jhas (25 de Abril) ; a especi-e de Pachira que s-e encontra
ordinariamente sobre os tctboleiros cobertos e que chamam
Paineira do campo (Pachira marginata, Aug. S. Hil. , Juss.,, Camb.), já tinha quasi inteiramente perdido as suas.
Na extremidade do pasto d e que acabo de fallar pe·
netrei em um bosque bastante cerrado. Emfim, após ter
feito, desde Araxá, cerca de legua e meia, por um · caminho muito batido, cheguei ao lugar onde estão -as aguas
mineraes e ao qual se dá, na região, o nome de barreiro.
Em uma parte do bosque onde arvores approximadas
-e de vasta ramagem fazem uma sombra escura, vê-se um
espaço de cerca de 500 ou 600 passos de circumferencia,,
rodeado ,por um muro de apoio, e que não mostra sinão
uma lama negra e compacta. E' no meio deste lodo,
1

em

(13) A's informações que dou aqui sobre o.> rebanhos do di-stricto de Araxá, ac-:rescentarei alguns pormenores que se encontram no Brasilien die N euc vVelt do sr. d'Eschwenge. Este es·
criptor diz que as vaccas de Araxá pa:r em ele Agosto a J aneiro; que
só dão leit-e mag.ro e . pouco abundante; que sé '.a.stram os jovens
louros aos dois annos e se vendem os bois aos quatro.
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cinco ou seis pontos differentes, que brotam as fontes de
agua mineral.
S~o claras, .de côr avermelhadas, e têm um gosto
amargo que. ao mesmo ·tempo, lembra o dos ovos estragados. A indicàção deste pequeno numero de caracteres
mostra assás que ellas são sulfurosas e, por conseguinte,
poderiam ser empregadas para a cura de todas as molestias em que se aconselham aguas desta natureza e, em
particular, das molestias cutaneas, tão communs no Brasil (14) .
·
O barreiro é uma propriedade publica. De 10 leguas
em torno, os 1 fazendeiros lá levam mensalmente os se u~
rebanhos, :e cada um tem o seu dia marcado pelo juiz.
Faz-se entrar o gado á tarde no recinto, deixa-se-o ·passar ahi a noite; os bois bebem á vontade, e fazem-nos
sahir p.o ·d ia segu~nte. Os .animaes muito magros 1recusam,
ás vezes, beber a !lgua do barreiro', mas fazem-nos\ bebei-a
á força. Frequentes vezes diversos fazendeiros con\funcl em
os seus rebanhos e os fazem 1'1'J ntrar juntos no r~cinto .
Uma das princip~es occupaçõei5,\ dos agricultores, n~s zonas de campos, é a de reunirem ~ todos os mezes o gado;
montam a cavallq, galopam nos pastos frequentes vezes,
.. durante varios dias, e levam o rebanho á fazenda, sej a
para dar-lhe sal, ~eja, como nos arredores de ~ra~á e de
Salitre ou Patrocif!io, para leval-os ás aguas ml.tteraes.
~
\ . por
. maes tem
T od os os am,
um gosto extraord'mano
essas aguas desagradaveis. Jamais vi tão grand~, quantidade de aves coni10 neste lugar. Nuven.s _d_e papagaios e
de pombos voav~m soibre as arvüres v1zm~·as, fazend o
ouvir um gorgeiaf confuso e entontecedor, e ,1Yinham em ,
multidão pousar no lodo do barreiro. Os càçadores se
1

\

(14) Vide o que digo, no capitulo seguinte, das aguas minreraes de Salitre, que '·parecem ter as maiores a...ria lcgias cem as de
Ara.xá.
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postam em emboscada por traz das arvores, e com um
unico tiro de espingarda matam ás vezes grande numero
de passaras. Outr'ora acorriam, tambem, a esse. lugar, muitos veados, caetetús, e outros quadrupedes; mas, lhes fa . .
zem guerra com tanto encarniçamento que hoje em dia nao
apparecem quasi.
Ha uma prncaução ·q ue 5e despreza e que, no entanto,.
seria necessaria para conservar sempre, no barreiro, a mesma abundancia de agua; é a de faz.el-o limpar. Os numerosos animaes que ahi patinham sem cessar, agitand'.>
a terra nagua, formam uma lama espessa, e os antigos
da zona pretendem que elles já taparam algumas fon-'
tes (15) .
Passei alguns dias em Araxá e não fui ahi illudido
has minhas esperanças como em Piumhy e Formiga. Não
só pude comprar um burro e malas, como tambem levei
um tocador quando parti. Era um rapáz branco ao qual
pagava 3.000 por mez (18frs. 75 c.). Chamava-se Mar~
cellino. Sua expressão era agradavel, tinha uma physiono·
mia alegre e jamais o vi um só momento de mau humor.
Se lhe · tivessem dado alguns principi·os, talvez mesmo se ·
tivesse ficado só commigo, Prégent ou Laruotte, tivesse
dado um . excellente servidor. Marcellino tinha uma voz
muito ·b ella e mais de uma vez os seus cantos abrandaram
o meu tédio no meio dos desert·o s.
Passei um domingo em Araxá e vi os fieis reunidos
na igreja. Lá, como alhures, as mulheres estavam ajoelhadas na nave e os homens máis approximados do altar. Tão
grande é a influencia do habito que, apezar .do calor que
fazia, o; homens e mulheres estavam todos .igualmente
envoltos em grandes capotes de lã.
(15)

D'Eschwege diz que exisw na viúnhança das aguas. uma
0

mina de ferrn que poderia ser explorada (E ras. N eue W elt, I,

67, 68).

CAPITULO XIII

VIAGEM DE ARAXÃ A PARACATú
Cachoeir iiiha. - O rio de Qi,iebra-anzol. - Vista
d'ol hbs geral sobre a 'reg~ão· situaida além do Quebraa;nzol. - A faz enda de Francisco José de M attos. S erra i do Salú re. - Aguas minera.es de SaJitre. . P astagens. - Fasenda de Damaso. ·- Productos do
paiz.
Povóação de Patrociwio . Bichos de pé. Fazeníia do Armda. - Serra do Doiu'ado. - Fazenda do Leandro. - As habitações deste paiz situadas favoravelmente. - Fontes mineraes\ da S erra
Negra. - Região ·5'ituada além de Leandro. - Povoado de Cam po Alegre. - O bority.
Região
situa<l<f além de Cam,~o A legre. - O Rio farana. hyba. Uma beHa taFde. - Ji!I oq-11.em. - O autor
sobe ao cume da Serrà, 1do S. Francis·co e da P aranahyba;. O Chapadão. ~ A \S erra e o S itio dos P.ilões. \Mandioca. - O au tor desce a Serra pela encosta ·d:o oriente. ·- Fazenda do Giiardacmór. - Sapé.
Pintur \~ da vegetação. Fazenda de ~ oão Gom es.
S.eu vrop rietario. - O posto de Santa Isabel. Historja de um contrabancHsta. - Serra ir.e Paracatú.
,- O autor chega á villa do mesmo nome. \

+-

Deixei Araxá, com destino a Paracatú (p. ' No primeiro dia não fi4~ mais de 2 leguas e meia\ é' pousei cm
\
(1) Itinerario f!Pprox imado de Arnxá a P aràcatú :
1
De Araxá a Cacho,eiri11ha, casinHola . . . . . . . . . . . Z ~ 1/2 leguas
.Cachoeirinha ás nmrgens do Quebra-a11zol. . . . 4
Quebra-anzol a Francisco J osé de 11attos,
habitação
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1/2
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uma casinhola denominada Cachoerinha. Alojaram-me· ahi
sob um alpendre muito estreito, aberto pela frente, e animaes de toda a especie vieram durante a noite perturbarme o somno . O frio contribuiu bastante tambem para me
impedir de dormir; eram os tanto ma.is sensiveis, minha
gerut!e eu, ·pmrquarnto passaraimos os dias 'em campos onde
não havia a menor sombra e o calor era ex<cessivo.
No dia seguinte caminhei 4 leguas, e não avistei sinão uma fazenda e algumas miseraveis cabanas proximas
umas das outras. Fiquei admirado de ver, nestas ultimas,
uma duzia de . moças cohertas de andrajos, embora brancas,
e. extremamente bellas.
O termo ·d esta jornada foi o rio de Quebra-anzol (2j,
que tem sua nascente na fazenda do mesmo nome, donde
depende o Retiro da .Tabortioabeirn, e s·e lança no Rio das
De Francis'co José Mattos. a .Damaiso, habitação ..
Damaso e Pa:trocinio, :povoaieiãO ........ . .... .
Pat-rocúnio a Arntda, habitaçãio .... . .... . . . . .. .
Arruda a Leandro, habitaçã-o .... : .. .. ...... .
LeaJ11d!ro a ·Campo A1legr.e, ,povoacl.o ........... .
Campo A·leg.re á margen:n .<lo P.airan:1a;hyba ..... .
Pa:ranahyba a Moquem, a 0 ar fov.re ......... .
Moquem ao Sitio dos Pi-Iões, 'Chot11pan a ...... . .
Si.tio dKi6 Pi,!ões a Gu:arda-mór, haibirtaição ... .
Gua;rda-mór ai Saipé, cas·i1nl1ola .. .. .. . ...... .
Sa,pé a JOl~o Gomes, habita9ão ...... . ...... .
João Gomes. a Guarda de .Sta. Izabel, •posto miJita;r ............. . .......... · · · · ·.· . · · · · · · · · ·
Gua:rda de Sta. Izabel a Pa,raca:tú, vilLla ..... .

3

2 1/2
3

4
3 1/2
6
3

"

5

2
3
3·

"

5

"

2

leguas
55
No seu uül lt-inencw-io, o sr. da Cunha Mattos indica minuciosamente a distanda de Patrocínio <W Paranahyb'.i. Differimos em
alguns porntos ; rrrias or•eio q111e por mui-tio tempo, não se saberá, com
certeza, qua;I de nós tem ·razão, e é :possível que a:mbo·s nos tenha.mO·s
enganado um pouco.
(2) Foi erradamente que Cazal ·escreveu Q;1.ebra-auzoes ( Corog., I, 350) e Es.chwege Qitebre-aiizol.
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Velhas (3) . Aqui o Quebra-anzol pode ter a largura dos
nossos ;rios ·de terceira ou quarta mdem, e suas margens
apresentam, á ·direita e á ·esquerda, uma estreita orla. de
mattas.
Encontrámos á margem do rio uma canôa, da qual
nos servimos para passar para o outro lado. Lá se acha··
vam algumas choupanas e uma miseravel venda, que dependem do mesmo proprietario. Offereceram-me hospitalidade no melhor local; era um quarto tão pequeno que
minhas malas ahi difficilmente ·podiam caber, e cuja en. trada não era fechada. Desta vez, ainda, o frio me privou
do somno.
A região que percorri para além do Quebra-anzol é
ondulada, coino a que atravessára nos dois dias anteriores, e offerece, .igualmente, uma alternativa de vastas pastagens e moitas df bosque.
A partir de Araxá procuwu-se evitar fazer passar
o caminho pelos bosques, para não se ter o tra1balho de
abrir picadas, e disso result<;1 que o viajante fica ~ontinua
mente exposto ao ardor do sol dos tropicos.
Em um espaço de 3 legua~~e meia, do Quebra- nzol á
fazenda de Francitco f osé de M 'at,{os, não vi casa nerihuma, .
não encontrei ninguem no camin_h o ·; vislumbrei apenas
meia <luzia de cabeças de gado no mei'o das pastagens.
Quando, nos mezes de Agosto e Setembro de 1817,
percorria ·a part~ do Sertão qüe se estende a · ltJete do S.
Francisco, em din,~cção ao norte da prov.incia d~~ Minas,
os bosques e os qimpos estavam despojados de v\~goetação,
e nada alegrava a vista. Não succedeu o m~smo aqui; as
ondulações variadqs do terreno, estes bosques de um verde
carregado que faz<(m compartimentos de variá~ formas no
'

.\.
1\

\

'

.

(3) Este Rio das Velhas vai eng'ros sar o Paranàhyba e não
deve ser confµndido com 11m outro Rio das VelhaS, 1~mitb rnais
conheci\:lo, que é um <los principaes afflue.ntes do S. Fra;ncísco, da
margem oriental.
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meio dos pastos, os diversos matizes de verdura ·que apresentam os campos segundo a época em que se lhes poz
· fogo, ·a . alternancia das pastagens simplesmente herbaceas
com aquellas em que cresc-em aqui e alli arv.ores rachiticas, tudo isso constitue um conjunto soberbo. Nos luga·
res um pouco .elevados têm-se a imagem da i.mmensidão, e
de uma immensidão sem monotonia.
Deixando o Porto do Quebra-anzol, é assim que chamam ao lugar em que se transpõe o rio, atravessei a princípio um pasto unicamente composto de hervas, depois um
immenso taboleiro coberto, e enfim, um segundo pasto,
que me oonduziu até a fazenda de Francisco José de Mattos, onde me apeei.
Diss·e alhures (4,) , que se dava o n orne de taboleiros
cobertos ás collinas onde uma ou outra arvore cresce, ·agui
e alli, no meio das hervas, e tabuleiros descobertos aos que
alimentam exclusivamente plantas herbaceas e sub-arbustos . Entre Cachoeirinha e a fazenda de Francisco José de
Mattos encontrei ta:boleiros cobertos um pouco menos verdes do que os de Formiga, mas nenhuma arvore havia ainda
perdido as folhas (26-27 de Abril) . Aqui, como nos OU·
tros lugares, as arvores dos taboleiros são retorcidas e mirradas; têm de 8 a 15 pés de altura, uma casca que ordinariamente-se approxima da ~ortiça e, frequentemente, folhas
· duras e quebradiças. Entre ellas, encontrei sempre com
.abundancia uma Malpighiacea de grandes folhas penugentas, Qualea,s, Bignoniaceas e Leguminosas. Sobre os taboleiros que se estendem além das duas marg·ens do Quebraanz ol, vi tambem muitos exemplares do n. 0 457 bis, cuja
folhagem lembra tanto a dos nossos olmos, e um grande
numero da Vochysia n. 0 356, cujos lindos cachos de flôres
amaTellas attrnem uma prodigiosa quantidade de colibris.
(4) ' Vide minha Viagen·t pelas provindas de Rio de Janúro,

ttc., II, 99.
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Em alguns pontos estas arvores se agrupam mais; em outros, menos: ha mesmo pastos que apresentam um matiz
·i ntermediario entre o dos taboleiros cobertos e o dos des·
cobertos, pois se vêm algumas aTvores enfezad·as, mas so·
mente de longe em longe. Os arbustos e sub-arbustos que
crescem no meio das hervas, entre as arvores dos tabolei·
ros cobertos, são mais numerosos do que os que nascem
sobre os descobertos. Como mais comrnuns, podem-se citar
Cassias, Malpighiaceas, e a Euphorbiacea n. 0 479.
A fazenda de Francisco José .de Mattos, onde me apeei,
depois de me ter afastado do Quebra-anzol, ·e stá situada na
margem de um grande regato, entre collinas bastante elevadas. Si bem qne esta fazenda não seja ·das menos impor·
tantes, nãol contem, como tantas outras, sinão um agglome·
rado de casinhplas dispostas sem ordem, e em cujo meio
, difficilmente se distingue a morada do ·senhor. Alojaram·
me ainda em urra cabana sem janellas, cuja entrada não se
f.echava; era, P'r lo menos, bastante limpa.
1
A p equena dista-iicia de Francisco José de\ Mattos se
encontra uma pequena cadeia de montanhas que tem o
nome de Serra 1io Salitre, e n~o pode ser senão ufn contraforte da Serra do S. Francis(lo ·e do Paranahyba. Estas
montanhas são pedregosas, muito seccas. e cobertas de grnmineas, no meiq das quaes se v.êm de longe em longe algu·
mas arvor·es raçhiticas, pr·incipalmente a K~lmeyera spcciosa A. S. H. 1 ]., Camb .: quanto ás grarµmeas, são 0
Capim frecha, q n. 0 325 e pequeno numero de ,outras espe·
cies. Do alto
Serra descortina-se uma vistil muito ex·
:tensa, que mostra ainda immensas pastag·ens e \ moitas de
arvores .d ispersas sem ordem: Si essa pequenà cadeia tem
o ~orne de Serra do Salitre, ~ão é poT~ue lá \se enc?ntr;
salitre; mas resolveram -denommal-a assim, p\9rque ex1steli1
na vizinhanç-a ~guas mineraes que se julgavàpi, sem duvida, carregadas desta substancia, e que, como as de Arnxá,
podem s ubstitui~· o sal para o gado.

1ª

VIAGEM

Ás

NASCENTES Do

Rro S.

FRANCISCO

235

Após atravessar a Serra do Salitre, percebi grandes
bosques, no meio dos quaes vi uma multidão de bellas arvores que estavam cobertas de flôres roseas e produziam
um effeito encantador entre as massas de verdura que ac;
rodeavam (provavelmente exemplares da Chorisia speciosa).
E' nas mattas que acabo de mencionar, e que, dizem,
podem ter 6 leguas de comprimento, que ·estão as aguas
mineraes chamadas do Salitre . Como as de Araxá, são do
domínio publico; mas assegura-se que são mais abundantes. Accrescenta-se que as fontes estão rodeadas por muros, que a agua é conduzida para as gamelas onde os animaes· a bebem e que não podem, ·de modo a•l.gum, entupir as
fon tes como em Araxá (5).
(5) Ava'lllcei a;fhures (Viagem pelo districto dos Dia-in.antes,
etc., II, 2i77) que frei Lcandr:o do Sacramento fizera analyse das
aguas de Araxá: foram a;s de Salitr•e q'lle ana1lys•ou es.se sabio religioso. iEschweg·e diz q"1e estas ultimas lhe pa·r·eceram mai·s fortes
do que as de Araxá; qne um cheiro de enxofre se expande na
vizinha,nça ; qne têm :l)Osrto de cousa ;POd:re : a .principio :.im .pouco
sulphuroso, em seguida, acre, e, ·p or fim, amargo, e qne, quando
se as emprega para lavar 'as mãos, tor.nam-na·s escorregadias como
quando se 'llsa o 1>abão. Uma quantidade de 50 libras d'ag ua de
Salitr·e que ·Eschwege fez ·evaporar lhe deu pouco mais de meia
libra de um sal ama1rgo e u:m :po'l!co acre, e foj. es·be ·sal, cuja a11a lyse,
feita po.r frei Leandro, ·se publicou no Brazil-ien d·ie Neiie Welt, (I,
. 74) . Esdrn11ege pensa, por ·essa ana,lyse, e pelo que observou no
_ lugar, que as agua:S minemes .die SaH1tre podem ser a,consdhadas
contra as molestias do figado-; :O sal <lahi ·retirado s·e·ria util para
diver.sas i.rJ1dns>tni<11s, re que seria o·p timo negocio .extrahi1-o por
evaporação solar, para ·enviai-o ás partes. do Sertão que não possuem bebedouros (fontes de aguas :mineraes) ·e onde o sal commurn
se paga a 6$000 réj.s (317 fr. r5 0c.), o ·Sacco de 66 libras. T endo
tomado· oonheoiimento da ana lyse de frei Leandrro, o s-r. B.ala,nd,
oelebre .chimko, membro do Instituto, d:issre que a c0!mpo1s1ção das
agua·s de Salitre lhe parecia ·evidenteme11te a,naloga á das aguas
sul1}huretaclas da 'Europa; que o sal, que {lahi se p:ocleria extrahir,
seria utilmentel empregado em var•ios processos imlustt'iaes, 11otadarnente o d.escoramento; que :podia s·er dado ao gado, mas que, para
o homem, .não- pode r.ia substituir o sal m<i>rinho. Quas.i não. p.reci·so
acer·escentar que essas aguas deveriam se r a.conselhacla s pa.ra o tratamento de molestias outaneits.
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Em todas as campinas que vi no dia em qU:e atraves·
sei a Serra do Salitre (29 de Abril), a relva, tão madura
como a dos nos&os prados na época da séga, tinha uma
coloração acinzentada que fatigava a vista. Não se lhe
punha fogo, disseram-me, porque a secca durava este anno
ha muito tempo, e a herva não tinha ainda brotado de n<J ;·o.
Aliás, não se tem, neste districto , época fixa para a que1ma dos pastos; são as necessidades do gado que, a e~sc
respeito, servem de regra para o agricultor.
A fazenda de Damaso, onde me apeei, para além das
montanhas de Salitre, tem talvez, menor apparencia do
que aquella em que passei a noite precedente; mas suas
construcçõ.es estão dispostas com um pouco mais de ordem.
O proprietario me parecéu ser um homem excellente, superfo r a todos ·os faz endeiros que vira d eede certo- tempo.
Disse-me que as terras da sua zona conv,êm a ·todas as
culturas. Ao ca•b o de cinco annos, as capoeiras estão já
em estado de s~r cortadas (6); o capim gordura (Melinis
minutiflora) n ã p se apodera dos teFrenos que f dram cul.ti.
\
vados, e a m atta brota n ovamente após cada colhl(ita. Daqui já se come~am a enviar 1 ~s producções do sólo a Paracat ú, afastada de cerca .d e · \~:O leguas; só o algodão é
exportado para ,o Rio de Janeir'o. Até Barbacena ( 7), faz·
1

'

(ó) Um viaj ante escreveu que se deixava descansar a terra
vinte annos ante s \:!e lançar-lhe novas sementes (SUZ., S oi1v., 26Z) .
E' inconte:.itavel que, com o máu systema de culturk adaptado no
Brasil tropica,J, nâlo ser·i a nunca d<:masia<lo o· repouso\ que se desse
á tePr a ( ESCHW, Eras., I) ; mas, para poder <leixal-a vinte annos
sem render nad a, seria neoossario que os hrais ilei1r,os ainda as possuíssem em m a:or quantidade el o que as têm actualmente. Nas
partes da província elas Minas maiJS· viz,inhas d<j: . ~Ja capita'] cortam-se, <le ordinari o, ao cabo de cinco, seis ou sete annos, os. b!Jsques
( capoeiras ), que su!:>stitui·ram a s fl orestas virgens. Quando s,e
desenvolveram durante vin te annos, ··estes bosques, então chamados
capoeirões, qua si que já adquirfram o. vigor elas matta·s pri mitivas.
(7) Vide min.lha Viagem pelas provincias de R io de Janeiro, etc.,
I ~ 117. O s.r. Balbi, na S•Ua exceUente Geographia Universal, escreveu Bar basinas: já corrigi esse erro, qu~ pertence a Mawe.
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se commumente viajar este ultimo producto em carros de
boi, que levam 80 arrobas, e em Barbacena passa-se a carga
para burros. A locação de um carro, da povoação de Patrocinio a Bar·b acena era de 14 oitavas (105 fr.), na época
da minha viagem. O algodão, nos ultimos tempos, valia
600 réis ( 3 fr. 75 c. ) , ainda com as sementes. Ainda aqui
é o gado a prinçipal riqueza do lavrador. Marchal;ltes
vêm adquirjl-o aos proprietarios, e ·1evam até mesmo os
carneiros, que pagam á ràzão de 2 ou 3 patacas (4 a 6 fr. ) .
Para além de Damaso encontrei ainda taboleiros cobertos e deseobertos, outros mixtos, e emfim moitas de bosques nas profundezas. Atravessei, tambem, um pequeno trecho de terreno, cuja vegetação me recordou; pelo aspecto, os
carrascos .ou florestas anãs d e Minas Novas (8); exemplares agglomerados e numerosos· da Bauhinia (510 · bis) , de
hastes extensas, e ramos ordinariamente dispostos em .d uas .
ordens, formavam um forrado de 3 a 5 pés, no meio do
qual se elevavam aqui e alli ·arvores de mediana grandeza.
Entre Damaso e .Patrocinio encontrei uma caravana
bastan.te consideravel, que vinha de Goyaz e ia para o Rio
de Janeiro. Pertencia a um homem que fazia esta viagem
uma vez por anno, e empregava na viagem cinc0 mezes
. para ir e outros tantos para voltar. Recebia no Rio de
·Janeiro as mercadorias destinadas aos negociantes de Go}'az,
e se fazia pagar a 32.000 (200 fr.) a carga de um burro.
Mas quando voltava de Goyaz para a capital, levava por
sua conta tecido de algodão e algodão ·em rama, porque
com despez·as tão ·g randes os negociantes de Goyaz julgam
não achar vantagens !'!m exportar os productos do seu
paiz (9) .
(8) Vide minha Viagem pelais provind as 'de Rio de Janeiro,
etc., II, 22.
· (9)-'-Vide o que digo, sobre os transJPOrtes de Goyaz a Rio de
Jàneiro, no rap.itulo . desrta obra intitulado Co·1neço da viagem da
cidade de Goyae a S. Pai:lo. - ·O M atto Grosso, etc.
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A duas leguas e meia de Damaso fiz alto em t'a tro·
cinio (arraial do Patrocinio ou Nossa Senhora do Patrnci·
nio) . Esta pequena povoação ( 10), ordinariamente chamada Salitre, deve sua origem ás aguas mineraes que, como
o disse, se encontram nos arredores; não tinha, por occasião da minha viagem, mais de uma <luzia de annos de exis·
tencia, e, a ser exacto o numero de casas indicado em 1816,
por .d'Eschweg•e, ·dobrou no êspaço de tres airmos. Está situada sobre a crista arredondada de uma collina cujos flan·
cos estão cobertos ·de pastagens, e que é dominada por
outras collinas um pouco mais elevadas. Em 1819 contava-se ahi uma quarentena .d e casas muito pequenas, cons.
truidas ·de barr9s e madeira, cobertas .de telhas e sem rebôco. Estas casas, dispostas em duas filas, formam uma
praça alongada no meio da qual está construida· uma pc·
quena ·c apella, t;dificada, corno as proprias casas, de ma1
deira e barro. flatrocinio é unia succursal de A1 axá e tem
um vigario encommendado. Corno ' ·em todos os dutros Iu•g ares'. as casas ,cru~ com~oern \a p~voação pertenc~p.1 ~ fa·
zendeiros que so vem ah1 aos 18.ommgos · ( 11) . Os Jiiab1tan·
tes de Patrocínio que ahi moraiµ ha·~itualrnente são alguns
artifices, dois ou .tres pequenos mercadoree, ociosos, e mu·
lheres publicas.
\
José Marialll,) chegára á povoação antes de,~ mim, e, rm
obediencia a minhas ordens, foi pedir ~osped.igem ao vi- ·
gario; mas a ca1a deste ecclesiastico era .tão peguena que
não nos poude ueceber. Uma outra casa, .que sb acabava
de construir, e não estava ainda habitada, foi , in'dicada a
José Mariano pelo cornmandante, e foi lá que encontrei

1

.
1\
(·10) O sr. Pohl dá a Patrocinio o ti:tulo de villà. · Na é[JOCa
·em que elle viajava ( 1'81~) , Paracatú, apenas, tinha este titulo em
toda a comcvrca. El tambem erradatpente, _que .o.. m es mo autor es·
creveu Padrociivio, ijludido, sem duvida, p·elá. pronuncia qo seu paiz.
( 11) .Q sr. Gard111er encontrou. o mes,m.o cost,ume no norte do
BrasiJ.
.. ·
..
.1
0
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mrnhas bagagens . Quando cheguei á povoação, José Mariano se . apressou em me prevenir que , esta casa estava
cheia de bichos de pé; não fiquei ahi mais qlie um instante, e logo tive os pés cobertos por esses insectos. Eu e os
nieus tomamos o partido de nos alojarmos fóra; emquaato
trabalhavamos, todos os ihabitaintes nos rodearam, e eu os
achei muito mais grosseiros ainda do que os de Araxá (12).
Pela primeira vºez, desde o Rio de Janeiro, passei a noite
ao relento, e é notavel que fosse justamente numa povoação.
Viu-se já que eu me afas:t árn do grande caminho do
Rio de Janeiro a Goyaz para visitar as nãscentes do S.
Francisco . Retomei , a estrada antes mesmo de chegar a
Patrocínio, e no entanto, num espaço de 3 leguas, entre
essa povoação e a Fazenda do A r ruda, não encontrei sinão
uma unica pessoa e não vi nenhuma hàbitação.
Por toda a parte a herva estava qua!l,i tão secca como
~ do Sertão de Bom Fim e Contendas, nos mezes de Agosto
e. Setembro ( 13) ; vi, entretanto, muitos ·exemplares da V ochysia n. 0 502, cujos cachos verticaes e extremamente numerosos tinham frequentemente mais de 2 pés de comprimento.
Durante esta jornada Laruotte me parecera triste, m~s
interroguei-o inutilmente sem descobrir a causa. Quando
chegamos á Fazenda do Arruda (1L1), onde pousei, José
Mariano lhe examinou os pés e retirou-lhe cerca de cincoenta bichos. Estes animaes, como já o disse alhures,
encontram-se principalmente em casas deshabitadas e que
não se limpam.
(12)

Vide o que di.go antedorn1ent.e, .pag. 225, s-obre os haibi-

( 13)

Vid'e minha V ;iagem pelas prnvincias de Rio de Janeiro,

ü111tes de Arnxá.

de., II.

.

( 14) E' sem duvkla esta fazenda a .que foi designada por
Pohl sob ·o nome i~~conr•eoto de Fazenda d'Arritdo Velho.
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A sazão dos outros insectos já passára ha muito tempo; só encontrei pequeno numero de es pecies de azas . núas.
A Fazenda do Arruda <le que acabei de fallar está situada ao pé duma pequena cadeia de montanhas muito
pouco elevadà, que começá, <liss,eram-:rne, na al.turn da po·
voação de Patrocinio .e que chamam Serra do Dourado
(15) . No espaço de cerca de 1 legua, contornei-a a certa
distancia; approximei-me 'em s~guida, e. depois de atra·
vessar um corrego bastante profundo que tem o nome
(,l5) P ~hl e Eschwege concordam ·em dizer que ella se estende de leste a <j<=Ste. O primeiro chama·-a Serra. d'Ourada , e o
ultimo Serra dos Dourados. iÜ nome indicado por Pohl é evidentemente inexacto, 1 poi,s a pal,a vrn d' Ourada lliã/o '{Jertenoe á língua
portugueza. - Po\11 não viru tudo, sem duvida,, e quem poderia ver
tudo? mas C:onta cpm franqueza e ingenuidade o que chamou a sua
attenção, e mereo~ muita confiança. '5·i lhe escaparan\ alguns lige:1ros erros, isto provem, em grande par.te, de que conhecia imperfeitamente· a Iii:Jgua portugueza. Pa·ra bem conhecer \o paiz em
que se viaja é indippensavel coÍ11]l'r~hender os s·eus habitan,es, e foi
oertamente por nã~ ·possuírem está1\vantagem· que Mqwe e \Lruccock
se enganar.am tantap vezes. Fica.rarrh offendid:os, no Rio..de \f aneiro,
pela mane;ta com rue o sr. Jacques Arago fallou <lo Brasi,l ; mas
este ~s·ru:úpt!or peirt 1'711oe a uma caitegoria w~·alimente ~i ffenmte da
do do1s mgleze.s cui-os nomes acabo de menc1ona,r. Nao teve, certament·e, a 'preten:;ão de faze,r progedir qua1lqruer •ramo que o;eja .ia
Ge'ographia ou da Hi·s toria Natural; homem de rl~uito espirito,
qu iz simplesmente divertir os seus ·l eitores; antecipoi.i 'ta época das
impressões de via.g\:m. .Q.uanto ao fallecido 'JaquemdJ'.lt, de quem
tambem se queixam no Brasi:l, pode-se até certo ponto j~s tific al-o:
llão foi ·ellé que Jl'Ublicou a sua viagem. .Se tiv'esse tid'o a felicidade de ' ·rever sua patria, te.ria comprehen<lid'o, amadur.ecido pelos
annos e pela refl.e'{ão, q.ue, e m um .!i'V'ro pub_!ica<lo á custa dos
contribuí;ntes. e sob 1os auspícios do ministro da instrucç_ã.o p11blica,
não podia, sem a ~aior inconveniencia, publicar t.rechos \ impregna-•
dos de grossei•ro atheismo; ter.ia' sentido que, si é per~ittido descrever um paiz oifo i,.ezes maior do que a França, fàlJI<Jx da sua
ca.pital, da .sua mari·\1ha, da cab?tagoem, do c?m;nercio, das finanças,
do chefe do governo, das relaçoes das provmc;as com a J11dropole,
da sorte dos escraY,os, das dive.rsas <:lasses ·s-ociaes, do g-en::ro de
debates parrlamentares .•.. não f: com uma estad~ d-e doze dias.
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de Douradinho (16), comecei a subir. No fim de alguns
instantes, tínhamos atravessado a Serra em toaa a largura.
E' muito poúco elevada para apresentar vegetação bastante dif~erente ·d a planície; não encontrei, tambem, nenhuma especie que já não possuísse.
Desde a Serra do Dourado até o povoado de Campo
Alegre, o paiz- é montanhoso . Dos lugares mais elevados,
que são pedregosos, descobr·e-se uma vista immensa e sempre uma alternativa .d e bosques, troboleiros cobertos e · taboleiros descobertos, porém, quanto ao mais, nenhuma
habirtação; em toda a jornada não vi mais do que uma choupana situada proximo a Douradinho . O aspecto do terreno
era de uma· tristeza extrema; por toda a parte a herva ·estava estorricada, e tinha uma tonaHd:rde escura que affligia a vista. Pequeno numero de plantas estava em floração;
conitentar@e-ei em citar ·a Bignonoeaoea rn.0 506, que cresce
·
abundantemente em varios taboleiros descobertos .
A 4 leguas de Arruda fiz alto em uma pobre ~houpa
na á qual se costuma di:ir o nome de fazenda:, Fazenda do
.Leandro. Um negro, que .estava á porta ·dessa choupana,
permittiu-me descarregar as bagagens em um pequeno quart o. Apenas a dona estava em casa e não appareceu (17) ·.
As fazendas ·deste districto são assás favoravelmente
situa•das·; encontram uma fa.cil sabida par.a os S·OOS prnductos em Paracatú, 1aonde se pode chegar em .dez di·as em
carros de hoi, e têm para o seu gado aguas mineraes. A 6
Ieguas de Leandro existem fontes da mesma natureza que
( 116) O IS•r . da Cunha Mattos esor.eve, talvez com razá,o,
Ribeirão dos D óiwadinhos; fali a t ambem <lo R·io dos D ourados.
('1,7) E is um e~emp.!o que d'Eschwege <lá das precauções que
tomam as mu:lher.es deste paiz para n ãJo serem vis tas·. E ste iHustrado offit ial foi recebido em uma habitação do districto de Pat-rocinio oPàr uma· mulher cuj o marido estava ausente, e que lhe deu
o .engenho por abrigo. D er am-lhe de jantar; mas, como a dona
da casa não se queria m ostrar, des.ri·s ava com a filha .por traz db
engenho e introduziam os pratos. por um buraco. (Era s., · I, 80).
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as de Araxá e Salitr·e, em uma pequena cadeia de montanhas chamada Serra Negra (18).
Estas ultimas fontes
tambem são publicas, e a agua é recebida em bebedouros
onde o gado vai sorvei-a.
Além de Leandro o terreno, no espaço de 1 legua, é
quasi plano. Mais longe passei perto de uma choupana que
se condecóra com o nome de Fazer/ida das Minas, e entrei
,de novo numa região montanho~a. O caminho é ahi bellissimo e segue quasi sempre as partes mais elevadas. Gozas·e de uma vista e~tensissima, mas não se descobrem ainda
senão vastas solidões. A verdura não tinha frescor sinão
em pastos ~nc~ndiados ha pouco tempo, e esses .e ram ex·
tremamente naros.
·Como ·o f.og1o consome com grande .rapidez a herva
das pastagens, n~o queima o tronco das arvores dispersas
sobre os taboleir\J~ coberto~ e não faz mais~ do que_ e~me
grecel-os. DesreCliL as folhas, mas ,em brev·e sao suhst1tmdas
1
\
por !JUtras .
.·
A 3 leguas .e meia de Leandro par·ei numa \ especie
de pequeno povoado composto \ de algumas .choupa~as esparsas sem -Ordem.
Perto .destas cabanas se construia
• '
,
da m·m
. 11,ta primeira
•
• "
na epoca
viagem
uma pequena cape 11 a,
e pretendia-se fa~1:el-a uma succursal da parochia de Araxã (19) .
Quando passei por Campo Alegre, é o nom~ do povoado, havia lá um sacerdote que os habitantes tirtham man1

1

1

\

( 18) . Viu-se quf, na província de M inas, existell'l, ;'ª t ios montes com este nome .
(19) .Em 1829 o Jogarejo de .Campo Aleg.re já f ôra condecorndo com o nome de arraial, e sua capel1inha, dedicada a Sant' Anna, .,
tornára-se, como se desejava, uma succursal da igreja\ p~rochia·l de
Araxá. O novo arrpial compunha-se então de umas q1i~nenta casas
e tinha o nome SanfJ Anna do Pouso Alegre, o qual se substituia,
no u so corren~e, pela alcunha de .Carabandelfa,, devido ao co5tu1me
que tinha um proprjetario .Q.e vizinhança de falla~- em um espill'Jto
m,a.J igno chamado
es·se nome (MATTos, ltin·, I, 89).

;por
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cfado vir ·d e Paracatú, e essa oircumst11!Ilcia attrahia grande
numero de agricultores.
No dia seguinte a missa fpi celebrada na capella ainda
por concluir. Um teclo coberto de telhas .e rguia-se já sobre
alguns esteios. Folhas de palmeira substituiam as· paredes; .outras folhas, jogadas por terra, foziam as V•ez.es de
assoalho. Pareceu-me estar nos tempos em que o christianismo lançou os seus fundamentos na America.
Estava alojado em ·Cámpo Alegrn sob um.a coberta
que, se ·estendia entre duas choupanas. O espaço que cobri'a era aberto pela frente e poF traz; do lado do terreiro estava fechado por longas estacas. Durante todo o dia
mulheres enfiavam o nariz entre essas ·estacas para observar o que faziamos; os homens vinham conversar, ninguem
trabalhava, e a conversação dessa boa gente tinha tão pouco ,·
interesse .q ue seria melhor terem guardado o silencio.
Aproveitei-me da .es~ada •em Campo Alegre •para ir
herborizar. Costeei um regato marginado, como o são todos os desse paiz, de_ uma orla estreita de arvores .finas e
muito approximatlas, mas voltei a encontrar as plantas que
me offereceram, em 1817, localidades semelhantes no meio
do deserto oriental do S. Francisco.: o n." 566 nas partes
com flo.r estas; as gerntiana.ceas 521, 524; 577 nos .terrenos
pantanosos e eohertos de relva, que se estendem, como ·
succede ordinaria:rhente, por traz da orla de bosques.
·
Foi aqui que, pela primeira vez desde o começo desta ,
viagem, tive o prazer de rever o bority (Mauritia vinifera,
Mmt.), palmeira a ·um tempo tão el•egante quanto urtil
(20), o que indicava, sinão me engano, que a região, em
que me achava então, era menos elevada e mais quente
do que aquella em .que acabava de viajar.
(20) Vide minha Viagem pelas provi-ncias de Rio de Jcmiiro,
etc.,, I, 34\3·. - Como já o di s·se (op. cit.) , escrev i em minhas notas
bwrity, -orthog ra'Phia que ada ptaram os .s rs. M a11:ius Gardner e
Ki<lde r ; é unicame nte pa ra conformar-m e con1 a de ~m escr :pto"
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Accrescentarei que os meus homens mataram em Campo Alegre dois passaros, que ainda não conhecia; até então
Prégent, e em seguida, José Mariano, não tinham preparado nenhuma especie que não fizesse parte da minha collecção da viagem de 1817.
Além de Campo Alegre percorri, durante um par
de leguas, uma zona quasi piana. Atravessei em seguida
uma pequena cadeia de montes aridos e pedregosos, que
tem o nome de Se·rra da Figueireda, e que, como as Serra3
do Araxá, ·do Salitre, do Dourado, deve ser tambem um
contraforte da grande Serra do S. Francisco e da Para:nnhyha. Emfim, até esse ultimo xio, não· percor.ri sinão ter
rena montanhoso.
O campo aptresentava sempre uma côr escura que affligia a vista; o palor era excessivo, e, á medida que caminhávamos, elevrva-se uma poeira avermelhada que nos
seocava a garganta e sujav•a ·as .roupas. Nenhuma '1casa, nenhum vestígio de cultura, nenhuma cabeça de g\ido nos
pastos, nenhum yia.jante nos caminhos, ·quasi n~riO,mma
flôr, nenhuma m1,1dança notavel na vegetação; · sem\ire :is
plantas que já col~era no desert~. oriental do S. Fran'cisco.
1
Estava desolado d\~ fazer, para tã~ pouca coisa, uma viagem
tão fatigante, e q~asi tentado a não ir até Villa Boa.
Depois de ca 1minhar 6 leguas a partir de Campo Alegre, cheguei finalmente á margem esquerda do Paranahyba
(5 de Maio). Ne~e ponto poderá ter a largura \'d.os nossos
rios de terceira o~ quarta ordem; seu curso é md·ito lento;
uma orla de bosques -densos o margeia dos dois\ lados, e
algumas choupan~s estão esparsas sobre a margem direita.
Atravessamol-o e~ uma estreita piroga, e me e&tabeleci sob
um rancho aberto de todos os lados, ·situado á wo'pria mar- -.
1

do paiz, monsenhor Pizarro, que eu, talvez errndamen\e, imprimi
bori-ty. Pront11nci1a:-se; como ,se estiv•es.se escr[p.to, em f.rantez boitriti; mas sabe-se que, na .língua portugueza, o som do o se confunde
frequentemente com o do i>.
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gem do rio. O Paranahyba é, dizem, muito abundante em
peixes . .As especies que ahi se encontram são chamadas
no paiz dourado, pirnnha (21), curmatúm, pacú, pàracanjuba (melhor, talvez pyracamjwba), suruby (22), jahú,
tubarão (23), piampára, piáu, mandy, traira e tamburé.
Havia ainda uma hora de claridade quando cheguei
ao Paranaihyba; atirei-me ao trabalho. Um sol causticante
me atormentava, nuvens de mosquitos cobriam-me a i;:abeça e as mãos; cada burro que transpunha a agua fazia
voar ao redor de si turbilhões de pó; era um supplicio terrivd . Com a ·noite tudo mudou; a lua illuminava os objectos que me rodeavam; uma frescura deliciosa substituira
o ardor do sol; profunda calma reinava em toda a natureza; apenas ouvia-se o chiado de algumas pequenas cigarras, e a voz 'a grad.avel de Marcellino éliccres·centava mais
um encanto aos da tarde.
Além do Paranahyba (24), atravessei uma zona plan;i,
limitada por 'todos os lados por pequenas montanhas. Seiµ(21) Minha Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro, e tc., II,
393, contem ip'ormenores sobre o perigoso :peixe chamado p:ira.n,/rn.
De accordo com o s'r. Spix eu o identi~fiquei com o Myletes inacro pon/lns, Cuv.; ma~ é evúdente que tal deteimninação não é
exacta e que a piranhGJ é o Serrasahne Piraya de Cuvier, pois que
este sabio fez a desc·ripção do S errasalnie Piraya_P,Or um exemplar
que 1eu propr.io r'emetti do Hraisil (v.ide M
M1ts·, V., 368, 69).
(22) O sr. Gardn-e.r .prefer·e escrev,0.r su.ribim. Disse alhures
(op. dt.) qua1rnt10 se fica embaraçado na orthogr-aiphia dos. nomes
brasileiros de .lugar, animaies ·e plantas, e ·quaes as razões que me
faze m adoptar· a maneira de escrever de mons,enhor Pizanro.
(23) O nome de tubarão· é ,o de um pei'x e do ma:r; foi applicado pelos minei't'las a um <le agua doce.
(24) Muito pouco tempo a: minha Viagem, ,o govemadolr de
Goyaz, Manloe1 Igna,oio de· iSampaio, que: ,succedleu a F,ernandio .D dgado, do qual falla,rei no <lecorr<er desta ohra, mamdou· abnir um caminh.o mai·s cur·t•o-dlo .que o qoo percortri, plorém muito menos in:tere5·sante para o dbs·er.vadbi:; este cami:nho, que tem o nome de Picada
do Correio de Goyaz, já era transi.taveJ em 1923, pois foi o que
então seguiu o general Raymundo José da Cunha Mattos (ltinerario,
I, 93).
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pre campos e bosques, sempre a mesma secca, sempre, lambem, poucas plantas em floração.
Passei deante de tres faz·endas compostas cada qual
de algumas miseraveis choupanas; mas, querendo ganhar
tempo, tomei a resolução de não me deter em nenhuma
dessas casinholas, e de dormir ao ar livre.
Fiz alto em um bosque, á margem de um corrego limpido, no lugar chamado Mo~quem (26) . Como as caravanas
costumam estacionar nesse ponto, o lugar em que minhas
malas foram descarregadas estava bastante limpo. Meus
companheiros suspenderam em grandes cipós uma parte
da bagagem miúda; arranjaram para mim uma pequena
co·b ertura cb~ coyros estic~dos, e depois deitar~m-se ?e~to
do fogo que tmhaf acce11d1do. Emquanto escrevia o drano,
os raios da lua p 1enetrav.am .através dos gàlhos das. arvores
que se estendiarp em abobada sobre nossas cabeças; .um
silencio profundo reinava em volta de mim e não\~ra perturbado sinão pelo chiado das cigarras.
\,
Encontrava-me na base da _1 .~onga Serra do S. ~rancis
co e do Para~ahyj)a: Quasi qúe \log~ .depois de deixàr Mo.
quem comecei a sr,bir, e, tendo s~gmdo uma encosta pouco
íngreme de cerca :pe meia legua, cheg~ei ao alto da Serra.
Reveste a forma de um Cha!padão, que, como já vimos
antes, (1pag. 199) 1 1Jem ·quasi 6 leguas ·d·e com_Q[imento, e,
1
" disseram-me, 5 de largura.
\
E' coberto dr pastagens naturaes, das quae1 umas se
compoem de herv,as e as ·outras .de. hervas' e arvdres enfezadas. Nos lugare,s um tanto baixos vêm-se algu,ma~ moitao
arborescentes, e ;foi lá, pela segunda vez desde o começo des~a viage111, que revi
palmeira do desel'liº· o util .,

a

\
1

(25) Este no1ne -se encontra em outras partes do BrasH; ha
em Goyaz um Rio ~![oquem e um p·equeno povoado com a mesm<'.
d~n~naçãto (CAZ~IL., Corog., I, 336, 346). A pa,laiv,r a moquem
s1g.m fica fiimeiro, e moqiúar, defumar.
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Bority (Mauritia vinifera, MartJ, de largas folhas em
leque.
A' entrada do Chapadão, o solo não offerece senão
uma areia branca e fina, misturada com fraca porção de
terra vegetal, e ahi encontrei enorme quantidade de plantas
interessantes, como sempre me aconteceu em terrenos semelhantes. Vi uma especie de Vellozía (canela Cl'Ema), de
folhas rndiculares; a Composta n. 0 547, que já recolhera,
assim -como vaTias outras do mesmo genero, e vizinhas, em,
localidades semelhantes; enfim, as pequenas Melastomaceas n. 0 549 e 550. Em breve o terreno mudou de aspec~Õ;
tornou-se avermelhado, como o é de ordinario nos tabo•
leiros cobertos e, no seu conjunto, a vegetação não differia mais das dos campos que percorri nos <lias precedentes.
·Em varias lugares do Chapadão descortina-se uma .
vista bastante extensa. Aliás, des·de o ponto em que comecei a viajar sobre esse planalto at'é o lugar chamado Sití.o
dos Pilões, afastado de Moquem ·de 5 leguas, não se encon·
tra uma só casa . A agua é rara ; entretanto existem algumas
pequenas fontes nos grotões .
Acossado pela sêde approximei-me de uma dellas e
ahi encontrei dois jovens mulatos que comiam :farinha diluída na agua da fonte, prato frugal que cham!'lm jacuba.
Convidaram-me a comer com elles, acompanhando o seu of-·
ferecÍmento com esta amavel polidez tão commum nos pabitantes ·d a parte oúental de .Minas, mas tão rara entre os
dos desertos que na occasião percorria.
Fiz alto no Sitio dos Filões, miseravel choça cuja entrada nem mesmo era fechada, que não tinha j anellas, e
onde não se viam outros moveis sinão· gíráus ou leitos rusticos . Fiquei alojado na peça principal, e não tinha, entretanto, sequer, lugar para me mexer. Nã9 obstante, era
ao proprietario de tão desprezível morada que pertencia
o Chapadão. Podería utilizai-o para a criação de gado;
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mas a carestia do sal não Ih' o permittia. E' aqui que se
começa a cultivar a mandioca, amiga das regiões quentes.
O milho, que, para os lados de Araxá rende 200 por 1 nas
terras medfanas, (vide acima, 'pag. 225), não prodwz
mais do que 130 por 1 no Chapadão.
A continuação do planalto tem o nome de Serra dos
Pilões (26). Além do sitio do mesmo .nome (Sitio dos PiIões), caminhei ai~da, ·durante cerca .d e tres ·q uartos de
hora, sempre sobre o mesmo planalto; ·em seguida comecei
a descer, e após ter caminhado meia Iegua, cheguei á planície . Atravessára a Serra do S. Francisco e da Parana·
hyba; ·encontrava-me na base da v·ert:ente oriental desta
cadeia, e continuei a seguir-lhe os contornos até além de
Paracatú . ·
A encosta que conduz do. Chapadãq á planície é bas·
tante , suave; o t.)rreno. é ahi pedregoso e aprese~t~, exe~
plares de Vellozui, assim como a Composta 547; abas, nao
encontrei nesses tugares uma só espeóe que já nã~o tivesse
recolhido, e não. vi quasi flôres. Descendo do C apadão
goza-se de um panorama basf~nte extenso e agr ·davel .
.Grandes bosques, que eram aind~ de um verdor heIÚssimo,
rodeam o planalt;o; para além estendem-se pastagens, e o
horizonte apparec;e limitado por pe·quenas montanhas. O
caminho que segfi, tendo chegado . á planície, é parallcio
á grande cordilh1~ira. Atravessa pastagens cobertas de arvores enfezadas, mais numerosas e condensada~\ á medida
que a terra adq~ire coloração mais vermelha. \
O calôr. naqtfella dia (9 de Maio), poüia apenas sup·
portar-se, o tempo estando pesado e coberto, "e' entretanto
não cahiram mai~ que algumas gottas d'agua·; Na verdade
não estavamos na estação das chuvas; mas teria
\sido bem '
\
p~ra ·d esejar q.ue sobreviesse um aguacefa:o; pois ~ue a secca
1

(26) Não é rnem Serra Spílorens, rnem Serra de Spiloens, como
o ·e~crev·e o 1sr. Pohl (Reise, I, 244-5).
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excessiva levantava clamores em todos os agricultores. A
colheita de arroz e milho fôra quasi nuíla, e esses generos
estavllm excessivamente caros .
Após caminhar 2 leguas além do .5iitio ,dos Pilões, parei
numa fazenda que tinha o nome de Guarda-mór. Se a chamavam assim, não é porque então pertencesse a um guardamór, mas o seu primeiro proprietario o fôra, e a maioria
das fawndas conservam o nome de ·q uem lhes lançou os fundamentos. Seja como fôr vi aqui varios negros, e o actual
proprietario parecia possuir certos recursos. No entanto,
sua casa não era ainda senão uma choça mal arranjada;
pois que, é preciso dizel-o, a desordem caracteriza todas
as habitações que se encontram dispersas nesses desertos.
Alojaram-me numa grande peça onde estava collocado o monjolo, e emquanto escrevia, fazia-se, perto de mim,
farinha de milho. O ruido forte do monjolo me atordava;
-estava cego pela fumaç·a do forno, e ·e ra necessario, além
disso fazer guerra ·a:os cães que vinham rner o couro das
"
minhas malas .
Goza-se, neste -districto,' duma grande vantagem. A 5
leguas de Guarda-mór ha, na Serra, aguas mineraes ·que,
como as de Araxá, Salitre, Serra Negra, substituem o sal
para o gado bovino .
Além de Guarda-mór o caminho atravessa úma região
muito plana ,é se prolong·a paral-lelamen:te á - continuação
do Chapadão, ou si se prefere, da Serra do S. Francisco e
cio PaTanahyba, que se cO'IIServa, naturalme~·te, á esquerda.
Em um trecho consideravel, onde a -e strada é bastante
larga, as arvores assá:s elevadas se tocavam quasi todas
pelas extremidades dos galhos, e entre -ellas crescia um numero considerav-el _'de arbustos 1e sub-iarbustos, conjunto
que produzia 'llJil cl'feito bastéllllte agradavel. Aliás, as arvores rachiticas que pi:edominam nos campos pareceram-me
pertence~ sempre ás mesmas especies.
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Após uma marcha de 3 leguas, a partir de Guarda-mór,
fiz ·a lto em Sapé, lugar assim chamado por oausa da g.raminea do mesmo nome qúe cresce na vizinhança (Saccharum Sapé, Aug. S. Hil.). No mes_mo local tornei a encontrar em grande abundancia o capim gordura, cujo cheiro
resinoso enchia o ar, e ainda -não encontrára ao occídente
da Serra do S, Francisco e da Paranahy.ba.
Além de Sapé a região .é ainda pJ,ana. Tinha, á esquerda, a continuação das montanhas de Pilões, que, pouco a
pouco, vão diminuindo de altitude, e á direita se estendiam
outras pequenas elevações.
O caminho é sempre bellissimo e atravessa, serpen·
teando, cahrpinar onde, conforme a natureza do terreno, as
arvot~s e os ar~ustos são mais ·OU <J;nenos numerosos. Si
bem que então não houvesse quasi nenhum em floraç ão,
a sua forma geria! era a mesma, pois que mais ou menos,
todo.s são torcidJ1s e mirrados; entretanto, varia;n.'<tanto n:is
1 .
. 1an'd aues,
J
pat;trnu
-q ue seu con]'unto produz um e 'f e1to
en·
cantador, sobret~do ·q uando estão muito pro~imos uns dos
outros. Ao lado da l egumin ~a , n. 0 · 575, cujas folhas, fi.
na-mente reco:J"tac,l·as, attingem ~é 2 pés de comprh nento,
iacham-se malpig,hiaoeas apocynaoeas\ que têm as suas per·
feitamente inteirrs, largas, rijas e quebradiças. Pequenas
palmeiras conitra~tam, pela simpliódade das formas, com
os ramos tão diyididos das arvores vizinhas, ·~ vê-se uma
apocynacea conf~ndir 'ª sua folhagem lisa e luz~nte com as
folhas pennugentf.s ·e ·esbranquiçadas de uma malpighi·acea.
Os sub-arbustos que crescem sob estas differentes arvores
não são menos v11riados do que ellas. Pequenas' in.alpighia·
ceas de folhas s,imples misturam-se a Cassias <\ue as têm
finamente r.ecortadas,
e os folíolos ·extremamente
unidos>
'
\'
destas ultimas plantas contrastam tambem com"' a folhagem
egualmente recor~ada, .mas extremamente frouxa, da bigno' neacea n. 0 506. pe longe em longe, vêm-se, á direita e t;S ·
quefda da estrac1a, lugares baixos e pantanosos, onde a
1

•

1

1

1

1

'
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relva, muito espessa, é de um verde bem alegre: ahi, nada
de arvores .retO'rcid~s e de f~lhagem variaqa, absolutamenté
nenhum contraste; somente o burity se mostra na parte mais
humida dessas especies de valles, umas v·ezes isolado, outras em pequenos grupos; os exemplares jovens apen:is
apres·e ntam um foixe de folhas em leque; que saem ela
terra suppO'rt·adas por Longos pecio.los; ·os outros elevam-se
como oolumna:s: 'termin&das po.r um soberbo pennacho.
A 3 leguas de Sapé, achei hospitalidade em uma fazenda que tem o nome de João Gomes . Pertencia a um· mulato, e, ~ntretanto, tinha apparencia um pouco melhor do
t]Ue as que _,encontrára desde Araxá; pelo menos podia-se
distinguir a casa do senhor das cabanas dos escravos . Fiquei •tambem mu~to mais satisfoito com a convers·aç.ão e maneiras .do mulato do que com as de tantos brancos em cujas
casas me hospedára •a partir de um mez anl'es. (V. p. 205J.
Appro~imava-me então de Paracatú; o proprietario da fa·
::enda de Joã-o Gomes pertencia a. uma popul•ação mais anti- ,
ga; os sertanejos que vira anteriormente eram a escoria:
das diversas comarcas da província de Minas Geraes.
Os campos que atravessei, depois de ter deixado João
. Gomes, têm um aspecto risonho, e apresentavam ainda uma
. hellissima verdura; todavia, é necessario confe~sal-o, por
muito bello!l que sejam os campos de sub-arbusticulos, acaba-se por ficar fatigado de não ver outra coisa. Aliás, nas
cinco leguas mortaes que palmeei entre João Gomes e o ,
posto militar de Santa lzabel, não tive o pra:z;er de recolher uma planta que ainda não possuisse; passei mesmo;
espaços de meia hora sem ver uma flôr.
Desde tres dias, o trovão se fazia ouvir, cahia agua
todos os dias, e entretanto o calor era ainda insupportavel.
Estava, todavia, bem satisfeito de que o tempo se tivesse
resolvido em chuva, p9is que, antes, a temperntura cad.'.l
dia se elevava mais.
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Entre João Gomes e o posto militar de Santa lzabel
atravessei .diversos pequenos rios que têm as nascentes nJ
Serra do S. Francisco e da Paranahyba e vão se lançar,
por intermediarias, no S. Francisco, a saber: O Ribeirão,
o Escuro Grande, -o Escuro Pequeno e emfim, o Santa lzabel.
As aguas deste ultimo e do Escuro Grande são sujeitas a
dar febres intermitterites, o que sem duvida provem de que
suas marg·ens são pantanosas.
Perto de Santa lzabel foi construida a casinhola onde
estabeleceram um posto de militares do regimento de ca·
v.allaria ele V;i1lfo-Rica: foi ·lá que me apeei. Mostrei meus
papeis ao cabo que commandava o posto, e fui por elk
muito bem 1 aco,hido.
O posto cpmpunha-se apenas de dois soldados tirados de wn destacamento de nove homens acantonados em
Paracatú. Estes militares eram encarregados dy v~rificar
todos os fardo~ e volumes •provenientes de Gó'.yaz, afim
de se certificar11m se não continham diamantes e~ ouro em
pó. Deviam imredir tambem.1que se passassem as1piastras
da Hespanha, sym o cunho das armas de Portugal, que e•
governo por umf fraude indign1 , mandava pôr nessas m oedas, elevando-·as, 'após tal formalida·de, de 780 réis
(4, .fr. 88c), sei.i valor 'r eal, ao valor ficticio de 960 réis
;(6 fr.).
'
O posto de Santa lzabel tinha ainda ou'tro destino;
ahi obrigava-se~ pagar um direito de 375 réis (21fr. 24. e.)
por arroba, sobf~ todas as .mercadorias sa~idas ·de Goyaz
para serem vencJ1das em Mmas Geraes. N ao tenho neces·
sidade de fazer sentir o quanto é absurdo exigir direitos
sobre os produc~os de uma província quando passam pará
outra; quanto, sobretudo, é absurdo impôr dir11itos de sabida a uma regi\io como Goyaz, que, só pela sua distancia,
já encontra tantos obstaculos á exportação de seus pro·
duetos.
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Foi em Santa lzabel que soube do fim ·das aventuras
de um contrabandista francez que me inspirára oerto interesse pela sua força de vontade e perseverança. Para não
correr o risco de comprometter esse homem, nada escrevera,
no meu jornal, do que lhe concernia; vou relatar agora a
sua historia tão fielmente quanto m' o permitte a memoria. Quando, d.e volta da viagem ao districto dos Diamantes, passei novamente por Villa do Príncipe, o cura desta
villa; ST. FranC'is:cio Rodriiigues Ribeiro de Avell:ar, perguntou-me se queria rnceber a visita de mm <los meus oompatriotas, que e,ntã'O sie acha:v.a no. paiz. Havia cerca de UIIll ann:o,
então, · que, á excepção do meu criado, não vira um unico
.franoez; ;acceiillei oom pmzer a o.ffierita ·do digno saoerdoibe.
Dentro em pouco vi appareoer, no meu quarto, um homem
vestido de uma sobrecasaca cinzenta, da idade de 30 annos
presumi veis, magro e · alto, cuja cabeça era redonda, e o
rosto vermelho e vulgar . Puzemo-nos a conversar. Este
homem, que vivia no meio de extrangeiros, dos quaes era
necessario desconfiar a cada momento, ficou encantado,
sem duvida, de encontrar um compatriota com o qual podia, enfim, fallar a sua lingua, conversa r do seu paiz, dos
seus irnooress•es •e do futu~·'°'; em breve, entregiou-i;.e-me em
absoluta confiança e me contou sua historia.
Nascera,
. creio, em Rüdez ·e .ahi e:xcercd1a a p~·ofüssã.o de açougueirn,
quaúdo a quéda do governo ünperi•a l o levou a fazer máus
neg1ocii1os·. Nessa épóca a viagem do inglez Mawe a-o intierior do Brasil lhe cáe em mãos, e desde então não sonhou
senão com diamantes e riquezas . Persm11dido que poderia
fazer fortuna no Brasil pelo contrabando de diamantes,
parte para Marselha e d·e lã para Lisbôa; mas era ao Rio
de Janeiir10 que queria chegar. Vai prorn.irnr o consul da
França em Lisbôa, procura interessal-o, e supplica-lhe que
lhe indicasse os me{os de passar ao :Brasil. O consul encaminha-o a um official portuguez que se ia embarcar para
o Rio de Janeiro em ·um navio de guerra. O official tinha

254

ÁUGUSTlt DE SAINT-HILAIRi::

neoessi;da·de ·d e ·UJITI empr·eg.a do; acceirta o fo&noez, nã•o lhe
promettendo dar maior salario do que a passagem; era a
unica coisa que este desejava. Jamais, me dizia elle, ho·
mém algum foi melhor servi<lo do que esse official; anle·
ci pava-me aos seus desejos, adivinhava-os pelo olhar. A
emharciaçã•o cheg1a, f.elizmenite, ao Brnsil. O official, sensivel ás attenções do seu criado, lhe diz então que, embora
apenas lhe tivesse offerecido a passagem, ficaria satisfeito
em faz.er ·q ualquer coisa por elle. Dizem, respondeu-lhe .o
fr:aincez, que s•e póde ganhar algum <li!l'lheirn no paiz das
Minas; ser-lhe-ia muito reconhecido se me arranjasse um
passapO'l'te par'a ess•a província. O ·official c01J1heci·a o int endente g~ral da policia; solicita o passa porte e obtemTuo. O meu foa~cez parte para ViUa-Rica; liga-se ahi a um
contrabandista inglez estabelecido no paiz, trabalha algum
•tempo corm eUe,I :aeporis .larga-·o e se dirigie para o Serro de
' Frio. Lá cons·egue fazer-se iniciar em todos os 111.jsterios do
contrabando do~. diamantes, trava conhecimento com os 118·
gros que roubavam essas preciosas pedras, e p~netra no
districto cuja erftrada era t~_o\ severamente prohibfrla. Os
. h os secretps pratica·
. dos \\ r,.os 1ugares
'
. l\i
h·ff'iceis'
camm
mais
pelos •a ntigos gtirimpeiros (27) tOII'nam-se-lhe fami,lia,ll'es,
e, quando eu o conheci, começava já a ganhar algum di,nheiro. Quando este homem termindu o S(;U relato, pro·
curei dissua<lil-o da profissão aventurosa a - qV,e se entre·
~.

\

(27) O.s garimpeiros eram homens arrojados··que, r ~unidbs em
grupos, faziam o cüntrabaindo dos diamantes e -se refug ia vam nas
;serúaS mais escarpfl-<•s (Viagein a.o districto dos Dianu;mf·ilS, etc.,
I, 21) (*).
·.
\'
,,
· (*) N. do TI. - Saint Hilaire equivocou-se., Garimj;eiro
nãlo significa co11tmbandista de d iamantes, e sim o mÍflerador que
trabalha nos garirnp.os, ou catas <le diamantes, :revolvendo as areias
' dos rios á procura ;fas preciosas gemmas. iE' ·passive! qiue muito,
garirn.púros fossem 'taanbem oonrt~abar]d1ista.s, mais a verdade é que
aquella denominaçã<J não traz obrigatoriamente este sigriificad'o.
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gava; repres,entei-lhe . todos os seus perigos, e lhe repeti
que, si quizessem fazer ·· um exemplo, seria oertamente a
elle que, extrangeiro, sem amigos, sem protectores, sacrificariam. Mas os diamantes podiam enriquecel-o; estav«
decidido a correr todos os riscos para attingir o fim que
pro~uráva até. então, e minhas representaçõe~ foram inu,teis. 'Con'V'en0i-o ent,r etant,OI, a que es·crievesse á familiia, á
· qual rtinha .rffi,olv~do,, consigo m,esmo, não, da'l· 111'oticias· suas
8enão quando tivesse enriquecido, e conveio que me entregaria a carta no dia seguinte para que eu a des·p achasse
para Hodez. Es.s1e horrnem, porém, a'lTepende-ee da CC!llfiança. que me 'demonstrou, não voltou, e fiquei perto de
um ,a:na1,o S'Bm ouviT f.abr deUe. Eunf11m, qua ndo es'tava no
posto de Santa Izabel, o cabo me disse que, algum tempo
antes, detivera um compatriota meu no districto dos Diamantes; fiz-lhe perguntas sobre esse homem , e pelas informações .que me deu, não pude duvidar de que se tratasse do
contrabandista de Rodez. O cabo sahia tambem ás escondidas do ·d istricto Diamantífero, por veredas pouco tr~
.Jhadas, quando avistou um homem que escorregava ao
longo dos rochedos. Vestido á paizana e achando-se em
companhiá d'uma mulher, nada fez para prender esse homem; ma.is ·de volta ao posto, deu parte aos camaradas do ,
que vira. Os soldados postárarn-se de emboscada e prenderallTI o oc1ntrahaindiJSta, que reom1heoemm como um francez, mas ,es'l!e suppli·c1ou-:lhes
<tainta insi~1tencia que o
largassem, que ellee o deixaram ir. A lição não o curou,
todavia, da sua inconcebível teimos·i a. Foi poüco depois
denunciado .como estando escondido em urna das casas de
um serviço (28), do districto diamantífero. Cerçarn-lhe a
cas,a dim-.airnte a: noite, mas coineegue fugir; peniieguem-nio,

'º=

(28) 1Chamam S5rvi ços aos lugares onde, pa,: a a extrac ç,~o dios
diamantes, se estabekce urna ~ropa, nome· dado a .uma .reunião de
escravos dirigidos por ·e mpregados livres. (Viagem no d'istricto
dos Diamantes, etc., I, 89).
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foge põla segunda vez, e f,ioa quite . .pel1a perd!l!
hols,~,
que 'º& so1diaidos· parti1lhairn entT•e s.i •e qqe ellre deixa
cahir sem duvida para occupar os que o perseguiam, e ga·
nhar tempo. O cabo accrescentou á sua narrativa que esse
homem ee<tav.a fo•rag:ido mas cereanias de Sa:baa:á, e eu não
sei o que foi feito . delle'. E' pena que tão rara perseve·
rança não tivesse um fim mais nobre.
Pou'co ·depois de ter deixado o posto de Santa Izabcl
comecei a galgar um morro elevªdo que se chama Serra de
Paracatú. Das encostas e cume desse morro goza-se de um
immenso panorama. Dahi descortinei toda a planície que
atravessára nos ·d ias ãnterior.es, e além, as montanhas que
a limitam 1 ps pe~uenos bosques, os campos compostos uni·
carrnen te ·de grnap11neas 1e ,a·quiell<es, em que s,e erguem p equenas a~·vores formam, quaindo s•e os Vlê de J.onge, ooo:npartimenitos v:ariados çl•e u1111. effieiito muito agrad1!l'vel. Descendo
a montanha per1~ebe-se, a ,pequena distancia, a v:illa de Pa·
racatú, situada f[ direita, ao pé de algumas colli~as.
Era portacl pr de uma carta de recommend ~,Ç ão para
o sargento mór Alexandre P-1~ reira e Castro. Ti\1ham-me
·diM que reJle res~ava 111a sua casa de campo, d.a qual\ me iro·
clicaram mal o caminho; mas, d,e pois <le vaguear por muito
tempo no meio das pastagens, cheghei á entrada de Para·
catú. Lá alguen? me informou que o sargento mór estava
ma viilLa· :o,u ruma, Jav:agem de ouro que poosuiia11 na viz,inharn·
ça. Enviei José Mariano para certificar-me. \ O sargentú
mór não estava na villa ; meu mensageiro foi prgcural-o nas
lavras, e eu fiq~ei duas horas ·exposto ao _sol mâ,is intenso,
. sem poder achar a menor sombra. Rarame11te fiquei tão
fatigado como naquelle dia.

CAPITULO XIV
PARACATú
Historia de Pairacatú. - Por qu·etri é hoje em dia
habitada. - .S.ua aidminist-ração civil. O ·soberano
1mail obedecido pelo,s magistrados.. - População de
Paracatú e da pa:rochia de que esta vi-lia é a séde . ......:
Situação de Paracatú. - Os •regatos que a rodeiam.
Ruas; casas; jardins. - Praça ·publica. - Fontes.
- Igr·ejas. - 'Camara 1munidpa.J. - Tabernas ; !oj as ;
<:ommercio. Exploração das minas Recursos
da vi.Jla de 1Paracatú. - Cultivo das terras. - Gado. ''
- Exrportações. - Penuria. - Retrato do s<wgento
imór Ale.o:andr-e Pere'Íra e Castro.

Os paulistias que ii-am á des•cobert•a de novas tierr.as,

não atr~vessavam jamais um regato sem experimentar a

areia do seu leito para verificar se continha ou não ouro.
Os que descohrfr.am Goy1az fornm oon-duzidos · pelo acasü
ao lugar onde está hoje situada Paracatú; encontraram
ouro em, abundancia no corrego que tem o nome de Carrego Rico e -ooosig:na:m1m este f.él!oto no sieu ii1tinooair1o (1).
Muito temp'O depois ·este rot·eiro oahiu nas mãos
de José Rodrigues Fróes, que pertencia a uma família
impolf'tatn1bé de S. P1aulo. E&te parte só •o om dois escravos pretos, atravessa regiões ainda deshabitadas, e, em 1744,, chega
emffan 'ª'º 1!'1.l!gar .que .procwrav:a com it<l!nita coQ'a1gem e a11dor.
T·endo encontrado peixes de sabor agradavel no Cor. (1) Conta-se mesmo qU!e, paira melhor faz1& ·cop_hecer o local
dcsigna<lo, ,se re1miram ahi duas paknieim s com imrn cor-rente.
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rego Rico, imaginou dar ao paiz que acabava de desco·
brir o nome de Pyra-catú, que tornou á ·lingua geral dos indios litoraneos, fiel ao .antigo costume adoptado pelos velhos pauliiSrtas. Os traba.lhoo dO'S minrei.ros destruíram os
peixes que viviam no Corrego Rico; o nome de Pyracatú
se alterou e fizeram Paracatú . Entretanto algumas p essoas
que não são extranhas á historia do paiz conservam ainda
.o n ome primitivo •(2) .
Ü.s sucüess,os de José Ro·drigues Fróes ul:tr:apass'a ram
suas esperanças. Retirou do ·C orrego Rico uma quantidade
de ouro consideravel, e levou para Sabará o fructo dos
seus trabalhos. Foi nomeado guarda-mór' (3) e lhe concc·
deram a d~ta de pre ferencia (4 ), que é de uso conceder
aos que descobf em m inas. Fróes voltou a Paracatú com
grande numero , de homens que queriam partilhar os the.
souros das nova\s minas; muitas pessoas vieram ,tambem de
Goya.z; eirnfim •Et T'eputaçã.o ,das :riquezas da regi~o foi em
1
br·eve tal, que varios portugu·eZJes europell5 aitr,av ' sa,ram o
deserto para se fixarem em ~aracatú. ·
Nos primord ios retirava-§~, sem grande trabal}i.o, uma
enorme quantidé,tde de ouro do 1 Corrego Rico . ·e de \ alguns
regatos vizimhos, os Corregos de 'S. Domingos, de S . Antonio
e <:1'e Santa Rit~. Os mine:r:adores de Parac'éllf:Ú compraram
grande numero de escravos (5), e eIQ pouco tempo se er·
gueu uma nova villa.
',\
~--~

(2)

(1&19).

~

O caani:rro do correio traz mre~mo o nome \ de P.wacat1i
\

( 3) O g11.iarda-mór é .um magistrado encar.regado da <listribu!ção dos terre)1os auríferos (Viagem nas provincias de Rio de
Janeiro, etc., I, 23"19 ).
· \
( 4) Entende- se por data o lote de terreno aurlfero que ó
gua.rda-rnóx pode ~lar a cada um.
\
(5) O famoso Felisberto Caldeka Brant, que; no gov·erno
de Gomes. Freyre, fo.j o terceiro contratador dos diamantes do
HrasiJ, ·e, aoousad:C> de malversações, foi encarcerado em Lisboa,
onde morreu, era, 'segll'!1do Sou1hey (Hist,. III, 624), um rico minerador de Paracatú.
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Fazia-se então vir com grande despezas vinhos e· outras mercadorias .d a Europa, atravez do deserto; gastavamse sommas ·consideraveis em festas de lgrnja; havia niusicos; um pequeno theah'o,, e os p•rapri-os •negros, nas suas
folganças, espalhavam, dizem, ouro em pó sobre a cabel- ·
leira de suas melhores dansarinas ( 6) Entretànto, toda essa opulencia não podia ser de longa
duração. Todos desperdiçavam as riquezas, ninguem fundou uma fortuna d1:1ravel. A ~naior parte dos primeiros ·
colonos, que eram celibatarios, nã·o pensava no futuro, e
os casados, arrastados pelo exemplo dos outros, mostràramse. tambem imprevidentes.
As minas dos arredores de Paracatú estão longe de
se oacharem exgotél!das, mas P'ouco a pouco se foram t,ornando
de maris difficil •exploração. Ü amor e ·O 1'eC01nhecimentO fizeram libertãr grande numero de escravos (7); os outros
morreram e não puderam ser substituídos. Apenas hoje
em dia (1819) C'orntam-se em Pél!rncwtú duas üU tries pessoas que ·se occu.p am em grande escala da exploração de
ouro; a população desta villa diminuiu sensivelmente, e
nfro s.e vê ma-is <lo que pequeníssimo :nrnmero de brancos,
, geralmente pobres, e aos quaes o clima e a ociosidade fizeram ·perder o espírito ·emprehendedor de que seus páis
foram animados.
.
Existem em Paracatú muitos mulatos; mas são os negros livres e creol.os que formam hoje em dia a maior parte
da população dessa villa. Suas mulheres fiam algodão
para fa~er tecidos grosseiros; alguns homens .têm officios,
a maioria vai, de tempos em tempos, procurar um pouco
de .pó de 'Ouro nos corr,eg,os vizfohos. Quas,i :todos vivem
(6) Vide a introducção á minha Historia das /;/antas rnais - ..
notaveis do ·Bras·il e do Paragu.ay.
(7) hto bastaTia 1Pa1ra ,p.rova;r que ind'uzi1ram .e m er•rKl' o ,5,r.
Jacques Arag.o quél!ndo lhe _disse.mm que o_s brasjl~fros não libertava1n. os sieus neg,ros·.
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em extrema pobreza; mas acham isso prefe_rlvel ·a evital-a
á custa de algum trabalho. Pode-se crer facilmente que
h.omens sem occupações e sem princípios são inclinados
-a ma·is de um vicio. O roubo, que :nasce da ociosidade e a
favorece, é um .dos que mais se censuram nos negros de
Paracatú; muito frequentemente roubam os animaes dos
f.a>:l!endei:vos {lia vi:l!inhança.
Durante muito tempo .P aracatú fez parte da comarca
de Sabará . Foi a principio um simples povoado, depois
um julgado e, por fim, um decreto de 20 de Outubro de
1798 elevou-o a villa sob o n·ome de Villa de Paracatú do
Princ~pe (8). Durante ·O espaço de dezoito annos, Paracatú.
ficou sendo ~ sé~e de um termo· administra.do por um juiz
de fóra; mas, a 17 de Março 'de 1815 (9), erigiram este
t~rmo em ~éde ~e ,comarca, e, como já_ ti~e occasião cle
dizer, reumram-s1i a nova comarca as 1ustiças de Araxa
e Desemboque. Decidiu-se tambem que Paraca ~. tendo
um ouvidor, não possuiria mais juiz de fóra, po\:ém, somente dois juízes ordinarios e,,1um juiz - de orphão\.
Na época ·da minha viagerl\. havia já certo tem~o qu~
1 P , estava
"
d
o no; o o~vi'd or í
re l. aracatu
1 nomea .º; ~as 1;,ªº
pensa'l'a amda '®l ,dernar o lugar dia,. srua iies11id.enc1a. Lra
, e&'l'e um ·U S!Q geraf no Br.asH, que os admi!Ilistr:aidorres só se
dirigiksem aos po~tos muito tempo após a nome'íl,ção. Viam·
6~ capitães-generaes ficar varios annos no Rio 'de Janeiro,
antes de partirei para os seus governos; apparecer na
côrte e merca dej~r com o rei o preç o do11 seu , futur os
serviÇos. Conheci:flm a fraqueza do príncipe ,e, aproveita·
vam-se disso. .
\
Embora desligada de Sabará, Pàracatú co,ntinu1wa, .
\
1
por occasião de minha viagem, a depender de\la
no que "
1

1

(8) O nome de Parncatií do Prfocipe so ,e e'mp·r·egaclo 1103
actos publkos; ~10 uso corrente diz-se -simplesmente Paracatú.
(9) E sta ela.ta e <!! prececl!ente foraim tomaic!M a Pizar:ro.
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concerne á fundição do ouro (10). Na verdade, o ouvidor
desta ultima villa é tambem intendente do ouro; mãs o
metal extrahido de todo o território de Paracatú ·devia ,ser
fundido em Sabará. Havia, na séde da nova comarca, duas
casas de permuta, onde se trocava o ouro em pó por bilhetes de permuta, e, ·de .trries em il:1«es mezes, se faziia, na
lntendencia do ouro de Sahará, a ·en.tr·ega <lo que se reunira nas casas de cambio '(11).
Quanto ao espiritual, Paracatú é a séde duma parochia que, ·outr' ora, se estendia até Salgado ( 12) , e que
foi successivamente reduzida, á medida que o Sertão S f;
foi povoando. Hoje em dia (1819), ella tem 30 leguas
nio m·a ior co1rnprimenrto· ,e cer ca d e 16 de largura; mas,
esse immenso territorio, não comprehende mais do que
7000 almas, . das quaes 3000 em Paracatú e um raio de
cerna ,d e 1 legua. O que pr·ov1a, 1a lém do mais, oomo esita
viHa diminuiu ·de impoT·l:ancia, depo.is . que süas min~ cÓineçaram a se 'exg oittar é que, S<eg·u11do PiZ'arro, se contavwm ahi 12.000 habita·ntes 'ffin 1766, e então 'ª erua popu:
1ação já não ern .tão grarn·de como ·o foi em sua origem {13).
Paracatú está situada nos limites de uma planície,
sobre a parte mais baixa de um vasto planalto que coroa
um morro pouco elevado e que se estende por uma encos•
ta quasi insensível. Este murro é rodeado por quatro fo ..
gatos, e se prende, por -uma especie de isthmo, á serra
(10) ;Si de 18!22 a 18129 não se creou em Pa1'acatú casa rk
fimd-ição, o sr. Wa:lsh .s:e engainoo qu<1111Ki10 dis'5e qt1_e, na ultima dess·ais
épocas ·existia uma, em ·M inas, em cada , séde de comarca (N ates,
II, 13'8) .
(11) Minha Via.g ent pelas fJ'l'ovhicias de Rio de Janeiro, etc.
( I, J 3'8, e seg.), oontem informações sohre as casas de penwuta, os
bilhetes de p<erinuta, ·e tudo o crue se relaciona c'orn a circulação e
fondição de ouro .
{12) Acham-se infonmaçõe·s min1uciosas sobre SaJ,g ado na minha
V iagem />elas provincias de R io de Jane·iro, etc., II, 407.
(13) M em. his·t., VIII, ~egunda ·pa'!'te, 213 .

.
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chamada Morro da . Crnz das Almas, do qual não é realmente sinão a continuação, pois que lhe segue exactamen· te o declive .
'f.res dos c·o·r•regos, de que acabo de folfa~·, :têm B'IMS
nasoenrtes •no mo.r ro d.a Cruz das Alm:as, a saber : o Carrego Rico (14.), o Carrego dos Macacos e o de S. Domingos.
· O Conegio Rico., ·do1 qual já faUei, ·d eve o seu lllome a
grande quantidade de ouro que os primeiros mineiros extrahiram ·do seu leito, e faz por si só a volta de cerca
da metade ·do morro sobre o qual se construiu Parncatú;
o Corrego dos Macacos banha um dos lados do morro e
se reune em pouco ao :Corrego Rico; o de S. Domingos
não toca, por assim dizer, o morro, sinão por um ponto
(15); emfiih, o Carrego Pobre, tambem .chamado Carrego Superbo ou c'lo Meni"1o-Diaho, completa esta especic
d1e ointuria. Os i1Jries primeiros d esse.5. corrTegos, e P'rfa1ci·
paimente o Corrf go Rico, foram o theatro ·dos trabalhos
dos mineradores, e suas margens, revolvidas de \~todas as
maneiras, .deixam a descoberto uma terra vermelha escura.
O ·Corrego .Pobre fornecia muito menos ouro que os\ outrcs,
doJnde . lhe veio 'º nome. O cti :1{3uperho, que itambei~ teve,
lihe Vfüo ide ·que, ·nos tempos de, chuv1a, se :torna hastaillte
consideravel. Eis1 por fim, a origem' do nome de M~nino
Diabo, que receb1eu ainda : Nos prirnordios de Paracaf:Ú,
houve grande 1r1i1V alidade en~re ·os j1ovoos que ~abitaviam a
parte baixa ·d a villa, perto da igreja de Sant'l}nna, e ºº
que moravam no alto, perto da igreja. Uns e Q.utros banhavam-se, il tar1e, no Carrego Pobre, que se tornava o
theatro das suas disputas, e foi isso o que fez 8.arem ,o
nome ao riacho . 1e Carrego do Menino Diaho:
1

1

1

(14) IEscreven?o a palavra carrego ·segui sem'p·re a verdadeira orthogrill]Jhia :portugueza ; rna1s, e.m Pairacatú, co'.mo no resto
da provincia das 1(inas, · pronunci avam cargo.
(1'5) A fonte do Carrego de S. Dom ingos chamada Olhos
d'Agua fornece a · arrua que •Se bebe o·r dinari<1Jmente em Paracatú.

i
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A villa de Paracatú apenas occupa uma pequemss1ma
parte do planalto em que foi construida, e se eleva logo
ácima do Corrego Pobre. Sua forma é alongada; as principaes ruas seguem a inclinação quasi insensível do morro.
Situada sob um bello ceu, ·em uma região descoberta, na
extremida·de de uma planície ·rodeada de pequenas montanhas, Paràcatú não •p odia deixar de apresentar um ar
, de alegria extranho -a todas as localidades da parte oriental de Minas Geraes, e sua posição adquire maior encanto
ainda, aos olhos do viajante, pelo tedio que experimentou por tanto tempo antes de chegar a esse esR_ecie de
oas1s.
As pri~cipaes ruas de Paracatú são largas, regulares e
pavimenta·d as: as casas que as formam constam apenas, '
na maior parte, do rez-do-chão; sãó baixas, pequenas,
construidas de adobes, mal caiadas e cobertas de telhas.
Todas têm gel·osias que avançam um pouco obliquamente,
para a rua, á maneira de alcofas, abrem-se de cima - a
baixo e são formadas ·de varas cruzadas e muito proximad.
Grande numero de casas estão hoje em dia desertas e mal
conservadas. As que são construidas ao lado da villa, so- .
bre a margem do ·Corrego Rico, são habitadas por negros
creoulos; são muito pequenas, sem reboco e annunciam
extrema indigencia .
Di·si;e já qwe em todas as vil1las e 1povoações mineiras, cada casa tem um • pequeno recinto :(quintal) onde se
plantam principalmente bananeiras e laranjeiras. Esses
recintos são mais numernsos, talvez, em Paracatú do que
alhures, e os grupos d'arvores ·q ue os enchem produzem
um dfoito muito agradavel quando ·se descobre a villa
do alto ·dos morros vizinhos; aliás, COilU po1Uoas excepções,·
não se v:êm nos jardins de Paracatú, como na maioria dos
das outras villas, sin'ão arvores fructiferas agrupadas sem
nenhuma ordem; mas, quando a indolencia dos habitantes
nãio se op:puzesse a que tivessem um. ·pouco· maris de c1):i·
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dado com seus jardins, elles achariam, na raridade da
agua e nas destruições das formigas, grandes obstaculos
á cultura dos legumes e das flores.
Não existe em Paracatú mais do que uma praça puiblica, cuja forma é approximadamente a de um triangulo
e que termina uma ·das ruas principa·es chamada a Rua
Direita.
E' na extremidade desta •p raça que se construiu a
igreja de Sant'Af!na, a mais antiga de Paracatú. Além
desta igrej1a, que j·á clue em rrulin!as, ha a!imd•a qluatr<0
outras, todas construidas de barro. A igreja parochial,
dedicada a S. Antonio, é ornada com gosto; resente-se
apenas de pouca claridade. Depois desta ultima, a do
Rosario, construira á custa dos escravos, é á maior e melhor ornada.
Dois chafari\~es fornecem agua aos habitantes de Paracatú ; mas não têm o melho·r ornato.
A casa .da ciunara é uma pequena casa quadrada, de
1
a:nda:r e •CUJ. ~. 1·ez-do~chã· o serve de prisão· de \accôrdo
com o costume da; provincia.
Vêm-iS•e 'em HaraC'atú grn-ndk numero ·de ·t a·ber;nias1 e varr~as 1oj1fü'3 hem S<C,H"itidas. Poucos., oomnHffci:antes rtêm \ trm1S•acções dü-eotas ·o,om o Ri.o de Janeiiro; a maioria ma~da
v<ir d:e S. fo·~fo, 1d1El Rei ·OS· 1ar.t igos d1e que oarreoem e enviam, iern trocia, couros crús e 1algodão.
Tempo houv~~ em 1que, com o auxilio de µma batea
se 1retirava, de .um a vez até meia libra ~:le ouro d'o Corrego
Rico (16), e hoje em dia as minas de Parncatú s~o ainda
hem ricas. Na ver dade, quando da minha 'p assagem, este
corrego não rendiét aos faiscad'ores (17) mais de 1 a 2 vín-

um

•

'

•

1

'

1

1

(16)

( 17)

\

Prz., M en'f . Hist., VIII, pau:.te segunda, 214.
Os fa.isca1,iores são homens muito pobres para se en-

tr1eg:a.rem a. grarnde.s trabalhos·, e que vão procurar um pouco de

iouro na areia dos. rios ou no resíduo das lavagens. Vide minha
Viagem p·elas provindas de R-ío de lameiro, ·e tc., I, 257.
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·tens (46 14/16 cent.) de ouro em pó durante um dia inteiro, porque a estação havia sido extremamente secca; mas
quando chuvas muito •a bundantes acarretam com ellas muita areia, estes homens têm, ás vezes, dias de 1. 200 réis
(7 f. 50 c.) e mais ainda. Entretanto, a falta de capitae.;
e de escravos não permitte que se emprehendam explora·
ções em maior escala, e outra causa, a raridade das agu.is,
tamhem é um obstaculo. Quando os primeiros mineradores se vieram estabelecer nesta zona todos os corregos estavam marginados por florestas; foram cortadas, e a agua
t oPJlüu-se mu:ito menos 1a:bundamte.
Ent1-.e as vries 1ou qua·t·w' 'pess 01as que, pot oocasião da
minha viagem, se occupavam em grande da procura de
ouro nos arre<lores de Paracatú, devo citar meu digno
hospedeiro, o sargento mór Alexandre Pereira e Castro.
Acabava de encetar a exploração ·de úma mina acima da
cidade, em um terreno cuja superfície já fôra explorada
superficialmente pelos antigos mineradores. A uma pro· ·
fundidade de 50 palmos (11 metros), encontrára um cascalho ~ 18) muito rico, e delle retirára ouro de 23 quilates
da mais linda côr, emquanto que ·O que se encontra em ge·
ral no leito dos rios é apenas de 19 quilates. Em geral
observa-se nesta região, e talvez succeda o mesmo no resto da província, que o ouro é de titulo tanto mais elevado
quanto recolhido a maior profundidade. O sargento mór
abrira reservatorios para recolher as aguas pluviaes, e pequenos canaes para co'n duzir estas á mina, e é de crer que
tenha obtido alguin resultado.
Entretanto, é. preciso dizel-o, estes esforços isolados
não poderiam trazer muito grandes resultados. Não se
poderá tirar partido das minas de Paracatú sinão for 1

(!&) Os mine radores designam p'or este nome uma mi~tura
de pediras e aireia que ·oontem ~<l!roellas de onro (Viagem pelas provincias de Rio de Ja1Miro, etc.
I, 245).
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mando sociedades que r·eunam .. fundos bastante consideraveis para arcar com as despesas preliminare~. Mas, como
as fortunas aqui são actualmente muito medíocres, taes sociedades são, talvez, impossíveis : além do mais a apathia,
a falta de ordem, uma desconfiança bastante jus~ifica<la
não permittiram, até este dia (1819), que o espírito de
ass•oóação panetmsse noo costurrnes. dos briaS'ileiros; por outro lado, talvez fosse uma desgraça para o paiz, que ex, trangeiros disso . se encarregassem, porque levariam para
·
suas patrias o fructo dos seus trabalhos.
O rendimento das minas irá, sem ·duvida, diminuindo
continuamente; mas a villa .d e Paracatú encontrará recursos que lhe advêm do titulo de séde de comarca; encontrnI-o-á priÍicipa~mente nos 1prodructos dos seus ar.r edor·es,
e na venda do gado que nutrem suas pastagens.
,
As terras d9~ arredores de Paracatú prestam-se a todas
as culturas. A canna de assucar, o milho, o arroz _o feijão,
a mandioca ahi se desenvolvem igualmente hen\1 Como
nas outrais parte.;1i ·da, prrüvin0ia das Minas, s1emt?J~rn-se duas
vezes em seguidqi os terrenos ;yirgens; é necessario\ depois
disso, deixar repbusar o solo durante. cinco annos, ~fim de
que os soutos af1quiram força 1bast~nte para ·se pÓderem
queimar, · e, cinc;o annos mais tarde, cortam-nos de1 novo
para queimal-os novamente. Quando se tem o cuidado de
daT ás terras um rep ouso desta . duração; o capim gordura
(Melines minuti.flora) não se alastra; porém, ' ~e as enfra·
quece não inter~ondo tempo sufficiente entre dois annos de
. ;10s•a
.
.
- t!Jarda :a se mostriar.
1
cu Iitu11a, 'ª -am1b H
grarrrnn,ea
nao
1
Em .,edo.r
Pameatú é-se -obrigado a: d~r 'oonsitamte·
mente sal ao g~do; como porém, as terras são um tanto
sal!i.tmdas, 'ª disf,ihuiçãioo nã•o s•e faz sinão ·de ti;~ em tre.~
mez1es. E' o s·a l ~e Piilão A·r cado (19) que se emprega para

4e

\

(19) Este sa,1 é o que fornecem, a cerca de 130 leguas de
Salgado, as duas ~ar.gens do .S. Francis·co . (Viagem Pelas provinciais
de Rio 1te Janei•ro , etc., II, 412). Tomr. o riomi;: de sr-1 ele Pilã.o
1

VrA~EM Ás NASCENTES no

Rro S.

FRANCISCO

267

este effeito, aquelle qµ·e chamarri sal da terra. O sal pro·
veni1ente do nceam.o· seria .muiito ca.110, e mão havia, mesmo,
delle, em Paracatú, na época da minha passagem. Mais
perto do S. Francisco não é necessario fazer a mesma des·
pesa; as terras salitradas são ahi communs como a leste
clei>te 1riro (20) ; ·o g1acdo se s·a cia deUa com avidez, e sup·
prem o sal.
Nos arredores de Paracatú só se incendeiam os pastos
durante os mezes de Junho, Julho e Agosto, quer dizer,
na estação da secca, e ·O fogo não se alastra quando o
ateam antes dessa época. Todavia, os proprietarios que querem ter mais cedo herva fresca para suas suas ·vaccas leiteiras guardam uma certa extensão de pastos, sem .atearlhe fogo, ·d urante um anno, e podem queimalcos no anno
seguinte, já em Abril ou Maio.
E' pouco, paTa uma reg.ião, ser fertil, si, como o sul
da província de Goyaz, não possue meios para exportar
os seus productos. Não succede o mesmo em Paracatú:
Es_ta villa está afasta,da, apenas, 8 leguas do Porto de Bezerra, .onde o ri10, taimhem chamado Paracatú, é naveg:avel.
Este rio que, segundo me disseram, tem suas fontes a 14
leguas .da villa de 'Paracatú, na Serra do Carrapato (21),
reune-se ao S. Francisco, e, como disse alhures, as margens
deste griarnde óo sã·o, parn além de Salgado, de extrema
esterilida·de (22) . Desde que os habitantes dos arredores
ele Paracatú passaram a se occupar mais com as suas terras, os das margens dei S. Francisco vêm,. neste paiz, procurar milho, feijão, .assucar e .aguardente, e trazem em
Arcado, porque é recolhido nos arredor•es da vil!a deste nome, na
província cLe Pernambuco. Si não me enga·no, em Paracatú e
ou<trn.s partes <le Minas dizem, por c'o!'rtllj)ção, Pvlões Arcados.
(20) Vide mi.rrha Viagem pelas provincias de R io de Jane·iro, ,
etc., II, 31117'.
·
(21) Cazal diz ( Corog. Eras., 1, J84) que a.s . principaes
'
fonte s do Paracatú são ·o Rio Escuro e o Rio da Prata.
(22) Viagem j;elas provinc ·i,((~ de Rio de lal/1eiro1 etc., II, 41.Z'.
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troca o sal de Pilão Arcado. Emquanto estava em Paracatú, achavam-se lá mercadores ·de Cayteté (23), que procuravam reunir viveres para 111val-os para o seu paiz.
Mas aquelle anno era pouco favoravel a acquisições
. desite g•enero·; pois que 'ª secca, que Teinou durante os mezes
em que 01,din1ariaunetnile chove, rtinha oocasi1onad10 uma oarestia geral. Era sobretudo na villa de P.aracatú que a
• fome se fazia sentir. 'Durante algum tempo os generos fo.
rarn taxados pelo juiz; mas, como ninguem levava mais
nada a vender, como é facil de prever, a taxação foi suspens•a. Log.o· que ·cheg1ava uun cano ca11reg1ado· de viveres,
cada um se precipitava para ter, sua parte, e o magistrado
era obrigado a determinar o ·que cada casa ·devia comprar.
Se não fodsem elle e o sargento mór, teria partido de Pa·
11acatú siem \)lenhum•a pr1o;yisã·o.
Durante 'ª esrta1d1a que tiv.e nessa v1illa, ,f ui cumulado
de gentilezas pelo sargento mór Alexandre Pereira e Castro, que puzéra sua casa á minha disposição, e f~ra alojarse na v1~·zi1ruhança, e tambem :me pr.estou anil peq·\líenos s·erviços. Seria impossível encontrar homem melhor;\ bastante
.
- f osse mm,s
\\. um JOVem,
.
'\ a1egre,
actlvo,
em b ora nao
sempr8\
sempre promptq a obsequiar, sempre disposto a dtlsculpar
os outros e a tomar o partido da moderação. Amavai a sua
terra acima de tudo e cria que no mundo inteiro não havia na.d a superior a Paracatú. O que elle amava mais ainda
do que a patria eram as suas ·mi.n as; porém menos por cau·
sa dos lucros q11e ·d ella retirava do que por ter\sido elle a
abril-as e a realizar trabalhos muito bem planejados.
1

1

1

1

1

(23) Cayteté ou Villa Nova fio Prúicipe é uma villa ela comCJ/rca de Jacobina, na província da 13ahia ( CAZAL, Corog. Eras·,
II, 137). tEsta vi·J1a, <liz von Martins, tem o mesmo. cÜma e vege~
taÇ/ãlo qllX:! Minas ~l()vas ; tambem ha .trdntai annos, que lá se culti va
em graa1de escafa o algodoeiro. Ha em Cayteté merieadores que
todos os aiimos enviam á Bahi·a uma quantidade de algodão qu ~
forma a carga de mil bestas, ·e es te lugar · tomou-se o mais rico Llo
Sertão ela Bahia Cf?eise, II, 597).

.i

CAPIT.ULO XV
VIAGEM DE PARACATú A FRONTEIRA DE GOYAZ
Vista que ·s·e descortina ao sahi.r de Paracatú. O Morro da Cn.iz das Ai1nas. - A Serra dos Monjolos: curso de varios rios . - Povoado de Monjolos.
Um canal. R esultado- ·l amentavel da caf;itação
rpara os ·pai.zes au1riforos. - Fazenda do Mo·1:nho. f!·azendai de Tapera. - O a.utor sobe ao a1to da
Ser.ra do S. Fra111cisco ·e da Paranahyba. - D escrÍpção g1eral do .planalto sobre o qual viaja durante
varios dias. - Fa.ze1·vda de Sobradinho. Sua p~·o
pr•Í•eta:r>ia. - Alagadiças. Pl·a111tas que pa.recem pren•
der-s·e ás ,pegadas do :hJomem. - Cave·i ra; uma rioite
ao rdento. - O autor entra na provincia de Goyaz.

Para ir de Paracatú ao limite da provinda de Goyaz,
podia escolher entre dois caminhos. O mais novo é lad eado
·. de algumas habitações, mas, como atravessa alagadiços, por
elle só se viaja commodamente no tempo da secca. Passei
pelo mais. antigo, ignorando talvez, no momento da minha
partida, que houvesse outro ( 1) .
(1) Itinernrio approximado da villa de Paracatú a Arrependidos, frontei-ra da provincia de Goyaz:

De
,,
,,
,,
Da

Paracatú a Mon jofos, povoado . .. . ......... . .
Monjolos a Moinho, pequena habitação .. ..... .
Moinb:o a Tapera, habitação ....... . ....... . .
Tap.era á Fazenda do ·Sobradinho ..... . .. .. . .
Fazenda do Sobradinho a Caveira, mar.g·em de
um regato, ao ·relento .. ... .. ............... .
De Caveira a Arrependidos, aduana ............ .

2 1/2 leguas
3 1/2
3
4 1/2

6
5
24 1/2 1eguas

. 27ô
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Deixando Paracatú (22 de Maio), atravessei a villa em
toda a sua extensão, acompanhado por meu excellente ho8·
pedeiro e por um mulato escravo, que fez questão absol uta
de me dar para os primeiros dias da viagem. Seguimos o
planalto sobre o qual está edificada a villa, até esta espe·
cie ·d e i~thmo que .liga esi!Ja chapada ª'º' Morrn da Cruz das
Almas (2) . Lá nos detivemos alguns instantes em uma ca·
sinho:la qrne dependia das minas ·do &argento-llUÓT, e d onde
se descobre uma vista bellissima. Por um lado domina-se
Par.acatú, cujas casas e igrejas parecem dispersas no meio
de grupos de laranj-eiras e bananeiras. Em um valle profundo cq7re o regato ·de S. Domingos, bordado por duas
orlas de vegetfção que descrevem graciosas sinuosidades ;
· e, sobre a mar~em direita do riacho vê·se !\ pequena cap ella
de S. D ommgqs, perto da qual se •a cham casinhofas rndea·
das de laranj ~iras . Pelo outro lado, emfim, ., avista-se o
Morro da Crwz ·das Almas, cuja superfície está toda coberta de ·lascas de pedras destacadas pelos antig~. minera·
dores, e no m eio das quae~1 crescem algumas pi.antas es·
pa·nsas., prinoi p,~ lllUente g.ayal:leirns ,e· mefostomacea\
O Morro \:la Cruz das Al~as apresenta uma chapada
que pode ter
legua de circumferencia. Foi de lá que
os antigos mineradores retiraram mais ouro. Fiquei espantado da extensã·o dos seus trabalhos; não existe, neste
local, uma pollfgada de terreno que não tivess~ sido revolvida; por todos os lados viam-se excavações,' \ :montes de
pedra, reservatorios cavados para rece~er as aguas pluviaes,
canaes destinad es a favorecer o seu escoamento; por toda
a parte a imagem da desordem e da ganancia. No meio
<lesit:a especi'e ·de cháos viaan-®e, ·todaVl~a, numeivosas casinhás
construidas de pedra e habitadas por negros qreoulos que
passam a vida la ajuntar um pouco de pó de ouro, seja
1

1

t

(2)

Vide o fªPitulo precedente.
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111os co.rregos vizinhos, durante :~ s<ecca, seja no planalto,
na estação das chuvas.
Depois de ·descer o Morro da Cruz das Almas, percorri.,
até Monjolos, uma região montanhosa, coberta de arvores
enfezadas, ·<lis·peirs1as !IliO meio das graimineas. Os· terrenos
oufróra cultivados estão cobertos de capim gordura.
Antes ele chegar a Monjolos, lugar onde fiz alto, atravessei ·uma parte da Serra do mesmo nome, Serra dos Monjolos (3), no ,lugar onde o Corrego de Santa Rita tem a
sua n:asoerute, quer dizer, a cerca de legl.1'a e me~a de Paracatú. Os cnnregos ·de S. Domi.ingos e <le S. A:ntoinio, de que
fallei acima , lançarm-s.e no Santa Rita, e este ultimo reune .
~ uas aguas ás do Ribeirão de S. Ped;,ro, que começa na ,
Serra do S. Francisco e ela Paranahyba, ·p erto do lugar
chama·d o Tapera. O S. Pedro se liança 'UIO Rio da Prata;
este no Rio Preto, navegavel por canoas; e por fim, este
ulvirno, no Parac-BJtÚ.
Monjolos, lugar onde me apeei, é uma éspecie de pe·
queno povoado de algumas casinholas esparsas nurrí vallão,·
ás margens de um corrego, e habitado por negros creoulos
e livres.
No dia seguinte, en,t re Monjolos e Moinho, segui uma
planicie estreita e alonga.da, .marginada ele um lado pela
Serra dos Monjolos, do outro pela de Capitinga, que ambaa·
têm pouca elevação. A uma. legua de Moinho, o terreno
torna-se mais desigual.
De l'onge vi, na Sena ifo Oa:pii!iimga (4·), o lugair oill!de '.
oOillleça um canal que o0urt<rorn, .depois dre perool'i-er um
espaço approximado de 6 leguas, levava agua para uma
das minas dos arredores de Paracatú. Este canal foi aber(3) Os M'Onjolos são uma tribu de negros africanos.
( 4) No capitulo intitulado Continuação da viagem ás fontes
d!o S. Francisco, etc., falJei de uma fazenda tarrnbem chamada
Capitinga, e dei ' a etymolog·ia deste a10me.

A ucusn:

272

DE SAINT-HILAIRE

to, no decorrer do ultimo seculo, por uma sociedade de
mineiros que delle não .p ôde retirar nenhuma vantagem.
Contando com gl'andes luc.ros, tom001 'adi:anta:mentos consiidenaveis, mas a lei da capitação foi 1promulgada éljiltes
que ella começasse a reconstituir os capitaes . A lei exigia
o -pagamento annual de 5 oitavas de ouro ( 5), por es·
cravo; a sociedade, já onerada, não pôde resistir a carga
tão grande; seus escravos foram apprehendidos por conta
d!i fazenda real, e ella se dissolveu scin ter obtido o menor resultado. Havia muito tempo, por occasião da minha viagem, que a capitação fôra s,u pprimida; mas parece
que, durante os ,poucos annos em que vigorou, trouxe as
maiores de5vantagens ás regiões auríferas.
No cmrer ~fa mesma jornada trans:p uz tres co-rregos
bordados, á din/ita e á esquerda, d~ uma liseira de bosques e, perto d~~ cada um ·delles, v1 unia cabana; foram
as unicas que avistei nesse dia.
.
1\
Moinho, onde , passei a noite, é uma pequen~, fazenda
q-ue pelibencia aiJ, s·argm1.1bo-m&r · Ale~and:rie Percira ~ Castro,
e· onde me aloja rain sob o telheiro
q~ cobria o monjolo
.
.\
\
Antes de dteg~r ~ Paracat~, sentira u~ c~lor i:iuito
forte. Emquantq fiquei nessa v1lla, e no primeiro dia de
viagem, fiziem Sf'Índa. mwit10 calor .duranibe o di1a, mas as
noites eram deliiciosas . A noite que, passei em Moinho
foi fria, o ·que provinha, sem duvi·da, não só\~ de que me
approximava ca<~a vez mais da grande· cordilheira, como
ainda de que estrva em um valle, á margem · de um regalo.
1

(5) O valor int.i·.inseco d.e l\ltna oitava de· ouro é 1$500 réi s.
Deducção feita de 300 réis que :se descontam, nas intendencias e
casas de pernw.tia para ro qwinto, ou impos.io de 20
dev·ido :ró
fisco, ficam 1$200f •réis; assim dá-se á oitava (anhos de 18'16 a
11822), n'.' proyinci\l ~e Mi~1as, o va,lor .de .1$Zr00 r~is. Como oreio,
por 1mlo,tJvo1s que s,er1a mU11to !IOngo e muül <ledn.1z11", que, no' pagamento da capitação, a oitava se avaliava á raz:ã:o de 1$500 réis, o
·impos·to percebido annualmeinte p elo trnba.l ho de ca<la negro se
eJ.evava á quantia 1:xoir.bit aJ11te de 7$500 réi<S ou 46 fr. 87 e.
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Depois de deíxar Moinho, atravessei a planicie de que
falei acima, e, tendo subido a Serra dos Monjolos, que
nã.o é sí'Ilãio um dos. oontmfortes da g11a:nde cadei•a, segui
até Tapera, um planalto interrompido somente por algu·
mas desigualdades.
A 2 leguas de Moinho passei por perto da Fazenda
do Caraipina, mais consideravel do que as vistas de certo
tempo •a •essa pall'te. Esrtá situaidia . á margem do Ribeirijo
de S. Pedro, que já atravessara, á pequena distancia de
Moinho.
Fiz alto na fazenda de Tapera, onde fui berp. recebido
e me indicaram os nomes e propriedades de varias especies de plantas usadas no paiz.
As terras deste districto são boas e rendem ·d e dez
a dezesseis carros de milho por alqueire; são, tambem,
muito favoraveis á cultura da mandioca e da canna de
assucar.
Em Tapera encontrei-me, pela segunda vez, sobre · o
planalto que corôa a Serra de S. Francisco e da Paranahyba, e <»egui-o num espa~<0 de oerca de 16 :leguas, 1arté o Registro dos Arrependidos. De accordo com o que já disse
acima, é evidente que o planalto da Serra dos Monjolos
vem confundir-se com o da grande cadeia, e não poderei
mesmo precisar o ponto em que a separação se opera.
Vou 1lançar sobre este ultimo ium golpe, de vista ger.::111,
e depois continuarei o relato da minha viagem.
Póde ter cerca de 6 leguas de largura. Nos lugares
menos elevados viêm-se pequenas moitas arborescentes;'
nos outros, pastagens constituídas unicamente de arvores
enfezadas, mais approxima<las e vigorosas á medida que
o terreno toma uma coloração mais avermelhada (6) _
Algumas depressões são pantanosas · e cobertas por uma
herva espessa em cujo meio se erguem pequenas moitas
(6)

Vide o que escr.evi anteriormente.
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de arvores agrupadas, ·de um verde escuro, caule delgado
e ramificado desde a base; esses alagadiços transformam·
se provavelmente em lagos na estação das chuvas e têm
no paiz o nome de lagôas.
De accordo com as informações :q ue me deram, as
1airv>ol\es do pku,na,l;to, assim como ia s dos arredrnres de Paracatú, não se despojam completamente das folhas, tal
como succede nas catingas de Minas Novas e nas das mar·
gens do S . Francisco.
·
O chaipa<lã•o produz milho, foijão 1e ar11oz; mas a tem·
peratura é ahi muito baixa para o algodão e a canna de
assucar. Para o lado de Tapera as terras são excellentes
e são susceptiveis de cultivo mesmo a.quellas de que o
capim gordura s\e apoderou; mas não succede o mesmo
com o resto do planalto; apenas se semeou um campo
uma ou duas vez~!s, o capim gordura o cobre inteiramente,
e não se desenvc,>lve de modo sufficiente para ·que se o
possa queimar e semear nas suas cinzas.
\~
- No plan~lto é-se obúgad? a d~r sal ao ~ad ~ m~s,
do lado de leste, a pequena distancia da cadeia, Jª existem .sufficientes t1!rras salitrada~ 1para dispensar essa\ suhstanc1a. ·
,
\
Entre Taper~ e Sobradinho avistei algumas pequenas
choupanas; mas, após esta ultima fazenda, num espaço
de 11 leguas, nãp encontrei mais do que uma·, choça mi·
seravel, e, entreti,m to, o caminho é um dos q%e vão de
Minas a Goyaz. De varias pontos lobriga-se urtj panorama dilata·do, mas não se percebe nenhuma 'habitaÇ,ão, nem
v e.s:tigi1os :d e cultura.
. Tinham-me d ito que eu encontraria, nesse planalto deserto; grande numero de a:n imaes selvag1ens, ma's não vi ,,
nenhum; vi rtaim~>ean poucos . passa.rns. Ha mUi:to passára
já a estação dos insectos (7); não encontrei sinão algu·
1

1

(7) O tempo ~a s chuvas é, na parte do Brasil situada entr e
os tropicos, aqu elle em qu e mais abundam os insectos.
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·mas •especies de 1as•as nuas, perneviejos, pequerm numeiro
de borboletas e gafanhotos. Não fui muito mais feliz com
as plantas; quasi .que não ·as :h avia em flôr.
A estrada, no planalto, não tem, ás vezes, largura
maior que a de uma picada; mas é perfeitamente uniforme.
Vejamos agora algumas particularidades.
Entre Tapera e Sobradinho, que está afastado de ,4
leguas e meia, algumas irtegularidades nos terrenos impedem, quasi sempre, de gozar, á direita, de um panaram~ extenso; mas, á es·q uerda, descobre-se uma planicie
immensa.
Foi entre as mesmas fazendas, no lugar chamado Lagoa Torta, em uma dessas depressões pantanosas acima
descriptas, que eu vi as pequenas choças já mencionadas.
Quant·o ao :mais, ruma solidão completa; por maio·r que
seja a distancia alcança·d a com a vista não se descobre
nem habitação nem cultura, e não vi ninguem no caminho;
Firmiano e José Mariano julgaram avistar uma ema (avestmz da Amer1ca ou nandú, rhea americana), o outro, um
gato selvagem; mas eu não vi um unico desses animaes.
A fazenda de Sobradinho, onde ine apeei no dia em
que deixei Tapera, está localizada á entrada de um bosque
regado por um carrego de agua limpida. Quando ahi pedi
hospitalida·de, uma mulher branca, ainda jovem e bastante
b onita, se' apresentou e .me permittiu, de muito boa vontade, que passasse a noite em sua casa. Em vez de fugir,
como fazem as mulheres deste paiz á vista de um extranho, conversou cornmigo e me fez muitos agrados.
Pareceu-me bastante satisfeita com a sua sorte e me
contou, ,com i111digip.ação, que um v1~aj.ante lhe fallam caro
horror do deserto que ella habitava. Esta mulher não ia ·
nunca a Paracatú, mesmo por occasião das grandes festa<i;
não conhecia no mundo sinão a sua casa e o seu lar;
como poderia deixai ·de amal-os? Ella e o proprietario de
Tapera tinham a mesma vaidade de julgar que . esta zona
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não per.tienóa ~o s,efil:fo·; o deserto, diziam, só começa
além de certas montanhas que se encontram ·e ntre esta regiao e o S. Francisco.
A noite que passei em Sobradinho foi frigidissima;
no dia seguinte, pelas dez ou onze horas da manhã, o sol
era tonificante; mas, durante todo o resto do dia tivemos
fresco.
Para além de Sobradinho, em um lugar em que as
arvores rachiticas se condensavam mais,. tornei a ver estes
ba~bú anões que ~antas vezes oihservei no deours'O da minha
primeira viagem; já os encontr.ára entre o .Parnnahyba e
o , lugar chamado
Moquem.
I
Depois de f.assar uma pequena choupana, a de Cypriano, a unica que vi durante o dia todo, encontrei dois
dos ,tfles a.lagadic~os ·de que já fiaUei; o pr:imei1rn·- chama-se
Lagoa dos Porct1s, e o ultimo, Lagoa Formosa ,( 8) .
Quando Par.~catú era mais povoada e a estr~,da menos
,, solitaria, yia-se uma casa 4 margem de cada u\n desses
pantanos. Foram abandonada~ por_ causa da rarid,ade dos
terrenos coberto,s de mattas e\ susceptiveis _de cultura, e,
por occasião da minha passag~m, apenas existiam dellas
alguns destroços . Foi a natureza que teve o cuidado de
conservar aqui qs vestigios mais perduraveis. da presença
do homem. Onde estiveram as habitações en\ ontrei plantas que parecem ra companha.r ai nossa especie .\ J.ararnjeirns
e bananeiras off,r reciam ainda seus fructos ao viajante, e
a Cucurbita lage,naria (cabaça) serpenteava no meio das
gramiineas sdvalf'~ns.
1,
Depois de 11ma caminhada ·de 6 legu~s a contar ele
Sobradinho, par\!i para passar a noite á margem de um
regato, no lugar chamado Caveira. Houve antigamente
(8) Nã-0 t enh.,o neces.sidaide de .dizer que não se deve confundir
·este pantano c:om a, Lagoa Formosai, do.mie o R~o Maranhão tira a
sua origem (,vide fAZAL, Corog·, I, 323).

' .·
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uma casa nesse lugar; mas, na época da minha viagem,
estava ella completamente destruida. Meus homens construiram um abrigo com estacas enfiadas na terra e os couros destinados a cobrir a carga dos meus burros. Sob
essa especie de tecto foram collocadas as minhas malas
e o leito, e os meus empregados se deitaram por terra sobre couros, ao redor ·de um grande fogo .
Escrevia o diario á luz de uma vela; a natureza estava mergulhada numa- obscuridade profunda; a maior calma remava á minha volta; ouvia apenas o murmurio do
iregiato e o ooaX'a•r de algumas pequenas especies de ' bar
trachios.
A 2 leguas de Caveira está uma depressão pantanosa,
onde cerradas moitas de arvoredo e boritys (Mauritia viniferà, Mart.) crescem no meio de uma relva espessa. Lá
se encontra uma pequep.a fonte ·d e agua limpida que fez
<lar a este lugar o nome de Olho d'agua. Chamam Chapada
de S. Marcos (9) á parte do planalto em que nasce esta
pequena fonte, porque é uma das nascentes do Rio de S.
Marcos, que escorre pela vertente occidental da Serra P.o
(9) Um viajante, que fallou das chapadas de Minas Novas,
indica-as claramente, . tambem, como sendo planaltos (SUZ., ~_ouv.,
J4.3); mas devo 1pnev·e nir aos ornithologi·stas que poderão procurar
inutilmente nessas chapadas um passara chama.do coitpy. Estas
duas s.yllabas, representam ila phonetica f.ranceza, a pronuncia da
palavra wpim, que os brnsi1eÍir1os tomamm á lingiua dos iooigenas
e que designa os termitas ou formigas brancas . . As proeminencias
de terra, a:dherentes ao tronc-o das arvor es, não são ninho.s de . pas- •
sa~os , como julgou o citado viajante, e .sim, realmente, habitação
de cupim. Quando a arvore é de grossura notavel, a proeminencia,
como o dis se o mesmo escriptor, é .simplesmente applicada contra
t1m fado do tr()l!lco; rodeia este completaniente, quando apenas tem
medlocre drcumferenoia. As foormãgas chegann a sua haibitação por
um canninho ·subter.raneo que ;começa na base do tronco; este ca7
minho tem apenas uma po!legaJda de lairg-u ra por algumas de al- ·
tara, e a abobada que o cob.re é 001]strni<la na terra, c001,o a propria
habitação.
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S. Francisco e da Parana.hyba e vai reumr-se ao ultimo
·desrfJes rios. ·
Após ter caminhado cerca de 5 leguas a partir de
Caveira, desci o planalto (10) por uma encosta de onde
já se avistava a casa do Registw dos Arrependidos. Chegado a um valle, atravessei por uma ponte de madeira
o Rio dos Arrependidos, que separa a província das Minas da de Goyaz, e cheguei ao Registro.
No ponto em que desci do planalto, estava na extre·
midade septentrional da Serra de S. Francisco e da Paranahyba, que tinha percorrido em todo o comprimento.
Na base da cordilheira encontrei-me pela segunda vez na
bacia do Paranahyba á qual pertence o Rio dos Arrepen·didos que, prova11velmente, se lança no S. Bartholomeu.
\

'"

\

\

(10) Urrn a;gri1:u'1tor da região, em cuja companhia v1a.ie1 na
Chaparia de s. Ma•r•c,:os, a-sseg.uirou-ane que es!Se 1P'la11a1to não se termina na descida dos Arrependidos· mas .sim que .s-e c' 1ünua
t
até a
iIJOvoaçJão de Couros, si tuada a 12 ·1'eg uas desta desci a, e talvez
.artius diz
anesmo muito m ais 1longe. Por outro lado o sr.
(Reise, II, 5•70) louvando-se em informações obtidas. do~ habitantes
da ..província de Gopz, que o plana;! to de Couros ( C ha.pada dos
C owros ), se •estende ·longe •em direcção ao norte ; \l\ode-·se, p·ois,
cons·idera:r como tUJm facto m01Ís· ou menos aver·iguado, que não ha
absoLutamente nenhuma 1nfe·rni[Jção entre a .Ser-r a do;S. F.r a=isco e
dia Parainahyba e a ?o S. Francisco e do Tocantins. , Isso· acaba de "
demonstrar como •Seria absurdo faz,er, como prop5e Eschwege, uma
só cadeia da Serrn do S. Francisco e da Paranahyba e da Ser.ra
do Corumbá e do T qcantins, emquanto que a Senra do S.. Frnncisco
e do Tocantins, perfeitamente· continua com a primeira, não seria
consideraria senão como uma especie de contraforte della, au pass·ai;i.a d'espercebid:a (yide o começo do caipitulo XI).

CAfiTULO XVI

QUADRO GERAL DA PROVJNCIA DE GOYAZ (1)

§ 1 -

HISTORIA

Ideia geral da historia die Goyaz. - Manoel Cor.rêa
descobre esta .regvão. - E' descobe·rta segunda vez
·por Bairthovomieu Buieno da Silva. - Estratage ma em pr·egado por. es te explorador. - O ·segurnclo Bueno,
seu f,iJrho, trata de d'eseobár o :paiz dos ~ndios. Goyás·;
iSua expedição fracassa; volta a S. Paulo. - Parte
pela segunda vez e reconhece -o lugar •em que se detivera seu pai. - Os índios· G-oyás completamente
·extermi~1ados. Uma multidão ele aventureir:os precipita-se sobDe a região de Goyaz. - Carestia .dos
generos. - A nova colonia s1ujeita a todos os criml!s.
- A região de Goyaz erigida em capitania. - A
ordem restabelecida pela exeouçião dos regulamentos
ri'gorosos do marquez de Pombal. - Decadencia.
Comparnção do rendimento das minas ele ouro du·ra:nte varios annos. - Estado actual.
0

Minas de ouro descobertas por alguns homens audazes e emprnhendedores; um enxame de aventureiros precipi<truldio·-s1e sobre Tl~quezfü;. annumdadas CQIIIl: 'º exag.ger0> da
esperança e cupidez; uma sociedade formando-se em mei.o
de todos os crimes, que se habitua a um pouco de mode- ·
raçãio sob os rrigmes do• despotismo mHi1lar, e cujos cos:tu·
(1) 'Como este capitulo é
dividil-o em varios paragraphos.

bastan~e

extenso, achei que devia
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mes ·n ã'O tar·dam a se a-b randa,rein ·por um cliima rtmrido e
uma mor bida ociosidade; uma triste decadencia e ruinas;
tal é, em duas palavras, a historia da provincia de Goyaz;
como é, approximadamente, a de todos os paizes auriferos.
Os 1anitigios paulistas se espalhavam :pelo interiw do
Brasil afim de caçar os indigenas. Estes, reduzidos a es·
cravidão, formav(!m uma das riquezas dos habitantes de
S. Paulo, e mais de uma casa importante possuia, nessa
cidade, ,a<J:é seisoenrtos ;fil:tdios (2) : Um paulis1ta, que pe·
netrou por esse modo nos desertos, afim de agarrar escravcs, MANOEL CoRRÊA, chegou, 1a1rnt·es ·d e 1670, 1aité um ['Ío
chamado Rio dos Araês (3), na região que constitue hoje
· em dia a p'rbvin9ia de Goyaz, e voltou á patria carregado
de 'OU-:l'O e índios esoravizados. ÜOiITêa, monendo1, 'deixou
o itinerario das yegiões que percorrera; ~as, a ' sua igno·
rancia era tal, qt,te foi impossivel aproveitar os seus ma·
nµscriptos.
\ .
.Pielo annü d,e1 1680 ' •outro ·p aulista, · BARTH0LOMEU
BUENO DA SILVA, chegou ao l~fal - onde está actu~lmentc
situada Villa Bôa. e que, nessa \época, era occupada pelos
indios pacifioos da nação Goyá. As parnellias de 'Ouro c.om
que se ornavam 11s mulheres destes ~elvagens trahiram a
riqueza da zona. Para submetter os habitantes, Bueno recorreu :ii!O •estrail!a~ema, na appiaTCilÓa, illla!is pU'eri:l: aCCM·
deu um vaso chei,o de 1ag·uamden.1Je pe11wnite os i111~1~os esp'an·
tados, e ameaçou-ps de queimar da mesma manei.Ta a ellt:S
e seus ·d os si 'ousassem !msistir-lhe. ,()s indi1os, se submetteram e Buen1), depois de deixar alguma~ plantações
no local, voltou a S. Paulo carregado de ouro e tão grande
numero de captivos que com elles seria po~sivel povoar ·'
\

(2) A 1lei não ,permittia escravisar senão os indigenas fei·tos
prisilOneiros em guer·r a legitima; mas o d~spositivo legal era sem
ce's,sar 'Violaido ou sqphimado.
\3) , Os Araés ou Araéis eram uma tribu indigena.
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uma cidade. Os expedienti:;s censuraveis de que, com exito, .
lançou mão esse aventureiro, valeram-lhe o cognome de
ANHANGUERA, que significa velho diabo (4), designação
que os seus descendentes conservaram até' nossos dias.
O al'dor oo;m que os pau.J,:stas se precipitarnm na
província de Minas Geraes lhes fez esquecer durante muito·
'tempo as partes mais occidentaes do deserto. Todavia a
descoberta das minas de Cuyabá fez recordar as de Goyaz,
e RoDRIGo .CEZAR DE MENEZES, governador de S. Paulo,
incitou seus governadores a voltarem a essa r·egião, exal- .
tando-lhes .ª imaginação, e offerecendo-lhes o attractivll'
longínquo das mais bella.s recompensas.
Quaindo penetrára no dIBibricrto dols .indi•os goyazes,
Bueno tinha em sua companhia um filho com a idade de 12
amnos, <OC!lll o rmesmo nome que o seu. · A criança envelheofüa, mas sem .p erder a lembrança da viag·em de seu p•ai;
foi offoreoer seus serviços ia Menezes : este <JS iacceitüu;
forneceu auxilio a Bueno, e prome~eu-lhe, si sua empre·
za fosse bem succedida, conceder-lhe como recompensa, a
peagem de varios rios.
Pelo fim do anno de 1721 o segundo Bueno parte de
S. Paulo com seu genro João Leite da Silva Ortiz, levando
dois religiosos e numerosa comitiva. Depois de errar po1 ,
muito itempü, iesrtes !h:ormens arudazes ultrapassar•rum a méta
( 4) E' ·i·sso, p·elo menos, o que dizem os historiadores do
uome de Anhangwera; mas não é verosimil em abs:oJuto, que os
goyanos fallass·eim o guarnu1á, e a palav.ra Anhanguera pertence
,eguramente a esta lingua. A akunha que fi.cou para os descendentes d~ Bueno ilhe foi dada, sem duvida, pelos frulio~ do litoral
ou p.ela;; proprios paulistas, que, como se sabe, faJlavam a lingua
geral, dialecto do guarani. Anhang, •em guarani, significa alma,
demonio (RUIZ DE MONTOYA, T.es. leng. gi«Jr.); ouvi um
fodi:o do Paraguay servi.r-se do t•ermo anhangue, fa:li!a.ndo do pé~
sadelo ou de uma suffocação; emfim ra ·é ·Ulllla expressão que
indica a semelhança (op. cit.). Anhanguera, em Jugar de .velho
diabo, significaria, pois, •O homem semelhante ao mau esp·irito que
produz o pesadelo.
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que desejavam attingir, e encontraram um rio bastante
largo que r ecebeu delles o nome de Rio- dos Pilões, que
ainda tem hoj,e (5). Como este lI"Í10 OQIIire S'<)hre uma areia
aurífera, Leite manifestou desejos de se fixar em suas
margens; mas Bueno se oppoz, assegurando que este não
era o V'erdadeiro paiz da 1!llação Goyá, e teriiam búg·aiclo
sem os esforços apáziguadores dos dois ·ecclesiasticos que
acompanhavam a expedição.
Tendo-se posto novamente a caminho, passaram, sem
o saber, pelo lugar procurado, e chegaram ás margens de
outro rio que chamaram Rio da Perdição para lembrar, sem
duvida, a infelicidade de se terem perdido no meio dos
desertos. Todavia o ouro, que nossos aventureiros descobriram, .em ·bre~re, num braço de rio que chamaram Rio
Rico, fez nascer entre elles novas disputas. Não se poude
voltar a encontyar, com absoluta certeza, este Rio Rico ;
mas é mencionado ·em velhos itinerarios como encerrando
as maiores riqueizas. Bueno quiz deter-se nesse lbgar, mas
Leite se oppoz J/Or sua vez, resentido por ter sidd\ forçad o
a ceder a seu soivo nas margehs do Rio dos Pilões. Péga·
i\. corn'd o SI. os dOIS
. sacer·
ram em aTmas, e o sangue tena
dotes não ii:tterf~trissem pela seg~nda vez.
Obrigado a renuncim a'O seu prnjecto de estabelecimento neste lugrr, Bueno poz-se novamente , em marcha,
procurando sempre as plantações que s•eu pa1i fizera no
paiz dos goyaze~;. Por fim, depois de , venoer\ j iff.iculda·des sem numero, a ·t ropa chegou á margem do Rio
Paran1
nanl, (6) e ·foi mepmo até o lugar onde está hoje a povoação
de S. Felix, mas as forças e .a coragem desses aventurei1

1

'

'\

($) Devo diz~~r que Ca·zal pen5a que ~e tmifL ds; dofo. rcros··
.<lifferentes.,
'\
(6) Bor uma dessas confusões. infelizmente tão communs
rna sua preciosa 1ob,ra, Piza.r ro rtomou (Miem.•, IX, 148) este nio,
1u:m dos affl.uentes 'ido Tocantins, pelo Paraná, rio formado peía
i!'euJ11ião do Parami:hyba e do Rio Grande, e cujas 'aguas, unidas
ás d? P,a raguay, vã~I t·e r ao Rio de la Plata.
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r~ esita<v·a:m exg·otta·das. No dese,sper.o;, 1iecusa•rnm obedecer áis· vozes dos s·eus chefes e se separaram. Uns1, tendo
construido jangadas, embarcaram-se sobre o Rio Toca.n tins, e, tendo chegado ao Pará, foram encarcerados; outros
cahimm nas mãos .dos indios, e Bueno, quasi só, voltou a
São 1P1a ul10 ao cabo de tres annos, enverg·onha<fo, e fugindo
aos olhares do governador.
Mas este sa·h ia o 1quanto se podia esperar da constancia e intrepidez de Bueno; decidiu-o a emprehender segunda viagem e lhe concedeu os elementos necessarios. Nosso
paulis1Ja poz•se em rm;a·r cha no :airuno de 1726 com a idade,
então, de 55 annos, e atravessou ainda uma vez desertos
onde não havia caminhos, e numerosos cursos d'agua se
üppurnham, 1s·em oess:ar, 'ª seu 1avanço. Emfiim, após viaúos
mezes de caminhadas e fadigas incriveis, encontrou num
desfiladeiro os restos de um freio de cavallo e outros destroços que só ·ewr.oipeus podiam ter ·deixado. T 'OililOU a
re~olução ·de acampar nesse lugar, e enviou a explorar as
r·edondezas alguns homens que, tendo encontrado dois :velhos da ill'aÇãü Goyá, o Ievar.am ruo chefie. Es;!!e pergun·
~ ou 1a•os indios se cünheciarrn 10 luga1r em que os braincos ·
tinham estado antigamente; os dois selvagens responderam
a Bueno ·que elle se achava bastante perto; fizeram-no camimhél!r ·cerna ·de 2 Ieg.uim:;, e 10 foliz paul1ista reconheceu
.eunfirrn o Iugiél!r ·onde, 1nia infanóa1 1estivern com seu pa:i. E'
lá que se vê hoje em dia a povoação de Ferreiro, situada .
a 1 legua de Villa Boa.
Bueno voltou a sua patria com 8000 oiJ:avas de ouro
1(75.000 fr.), e annunciou que tornára a encontrar o rico
territorio habitado pela nação Goyá. O governador de S.
Paulo encarregou-o de administrar esse paiz na qualidade
de capitão mór regente; confiou-lhe o encargo de distribuir sesmarias (7) aos novos colonos, e renovou as anti-

(7)

Concessões de terrenos auriferos.
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gas promessas. Ao mesmo tempo enviou tropas a Goyaz
para garnn6r •os direitos devidos sobre o ouro ao thesou'!1o
regi o, e estabelecer peagens sobre os rios.
O novo capitão mór, de violta á rngiã'°', prn-ou:rou, com
bons t11atos·, 1attr·ahiir •as sympathias dos ii1ndios e impedil-os
de levarem a desordem ao seio da colonia nascente. Mas
estes, sentindo bem que cedo ou tarde seriam reduzidos á
esrn:iavidão, ou ·expulsr0s do seu paiz, fizeram todos os esforços para afastar os reúmvindos. A guerra, tendo CO·
meçado, fo.j fatal aos •i:ndig.enas. Os desgr·açados goyazes
foram obrigados a abandonar completamente o territorio
de que eram senhores legítimos; desappareceram · pouco a
pouco, e h&je deHes •apenas ·resta o nome.
· Ern.t·r etanto ~· fama ·das Tiquezas de Goyaz, attraihia, em
breve, um numer o prodigioso de aventureiros, e fundara m·
se as povoações de Barra, Santa Cruz, Meiaponte, Críxá,
Natividade, •etc. Nessa époc·a exitiriaMam-s•e s•em 'd.ifficuldade consideraveis quantidades de ouro dos rios e'"f órregos,
mas não se penrava em cultivar a terra. Era necessarío
que os viveres ·viessem de S. · IPaiulo, ·atravez .do d~er.to, e
nunca eram ·bastantes para a ·'Ropulação que já cbbria o
paiz. Os artigps mais communs s'e vendiam por preços
. exorbitan·tes. Pfü 1 alqueire de milho obt~n:ham-se 6 ou
7 oitavas de ouro (54. fr. 22 c. ou 65 fr. 59 c.); por 1
alqueire de farinha de mandioca, 10 aiitavas; 2~. por 1 librn
de assucar, e se ~:hegou até a dar 80 oitavas por
porco, e
por uma vacca libras de ouro (8) .
\ .
Ao mesmo fempo ·q ue uma numerosa população, como
por magia, se ~:spalhava pela região de Goyaz, os vicios
mais horríveis ~thi se precipitavam em sua companhia.
Bamdos de oriminos•os tinham encontrado nesses\. hlesert•os r.f.

4

\pn

\

(8) ;Q (lf[que ,ire do Rio de J anei ro equivale, segundo Freyci111et, a 4-0 Htros ; a J.ihra a 4 hectog1raanmais •e 6 <lecig.rammais. -H oJe em dia o alq,ueire de Goyaz é ma;i•s forte que '.o de Minas, que
por s,ua vez 'o é rr,tais do que o da capital.
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quezas com ·i mpunidade, e no- meio de uma: sociedade :nos·
cente, on,.de nenhum policiamento existia ainda, podi'am
sem temor entregar-se a todos os excessos. Em vão os magistrados erguiam a voz para reprimir taes desordens; tão
corrompidos como aquelles que deviam punir, eram po1
elles desprezados.
Rixas .renovavam-se continuamente;
nenhum homem ousava ir ao encontro de outro sem levar
armas, e não as largavam nem mesmo para se apresentarem nas igrejas.
' Nesse tempo Goyaz fazia parte da provincia ·de S.
Paulo. O goven10 sentiu, poir fim, que a •aurtoTi·da<l.e dos
capitães-generaes desta provincia tinha os effeitos paralizados pelo afastamento em que ficavam dos seus admin~s
trados, e Goyaz tornou-se uma capitania. Seu primeiro
governador, D. MARCOS DE NoRoNHA, CoNDE DOS ARcos,
tomou posse a 8 de Novembro de 174·9, e fixou-lhe os limites. Governou bem, sem duvida, mas sómente a rigorosa
execução das ordens do marquez de Pombal poude arrancar a província de Goyaz do estado pavoroso de anarchia
· em que se submergira, e o temor da punição, é doloroso
dizel-o, operou uma mudança, que nem as leis da moral,,
nem o hem comprehendido interesse de todos, puderam
produzir em tantos annos •(9).
O periodo de decadencia e miseria ia porém, em breve,
seguir o da riqueza e da prodigalidade.
.
D . Marcos de Noronha fundára duas repartições des-·.
tinadas á fund :ção do ouro (casas de fundição); uma para
a parte meridional da provincia, com Villa Boa por capital; e outra, para a parte septentrional, na povoação de
S. Felix.
·
(9) LUIZ ANTONIO DA SILVA E SOUSA, M.nnoria .
sobre o descobrúnenf'o, etc., da Caf;itania de Goyaz. CAZ.,
Corog. Eras., I. - SOUTH., Hist., III, 305, etc. - PIZ., Mem.

hist., IX, 144. - MART., Reise, II, 586. COURT, Mem., 94. - POIIL, Reise, I, 325.
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O producto do imposto do quinto perceb~do nestes dois
estabelecimentos não poderá dar uma ideia exacta das
quantidades de ouro successivamente fornecidas pela província de Goyaz; parte da extração das minas escapava fa .
cilrrneinte ia.os dü,eitos. Mas, ·eoonpamndo os resul:bados do
imposto em differentes épocas, poderemos, pelo menos,
saber com aproximação ·como, em um prazo bastante curto,
a extração .do ouro diminuiu de imp ortanc:ia. Em 1753 o
quinto rendeu, em Villa Boa, 169 . 080 oitavas (1.268 .100
fr.) ( 10), e, em 1755, produziu 59,569 oitavas (446, 767
fr . ) ·em S . Felix; em 1805 não produziu mais de 3 . 300
(2.720 fr.) em S. Felix, e, em 1807, 12 .308 (92.310 fr.)
em Villa Boa (11) i enfim, em 1819, não se recolheu, em
todo o territorio, m1i=1is de 36 marcos de ouro.
Por occasião d11 minha viagem, as lavn1s esta'vam ex:·
gotta<fas, ou não popi.aim ser exploradas s1em ão .oom UIIl1 numero grande de brn~os, e a distancia do litoral, qu~ torna
• •
• •
1 . .
as exportaçoes custqsas e quas1 1mposs1ve1s, nao perm1lt1::i
tão facilmente como aos Mineiros,1encontrar outra fonte de
íriqueza no oultivo d~ts terras. Não podendo ·p agar '.os :impostos, os colonos aba·nidonav:am
suas habitwções,
retirav.am-se
'
1 •
para os desertos, e api perdiam aité os d ementos 1de civi·lização, as i·deias ireligiüjsas, o habito ,das 1uniÕes· I.egitÍinas, o conhecimento da :moed1,1 e o uso do sal. Uma região \f.a im _do
qrne a França exgoittaya-se 1em fav.m de 1alguins funca;110111anos
ind olentes, e os pror,rios arr~dores de Villa Boa, 'esta capital ainda ha pouco tão florescente, não apresentavam mais
do que ruinas sem n ,icordações (12) .
1

1

\

( 10) Cakulo aqui o valor da oitava na base de 1$20Qi réi s,
porque, na época de que se trata, fôra fixada nesta taxa p'or D.
Marcos de Noronha, iÇonde dos Arcos (PIZ., Meni., I X, 161) .
( 11) SO UTH., J{ist. Eras., III, 837.
(12) Vide a · lntrqd11cção que precede a H istoria das plantas
mais notaveis do Bmsi~ e do Paraguay, p. XXX IV.
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EXTENSÃ:O; LIMITES; SUPERFICIE
1Extensão da prlovincia de Goyaz. - Limifos desta
província. - A fig ura que representa. - Sua altitude. - A Serra do •Corumbá e do Tocanfa1s. Superfície da região que s·e ·estende ao norte desta
cadeia. A Serra do •S. Francisco e do Tocanti.ns.
0

A provincia de Goyaz é uma das maiores do imperio
hras1ilei<ro; C•O'Ilst1tue ·O s•eu oeilltTo :e e&tá ,aifastada 200 a 300
lego as dos portos de mar ( 13) . Pohl diz ( 14) que ella se
estende de 5° 22' lat. sul até 22° e de 40° 3' long. até
51°, •e mede 1260 mi.lhas •alleimãs de ciTcumfonencia; oomo,
porém, a vizinhança dos 1indios inimigos não poiude permittir fixar por toda a parte limites certos, não indico estes
algal'liS!mos oomo perf.eitaaneI11te e:imctos ( 15).
A10 nor~e a provinda de Goyaz é separada do Pa'l:á
por umai .linha imaginari:a que se esrbender1a d es.de a oorn·
fluencia do Tocantins e do Araguaya até a Serra do São
Francisco ·e ·do Tocantins; tem por limites orientaes esta
Ínesma Serra e a do S. Francisco e da Paranahyba que a
separam, est•a de M1nas Gar.aes, ·aqu1eU.a, da mesma província e, além disso, de Pernambuco, de Piauhy e de Maranhão; ao sul é limitada pelo Paranahyba e o Rio Grande;
alrérn dOG quaes s·e ·eneointrn uma• pequena pa•r;IJe da provüncia de Min•as e 'ª de S. Paulo; emfürm, do· lado do oeste,
(13) FIZ., Mem.., IX, 153 .
(14) POHL. , Re-ise, 3116.
(15) O que .prova como devemos g1ia1·,<lar reservas a respeito, é que Cazal, a qual e·stá rnaJÍisr ou menos de a;ocorrdo com
Pohl ácerca da exten!lão ·em latitude da Provínc ia de Goyaz, não
lhe dá no en1anto ( Corog.; I , 319) mais do que cerca de 200 l.egua.s
de comprimento, .e nquanto que PizaHo diz que. ella tem 33•1 leguas
do norte ao .suJ, e 226 de leste a oeste. S.choeffer lhe attribue
12 .932 milhas quadradas geogrnphicas (Eras., 225); da Cunha
Mattos, provavelmente muito melhor informado, av<11lia a sua superf ic1e em 22 a 25 . 000 ·leguas qua.dra<las portuguezas.
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está .separada da província de Matto-Grosso pelo Araguaya,
que, no lugar em que o atravessa o caminho de Villa Boa
a Cuyabá, tem, tambem, o nome de Rio Grande.
Muito menos larga de leste a oeste do que comprida
no sentido norte-sul, bastante irregular, estreitada nas duas
extremidades, mudando bruscamente de direcção e avançando-se para o occidente i.im pouco abaixo de seus limites
meridionaes, a província de Goyaz apresenta approxima·
damente a forma de uma bota de Amazona.
Esta região deve necessariamente ser muito elevada,
pelo menos em parte da sua extensão, pois que dá nascimento, por um lado, ao Araguaya e ao Tocantins, e por
outro aos affiluentes mais septentrionaes do Paranahyba;
ora, sabe-se que os dois primeiros destes rios percorrem um
espaço immenso correndo para o norte, e que o Paranahyba,
que, ao contrario, se dirige para o sul, contribue a formar
o Rio de la Plata.
1
De ,a ccardo or m a n omerr1datuva. que estabehic\ , {oap.
XI, pg. 196), a padieia que divide estas aguas duamarse-á Serra do Corz,1,mbá e do TÓ~çantins; ella se liga\ á extremidade da Sern,1 do S. Franc!sco e da Paranahyba, nas
alturas do lugar chamado Os Arrependidos, onde a estrada
de Minas penetra na província de Goyaz; forma um angulo com esta Serra, dirige-se para oest.e, abai:p-se declinando para o sul, "e forma o limite meridional dk bacia do
Araguaya ·e do T(/cantins, como tambem o limi\e septentrion'al da do Con1mhá. Não se deve suppor qu~. esta ca·
deia apresenta um~ serie de picos gigantescos como a Serra
do Caraça, o Itacof umi, a Serra do Papagaio, na' província
de Minas; constittLe antes, com suas dependehcias e con·
trafortes, um como largo retículo ·d e pequenas montanhas e
de vastos planaltos separados por valles onde correm rega·
tos e rrios. Os montes Pyrieneus e a Serra Dourada que se
citam como ·os ·doi\s cumes mais devados,, estãq bBIIJ. longe
de ser altas monta,nhas. Pode-se dizer, entretanto, que a
1

1
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parte meridional da província de Goyaz, q~e foi aquella na
qual vi·ajei e que se aéha •a!o sul da Serm do Corümbá e d·o
Tocantins, é geralmente montanhosa.
.
Não percorri o territorio que se estende ao norte da
mesma cadeia, e ·que é mais ou menos o dobro da parte meridional; mas é sabido que, embora a Serra do Corumbá
e do Tooa1111:ins ·a hi la:noe conrt:mfortes ( 16), eUa é g«,,ra.Imente bastante igual, e que o divisor das aguas do Tocantins e do Araguaya, rios que acabam por se reunir, não é'
mais do que uma crista pouco sensível. Sobre a grande
cadeia que, após ter separado a província de Goyaz de Minas Gera·es, se prolonga, ao norte, para separar esta provimoia ·das de ·Mamnhã·n, d e P.i1auhy, de .P-ernambuoo, não
av·runcei além da ·extrnmrdade s•eptentr>i1onal da Serra do São
Frninüisoo e da P1a:rainiahyha (17) ; pelo que diz Caiza:l (18),
a Serra do S. Francisco e do- Tocantins que cop.tinua
esta ultima; é mais dev·a da do que ella, pedrego&a, e •
desprovida de verdura.

§ III -

VEGETAÇÃO

A parte septentrional da ·província de Goyaz mais
ari<la e descoberta que a meridional. - Esta, ultima
. bem irrigada. - Aprese11ta uma a1temativa de mattas
e de campos. - Os campos semelhantes aos <lo deserto o.rie1üal do S . Fra[]Jcisco . - Uma Vellozia
notavel nos mais elevados. - D escripção da.s floTestas. - Alagadiços; o bo1·ity.

Segundo ·o que j.á di6s·e aitraz •é focil de coinceber que
a porção da província de Goyaz, que se estende ao nor•.e
(16) LUIZ ANTONIO DA SILVA E SOUSA, Memoria
estatística da prov1:nciai de Goyaz.
·
(17) Corog., I, 319.
(18) Vide meu Q1iadro geographico da vegetação primif1"va
na província de Minas Gerad (Novos annai s das viagens, III).
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da Serra do Corumbá e do Tocantins, deve ser meno~ ir·
rigada, mais arida, mais descoberta que a parte meridionai.
Esta ultima, que tem a vantagem de possuir aguas
tão abundantes e boas como o eentro da provincia de Minas, apresenta uma alternativa de massiços de arvoredo e
de canipos, uns unicamente cobertos de plantas herbaceas
(taboleiros descobertos), os outros semeados de arvores re.toro~das e enfezadas, de cmtex subierosa, de f·olhas muitJs
vezes duras e quebradiças (taboleiro; cobertos).
O ?specto destes ultimas campos é o dos pastos da mesma natureza que atravessei, em 1817, no deserto oriental do São
Francisco ( 18 L; e que tambem se ertcO'Iltram na comarca !le
Paracatú; as planté,ISJ lenhosas -esparsas no meio das hervas
pertencem ás mesmas especies, ·em Goyaz e em Minas. Alguns dos .cwmpos m \ús elevados da primeira , destas duas
províncias differ·em bastante, todavia, dos de Minas pela
pr·es«mça ·d uma llllO'Iloootylec101nea l•enhosa, da ·altu~a d,e varias pés, extremame~te pittore(lca, . que umas vezes se \nosrtm .is ola·da no mei·o pas gramirneas,1·e das ·outras hervas~ em
outras se mistura ás arvores torta~ e rachitieas. E' uma
Vel'lozia que, compl~:tamente coberta de 1escamas, se bifurca varias vezes; cujo caule, exeessivamente teso, é de grossura uniforme; cuj o,s i:amos, tão rijos como o caule, se
terminam por um m ~ssiço fro~xo de folhas linear-es e pendentes; cujas flôres de um azul pallido, do tamanho dos
nossos lyrios, emerger dos massiços de folhas que pàrecem
protegei-as.
,
\ .
- ~ ao
- ·u m'f·onmeirnente dº·1 stn·bm·<las , '~nrt-re
As mat tas !11a<O
•OS ·d iversos ·distr.i0tos que ·percorri.
Na parte maiis oriental, a que se ·avizimha de Sm1ta Lu:é1a, S. Antonio dos\ Montes Claros, etc., e é muito elevada, são bem men ~ com• muns do que na prol'incia de Minas; a parte occidental e
muito mais baixa, que se atravessa antes de chegar ao Rio
Clare, approximando-se da fronteira ·d a província de MattoGrosso, é, pelo contrario, bastante florestal. E' sobretudo
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nas partes profundas, á margem dos rios, na encosta dos
<m orros, nós :terrenos mo;yeis, que se enconrtriaan mattas . Oada
capão ' (19) cohr-e gernLmente, pequena área; mas existe,
entre Meiaponte e Villa Boa, uma floresta chamada Matlo
Grosso, .si:ue tem 9 leguas de leste a oeste e cujos limites,
do lado do norte e dó sul não são ainda bem conhecidos
(20).
üs bosques que atravessei na província de Goyaz, sem
perder completamente as suas folhas durante a secca, comq
as catingas de Minas Novas (21) ,, não se parecem com as
florestas virgens do Rio de Janeiro nem mesmo com as de
Mi•n as Gemes, e 1nã'Ü itêm, em abs'Oluto, .a- sua majestade;
todavia podem-se tambem admirar ahi muito bellas arvores .. Estas, é ver~ade, são afastadas uma das outras, mas
os interva'llos que deixam entre ellas são cheios por grau·
des arbus~os que se compriimem, confundellll os ·Da1mos, e s·ob
os quaes se ·enco_ntram frescura e sombra deliciosas. Aqui
pequenos bambús de hastes delgadas e leves; além, diver. sas ospeóes de pa.lmefu.,as cornferem variedades ás massas
de verdura que as ·r odeiam; frequentenmnt•e grarndes cipós
en1açam to<las essas pl•an:tas, e, sem cessar, o viajante é
tea:Pei1ado par .accidoot•es de vegetaçã'Ü, ·differe.nças de forma
(1'9) A palavra ca:pão, como já tive occa·9ião <le dizei-o, tem
por etymologia um termo indigena q~e significa ilha.
(20) 1Segundo •Cazal; o Matbo GPosso se estende, no maior
comprimento, <lo Rio das Almas ao centro da rr·e gião dos coyapós.
(Corog., I, 319). l?iza:r,ro diiz, d'um0J mam~i.ra ge-ra'J (Mem. híst.,
IX, 215), que esta flor·e sta é muito extensa para o lado do no·r tc,
o que não se lhe conhece o fim pe!.o do sul. Creio que ouvi dizer.
que ella se liga com as da Ameri ca Hespanho·J.a. Si estas diversas
asserções têm algo de v·e.rdacleiro, não poderia eu ter dado, como
fiz (Resimio dmna viagem no interior do Brasil, nas Memorias
do Museu die Historia Natural, 'vol. IX), 9 J.eguas ao Matto Grosso,
a10 s•eu mai'or comprimento.
(21) Viagem pelas p1·ovincias de R-io de Janáro e de Minas

Geraes, II, 98.
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e de f<0lhagem aos q.ua'es 'º euTopeu não está acostumado
(22).
Mesmo quando a herva dos campos está completamen·
te secca pelo ardor
sol, encontra-se sempre, nas deprestern:mo a ma·is bella vegetaçã<0, e fresões pa ntanos,as
quentemente, algumas flôres. Lá, assim como nos alaga·
diço.s do SertãJo de Minais, s·e eleva majestosameinve o ele·
gante bority (Mauritia vinifera, Mart) cuja imponente immobiUdade está errn tão· gra'll de harmo'l'l~a OOIID a caJma do
dese:r:bo (23) .

do

1

'

§ IV -

do

1

CLIMA; SALUBRIDADE

.

O ann0 div idido em duas estações. - Estado da
atmosphera d-e 27 de Maio a 5 de Sdembrd>
1

'

Como no interi1?r da provincia das Minas, o ail;Ilo se
divide em Goyaz em duas estações perfeitamente distirl\ ta&;
a das chuvas, que cs1meça efn Seteµibro, e a da secca, 1que
1
·começa em Abril .
\
Gastei ·um pouco mais de tr,es 'mez,59 em pernoner o
sul desta província, c~e 27 de Maio até s\de Setembro; durante todo e.ste laps~ de tempo não cahiu uma m'i.ica gotta
d' agua; o thermometro marcava, geralmente, a 3 'h oras da
tarde, de 20 a 26 graus Réaumur, e, ao nascer do sdl, variuTa . de 3 graus a 11 frâus e meio.
Pouco mais ou meno3
(.22) Vê-se, de tudo o que precede, que enga-n arah\ o padre
Cazal quando lhe garantiram que quasi toda a superfiÓ~ de Goyaz
éstava coberta de catfrwas ( Corog., I, 319) . Devo r evelar este
erro, tantó mais que foi repetido pel:os escriptores que vieram
posteriormente ao estimavd autor da Corografia B·rasilica. Estou
bem longe de dizer que não haja verdadeiras catingas, e carrasqitei1os na vasta provi:ncia de Goyaz; mas não existem na ·parte que
eu perc'orri.
(23) Descrevi est1 bella palmeirn na minha primeira relação,
vol. II, 343.
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até 22 do mez de Agosto o ceu ficou ' sem nuvens e do mais
bello azul; a secca era extrema, a relva dos campos estavá
queimada;· no correr do dia um éalor excessivo se fazia
sentir, mas, á tarde, uma deliciosa brisa vinha . refrescar a
atmosphera. Pelo dia 10 de Agosto, quando ainda me achav,a perto da pov,oação de Meiapo1J.11te '. (15° 30') a bris'a ooone"
çou .a se fa21er sentir ·durainte rtodo º' di1a, e assegunvram·me
no paiz, que o mesmo vento soprava, todos os annos, maif:
ou menos desde os fins de Julho até a ·estação das chuvas,
A 22 do mez de Agosto, emquanto percorria os arredores
da pov·oação ·d e Sam.ta Cruz, s•irt1mda pelos 17° 54', o eu
perdeu •o brilho intenso que ronrtas vezes wcmrirei; offerecia então approximadamente os matizes que tem na FranÇa
no começo duma bella manhã de outomno; na verdade, uão
se viam nuvens, mas a atmosphera estava carregada de
vapores que impediam a vista dos objectos afastados: sí,
pelo meio dia, o tempo clareava um pouco, em pouco 5C
formava outro nevoeiro, e, desde quatro ho-ras até o fim
do dia, o ·disco ·solar, de um vermelho carregado, podia ser .
-0lhado -oorrn füxidez. Segum.do ·os habi.tantes do paiz, esta
muda1nça 'ª 't mospherica ·e ra consi,d erada oomo o precursior.
das chuvas; todavia, ellas só começaram um mez mais
tarde, quando eu não mai:~ estava na província de Goyaz.
As doenças mais communs na parte meridional da
p.rov,iJnóa sã,o a syphillis, a hydl.'opisia e a e.:ipecie de elepha'Illtiasis que os l:m:s i.leiiros chamam morféa (24). Não
obstante, apezar das longas e excessivas seccas de que foliei e das interminaveis chuvas que lhes succedem para dar
lugar a novas seccas, esta região não pode ser consideradl;i'
como .insalubre, e o será menos ainda quando por meiv
de trabalhos de aterro forem saneados os lugares panÚ1.· .
nosos. ·
Viide minha Viagem pelas provincias de Rio d<Ç Janeiro,
vol, I, 1'8'5 1 e II, 370.

_{24)

~te.,
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POPULAÇÃO

§ ·V ~

Diffituldades em obter-se informações exactas
. sobre a ,população de Goyaz. - Algarismos apres·entados '!JOr divers1os escriptores; os que foram communicados ao autor. - Resultados destes nurnerns.
Causas que se oppuzeram, durante um certo
tempo, ao cnescimento da populaç2'o. - As coisas
retomam o -cur·s'o natnral. - Comparação dos alga~-· ismos d a população de Goyaz com os da de Minas,
.Espírito San.ito, e, 'em seguida, da França. - Menor
augmento no numero dos brancos do que !ll'o cios
negros e mulatos livres. - Numero de escravos.
Relação m1merica dos dois sexos. - Numero de
,jndios. - Renova·ção ela: caça aos' indígenas.

1
Não se está de áccordo sobre a população que se es·
palhoú sobre o territbrio desta vasta província, e se sente,
com effeito, como
recenseamento exacto seria difficií
de faz.er em um paiz tão deserto, e tão pouco civili9aào.
A:lguns es0ripito!res oo!mpreheinderam 'ºs ~ndios nos, numeros
.
.
.
que pu·bl· icaram;
mm,s e' umcamente,
por pa 1p1te,
qu<il\ se
póde indicar o numerp dos indígenas, pois uma parte dellcs
não está subrnettida á autoridade J:i~asileira. ·
Segundo Luiz Anfonio da Silva e Souza, a população
da província de Goyaz se elevava, em 1804, a 50 .135 indivíduos, dos quaes 7,273 brancos, 11. 417 negros esc'ravos e
7,868 negras .tambem privadas da liberdade. O ~,jornal
brasileiro "O Patríota f' admitte, para os annos de 11?08 e
1809, 50. 365 individu()s, dos quaes 6,950 brancos e 20.027
escr·avos (25) . P1 o u1Y~~ 1ann os m-aJs tarde Piza!l'ro, hasean-

uin

1

1

•

1

•1

(25) POHL, Reise, I, 374. - O autor allemão, a' po:icas
linhas do ltiga:r em que -0ita o numero de 50. 365, indica 54. 560;
mas é evidente que es.t e uÚiano numero é eirrnm~o, p.ois não é o que
l"·esulta da addiç<ãü das sommas parciaes de que! se forma: aliás
é sobre 50.365 ·e não so~re 54 . 560 que o mes mo escri-ptor estabelece a_e-0mparação qu:e faz dos numeros do Patriota com os das
estatí sticas de L. A. da Si:fva e Sousa para 1804. Ha ainda maior
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do-se em documentos officiaes, fazia subir a ,população de
Goyaz a 53 .422 almas (26) . Em 1819, quando me achava
no paiz, elevavam-na a 80. 000 individuos; nos quaes se
c0ntavam, diziam, cerca de 8 . 000 brancos e 27 .000 escravios. Emf.irrn, seglHl·do o prnjecet'O ·de cons1~ituição pmp:osto _a
30 de· Agosto ide 1823, o major Schaieffer i1ndic1a·-a como se
elevando a 150. 000 alma~ (27) .
'
Si todos esses algarismos fossem igualmente exactos,
a população·d e Goyaz, que :a penas 01,esceu de 230 i1Ddividu·Os
de 1804 a 1809, ter-se-ia augmentado approximadamente
de 4 septimos de 1809 a 1819, e em seguida, de perto de
metade, de 1819 a 1823: taes accrescimos são evidentemente im.p ossiveis; pode-se, pois, suppor, por um lado que,
em 1804..e 1809, o temor do· restabelecimento da capitação
tenha contribuido a fazer com ·q ue os proprietarios recem.
seados apresentassem declarações inferiores á verdade; por
.outro lado, deve-se crer que o numero indicado por Schaeffer foi extraordinar~amente augmentado, s·e ja por motivos
políticos, s·ej·a por uma vaúedade pueril; 1emfirrn é prnvavel
que, na avaliação que me foi communicada, quando da
mi:nha viagem, elevass1em •eJCcessiV'amente •o nrnrnero dos escmv•os, talvez para não cahirern na falta das aval·;1ações mais
antigas que, sem duvida, eram muito baixas.
Uma estatistioa da popul·a·ç ã·o, da qual 1ainda não faHei,
e que parece merecer mais confiança que todas as outras,
p orque é mais c-ornfiorme á !llarJ:urnza , das coisas, foi a que
1

negligenci a na indi1cação do numero de fogos tomado aos dois
autores ; de facto nãio ha p:es·s oa que .não veja que, para 50 . 135
individuos, n•ão podiam existir 211 .8170 casas. Os pormenores das
estaüsticas tomadas por Pohl a L. A. da Sih·a e S1ousa e ao
.Patriota. são tambem muito pouco precisos para que eu os pudesse
ter utilizado.
·
.
(26) M em. h-ist., IX, 182. Vê~s·e, por esta citaç·ã o exada,
qu:e induziram em er·ro o sir. Martius, quando lhe di.s.s eram que
Piza~ro a·v aliava .em 37 . 250 almas a população . de Goyaz.
(27) Eras., 23.S.
·
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publicou, para o anno de 1824, o sr. da Cunha Mattos,
1a ntigo governador militar da provino1a (governado r das
armas) ; translado-a aqui com o maior gosto, porquanto
se refere a uma época bastante approximada da minha
viagem, e, de 1819 a 1824· é impossivel que tenha havido
qu1a.Jquer m1;1damça 111o:tavel:
Índividuos (28) brancos do sexo masculino, casados ...... ... ..... . . . 1.745
Individuas .brancos· do sexo masculino,
nãro .casados . ... . .... ... .. .... . 3 .'646
Indivíduos brancos do sexo feminino,
casados· ................. . . .... . 1.519
Indiv~duos branco~ do s~xo feminino,
}
nao casad•os ..... . ·I· ......... . . . 3.625

}

'~'}

10. 535

5.144

Homens de côr descend·entes de libertos (ing·emtos ) casa4os . .... . ... . 4.242
H omens de côr descendfü1tes de liber} 116 .5661 \
tos ( ingenuos) não 1casados .. . .. 12. 324
Mulher·es ?e côr descemlrntes de liberJS.aos
tos ( 1n.gemtas) casapas .... .. . . . 1{486
Mulheres de côr descencl~; ntes de ·liber} 18.439
tos (ingenuas) não f asadas .... .
9513

J \

IJ·.

Homens de côr libertos, casados .. . .

550

11ão casados.

989

....

544

não casadas .

897

"

1

I·

" "

casadas

Mulheres ,,

" "

"

'} "'}
}

1.441

\

2.980

\

\\

(28) O texto origi·nal, que diz por toda 2
mulheres fez -me crer, p<}r um rrnome!111:o, que as
tavam indui<lais nesta est~tistka; ma;s desilludi-1ne
concebido: Em o anno de 1824 e.'t'istião os Fogos
s~giiem. E' evidente, p<,irece-me que a palavra
hende to.::lbs os indivíduos da nos·sa es:pecie, de
i<la<le.

parte 1ho1ncn.s e
crianças não espelo ütàlo a:ssim
e Almas que se
Almas compreqaailquer sexo e
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Indios catechisados

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

304

lndias catechlsadas

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

3119

Escr~vo~ db sexo maisculino ........ .' .

7.329

..........

6.046

fominino

}
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623

} 13.375

IndiviJC!uos <lJ.stribuidos [pür 12 .119 fogos ................ 62. 518

O numero total aqui indicado não apresenta augmento
de muito mais de 1 quinto sohre os algarismos do anno
de 1804; mas Pohl estava tão longe ·de suppor possivel um
accrescísmo na população de Goyaz, qti.e cita o ultimo numero como representando ainda a população em 1819 (29).
E' üwontestavel que houve um momento em que a população da provincia, que nos occupa, deve ter soffrido ·uua
sensivel diminuição, aquelle em que as jazidas começaram a se ,exg0Lta r. Uma mufoidã'º' de hra:nc·o&, emopeus
principalmente, tinha acorrido ao paiz para se enriquecer;
retiraram-se logo que puderam alcançar esse objectivo, ~
.não foram substituidos; outros foram surprehendidos pela
morte antes de poderem voltar á patria, mas, conservando
i;enipre ·a esperança de revel-a, . não tinham formado estabelecimento fixo, não se casaram e não deixaram ninguem
àpós si . A diminuiçã10 foi mais sensível, a inda, entrn 9s
negros . Pel-os meados .d o seculo passado chegou a haver
em Goyaz .al!:é 34.,500 •escravos ,empregados na extracçã'O do
ouro (30) ; mas não se faziam vir· negras na mesma pr '.'! 1

1

1

(29) Reise, I,317,372.
(30) .Conhece-se este nm:ne ro pelo montan te do imposto chamado ca.jl'Íla.ção <;le que já fal.Jei noutr10 ·lugar, e que foi suppúmi<lo
jú ha bastante tempo (vide Martitts, Reise, II, 587). Segundo o
Sr. da Cunha Mattos, houve ou<tr'ora mas de cem mil escravos /
empregados na exploração das jazidas de Goya:'. (ltin, II, 312) ;/
ma s tal numero é tão elevado que difLcilmente o poder.e.mos cçmsi~
de ra r ·como não se ndo nma figura de rhctorica r1e,;tinada a resáll <ir a impo·«tançia dos .. antig·os tt<! bal!10s c.)os min<raçlores goyan'os,
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porção, porque o trabalho das minas não convem â3 mulheres; ·os homens morriam, pcis, na maioria, sem posteridia-de, e frequentemente tendo apressa;do o fim da existencia por uma l1ib e1~t'inag·em ennervarnte. Quando, em ·s,eguida,
veiu a época ·d a decadencia e da miseria, não se fi,;eram
mais quasi aquisiÇões, e as es'batistioas
Luiz Anto:rüo da
Silva e Souza acima citadas mostram que, no espJço de
meio seculo, o numero dos escravos do sexo masculino dimiQrnirn de do:s tierç·os.
formara-se, entretanto, uma população permanente,
com:pos.ta de hrancos que diiversas circumstancias p·r·enderam ao paiz, e de muito maior numero, ainda, de me.3tiços
que jamais pu~eram pensar em de lá sahir; as emigrações
tiver,am um terreno! e as coisas retomaram pouco a pouco
o seu curso natural. Si o habito da concubinagem, que
os primeiros colon~s intr~duzi:_am nos cost1.1;mes, prejudica
os progressos -da po·pll!laçao, sao dles., po·r outro lado, favorecidos por um 1~lima geralmente salubre e pel~1 fecundidade das mulhere1s, que não pode ser, em Goyaz, inferior
,á das de Minas. l'la vasta paro,~ hia de Santa Luzi~1 não
se contavam annu~lmente mais tle quarenta obitos para
ce'IIJto e !tantos nasc,imen1tos ( 31) . Nmn todas as parles da
prnvincia de Goyaz participam, indubit~velmente, das vantagens de que goza,;a a parochia de .Santa Luzia,, a de uma
incontestavel salubridade, e a maior ainda, de se;r; dirigida
por um pastor virt~oso, cujos conselhos e exemph~s incitavam •os 0ofo1nos ao trabalho, e que fazi•a todos os \ esfmços
para leval;os a não contrahirem senão uniõês . legitimas; é,
entretanto, impossiyel a·c1rnittir que, na mes!lll!a 1 época em

de

~

(31) Creio que os numeros aqui indicados merecerrl toda a
, wnfiança qu e se póde ' e-011cecler ás estatósticas de popula'ção feitas
' '-.!10 Brasil, e talvez me1mo, .rr;ais de que a maion~t dellas; 1devo, to-·
· d.avia, aiccre.scentar qu,e o •s•r. d'Eschweg•e a:P:resenfa bo01s razões
.para fazer suppôr que, nessas estatisticas, o numern de mortes fica
gera-lmente abaí~o ela yerdacle.
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que Santa Luzia experimentava tão notavel accrescimo na ·
sua população, houvesse diminuição na de todas as outras.
Seja como fôr, apezar da extrema incerteza em qu~
estamos relativamente ao numero exacto dos habitantes da
provincia de Goyaz, é claro que, guardadas as proporções,
esta provincia é infinitamente mais . despovoada do que as
províncias de Minas Geraes e Espirito Santo, que, no entanto, são tão desertas em comparação com a Europa :(32) ;
é claro ainda, que, em uma superficie que certamente não
é menor que 'ª ·d a França, não havia, em 1819, uns quatTOcentos e v.it11~e •e ciinoo avos da população do mosso p:aiz, ou melhor, si assim o preforem, em uma extensão onde, em
dia, se encontram na Fr.ança 425 indivíduos, havia apenas
1 em Goyaz. Baseio esta comparação nos .algarismos certamente muiito exa1gg•e rndos de 80.000, que me foram communicados, como o disse, no decurso da minha viagem;
que s·er1a si e u ; fültahelecesse sobre o numero de 62,518,
indicado por da Cunha Mattos !
As particularidades da estatística publicada por esse
autor, si bem que não sejam perfeitamente completas, poderão, no entanto, fornecer-nos alguns resultados bastante
impo r:bantes :
1. 0 - O numero dos .brancos não constituía em 1824,
sinão cerca da sexta parte da população total da província
de Goyaz, emqua·n1to que, na das Mm·as, havia, pel1a mesma
época, quasi um quarto de brancos, differença que se explica pela facilidad'e de communicações de Minas com o
litoral e o afastamento muito menor desta ultima região.
2. 0 - A comparação dos numeros admittidos por
Mattos com os dos annos de 1804, e 1809 mostraria que 03
progr.essos da população se filieram muito menos sentir
entre os brancos ·do que entre os negros e mulatos livres, o

me-

(32) Vide, para a população de Mi11as Geraes e E spírito
Sainto, o que escrevi na Viagem pelas pr01Jincias de Rio di Ja.iieiro,
etc., vol. 1,80, e na Vfogem no rfotricto dos Diamantes, vol. 1, 183..
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que provaria, oomo tudo nre leva a ·crer, que o olima
da America Tropical convem mais aos homens de côr do
que á raça caucasica.
3. 0 - O numero 'dos ·escravos em 1824, comparado
com ·o de 1809, ·fa1dicari1a uma dimónuiçã-o de cerca da metade; mas tal diminuição não é para surprehender. Já ha
muito tempo, na época .em que fiz a minha viagem, que
não se traziam ;mais, como oufróra, comboios de . negros
africanos para a provincia de Goya~.; nã~ podiam mesmo
vir mais, pois que seria necessario que, pagando á . vista
esses homens, na Bahia ou nn Rio de Janeiro, os commerciantes os revendessem para zonas muito afastadas, expondo-se 'ª nã·o n~cuperar·ern imaiis -0s cap.rba•es. Si, casualmen·
te, chegavam a G\)yaz alguns negros da Costa d'Africa,
eram individuas isolados, adquirídos por pessoas attrahidas pelos negocios ao Rio . de Janeiro . Não havia mais
quasi, no paiz, sin~. o creoulos, negros ou mulatos, :qascidos,
na maioria, de uni~íes passageiras e illegitimas. Até então
·os bvasifoiros; em geral, pouco pensavam ·em casar ~ seus
esmavos, e ocmo peins1afi.am . niS:S-o ·os g6ymnos, que,1 elles
•
•
•
1
li '
propnos,
viviam
na
concub'magem.
Si os numeres publicados por da \Cunha Mattos, para
1824, nos fornecer.r m alguns dados ute~, deix~ram oultos
a desejar; assim, nada nos dizem sobre à relaçã'o numerica
dos dois sexos na~ differentes idades da vida. ?ei, toda·
via, que, na época em ·que lá estive; p numero dy jovens
do sexo masculino era muito menor na parochia de Santa
Luzia, em Villa Bpa, e em todas as povoações do sul da
província, do qu€( o das raparigas, o que é c·onfirmado,
aliás, pelo quadro especial que Pohl public'oµ da popu·
. lação de Santa L~zia e 1812 (Reise, I, 280) . '
A província de Goyaz era uma das que, por occasião
da minha vi1agem, mais indi1os ainda possuía; a população
portugueza derrama·d a nesta capitania não fôra nunca suf..
fioient·emente :inte-ns·a para annictuil.al-os toÇlos. Com muito
1
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custo conseguira-se reumr certo numero nas aldeias; ·os
outros viviam inteiramente selvagens nas mattas e nos lugares mais d~sertos. Pelas leis portuguezas todos ~eviam
tJer livres como os proprios brancos; nias, desde h~ .pou"
cos annos, um decreto barbaro, publicado no ministerio do
conde de Linhm:.es, fizera ·r enovar a ;antiga caça aos indius. ·
Este decreto permittia reduzir á escravidão, pelo prazo d°e '
d·ez anncs, aqueHes dentre ess1es 1:j11folizes que foss·em apanhados com armas na mãa. Passaram a dizer, então, que
todos os que apanhavam estavam armados, e, realmente,
estes homens o ·estão constantemente, porque só as armas
lhes garantem a subsistencia. Do (acto de poderem escravizar concluiu-se que era permittido vendei-os, e estabelec.eu-s1e um commerci.o ·de indi1os entr.e a pirovincia de Goy·az
e ·a do Pará. FERNANDO DELGADO FREIRE DE CASTILHO, .que
governava Goyaz por ocoasião ida minha viag!'ID, entenderas-e com o governador do Pará afim de impedir, ;na medida do possível, esse commercio tão odioso como illegal:
. Es.crevera tambem ao ministerio empenhando-se para que
revogasse o decreto do conde Linhares; mas o governo
cernt.r al pouoo s:e preoccupava oom os índios de Goy:az, e
não dera, siquer, uma resposta (33) .
(33) Achei que não devia citar rieste paragrapho os computas exoi;ssivn·mente vag<'JS indicados por Antonio Rodrigues V elos o
de Oli>"ei1ra, 11os Aiin-aes FliMnÍ1iense, (l!arn a Q:>OJmfação de Goya?:,
e, por motivo seme.lliante, não fiz tambe m nenhuma mençã<0 dos
qu e foram aclmittidos. -pelo nosso illustrado ma·r inheko, o sr. de
Freycinet (Via.gein da Uraaiia) . Em um livr-o impresso em 1845
(Sketches of residence in Brasil, I, 350). o sr. Ki<l<l.er eleva a
97,592 ind:vi<luos a população de Goyaz. Si esse numero fôr cxacto para 1845, e 'O que indiquei para 1819 o tiver sido tambem, resultará que te-rá havido, durarnte um quarto <le seculo-, um aug mento
de cerca da quarta parte na po-pula·çã,o da província; mas o sr-. Kidder não diz a que anno se .ref.ere a sua indicação ; accrescenta mes~
mo, e sem dwvidJa, com lxusrt:ante razão, que os relator>i.os miniister iaes e provinciaes não têm outro fundamento além de· conjecturas e as vagas estatisticas ele algumas parochias.
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§ VI -

ADMINISTRAÇÃO GERAL

A ·provincia de Goyaz dividida em <luas conwrcas.
- Capüães generaies·; sua autori<lia;die . - O governo
central ·extranho ao que "e passava nas provincias.
Um exemplo da sua ignorancia.

'

Durante muito tempo a provincia de Goyaz não teve,
todra ellai, senão ·um ouvidor, e, p·CXL -cOi11S·egui1J1.te, não constit~ui• a n:iais de uma comarca que comprehendia diversas justi_ças 1(julgados) ( 34). Sentiu-se, por fim, que um só homem
era incapaz de manter boa ordem em região tão v,asta, distribuir ·a todos/ os habitantes justiça ·em segunda instancia,
e manter vigilanciJ sobre os juiz·es ordinarios que, escolhidos dentre os prnprios colonos, e participando dos seus
vi cios, eram muita\; vezes os primeiros a violar as leis.
O governo expediu, pois, em 1809, um decreto pelio qual
a ·capitania ficou dividida em duas comarcas: a cdmarca
do sul, que comprehende (1819) os seis fulgados de \yilla
Boa, Crixá, Pilar, Meiaponte, Sahta Luzia e Santa C1ruz;
e a comarca do norte, formada dos oito julgados de Porto
Real, Natividade, Cen'ceição, Arraias, S\ Felix, Cavalcante.,
F lôres e Trahiras ( 35) . A séde da primeira é Villa Boa,
•

1

•\

·\

(34) Aintes da revolução que m!.Jd<:u o gov.enm d'b Brasil ,
este imperio estava d'iiyidido em Jl·WV1J1C1a'5. de pÇimeoi:ras l:atego·r.ia
ou capitanias e em províncias de segunda ordem (pro vinci'as). As
primei'ras se dividiam, na maior parte, em com.arcas~ · onde assistia
um ou.vidor, magistrado que e·ra simult<11neamente juiz 'e administrador. Os termos eram1 as divisões das conuM·cas. Os j11lgados re'Presentavam estas <livis ões nos departamentos menos ,p-0-voa<lps e não
tinham mais, por magi1trados, do que jiiizes ordinarios, 'e.leitos pelo
povo, em1qua111to que podia haver á testa de um termo ou, um jiii.~
de fóra, nomeado .e pago pelo rei, ou dois juizes ord·inarios (vide
Viageni nas prrovincia~> de Ri:o de Janevro, etc., I, 359 e seg.;

II, 408).

(35) 1Em 18•3 e a:> coisas não tinham ainda mudado; mais
tarde, a provincia de Goyaz foi dividida em 4 comar cas.
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capital de toda a provinda; a da segunda era ongma.riamente S . ! oão das Duas Barras, situada na confluencia
do Araguaya com o Tocantins; mas, como as embarcaçõe~
difficilmente chegavam até esse lugar, foi decretada em
1814, que uma nova villa se fundasse no lugar denominado S. ! oão da Palma, e que ella fosse a residencia do
ouvidor da comarca.
A. à"1tori.c1ade prirnoi1pal da p~orvirnc-ia, iou, para fallm
de maneira mais exacta, da capitania de Goyaz era, como
em Minas, S. Paulo e no resto, o governador ou capitâogeneral.
No regimen col onial os capitães generaes gozavam
de autoridade absoluta; quando, porém, D. João VI fixou
sua côrte no Rio de Janeiro, o seu despotismo conheceu,
finalmente, limites. O opprimido podia lançar-se aos pés
do sobera1no, e ·os gov,er!Iladorres nã,o ousav·am mais emprehender coisa de grande importancia sem consultar os
ministros. Mas succedia frequentemente que não se lhes
respondia, seja por ignorancia, seja por culpavel ne;;li·
gencia, ou que s,e lhes davam ordens que não "estavam em
harmonia com as necessidades do paiz e os seus recursos.
Um dos maiores inconvenientes que experimentaram os
bmsi1lé110s .d epois ,d a chegiada do Tei 'ª'º seu meio, foi o
de serem governados por homens ·que totalmente desconheciam a America. Entre os ministros que teve D. João
VI no Rio de Janeiro encontravam-se homens esclarecidos,
mas que só tinham visto do Brasil a capital, e queriam
utilizar processos apenas a'Pplicaveis na Europa, a uma
região que della differe radicalmente. Illudiram-se tanto
iíoerca das pessoas como das coisas: . julgavam o paiz rico
e elle é pobre; julgavam os habitantes estupidos e elles
são intelligentes e susceptiveis de aprender tudo.
Durant·e minha demora em Vil,Ja. Boa, o ca1pitão- ·
genernl citou-me um ·e xemplo hastante recente da ignorancia dos ministros. Os officios publicas, taes como os
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de escrivão dos ouvidores, de tabelliães, etc., se· punham
em hasta publica, em Goyaz, assim como em Minas ( 36) ,
de !:reis em tr'es annos, 'e , em Cfü3'0 de m:olestia ou '"iagem,
os titulares eram substituidos pelos ajudantes que, durante
muito tempo, não tiveram sinão· necessidade da confirma·
ção do capitão-general para exercer o cargo. Muito re·
centemente o ministerio pretendeu mudar esse estado àe
coisas, e mandou publioar um <lecrreto dispondo que, para
o futuro, ia ffic olha dos ·aj,udantes -s·eT~a directameinrbe COlll·
firmada pelo rei. Este decreto tinha, sem duvida, por fi.
nalidade centralizar mais o poder, e diminuir a autoridade
<los capirba.es-penernes ; m as não s:e p ensáTa na disrtancia
que ha da capital1 a Goyaz . ou Matto-Grosso. E' evidente
que a: confirmação real terá chegado muitas vezes, nessás provincias, muito tempo depois do officio, para o qual
foi pedida, já ter voltado ao titular , e que, no intervallo,
uma multidão de pessoas poderá morrer privada dqs meios
de fazer o seu te~ tamento.
1

'

§ VII -

Fl1NANÇAS

.'
Como é organ izach a adm in i~tração das fin~1ças . Das d·iv.ersas ·especies de impostos. Cifras Qt1e
mos tram com que rnpidez a provi'l1cia de Goyaz clecahiu do seu primiti v10 esplendor. - &ceitas e clcspesag ambas atraza<las: - Goyaz obriga1,clo a ceder
a ·Matto-.. Grosso parte das suas renda.s. - "'Differença
enrr·e a campa.r a ção dos rendimentos do qu.into durante varios annos .e a dos r endimentos dos di reitos
de entra,.da. Os direitos sobre expàrtaç.ã o indicam
approxi1rpadamento o valor desta1»; o qu1nto não indica o verdadeiro resultado do pr1od.ucto das lavras.
Casas pa,ra a fundição do ouro. Contrtlbando. Erro
em que f a:hiu o governa,dor Fernando D elgado.
'

\

As finanças dr provincia de Goyaz são (1819), como
as de Minas, S. Paulo, etc., administradas por uma junta
(36)

V iagem. f!efas provi11cias de Rio de J aneiro, etc., I, 363.
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do thffilour~ (Junta da fazenda real), c~ja_ composição foi ·
. frequentes \rezes modificadéJ. (37) e da qual o governador. ·
é o presidente. Não se contam. menos de onze .ou doze
empregados encarregados, sob sua inspecção, de , pôr as
esmiiptas em ocdem, e <todavia, por ocasião d~ minha passagem, a escripturação estava bastante atrazada. .
..
Vou indicar os diversos impostos que os habitant!l8
tinham que pagar em 1819 (38) . Eram:
1.0 Um direito. sobre as mercadorias que entram" na ·
prnv.incia (entradas) ;
2. 0 O dizimo 1(10 %} dos productos do solo, que,
por um arranjo ·concluído outr'ora ent-re o clero e o go- ·
ve:i;no, passára ás mãós deste uÍltimo (39);
3.0 A passagem dos rios arrendada pela administra- ·
ção (passagéns ~os rios) ;
4.0 A arrematação dos officios;
5.õ Um imposto sobre a venda da carne fresca (êarnes verdes) ;
6. 0 . Direitos de :venda sobre os immoveis (decima~,
sellos e sizas) ;
'·
0
7. . · O quinto, quer di~er, .a quinta par.te descontada
~o .ouro em pó. ·antes de pôl-·o em barras (40);
8. 0 Um imposto destinado ao pagamento dos mestre· ,
esçolas. (collectas) ;

por

(37) Não nos devemos admirar,
conseguinte, de que
Cazal eleve o numero de membros desta junta a· cinco, e que Pohl ·
conte seis. - O s•r. da Cunha Mattos diz que a junta da fqzenda
.tendo sido sttp).JJ"imida; criOfU-,se, de 1826 a 1836, um inspector da
· thésourarfo (lt~n;., II, 339) .
(38) POHL, Reise, I.
.
(39) Vide minha Viagem pelas provincias de Rio de Janeiro,
~te., I, 169; II, 256.
.
.
.
(40) Viagem p2las provincias de "Rio de Janeiro, etc., I, 338.
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9. 0 Um direito cobrado ás lojas em proveito cio
banco do Rio de Janeiro. ·
Algumas cifras colhidas na obra do Dr. Pohl ( 41 )
mostram com que -rapidez este paiz tão rico durante alguns annos, decahiu do seu 1p rimitivo· esplendor, á medida
que o 1ouTo froi fic1mdo mais rar·o, ou de extrecção ma;is
difficil. Antes de 1738, as entradas produziam, todos os
annos, 8 arrobas de ouro; de 1762 a 1765 renderam
40 :400$000 ·réis (252,500 frs.) ; d e 1765 a I774, 96 :760$762
réis ( 604, 754 frs. 70 e::.) ; de 1774 a 1782, 26 :529$000 réis
(165,806 frs. 25 e.); de 1782 a 1788, 22 :624$000 réi"I
(141,400 .fra·.) ; emfün, nestes ultimas tempos 1não produziram miais ào qúle lh. i000$000 de réis (87,300 .firs.).
Devo ao escrivão da junta da fazenda real o infoi·m'~
de que as ,despesas Jia província se -elevaviim annualmente
a, mais de 50 contosl de réis (312,500 frs.) . Este màgistra·
do convinha que o thesouro estava muito endivid~po e
accrescentava que grande numero de creditos jamais seriam pagos. Dizia ~ambem que ~ receifa não ·estava \ m.enos -atr.azad1a do ·qu~ a despesa, ·o , q'll'e pvwa cOlffio hàvm
J• h .
~1pouoo um:
e1r:o no pfatz; e, no ·entanto, esta pr<0'Vllil.c:ua, 1!ao
1
1
pobre, era obrigada a ceder uma parte ~as suas rendas a
Matto-'Grosso, com a qual confronta, e era ainda mais pobre do que ella ,(42).
1

1

•

•

•

~·

(41) Reise, I, 35<f.
,
~
( 42) Foi em 1·75~ que se começou a obrigar a provincia de
Goyaz a pagar á de M:att<Kirosso uma ·subvenção, que foi a\ prin·
·CÍi>i'<> de 5112. marcos dei ouro; tomados ao imposto do ,~ui'nto. ' Em
1'7'79 reduziu-se a suhvertção a 300 ,:narcos; depois, em 17~1, ,ac:
'ôrescentou-se a ella 20 contos de reis. Em ·li7:86 o augme~to fot
·supprimido, e voltou-se aos 300 marcos ; porém, como o quinto
:acarbára por não produi:ir mais essa quantidade de ouro, ~ou-se
a rriesoluçã!O, aipós a chl!gada dlo rei ao Brasil, de applicair ás des ·
!J:)es;i!.9 dle M.atito GrosSiO o rnJOnJtainite dois dúreitos II"ecebid~, em
·-Goyaz, sobre os immo~eis. (decimas, sellos e sisas) (PIZ., 'Mem .
..hist., IX, 136).
.
1
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Como j.á se viu, (:pag. 286), a 0°ompara:ção dos pro··
duetos d.o quinto, de 1740 a 1820, nos fornece, do mes:m:o
modo que a da •r enda dos direi.tos de en1trada, du11an~ igual
periodo, uma prova flagranté da rapidez com que a provincia de Goyaz ~ntrou em decadencia. Mas, ahi se nota
uma differença sensivel. As cifras do producto das entra·
das indica realmente a quantidade de mercadorias que a
região '.importou em tal ou qual ép(){\a, porque as merca·
dorias, tendo um volume mais ou mertos consideravel, não
podem chegar sinão em lombo de burro e em caravanas;
e, desse modo, nã-o supportariam os gastos que s•er-ia ne·.
cessaTio fazer pairia ii111trioduzil-as poo- cOIIltlrahando; como
se verá, porém, não se dá o mesmo com o ouro em pó.
Quando, sob o governo de D. Marcos Je Noronha,
Conde dos Arcos, foi abolida a capiJ,ação e substituid·a
pelo quinto, fundaram-se, em 1750 (43), duas reparti,ções
para a fundição do ouro (casas de fundição), uma, dita
do sul, em Villa Boa, a outra, do norte~ em S. · Felix. Esta
ultima, a prilllcipi•o t•rrunspoo-tada p:w a Oaivaloam:ti foi suppx·imida em 1807, por causa das despes•as que neoessitava,
e, desde ·essa época, nã:o ·exis:te mruis do que uma, a de
Villa Boa (44). Como a provincia de Goyaz . é immensa
e só poderia ser guardada em pequeno numero de pontos,
é evidentemente facílimo fazer ahi a contrabando do ouro
em pó, e só um ·escrupulo de conscienCia leva ainda algu·
mas pessoas a se submetterem ao imposto. Desde a suppressão do estabelecimento criado em S. Felix, o governo
ficou quasi que cempletamente privado do quinto do ouro
forniecido ;pelas l1avras ·d a comarca do norte. Os minera·
dores desta . comarca são, com effeito, incitados a fazer o
(43) PIZ., Mem. hist., IX, 226.
( 44) Dei noutro fogar minuci'Osos· pormenÓres sobre a ma• ,
neira de fu.ndlir o ouro nas .casas de fundiçào (vide miilllha Viagem
Pelas provincias de Rio de Janeiro, etc., 1). ·

.

. .

:
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.contrabando não. só; pelos lucros que -lhes da, como ainda ·
pelo temor dos gastos e demoras que acarretaria uma longa
viagem de suas terras a Villa Boa.
·
Em 1818 :ou 1819, ·o fisco recebeu da comarca · do
lll'orte dfa1hewo •amooda.do, e não ouro em pó, oomo pagamento dos dizimos e · outros impostos; o governador F er·
nãndo Delgado conduiil · dahi que a província fazia ·um
·commercio consideravel com a do Pará, província limitrophe e mairitima •oode ·aité enitfo os goya;IJ!os diffidlmenite
. . penetravam; mas pessoas · ·be~ informadas assftguravam
· que este dinheiro era simplesmente o resultado das trocas
,. fraudulentas que os habitantes · do norte faziam do seu
ouro em ·pó com os commerciantes da Bahia (45).
J

§ VIII -

.. ·

?.SUL~ADO

DOS DIZI~OS

\

. O_s ~roduçtos do guinto e os ;endimentos .d_o 1dizi_mo
d1immwram 1 na mesma proporçao. - O d1z1mo,
imposto muito pesa.do. - E' arrecadado em valore's me. tallicos. - Os decimadores arruinam os colono . . Estes, expr'~)'.p.riados, fogem~ para os desertos e pe11dem ·
até os elementos da. civilízâção. - O que faz o fisco
nos districtps o~de ninguem. qu~~ arrecada:r ?s dízimos. - A agricultura restrmg1da por este imposto·.
1

Si não se soubesse qual é a posição geogrà.phfoa de
Goyaz e como ·os triinsportes são difficeis no interior da
·Aimerica, . poder-se-.iia 1 imagir,i.ar que os . go.yanos, . J~o reti~
•. ·ir.anuo
.:r mam
• 111ada c1as is-uas ·l avras, d"1ng·JJran1
."
' paTa
•os' es f orçoo
~ ·~gricultura, •e que
rendimentos dos diziitros foram au-

ys

. · ( 45) Não sei em que estado .e stão hoje em dia ~~s finanças
de Go;yaz ; mas, durante' os primeiros annos que seguirà'.l,11 aquelle
'em que viajei pela 'pmvincia, elfas peóra:ram aiinda ~is . Em
l823 as ·rendas não se ,elevairam a maiis de 21 :000$500 r~is , em.quanto as despesas .asce;n deram a 53·:080$325. Para óobrir 6 deficit recorreu-se ao exprdierÍte de cunhár uma quantidade prodigiosa dle moeda de cobre,. á qual se attribuiu UJIIl valor fDcticio muito ·
elevado. " O individuo rais simplori1>, diz da Cunha Mattos, n_ão

.....
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gment ando. á medida que os do. qiuinto· fora~ üiminuiill·d:õ. ,
Mas nã'o succedeu ràssiu:n; GS productos de' um e outlr<> ãrn;i.- ·
posto forarrn dooahinde> ma:is ou menos ina m·esma ' pro-por-.: . .
ção. O 'dizimo, que tan.fo mal fez ·á prnvim.ç1a de Minas
(46 )', foi a:inda mais funesto á de Goyaz. Erri. um péjiiz em
que os produo~os ·d a terna ·enoornrbrrun facil sahiida, a decima pamte ·d a ·renda seria um imposto leve; mas esta proviinci:a nãü rllern, por assiu:n dfaer, nenhum commerdo, ~mas ·
expor·tações sfo insignificantes, e en1 muirlJos lugares é im- ·
possivd vend\"f o que quer que s·e ja.
Si o governo recebesse os dízimos em natureza, o im·
posto não teria o menor inconveniente; · mas como não po- ·
deriá fazer nada d~ milho ou da mandioca que lhe ·en ·
tregassem, exige valores metalicos; e como pagal-os homens que não se podem desfa~er dos seus pro~uctors?
O dizimo, cobrado em dinheiro, seria já,, pa.ra a maior
·p arte dos goya:nos, um ornus exorhitante; torna-se, em·
absoluto, pe1'e> m~do de percepção arruinadm, que, como se .
verá, pe:i:mitte ao que recebe o imposto eleval-o á sua
vontade.
Coono nas Minas, os dizimos se arrematam aqui de tres
eirn tres annos . O dizimeiro, no c omeço. desses tres annos, se
·:a_presenta (.1819)., oom rum ·perito, ao colono; _·0rrça o ren"
ôimento da te:i:rà muito acima da sua verdadeira capacida4c,
e exige do agricultor que ,assigne o compromisso de pagar, ,
du:MITT!te rtl"<f.l ram.nors, a d{)Cima da soniim:a orçada . Na ver. deixairá . de ter comprehendido que era expediente de uma má ad- .
ministração pôr em i::irculaçãl() tx:ldfçi. essa moeclia; mas não havia
outro meio <lie faze r face ás deS>pesa.s (ltin., II, 317) ." E' uma
necessidade bem triste a de ·recorrer a um t'·emedio que, em de fi- · -. nirtiva, augmetllta a inda o mal. O governo die Goyaz s.em:pre sacri-;
ficou o f.uturo pelo presente ; mas, agindo desse domo, acaba-se •
por não ter nada mais a sacrificar.
·
(46) Vide minha Viagem pelas· províncias de Rio de lanewo,
etc.., I, 204; -n, 449.
·

1/
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d'a de a lei dá ao proprietario o direito de escolher um
que faça a avaliação do rendimento dos productos.
do sqlo juntlamente com o qu'e tem; ia ooofiança .do
dizimeiro; mas este é quasi sempre um homem rico, sustentado por numerosos amigos; apresenta-se ao lavrador,
que vive no isolamento e na pobreza, longe da villa ou
das · povoações, que não tem nenhum conhecimento dos ne·
gocios, nenhum protector, nenhum apoio. Só a vista do
dizimeiro lança o terror na familia, ,e no temor de maioret>
males, submettem-se a todas as exigencias; ganha-se assim
um pouco de tempo. Entretanto, chega a tl'.lSte época dos.
pagamentos; o proprietario, nada tendo vendido, não pode
satisfazer o cF~or; tomam-lhe o pouco que possue, e elle
abandona a casa, qt~e em breve cáe e:r,n ruinas (47) .
Os ha-hitantes .desta região nem aó menos t~ o re1
. . ros desoontentes
''
currso que se of r1e1rece
sem}JTe aios m:m.ei1
com a sua sorte: o de m.u dar de lugar, com a esperança
de um futuro melhor. Estes ultimos, menos pobres) estão
em condíÇões de supportar os dispendios de uma mu~ança,
com a esperança dum melhor ÍJltMro. Os que se retifaram
para Minas Novas ~e enriquecem ·pelo cultivo do algddão.
Os colonos de Arraxá e de Desemboque (v. pg. 225) v~dem
gado a mercadores que o vêm husiar wté ás suas ~eITílS; emfrim, os wgrlicultores lde Pomba· transpoirtam fiacM~:ente seus
P rodructos 1até o R~o de J1aneiro. Nã•o estão nas l!lles~as C'Ondições os colonos goya1nos; voltando sobre •os ,s~us p\ os enhome~

1

1

'

\

( 47) José de Almeida de Vasconcelos de Sover~I e Caha lh:o,
que assumiu o gov.en ío de Goyaz em 11772, já se vira f~'çado, diz
p ;·zar·ro, a reprimir as violencias inauditas dos di'zimeiÍ\OS, que não
tendiam a menos que a arru·ill1ar a pro-vinda. Em uma memoria
.submettida á Secretaria' do Estado, o desembargador AritonÍ'o Luiz
de Souza Leal demonstrou, accrescenta o mesmo autor, que a decadienda dle Goyaz erª devi.da aios excesiSIOs e ganaru:ia dlos dizirneiros e ootros ari·e matantes de im?Ostos, que, nesta provinda
como nas o!llbras, . se ~\nri9.uecem -T<l@k!amente á custa do ,povo,
-< provocam as ma1bres queixas.
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cOllltr·axiam 1os ~elhoo-es ·pontos já ·QOCupados; camimhamdo
para mais :longe, pe<Yrariam 'ª suia sorte, pqrque iteriam aiinda
maiior diff:icuJ.dade 1em collocair seus· generos. Não o61m.- ·
municando uns com os outros, afasibadoo das sédes de pa1'och~a ·cmd1e 1
ainda: poderiam manter alglliffilas ide:1as de .religiã·o e moral, 1e,nitregando-s1e cada vez maiis a esta: apathla
41. que "ºª oonvida o calCJlr do clima, "viivendo da caça, de
um pouco de l·eiibe, mal vestidos, entregando-se aio &nce5to,
na imp0ssibiHd1a de de enoonilmar ·ou:tras mulheres além daa
que os ·rod!e~am, ·os desgraça.doe goya1nos acaharã'O por
a prender a dis1p énsar aiJ:é o •estriotaimente necess·ario, cuja
obtenç.ã·o liga 1ain<la os hO!lllens á vida civiliza.da; · e, si o ·
·act11al estado de coisas mão , melhomr ( 1819) , esta · popu_.
1açã·o, desoondie,nte de pCJlrlf:uguezes, oahirá neoassariamel!l.te
-nurrna hmrbarie semelhamte á dos indios.
Ha em muitos lugares tão pouco dinheiro a esperar
dos colonos que ninguem se 'apresenta. para arrematar os
dizimos e os outros impostos. Neste caso a junta da /a·
zenda · real os faz arrecadar por administradores que fa. z.em este serviço sem nenhuma retribuição, Assim não será.
em absoluto impossivel .que, depois de sobrecarregar o agricultor .de vexações, depois de ter destruído· mais habitações
do que· o faria ,um exercito ini.:rii.igo, o fisco se veja intei·
r'ameiite obrigado a renurtdar á cobrança do imposto.
Além dos males cuj.o painel acabei neste momento de
esboçar, a necessidade ·de pagar os ·dízimos em valores
metallicos a.carreta ainda consigo um inconveniente gravissimo, o de restringir o cultivo, que se. deveria encorajar co:tno o unico meio de salvar este paiz. O colono est•\
certo de que lhe eJi.igirão o dizimo de todas as suas colheitas; mas não o está igualmente de vender tudo o que
pode colher; limita-se, pois, a cultivar apenas o que é estrictamente necessario para a sua familia e de venda ·ga·
rantida. Resulta dahi que, si, por acaso, um extrangeiro se
apresenta. na região, tem .frequentemente .d ifficuldade em
1
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arranjar, mesmo por preços elevados, os generos m.ais necessarios á vida, e que, em um ànno mau como aquelle em
qi.ie . eu viajava, o ágricultor, ·que não . pensou sinão nas
suas necessidades ordinarias e. não possue dinheiro, está
reduzido a passar fome; e isto se passa em uma regi ã0
~nde ha por toda ·a ·parte terras excelle'Illbes e sem d-ono,
que nutririam sem difficuldade 20 milhões de habitantes e
-!Jâo ciontêm sinão de 60 a 80. 000 !

§ IX

.

.

CLERO; INSTRUCÇAO PUBLICA

Os beneficios que poderia fazer o clero goyano.
Bo{n exef.plo dado por João. Teixeira Alvares, cura
de Santa Luzia. - Os ecclesiasticos g10yanos, unicos
homens da província que possuem .alguma instrucção;
quanto ari> mais, vivendo fóra de todas as r'egras. Historia 1da Igreja de Goyaz. - Escolas.
1

.
. 1
Reunindo os colonos ao redor das povoàçõcl3, ins·
truirrudo-.os nos selll[ {].everes, re;wimaindo em suas lmas
sentimentos religios ps que estã{;" apenas entorpecidos," exhortando-os a contrahiiiem uniões legitimas, e a fugir da ociosidade, ensinando-lhes processos de cultura menos barbaras
que os que elles ed.tpregam, mostrando-lhes que ''r ertos productos podem ser xportados do paiz com algdlna vantagem, o clero goya1 o c_onseguiria enfraquecer a 1~fluencia
. prejudicial de uma a<lmimistração 'ignorante e destl(Uido.ra .
Tal era a conducta que tinha, por occasião da minha pas·
sagem, o pastor re~peitavel (48) de uma das '1 parochias,
excessivamente ~xtepsas, de que se C·Ompõe a PfOV.i ncia de
Qoyaz; desgraçadarpente o .seu exemplo não era, , talvez,
"
seguido por nenhum tlos seus confrades.

.·

f

.

1

( 4S) . O sr. João Teixeira Alv'.l'res, parocho de Santa Luzia,
do qual falfar~i mais tarde. ·
,

.

- VrAGEM Ás

NAicENTEs

no

Rro S.

FRANcrsco

313

"V ou assignalar, disse alhures, abusos que o clrristão
"terá de · soffrer; mas existe uma ideia elevada que lhe
"de\ne smvir de consolo. Por que razão não •acreditar que
"sej.a sus·tenbaido po•r um :poder superror :o navio que, nave"gia:ndo inUIIll ma·r tennpestuoso, sob 'ª direcção de piilotos: ne" gligenbes ou iinhaheis, .1't!Srisrte, 111ã.o •obstante, ás maiis ho~
"r.cJ1rosas prooelfas? As faltas dos ministros da rieligião
"não pertencem a ella, e é util fazer conhecer de onde
"vem o mal, porque a ·p ublicidade obriga o culpado a . en"vergonhar-se, e incita os .homens de bem a procurar um
. "remedia para os abusos".
Os ecclesiasticos são, é verdade, os unico~ homens
desta província que possuem conhecimentos; no mais, pode ..
se ·dizer que vivem fóra de t•oidas as .regr.as, rel.axanido a
instrucção dos fieis, entregando-se .á ociosidade ou exercendo o commeróo, praticando a simonia, dando o exem- . ·
plo da concubinagem; emfim, não conhecendo outra obri-·
gação além da de dizer uma mi~sa rezada aos domingos
e confessar os fieis no tempo da Paschoa mediante a retribuição de 300 réis (1 fr. 75 c.) que se lhes paga tanto
aqui como em Minas (49) .
Os primeiros sacerdotes ·q ue vieram a Goyaz apen~s
tinham vic·~os sob ·os olhos; diffic·i:l seria que não oed·essem .á
torrente id e maus ·<tXJempJ.os·, af.as·ta<los como estiavam d.os
sttus superiores, e não tendo na terra ninguem para guiai-os
e ·reprehendel-os. A disciplina, já tão relaxada no · resto'
do Brasil, o foi completamente em Goyaz, e o clero acabou, de certo modo, por esquecer que pertencia á communh,ão christã.
·
Durante longos annos o territorio da província de
Goyaz dependeu dos bispados do Rio de Janeiro e do Pará,
o que quer dize1r que cs bispos só poderiam chegair á eSsa
( 49) Vide .o ca.pi<tt1.Jo VIII, intitula.do Da relig·ião e do clé'YÕ,
n.a rniruha Viagem pelas provi1-iC'ias de Rio dt Jan.ei,ro, etc., co:L' I.
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região depois de varios mezes de viag,em extremamente diffi.cil, aitravez "de desertos; ou, pa:r:a f.allar de modo ma.is exacto, Goyaz estava sem bispo. Em 1746, a parte da capitania que dependia do bispado do Rio de Janeiro, e, mais
'tarde, toda ella, f.oí elevada a prelatura; mas o primeiro
prelado só foi nomeado ·em 1782 (50). Desde essa época
até 1822 Goyaz não viu nenhum dos seus prelados; todos,
. pela mais estranha fatalidade, tinham morrido, ou antes de
parür pa•r a a sua iresidencia, 'D'U ,du11ainte a viagem, e o ultimo nomeado definhava, doente, no Rio de Janeiro (51).
Na épooa em que Goyaz •era •a inda um Estado prospero, não se desf'uidára da :i!l1sfil111cçã o da ;mocidad1e : CTÍOUse em Villa Boa uma 1cathedra de philosophia e de moral,
uma de rhetmica, uma .teroeim, de gnairrnTIJa-t;1ca l:a tiina, 'e,
1
,
d
.
.
para comp letar, contr::ictara--se um mestre e ensmo pnma1

'

(50) Os prelados de Goyaz apenas podiam usar a sotaina
11egra; era-lhes inte.rdicto conferir o sacramento de ordem;\ no
mais, po·rém, podiam exercer todas as outras funcções episcopaes.
Pode..,se veir o texto da 'bulia de oda:~ nais Memorias histor1'cas
d~ P iz,airro, vol. IX, 243.
(51) :Bis como se e:ioprime, rsoba:e o dere de Goyaz, monsenhor Pizarro, que estava ·revestido das dignidades ecclesiasticas
mais importantes .e que s~. mostra sempre catholicq zeloso e s:,ncern:
" .Como o territorio, qtt'e hoje faz o todo d}a 'IJ<f.elazia de Goyaz, se
conservava repaia:tildo rentre os bispa1dos do Rio die Janeiwo (cuja
capital dis1ta 313 l.fõgoas) e o <lo Piairá (longe 280, ma:i.s oa ~enos),
por essa oi.rcu:nsta:ncia he beim de crer, que o icleiro debla nem\ observ~ria a melho~ dis<;iplina nem. s~ applicaria a:o estudo mora~\ .nem
finalmente · senam 1rrepr'fhens1've1s os 5,eus costumes, por viverem
num pai:i: ass.ás r·emoto, e livi-e, em que nunca pizaram .os 's.~us
pastores pmincipaes. D'1~h i .nasrte, que s:endio ignorante a maior
ipa:rtes da clerezia, hé tambem o povo ignoramüss-imo; e ,porisso os
1
abusos, os sacrilegios, as 1superstições, os prejuízos e a infracção das
neis, quer ecclesiasticas, quer civis, se praticam s·em escrupulo.
(Mem. hist., IX, 258) ". - Accrescento aqui, para compi'etar a
historia da lgr.e ja de Goyfz, que uma bulia de Lefi10 XII, approvada
pela Assembléa ,L egislativa do Brasil, .elevou, a 3 de Novembro
de 1827, .a prelazia de Goyaz á categorfa de bispado (ABREU E
LIMA, Synopsis, 345).
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rio. No começo deste seculo o Conde de Palma, governa·
dor da província, teve a ideia ·de fazer economias; · incluiu
na sua reforma varios dos professores, e, na época da mi·
nha viagem, não havia mais, em toda a província, do que
um professor <le grammatica em Meia-ponte, um outro .em
Villa Boa, e um mestre-escola em cada uma das principaes
povqações (52).

§ X-

FORÇAS MILITARES

Gua~a nadlOinal. üompainhia de draigões. Pedestres. - Soldo dos drag·ões. Em que sãJo empregados.
Confiança merecida que ·S·e t·em nelles.
Em que se
empregam os j;edcstres. Seu soldo.

Tanto eJii Goyaz como nas outras províncias do Bra·
sil, a guarda nacional ou milicia foi organizada regular·
menite (53); além <lesse oorpo, uma unioa corrnpanhi:a de
·dragões, ·d e 70 homens, nãio oomprehenidi·dos ·os o.fficiaes, e
urna <le pedestres .d e 80 homens, oompoem tod·a a foi·ç·a
militar desta vasta província (1819) .
E' a administração que fornece aos dragõ~s os seus
·cav·aHos e equipamentos; .ohriga-·os· a provieN~m ao· propr,io
(52) POHL, Reise, 3157. -- O sr. Ki<l<ler, que estava no
Brasil ·em 1-839, diz, baseando-se nos relatorios dos presidentes da
provincia de Goya.z (Sketches, 11, 329), que o numern das escolas
primarias se deva, nesta ·província a 60 para meninos, 2 para
meninas, e existem mais 5 ou 6 ·escolas de ordem mai·s eLevada. No momento de entregar este ca:pitul!O ao p1r·éilo ~eio, rw rela.todo do
ministt<o do interinr do imperio do Brasil á assembléa legislativa
de 1846, que as escolas primairia·s da provinda de Goyaz erão _
então fr.equentacdas por .J .137 rapazes e 129 meninas, e que os
tres professores de laitim existentes na província leccionavam em
fCOtll}unto, 67 al.umoos ( viiide o oaJ_)Íituilo des1ie ,li,v ro intitt'(lado,
A cidade de Goyaz.
( 53) Achar-se-ão, sobre a milióa, ·p orme11ores basta11tes extensos na minha Viagem pelas provhicias de Rio de Jane·Ílro, etc·, I,
375; II, 1~, 1°45. - D<: accordo com as informações obtida.s pelo
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sustento, mas concede-lhes um soldo de 6 vintens de ouro
(1 fr. 40 e.) por dia, dá-lhes farinha ·e nutre os eavallos.
Para que possam conservar e renovar os uniformes, reservam-se, por dia, 2 vinj;ens (46 centimos) do seu soldo, e
' de dais em dóis :am.nos se .lhes ent·rnga o montante das reservas aocumuladru;..
Uma parte desses homens fica em Villa Boa, a capital;
eis outros são destacados para os differentes postos dissi;;·
minados pela fronteira da província. E' aos soldados do
r•eg;:Wnemto de drngões que c'ompete manter a boa ordem,
impedir o contrnbando, fazer pagar os direitos, de entrada; são elles, emfim, que transportam á capitàl as sommas rr·ecebidas',I oomo impos~os, 'Ilias ·div\ersfü; pra11tes da
província.
1
·um dragão transportando valores bastante considera.
veis atravessa, ás vezes só; grande extensão do pai~, e não
ha exemplo de que i1enhum tenha sido jamais ataéado por
ladrões, ou tenha abusado da confiança nelle depo~itada.
Estes soldados, quasf todos brancos, ,pertencem, em ~era!,
a familias que poss9em alguma c'~isa; si bem que tão inforiores aos do regir,nento de Min~s (54) .q uanto Goyaz o
1

\\

doutor Pohl, a milida de Goyaz elevava-se, .e m 181 8,~ a 10.360
homens, induind-0 2. 16~· ordenanças, milícia inferior c ~inposta de
mulatos, e 900 henriques, outro .c orpo c'o nstituido por neg-ros livres.
E' ·~vidente que este nulmero, como o notou o mesmo escríptor, não
.está em hannonia com Ü· que elle adaptou para a {>opulaçlão total;
esta.1-o-ia mais o que el! admitti como approximaüvo (vi·de o capitulo precedente). - Accrescentarei que, .por uma lei de 18 de
Agosto de 1831, o novp governo dissolveu as miliâqs le as ordenanças para reorgani'z a.t-as sob o .nome de g·ua·rda nacional ; mas
esta lei, diz o general José Ignacio de .A!breu e Lima(, foi de tal
modo. ~Itera.da por 1~m2f in fünidaide ?J~ dea~os ema..na~'os ta,nto da
ait.1tor~diaiClie oonJtrail., crnpo das adlmt:lll!st·mçoe~s .-pr~vmc1a.es, que se
1iodena fazer um grosso vo1ume das mod·t.f1caçoes que soffreu
(S311iofsis da historia J.o Brasil, 356, impresso em 1845).
(54) Vide minha Viagem pelas provincias de Rio de Ja~1eiro,
etc .. L, 380.
0
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é áquella provincia, são muito mais considerados do q~c·.
os nossos soldados europeus, ou os do Rio de Janeiro, e ,. ·
merecem sêl-o, effectivamente. E, entr·etantÜ) o soldo. desses homens tão recommendaveis e tão uteis estava, por
occasião da minha viag·em, atrazado de var:ios annos, emquanto que funccionarios ociosos se enriqueciam á · custa
do thesouro real e dos infortunados agricultores!
Quanto aos pedestres que completam a força militar'
de Goyaz, são homens de côr, marchando a pé e constituin:
do uma tropa de ordem inferior. São distribuídos como os
dragões pelos differentes postos; velam, como elles, pela .
ma1r1ul1enção -da o-rdem publioa, e são- ooc,anegados de
transmittir as ordens da administração. Recebem de soldo.
3 . vintens de ouro ( 69 centimos) por dia, e lhes dão, a
mais, farinha; são, porém, obrigados a prover á propria
manutenção e sustento (55).
·

§ XI -

EXTRJ\CÇÃO DO OURO

Fo-rmas de ·e xtracção outr6ra usadas em Goyaz.
Modo actuaJ. Jornada dio m ~nerador . - Não- se deve
.l'enum::iar a expkJrair jazidas. Seria arecessario
concedei-as a companhias·. - Obstaculos que se opporiam á formação destas. - Meio de removel-os.

Depois <fo ·t er fal.lad.o -dos priincip•ares :rairnos da administração na província de Goyaz, direi algo dos recursos
que ainda lhe restam,
extracção do ouro e a cultlJ.ra
das terras.

a

(5•5 ) [)epois da •revo:lução que assegurou a i:ndependeí1cia do
Brasil, a orgainisação das forças militares de Goyaz passou por
varias modificações. Em 18e5 a tropa de .linha se compunha de
urna compa11hia de cavallaria de 83 homens e de urna de infantaria
de 80. IEsta<s tropas e a niilicia estavam sob as ordens de um
governador das armas que tinha dois accessoires ; o empr.egado que
era chamado o sec11efario 11Vilitar ficava, ao que parece, encarregado da JJarte administrativa. De 1812\5 a 18\36 estes diversos
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.
Parece que, mesmo n.a ép:oca em que o sólo, prodig·alizava aos mineradores goyanos, pouco preoccupados com
o futuro, riquezas quasi fabulosas, não exploravam ne·
nhuma mina a ceu aberto (talho aberto), e ainda menos
por galerias .(mineração de mina). Apenas :conheciam a
exploração do leito dos rios ou de suas margens (lavras
de veyo de rio), e a' dos terrenos em decliv~ que se esten·
dem da base das montanhas para os cursos d'agua (lavras
de gupiara) (56) ; mas, si suas modalidades de explora·
ção eram pouco variadas, pelo menos podiam, empregan. do tropas consideraveis de negros, . combinar os trabalhos
desses homens de maneira regular. Actualmente (1819)
não poderiam 1procfder do mêsmo modü.
Os habitantes mais abastados da propria capital não
possuem sinão pequ,eno numero de negros; quando· os empregam na ·extracç~o do ouro é sempre isoladamrnte, e
provavelmente se dá,. o mesmo em toda a parte meridiona l
-. da província (57). Um par ticular de Vii1Ila Boa envia o
seu negro a procura,r ouro no leito do Rio Vermelho,, que
atravessa a villa; o ·escravo é obrigado a trazer ao senhor
~00 réis (5 frs . 62 e.) no fim da semana: tudo o que ex1
rtráe a mais pertenqe-lhe, e é obriga·do a se nutrir. Mas,
sente-se que póde l,iaver ahi tempos em que a extracção
se it orne impossível ou melllos :rendoea: P.iz;a1To n~'º av·a lia

'\

cargos foram wpprim,idos ; não se conservou nem mesmo o de
cirurgião militar, e as ;forças da vrovincia foram reduzidas a quasi
nada (DA CUNHA A[ATTOS, ltin., II, 317, 339). 163 homens
.J]WO basitaJVam paira defender a ip·rovinJaia :trem seqt11er para gararri.tir
a ordem : Hcencia111do-01·s, oortou-se uma despesa i!rmtil.
(56) Vide o que di s·se sol:>r·e o traba,J.ho nas m inas de ouro
do Brasil, na Viagem nas províncias de R io de Janeiro, etc., 1, 242.
(57) Na época d?- minha viagem seria necessario exceptua·r
as minas da povoação 1e Aiinirnns, que eram expl 1oradas, ha varias
annos, por uma comp~.nhia, e que, a.pós. terem produzido 'inicialmente gra11des quantidades
de ouro, começavam a render muito
1
menos. An11iicuins está .Joca:lizada a 12 .Jeguas de Vil.la Boa.
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a semana ·do negro minerador, termo médio, sinão em
600 réis (3 frs. 75 c.), quantia de onde ainda se deduzem
a alimentação e outras despesas indispemiaveis, e é do
meu conhecimento que os homens que vão procurar ouro
ino carrego de Sant·a Lmda, nia povoação dn mesmo nome,
não fazem jornadas de mais de 4 vintens (93 12/16 centí:mos) na estação das chuvas, e de 1 unico vin>tem (23 7 /16
centimos) na da secca . E' esse o lamentavel -estado ·a que
se acha reduzido, na província de Goyaz, o trabalho, outrÓ'm tão .rendoso, da extmcção do ouTo.
,
Pode-se inquirir si nã-o seria va'Il!tajoso para o Pléi!iz,
renunciar completamente a este genero de trabalho. O
our.o é •U!llla úqueza ; p01r cons1eguinile, será 1extr:a-v agancia
querer deixal-o para sempre encafuado na terra; o que
seria necessario é buscar remedia aos actuaes inconv~nie_n
tes da exploração. Elles resultam da ignorancia dos minera;dores que, n_a operação da lavagem, deixam escapar
uma grande quantidade de ouro; de sua pobreza, que não
lhes permitte emprehenderem trabalhos consideravei_s; de
sua cupide2i, que -os faz frequent·emerrte tudo sacrifiçwr
a esperanças chimericas; emfim, da facilidade com que
dispendem valores que deveriam considerar como um ca·pÍtal e não como renda (58) .
·
O governo não é bastante rico para explorar minas de
ouro por sua conta; deve, pois, entregal-as a particulares.
Para obviar aos inconvenientes que expuz nesse momento,
não haverá outros meios, quer-me parecer, do que organizar companhias sob a inspecção de homens escolhidos
pelo governo, e prohibir completamente a extracção do
ouro aos particulares isolados. As companhias, reunindo
vastos capitaes, poderiam emprehender trabalhos importantes. E' impossível forçar uma multidão de homens iso(58) Para ma-is pormenorizadas informações sobre este erro ·
noci'Vo,_vide a Vfogem pelas provincia-s de Rio de Janeiro, etc., I, 190.
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·lados a seguir as regras da .a rte; pode-se a isso oprigar
as assoo:iaçÕ·eis . ·Um ·particul1a r C'ornfi,ará alguns capi•taes a
· uma soci-0dade, mas rn.mca airrisoará .tm:la •a sua f,ortuna
em operações que elle proprio não pode dirigir; assim,
ninguem mais se arruinará na exploração das minas. Como, finalmente, as companhias não pagam os seus divi·
dendos sinão em épocas afastadas, o minerador será menós tentado· a ·d evorar aos poucos · os seus capitaes. Na
verdade o governo adaptou {1817), para a provincia de
' Minas, um plano de exploração por companhias, e parece
;que poucos accionistas se apresentaram; mas não poderia
ser de outro modo, porque, quanto ao mais, se deixa, ·em
Minas, cadà qual llivre de trabalhar como melhor lhe pa,
reoe. Esta liberdade não poderia ser retirada aos habitantes de Minas sem violar o direito sagrado da propriedade, pois que muitos delles exploram terrenos auríferos
comprados como taes, " onde iniciaram obras cuja itlter1
.
.
N-ao succede o mesmo,
ru·p~ao acarretaria a spa ruma.
porém 1 com a provinc~a de Goyaz: não se procura ~hi
ouro sinão no leito dos rios; cada qi al trabalha onde m'e.l hor. lhe parece, e o gpverno pode considfrar os terrenos
1
auriferos como lhe pe11tencendo ainda.
~
Os maiores obstaq1los que se encontrariam na. incorporação e estabelecimento das companhias seriam
antiparthi.a dos hr:asileirns J,>el·as :associações, 'º de&pü~ism~ das
áutoridades locaes, a difficuldade de entregar a dir~cção
dos trabalhos a homem~ verdadeiramente competentes. 1 E'
. certo que não se poder.,á de uma só vez triumphar 11destes
.·obs·bacu 1os·; sena
. p11ec1so
. uma pr.epirrnçan
- ·m mto
. demrnra·
. ida, e para chegiarr ait~~ lá, .indispensavel tambem criar
uma ·escola de mineraç~ío . Em certa época o governo do
Brasil, fez vir, com gr~ndes dispenqios, artistas europeus
para estabelecer no Rio de Janeiro uma escola de pintura,
de gravura, etc.; não t~veram um unico discípulo. Mais
.recentemente ·enviou á frança uma nuvem de moços, di1

ª'
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zendo-lhes vagamente: instrui-vos; elles foram divertir-se.
O MaTanhã·o pagou, em Rar-is, a estada de um a·griculito•r;
Minas, de dois agrimensores, etc. Todas essas despesas
redundaram em nada ou em muito pouca coisa, porque
eram mal combinadas ou não tinham sinão um ridiculo
objectivo. Formando, com o auxilio de professores europeus, uma escola de minas, ·q uer numa das províncias. r
auriferas, quer em Paris ou na Allemanha, pondo os lugares •e -ooncursn, e .empregando ·OS• j-o;vens miinerado1res como
10 são ·os 1alwrmos ·da 1111ossa es·aola ·polybechni1ca, estar-se-ia
em pouco tempo completamente reembolsado dos gastos
que 'se fosse forçado a fazer. Haveria, em pouco tempo,
homens capazes ide expl1o·m r •mcionalmen>be 1ms. jazidas mais
diffrce1s; o seu saber e intelligencia os imporiam ás auto- .
ridades locaes; inspirando confiança aos capitalistas, tornariam mais facil o estabelecimento de companhias das
quaes seríam os di ~i gentes, e novas fontes de riqueza se
abririam para a província de Goyaz, hoje tão pobre e
infeliz.
, Esta província não ficará sempre desconhecida como
o é hoje, e; si o goven:i:o não tomar algumas medidas para
assegurar aos nacionaes a posse das suas riquezas, extran
geiros virão exploral-as; trarão comsigo machinas .e escra• ·
v·os, .e •os goY'ainos, tristes espectad011es .dos t11iumphos de
•oultrem, vierão o s•eu 'OU'l'O s1ahi·r da pPopri>a terra paifa i•r, em
LondI'es, augment:ar a for.tuna. de ia:lguns oapita.Hstas 1(59) .

§ XII -

CULTIVO DAS TERRAS

O systema cie agri<:ultura a<loptado em Gioyaz e o
que o foi em Mi'nas, etc. - Fertilidade do sólo. A,; p:laneas ahi cultivadas. Gado bovino, cavallos,
carneiros, porcos. - P.roductos que não podem. ser
(59) .Saibe-·se o que aconteceu em Minas Geraes a varias das ·
prindpa•es minas do paiz.
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·exgottaidos e étiPenas •e ocontram ailgum consumo 110
,p roprio paiz. - Os .que se ·podem exportar. - O assucar, o tabaco, o trigo, ·e o algod!ã.o. - Plantas cuj os
.productos representam, ·sob peq•ueno volume, val'ores
consi<leraveis, e que poderiam ser cultivados com vantagem. . O chá, o an il, a amoreira, a vinha. Augmento facil da quantidade de gado bovino, cavallar, s.uino e lanige ro. - Meitos a que o governo
dever·i a recorrer [Jair.a esti!J1ular a agriou!.tura, favoII'eCer a multip!.icaç@o dos rebanhos, e diecidir O!> colonos
a renrunc ia.rem a seus habitos destruidores. - Necessidade de conservar os bo·sques. Estímulos que
seria necessari'o conceder á exploração das minas de
ferro.

Investiguemos agora qual o partido que os habitan·
tes de Goyaz, -ou, ~ara melhor dizer, os da comarca do
sul, a unica que pycorri, podem tirar da cultura de suas
terras.
·
O syst·ema de agricultur~ empregado em Goy•az é o
que, infelizmente, foi adoptado em quasi todo o Brasil.
Queimam-se as flor1estas e semeia-se nas suas cinzaii ; de·
pois de algumas colheitas, deixaim-se brotar n'o>v·os iboJques,
que se cortam por sua >vez; contmua-se assim ate que a
terra não produza rpais do que capim, e então abandonamºª (60). Aqui, dai mesmo modo que nos aliredores de
· Villa do P1iirncipe ,( 61), o capim gordura (Mel(riis minutiflora) aoaha po1r :,se •apo·deria·r dos. it errenos que ~-or muito
tempo foram cultiva<los, e expulsar completan;iente os
outros vegetaes .
E' evidente que as terras duma província tão extensa
como Goyaz não . ~iodem s·er todas de igual fertilidade;
mas, sem falar da comarca do norte, que não1 conheço, é
incontestavel que, ~ta do sul, existem terrenos de excellel1·
1

•

•

,

1

1

,,

(60) Y.ide sob.rn a agricu111wra dos ibrasHeirns, a Viagem
pelas provwicia.s de R'io de Janeiro, etc., I, 191.
(61) Op. cit., I, 1'94.
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te qualidade: p·oss·o ciitair por exemplo os do MaJtif)O Gr,osso,
onde o milho rende 200 por 1, e o feijão de 40 a 50. ·
.Conforme as localidades, esta mesma comarca produz, com
maior ou menor abundancia, milho, mandioca, arroz, assucar, •a lgodão, ca.f~ ( 62) , taha-oo, foi j ão e outros leg.umes . ·
O trigo ·desenvolve-se bem nos lugares elevados, taes com9
Santa Luzia. A vinha, como .em Savai;á e alhm.es ' ( 63) ,
produz .duas vezes por anno, quando se tem o cuidado de
podal-a após a primeiira vindima, qrne se faz fflil Fevereiro.
Emfim, as pastagens naturaes, que cobrem uma parte immensa da provincia, podem nutrir iÍ:mumeros rebanhos de
gado bovino, lanigero e cavallar; certos districtos monta·
nhos_os prestam-se admiravelmente á criação de porcos.
Mas, para que um paiz seja verda·d eiramente rico, não
lhe hasta 5'er fo:r:~il ; é niecessiariio airnda que eUe 'POSs1a offerecer artigos de troca para obter o que não . possue. A distancia enorme de Goyaz ás grandes cidades e aos porfod
de mar não permitte aos colonos exportar artigos que, sob
grande volume, têm pequeno valor; mais ainda: o milho
ou a mandioca, o arroz, o feijão, o café não podem en- '
contrar venda no proprio paiz, pois que dão hem, mais
ou :menos, em ·to.da a parte; ·os goy·anos·, sendo geralmente
agricultores, podem todos colhel-os igualmente, e não ha
oot11e eUes oufil':a cidade :além da capi1Jal, cuja popuiaçã-o
não · vai a mais de 9 a 10. 000 almas; é, pois, evidente
que, pondo .mesmo de lado as consicÍeràções s~ggeridas ·
pelo modo actual de cobrar o dizimo, cada qual não deve
cultivar as diversas plantas que acabo de enumerar sinão
na quantidade indispensavel ás necessidades da sua famili:t . .
( 62) A cultUJna do ca.feeiiro, na provinda de Goyaz, é multo
r>ecente . (1819); tem tidJo os melhores ires.ultados e proóuzido
grãos d e sabor optimo.
(63) Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro, etc. - Viagem ao ·districto dos Dia.mantes, etc.
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o·cultivo· da canna de assucar promette maiores proveitos, porque apenas homens de certa abastança podem
ainda empreh~ndel-a; por conseguinte, encontram, no proprio pai.z, consumo para o seu assucar e cachaça, e, aliás,
~ éstes productos sáem tambem da provincia, pois· que os
habitantes ·de Santa Luzia trocam-nos em S. Romão, na
província de Minas ( 64), pelo sal de Pilão Arcadõ; nccessari:o ao ga-do . o taba,co, que apenas se desenvolve bem
~ · em certas localidades, Me'iaponte, por -e xemplo, pode tam·
hem ser cultivado com algum lucro. Em Santa Luzia e
Meia·p onte, localidades de grande altitude, cujo clima não
·é muito quente, colhe-se trigo com o qual se fabrica, cm
Vil.Ia Bo'a , e~cellfmt,e fã'o; 'élité a-gora esta cultura nfo pa' rece ter tido muita irpportancia, mas é provavel que, s~
os habitantes a empre~lendessem em maior esc.a la, énconrnassem f.acilmen1le merc ados 'em P·aTaoatú e nas marf.ens
do Rio S. Francisco, ~)11de o extremo calor não perm "tte,
em absoluto, semear o trigo·.
\
Até 1811, approx,imadamente, ,pultivava-se apenas\ .:i
quantidade de algod~o sufficiente para as necessi,dades
do paii•z; mas ·dessa éf!'º'ºª em dianrte s·e começou a faz·er
alguma exportação; os conductores de tropa, enca.i;regados
pelos negociantes de .~;oyaz de ir tomar mercad~t,ias no
Rio de Janeiro, foranJ a principio os unicos que\ para
não viajar ·descarregados, levavam da província, por sua
propria conta, tecido de algodão e algodão em rkma.
Entretanto, o algodão
interi•or do Brasil não tl).rdou a

fº

1\ \

Como já o d'isse noutro il ugM (Viagem pelas p.rovincias
de R-io, ·etc., II, 428), a povoação de S. Romão está siJ;uada . á
margem esquer·da do S. 1lrancisco. Ba•rcos e canoas carregados
de 1sal ·sobem o óo, a partir das salinas de Bahia e Pernambuco
até S. Romão, e tr1opas de bur>ros ahi recebem este artigo 1para
distrirbuil-o pelas P'rovincia~ de Minas e Goyaz. Santa Luzia é a
povoaç.ão desta ultima proyincia mais proxima <;la de S. Romão,
e, por conseguin~e, a melhl'r situada 'Pa·r a fazer algum cornmercio
. oom -os s'eus habitantes.
·
(64)
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ser procurado pelos 'e uropeus; reoonheceu-se qlle o de Meia- '
ponte, de Corumbá, e provavelmente de outros districtos,
era de excellente qualidade. O commandante de Meia ponte,
JoAQUIM ALVES DE ÜLIVEIRA, fez algumas remessas luc~ativas á Bahia e ao Rio de Janeiro; seu exemploo fo1 ,
seguido por ·outras 'Pessoas, e si as exportações pudernm
ppogred1~r, 1oei:;to bem estar não .!Jerá ;tardado em se espálha1r po•r •esta parte da comarca do sul.
O pouco que acabo de dizer demonstra que o habi.I
tante de Goyaz não deve desesperar da sua situação, mesmo limitaindo-se ·ás cül'tums habi1tua1es. E por que não. tentar sahir da r-oti<na? P10.r que rnão0 pedi[' á t·erna P,mductol';)
que, novos para o paiz, representam, sob pequeno volume,
valores 'mais importan.tes ainda do que o tabaco, o assu-,
c311· e 'º l'.lllg,odfo?
O chá 1acclimaito0u-se hem no Rio de Janeirn; da1r-s·e-á
sem ·duv:~da, ~gua1mienrte ·bem, nos dis:trictos devados dia
província de Goyaz, e si a maneira de cultivar esta pla~ta _
nã.o fôr susceptivel de se modificar e ser posta de accoi'do
com a fraca população ·d a provincia, poder-se-ia encontrar
no índigo recursos .do mesmo genero e ainda mais segur_os-.
O anil é nativo em Goyaz e poderia ser cultivado vantajosamente, oomo 'º foi ·outrómi, 'tml out11as pad·es do Bras:il
( 65) . E' passivei que, nos ·districtos montanhosos, taes
como Santa Luâa, Corumbá, S. Antonio dos Montes Claros e itnda a vizinharn;,ia dos m ontes chamados Pyrineus, S'e
cons'eguisse cultivar a amoreira e crÍJa.r bichos de seda.
(65) Por meados do seieulo passado a fabnicação do -ainil,
favoriooi<la .peilo vi<0e-rrei ma:rquez de Laiv1rradio, teve graaid~ .incr-eme111to na provincia <lo Rio de ] aneiro, principalmente nas .vi. zinhanças ide rCa:bo Frâo; mais -pa;rece que as faJsHicações dos la vrndores desgostaram do ani.J <lo Brasil os commerc iantes extrangei.ros (Viagem ao tfistricta das Diwmantes, I, 355) e se v1ra:m ·
obrig·a<lo-s a renunciivr- á cultura desta planta.

J
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O Rio de Janeiro envia para Villa Boa vinhos da Europa,
e talvez a provincia de Goyaz os pudesse extrahir do proprio solo e exportal-os para a capital (66) ; algumas pes·
soas ensaiaram a fabricação do vinho com a uva delicios~
do tempo da secca, e vinagre com a da época das chuvas;
obtiv·e ram o melhor exito, e é de crer que ainda consigam
coisa melhor quando tiverem adquirido mais experiencia
desta fabricação, e que plantando mais, vierem a exercel-a
em larga escala. A vinha, é certo, tem um terrivel inimigo
numa grande formiga -que, muito abundante, despoja em
poucos insrbaintea •a s v.i<les de suas folhas ( 67) ; mas toda
a cultura tem seus inimigos; é necessario ·que o agricultor
-tenha bastante coragem para lutar contra elles e procurar
vencel-os.

,,

1

A comarca do norte, que possue pastagens immensa!l,
e é mais proxima do ptoral que a do sul, envia todos1 os
'ª.111!llos consi·deiiavieis m~111~das die boi~ á Bahiia . A do ~,fil,
Sl bem que menos vanrajosamente situada, manda tambàm
gado para fóra da pFovincia, e p8deria, provavelment1
envi1a r mais airn<la: si aproveirtasse melhm suas ricas
campinas . Na verdade, quando estive no norte da comarca
do sul, na parochia d~' Santa Luzia, onde existem vastas
pastagens naturaes, os ,habitantes se queixavam de I).ão se
·poderem desfazer das boiadas sinão enviando-as a 'J3ambuhy ou a Fo·rmiga, afastadas de cerca de 130 a 14~, lc1

\

(66) Um calor inten10 não prejudica a cultura da,_ 'vinha;
mas, n1os luga:res onde, con,10 o Rio de Jaineiro, uma tempi:ratura
bastante elevada é acompar11ha<la de grande humidade, a uv\a ~ ão
attinge -p erfeita maturação. Esta é a causa <la notave1 supei;ioridade da uva secca, nas províncias do interior, sobre a que se colhe
na época das. chuvas.
'
(67) Atta cephalotes, Fab., ou talvez algumas eispecies v1z1nhas. Vi,de a mi~ha Viagem ao districto , d'os Diamantes, etc.,
II, 160.
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g.uas (68) e, po~· üO!rlSeguinte, ·de S·Ó •retirao:em. lucros C'IlSi·
gnificanties. Ma6, ·como já •QJ disse noutro· lugar, os mer·
caclores de S. João d'El Rei vão, todos os annos, a Araxi
comprar o gado dos colonos; por outro lado, emquanto
viajava entre Bon~ Fim e Santa Cruz, as povoaçõ·es mais
meridionaes da província de Goyaz, encontrei homens de
Araxá que percorriam a região, permutando diversas mercadorias por cabeças de gado que carregavam para engorda1r nos seus pastos, 1até que os vizinhos 'ª" viess1e:rn buscaT.
Pür que .as duas povo·ações qUJe acaho de cita.r, Bom Fim
e Santa Luzia, que não podem estar a muito mais de 41 .
e 56 leguas de Santa Luzia, e 18 e 26 de Meiaponte, não
se tornam os lugares de entreposto para o gado do norl-3
da _comama? P.nr que -o g.o'Vierrm nifo ternta •estabelecer
ahi 1e;:;p~cfos de foi,ra.s ? Por que, {,'IDf,fon, mão formar entre
S. João d'El Rei, de um la·do, Santa Luzia, Meia ponte, etc.,
do outro, uma especie de escala da qual Araxá, Bom Fim
ou Sanlf:a Cruz ·S1eriam as etapas, 1e poir oujo mei10 os ag1-.icultores evitariam viagens excessivamente longas, ao roes.mo tempo que o gado teria pontos de repouso que o irnpe·
dir~aan ·de emmagrecer e ·dimim1.fr .(Le val1or?
Os pornoo, oujoo toucipho é, · para -os brasi,lieirros, o
que são para nós a manteiga ou o azeite, podem ser criad:os Ç·Offi viaITTtag•e:rn nias partes alit:as das comarcas do sul.
Toda esta comarca seria provavelmente favoravel á criação de cavallos; emfim, nos districtos mais montanhosos,
as ovelhas multiplicam-se facilmente e não exigem, por
assim dizer, nenhum cuidado; sua lã é, na verdade, . de
qualidade inferior, mas pode servir á fabricação de chapeus e cobertores cuja venda seria facil, não só no inte('68) N•ão tendo ido directamente de Formiga a Santa Luzia,
não .posso ·indicar si111ão de modo muito approximativo a distancia
que separa estas ·povoações. Cunha Mattos, que passou por Formiga e por Bamhuhy, diz que ha ·entre ai duas Jiocalidades 16 ·
lei..,ruas · e meia.
·
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· rfor da pI1ovinciia, como ~1· Ba,1iaca1tú e nas mai~gens do
S. Francisco ( 69) .
Simples conselhos, .exhortações, talvez mesmo alguns
bons exemplos, não ser ão nunca sufficientes para arrancar os lavradores . goyanos á profunda apathia em que
estão immersos. Seria necessario que a administração,
que tanto contribuiu para levai-os a esse· triste estado, cs
afÍnc:iiliass·e a sahiir deHe, estimulaindo-·oo oorrn . um poderoso
interesse; seria necessario que ella quizesse suj.eitar·se a
' alguns sacrifícios momentaneos, para auferir grandes vautagens no futuro. T,odo agricultor que expo:r;tasse uma
certa quantidade de algodão, que criasse um certo numero
de bois, de po1Jcos, fe cavallos; ,que cultivasse uma exten··
são determinada de terra em chá, anil, trigo; que fabricasse vinho ou vinagre, que criasse bichos de seqa, etc.,
deveria ser isentado de uma parte ou da 'totalidade do
diziÍno, e para que l)s pobres se aproveitassem dessdi:i concessões do mesmo m1odo que os ricos, para que as ~1elho
rías fossem geraes, 1eria necessar~o que a porção de \terra
semeada em trigo, fºr exemplo, '\f osse proporcionada a·o
numer~ .de braç~s . d~ que dispuz;sse ca~a p~e de fa~nilia.
Nao bastara estimular as culturas lucrativa~, sera tam·
bem igua,Imente ill)J?Ortante atacar o systema ' ~estruido1
que adaptaram, par~ a cultura de suas terras, d~, colonos
1
goyanos, como os d~~ S. Paulo, de Minas, etc., t iste sys·
tema que não permifte plantar em lugares outrns que não
os bosques, o que aparreta a destruição das mais bellas
florestas. Na parochia de Santa Luzia, onde jamais as
mattas foram muito communs, uma população fraquissi·
ma bastava, por occi,Lsião da minha viagem, pa1\'ii tornaL1s
cada ·dia mais rar:as.i O curn desta parochfa já mostrara
(69) Ver-se-á mads .ta-r de que o parocho de Santa Luzia
não tinha a menor dif l iculdade em vender os chapeus dé lã que
se fa!hricavam na sua f.ca3a.
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acos lavra,do.nes a van,tag-em que se pode :tir1a r da chanua:
que o governo recompensava os que, em toda a provincia,
seguissem iesre 'ex1emplo; entã10 se uitilizar~am melhor os
campos e os terrenos de que o capim gordura se apodero.u;.
e se poderiam conservar as mattas para a construcção,
carpintaria e necessidades caseiras.
Ha ainda um motivo bem poderoso para não des·
truil-as : a província de Goyaz possue ,minas de f~rro; .é •
preciso poupar cuidadosamente o unico combustível com
cujo auxilio será possível exploral-as . Actualmente se
procuraria em vão uma unica forja em toda a comarca
do sul (1819) ; não se corsome ahi um prego, uma ferra<lum ·q-Úe 111ã-o 1tenh1a vindo, e;.m Iomho de burro, do Rio
·de fo1neiro, iapós varias mezes die viagem atrnviez de -desertos. Mas é impossível que semelhante estado de coisas
não mude; o homem dissipa frequentemente, sem previdencia, os thesouros que lhe foram prodigalizados; não está
na sua natureza desdenhal-os sempre. A experienci-a mos·
trou que os altos fornos não co~vêm ao interior do Brasil;
mas, . com menores capitaes, poder-se-iam installar, em
Goyaz, fornos catalães. E' aqui que a intervenç·ão do go· .
verno seria ainda de grande utilidade; prometta elle vantagens pec_uniarias ou simplesmente condecorações aos que
· primeiro · mandarem construir usinas para a fundição ào
ferro, por pequenas qrre sejam (70), e em breve a pro·
vincia ·se verá liberta de um tributo que, pobre como é,
paga, entretanto, todos os annos, aoi fabricantes euro·
peus (11).
(70) Varios a.gdcultores de Moinas mandaram construir em
suas ~sais pequenos for.nos onde fundem apenas o f.enro nece.s·
s<i·rio para ·seu uso (Viagem pelas provin,cias de Rio de Janeiro, etc.,
I, 290) .
(7il) Segundo o q'ue escreveu o sr. da Cunha Mattos ;eferindo·s'e aos armo.s de ·18º31 a 18216, e o que presenciou ma.i.s. •r•ecentemente o sr. Gardner (118'4-0) em parte da comarca do norte,
vê-.b'e claramente que· a agricult~1.ra está bem longe de ter progre-
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VALORES -REPRESENTATIVOS

Como 'ª província de Goyaz apenas expõrta pequena
quantidade de mercadorias, não recebe numerario, e o unlco valor representativo que ahi circula é o ouro em pó
(72). Ha tão pouca moeda neste. paiz que, entre a genLe
baixa ninguem sabe contar por réis~ como se faz em Por. tugal e no resto do Brasil; todos contam por vintem
d'ou;o, oitavas, meias-oitavas, quartos de· o·itavas, cruzados
de ouro, patacas de ourp, meias patacas {73), q41~ são o.>
pesos empregados na pesagem do ouro.
1
O emprego . .do our·o em pó, como moeda, tem um
,,. immenso inconvenient,!, o de que todo o mundo pode falsificai-a num instantE, mesmo os negros, até mesmo a11
crianças de pequena idade; por isso se .diz qae, para fa.
zer dinheiro, em Goyaz, basta raspar a parede.
1
Tentada a princi~Jio pela má fé dos comprndor~s, a
,falsificação foi pouco a pouco favorecida pela rivalidade
. que existe entre os rrl.ercadores e l\a necessidàde em que
. estão de ;vender. O 01,u o que circula hoje em dia (1819)
na capital da provinc ia, é de tal maneir'a misl'~rado de
1

\

<lido na :in'ovlincia de Goyaz desde que eu a deixei! As c~isas não
. mudaram, a 'índolencia dos lav•rador·e·s é sempre a mesma{ e 11~0
· parece que o governo provincial, occupado a principio em se constituJ.r, e provavdmente, .'depois, em desmanchair im rigas semp,re
rena:scentes, tenha podido dedicar-se seriamente aos inter-esses do
~z. Os elementos <le udna àmmens·a ,pn~erirdJaide exhtem, e é bem
raro que um thesou·r-o fique sempre enterraido; não d'esesperemos
· do futuro.
··
.
(72) :A drculação do ouro em pó foi tambem admittida antigamente na província de 1.Minas; mas, por occasião da cheg,ada do
rei D. João VI ao Brasi\ prohibiram-na inteirnmente (vide minha
Viagem nas provincias de Rio de Janeiro, etc., I, 34'1).
(73) O vintem de puro equivale, C'omo já tive occasião de
dlizer, a 37 112 réis (23 7116 oen~imas); a oitava a 1$200réis (7 fr.
50 e.) ; a meia-pat1aca. de ouro a 300 réis, o crw:ado de ouro a
,, 750 .réis.
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areia, poei>rn ·e desta. li.1rnailha de ferro em cujo mei·o J!le
·o 1enooJ11tra inos correg·08 (esmeril), ·que sua côr parece
negrra, 1e perde, n!a fo1ndiição ·de 15 ·a 25 por 100. A fazen·
da real não contribuiu pouco para encorajar a alteração
com o sieu e:i.oempfo; porque, emquainto nãe> admiitte nos
seus cofres (1819) sinão our·o absolutamente puro, delles
nã'.o sáe sin~o ouro alterado; parece averiguado que esla
infame l1adroeira se devi.a 'lLiliciamente 'ª rum dos f.uncciionarios; mas, quem quer que tenha sid·o o seu autor, deve
ter exercido, necessariamente, a influencia mais nociva sobre a prosperidade do commercio e a moral publica. Seja
como fôr, á medida que a alteração progride, os commer.ciantes proporcionam os preços á perda, e, por occasião
da minha viagem, todos concediam um abatimento de
12 % para o menor ohjecto, desde que , fosse pago eni
numemriü. Qua1nd'O os valo1res· que ci·r culam cheg·airem ao
mesmo grau de alteração, é claro que não trarão mais lucro a ninguem; por isso esta irá, sempre augmentando,
até que, por fim, ·a grandeza do mal obrigue a applicar ·
o unico remedi.o talvez conveniente, que seria a prohibi·
ção absoluta de se receber ouro em pó como moeda corrente. E' evidente que a introducção ·de bilhetes, que se
poderia, como ·em Minas (74.), obter em tro~a de pequenas .quantidades de ouro em pó, teria muito menores inconvenientes de que a órculação deste ultimo; porque seria
impossível falsificar esses bilhetes com a mesma facilidade
que o ouro em pó. A alteração não foi, todavia, tão sensiviel no cal!llpo, ou nas povoações, como em ViUa Boa, por·
que poucas pessoas têm ahi alguma coisa a receber do
fisco, os mercadores são menos numerosos, ha entre elles
menor concorrencia, e podem ser mais exigentes quanto
aos valores que lhes trazem.
(74)

Viagem pelas prov1:ncias de Rio de Janeiro, ·etc., I. 341.
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Mas, para fazer reg~itar o emprego do ouro em pó
como moeda ' corrente, s'e encontram, independentemente da
alferação, motivos bem sufficientes na facilidade com que
Se perde, ill'a n ecessidade 'de ,ber S'empre balainças comsigo,
na fraude que pode ser feita nos pesos, o tempo que se
· consome na operação da pesagem e o prejuízo notavel,
émfim, que resulta para o pagador, da divisão duma
quantidade qu~lquer de . ouro ·em quantidades mais pe1quenas (75) .
.

§ XIV. -

'

' 1/

VIAS DE COMMUNICAÇÃO

I•

A provi ncia 1de Goyaz atravessada ·por estradas.
s~t qua.zod~~:~~-~~,e s. - Navegação interior. - A do

;

A distancia enorme da província de Goyaz a9s poTtos
mar é, sem duvida, a principal fonte das suas miserfas;
1 •
. l o menos, se a I'ln•ram
.
.
mas, pe
es:tra,d as que perinuttem
aos
habitantes não ficarem sem commu~icações com a cos.La
~ penetrarem nas partes mais remotas do interior. Sem
_fal,l•a.r nurma in.fi:nj,da de
c1aminhos de menor !Ímpl?Ttaincia,
pa.nbelh (1819) de ViHa Boa qua.ko estmdas principaes :
uma, que já dei a conhricer, e que, dirigindo-se para leste,
e depo,is parn 'º sul, cooJ:du.z ,a, Báimciatú, e de 1'á para\ tod,as
as partes de Minas e do Rio de Janeiro; a segunda~ que
se dirige para oéste e vae á província de M'aii:to-Gr~sso;
,:~ a terceira, pela qual .se vae a S. Paulo, na direcção de
eul:sudoéste; a quarta, ;emfim, que conduz a toda 'as povoações da comarca 'd q norte. Estas estradas, como a
inaior pàrte das do Brasil, foram traçadas sem nenhuma

de

1

1fo

1

----

:: .\: .~~~r.11ra

;_,
(75) N a época da mi!l1ha vi'a gem a alteraçião dos valores re·
!IJ.t'esentaitivo& co1tljpetia a to~lo o mundo: mand<Vndo cunhar, como já
·o disse (pag. 308), mna er/órme 9.1:a:itidade de moeda de cohre de
valor exeg.gerado, o governo1 ,prov1111c_ial tomou a sua conta o mono'1'.ºlio deS'êª fa1lsificaçã:o.
••
•
, •
•
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arte .e, em seguida, quasi que completamente abandonadas
aos caprichos das estações e ás patas dos burros; todavia,
taes como são, . parecem bastar ás necessidades actuaes ·d~
província.
A ·pNprfa natmeza se enca:rnegou, porém, de dot·a r
Goyaz ·de meios de communicação· que ·a penas esperam uma
popul1ação ma1is numeroo1a paira f.azeir floár o commerc1io e
perinittir-lhe enviar seus productos ás duas extremidades
do Brasil.
·

as

A Serra da Paranahyba e do Tocantins, dividindo
aguas do norte das do ,sul, é o ponto intermediaria entre
duas das navegações interiores mais ,gigantescas que existem no ·mundo. Embarcando-se no Rio aos Boú, na . povoação de Annicuns, situada a cerca de 12 leguas a o.éstesudoéste da capital, dirigindo-se para o 6ul e passando
successivamente pelo Rio Turvo, o Paranahyba. (76), e
Paraná,, acaba-se por chegar ao Rio de la Plata, ou ainda,
subi-rido o Tietê, cheg•&-s·e até a capiital da p11ovim.cii1& de · ·
S. Paulo. Esta navegação é, sem duvida, extremamente
difficil, hoje em dia, por causa das catadupas que ·se
encontram, da rapidez de certas correntes, das 'hostili,dad<~s
que os índios eJílercem 00111tm os brancos; mas, por cerca
de 1816, homens de grande coragem, JoÃó CAETANO DA
SILVA e JosE' PINTO DA FONSECA, já souberam triumphai
desses •ohsta·cu·l-os, e o pliimeir.o cheg·ou, pelo Ti ebê, até a
parochia de Piracicaba (S. H. escreve Persicaba), na pro-

o

1

(76) .O ::ir. Raymundo José da Cunha Mattos, a quem se
devem, sobre esta na·w·gaçfo·, pormenores do mais alto interesse
(It·iii., II, . 191), pensa que o Corumbá, levand-0, na sua reunião
com o Para11ahyba, um volume dagua mais consideravel que este
11Jtimo, deve ctonservar o seu nome até que S·~ venha a confundir
com o .R io Grande. Questões desse genero foram já, si não me
engano, agitadas por gwgraphos; pa.r·ece-me que compete ao uso
cor.r·ente <leóc\il'-as.
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vincia de S. Paulo (77) . Os indigenas desapparecerão
destas regiões, actualmente tão selvagens, como desappareceram de outras (78), e a industria humana acabará
por aplainar as difficuldades que a natureza oppõe. Allás,
(77)" O que r elata Cunha Mattos desta expedição servirá
para esdar•ecer o que escreverall11 sobrie José Pilll~o o0s sins. Spix e
Martius (Reise, I, 313) . 'Não de-vemas ·su1>pur, a:liás, que este
homem e seu chefe João Caetano da Silva tenham ·sido os primeiros a tentaJr ir a S. Paulo por via fluvial. Já no anno dei
1808, accr1e1scenta M·attos, Estanislau da Si'1va Gutierres embarcára-se no Rio dbs Boi1s, com a tenção de sub.i'l" o Tietê. Em pouco
viu-1s1e a:ba.nidonado .por quatro oos ·s·eus homens', que não puderam·
5niJ>po11taJr 01S fm:liiga.s da v.iaigem. Levado J_Jela violencia da coa:•r·enteza precipitou-..se, durante a ·notte, no meio da celebre catach1pa
<le Guay•rá, e sua canioa desredaçou-se. •Construiu então uma i angada; mas esta, ·levada pel~1s aguas rapidas do Paraná, foi cho•ca:r-se contra um rochedo, ~: quatro homens. da expedição- se afogara.m. Esfani.11au 1e os doi~ .companheiiros que lhe restavam refugiaram~se :nas florestas de~ertas que · cobrem a margem esquerda
_do Pairaná, e não dispondo •,de meio ne.n hum .paira cac;-,air ou .pescar,
a:Limentwrann~sie · d>u:ranite mu,ito item1J0 de her.vas, raízes e alguns
fructos selvag·ens. A saúd-p de Estall1islau não poude resistir a
tantas 1pri-vaçôes; entregandp-se ao desespêt.o, sientou-·se ao pé de
uma arvore e foi abaJ11donado quasi agonizainte por seus c'Ompanheiros. Após passarem po1r soffrimentos incdvei,s, e terem atrav.es·sado <!esertos o-nele homem nenhum .p enetrára antes deÜes, esses
homens chega.r.am .por fim a Cunitiba, na extremidade meridional
Ç;a p11ovincia die S. Paulo. Um deJ.les oa·s ára-se :n~ viUa de J1Un<lia1hy e ainda vivia em
(7:8) Na sua perigosa navegação •1diz .Mattos (0.p. cit), \ João
· "Caetano da Silva atmves•s·qu, s1em enaom·rnr a menor ,f.<lbana, uma
"·extensão de 1'08 leguas e meia, numa região qrue pertencia outróra
"á numerosa naçlão Cayapó; tudo fôra destruido, no· mei10 do
1
' ·seculo .ultimo, pelos aventureiros Toão de Godoy e Antonio Pires
;;~e Campos Bu<'Ho. Que t:Fria di~o-. Las Casas si. ti".esse,\ por esta
epoca, atraves·sado a .parte mend11ona:l da ·provmcia de Goyaz?
"Levando em conta a difforença do numero de homens entr·e os
"dois .povos, os ma-ssacre~ ,peios · quaes se assng'.na.laram hes[[>a"~1hóe s nas. ilhais de Haiti 1~ ele Cuba, no Mexico e no Perú, não
" foram nada, si os compai·arm::is com a carnificina geral que os
"Gotloy e -Bueno, estes crueis devas·ta<lores pauhs•tas, fizeram dos
"indfos cayapós nos des·ert\:>.s de Goyaz".
1
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si esta navegação não pode ainda ser utilizada, a do norte
já é praticada ha '-al'guns annos, e, quando se tem perseverança, e se sabe arrastar com as fadigas e perigos, pode-se, embarcando no Porto do Rio Grande, .situado a 37
leguas de Villa Boa, chegar, em qualquer época do anno,
á cidade do Pará, após uma viagem de cerca de 420 leguas sO'bre o Araguaya e o Tocantins (79) . Pode-se me:;mo no tempo das chuvas, iniciar a navegação sobr.e o Rio ·
Vermelho, a meia legua da capital da provineia.

§ XV. -

COSTUMES

Os homens do inte rior nasc idos com fel izes dispo·sições, mas desigualmente favorecickis pelaJs circumsta.ncia1s. - Os goyooos 'São menos educados e hoo·pitaileiros do que os mineün:xs. - Sua i:n.telligieu1cia. .lgnora.ncia ·em ma:teria de rnHgião. - O que são,
1entre .elles, as criia1nças, os• adolescentes e os homens
fe itÕs. - A ·concubinagem •e xtremamente commu.ni';
qu<l!es .ais ·causais·. - As boas qualiidades dos goyanos .
- ·Causas de homic ídios . - O roubo muito raro. ·- "
Meios de reformar os ·costumes dos habitantes de·
Goyaz. - Votos do autor.

Procurei dar uma ideia da província de Goya_z, das
suas miserias e dos seus recursos; indiquei mesmo, alguns
traços de caracter dos seus habitantes ; accrescentarei aqui
outros mais, afim de tornar o quadro menos incompleto.
(79) Estes alga.rismos, tomados a Cunha Mattos, são bem ·
inferiores aos que s·e encontram em Pizarro, e que .não vã10 a menos
do que 720 leguas . Cr·eio que neste ponto devemos coi;ifiar mais
no ·p.!'1irrneiro destes autores, que ·esteve na pr:o1Jll'ia ·reg·ião, é parece
ter-se empenhado em bem conhecer a verdade. E' bastante pa.ra
lamentar que lo meu ami.go o sr. Burchell, que se dirigiu, por via
fluvial, da cidade de Goyaz ao Par.á, não tenha publicado a narra- ,
tiva da sua viagem; o que esoreveu sobre o Cabo- da Boa Esperança
, é uma garanti a da erudição e do interess~ com que saberia ornal-a.
T emos bastante a ·esperair· do sr. de iCastelneau, que tambem navego-u pelos .rios <le G!oyaz, e cujas immensas collecções Paris in- '
teiro Já conhece.
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Os ho~ens do interior nascem geralmente com felizes
diisposiçÕ'f;s; mas ;as ciTcumstaincias nã-o os favo:recem ügualmente.
A provincia de Minas Geraes está collocada mais ou
menos sob as mesmas influencias que a de Goyaz, e co,, meçou coma. el!la; poQ·éin, si os prian!eiT,os millleÍ'r'os, foram
' ho1mens grnsseiros como oa p:rimeiT,os g·oyanos, as ri.quezas, que adquiQ"irrum, re cions·ervia~mm por mu:it:o rflempo, deram-lhes meio de prover á educação de seus filhos; pouco a pouco a polidez se communicou aos homens menos
abastados, e tornou-se quasi geral. A provincia de Goyaz
não . passou pelos mesmos periodos; uma decadenci<i· com. pleta succedeu ahi rruscamente á época da riqueza 1 e do
esplendor; o calor excesrivo do clima foz perder aos ha·
bitantes a sua rudeza primitiva; não se pode mesmo dizer
qoo s~j.aan g.ross1eivos., mas, com excepçã'o dos fa~endeiros
ahastados, que são poucp numerosos, não adquiriram nenhum apruro no 'brarto. 9 ulümo· ·drn~ mineir·os sà:be c~p
vei;sar, e o faz muitas v13zes, com espirito e amabilidade;
os colonos goyanos conservam uma .inudez bronca; têm
• um ar de indolencia, un,ta ·especie de patetice que os faz
distinguir sem difficulda·de. Em Minas era eu acolhido
por toda a· parte com h \Jspitalidade; os hom,ens m1~is pobr·es pareciam me ver com pr-azer, e convidavam:me a
a compartilhar da sua mesa; em Goyaz indic~yam-me dísplicente!llente o triste r{1ducto que me devia ' abriga\ ,. e,
exceptuados aquelles a quem ia recommendadd, ningb.em
me off.e;"ecia ·a menor coisa. ,
',
Apezar de tudo ·o qpe precede, não se supponha que
esses homens sejam desprovidos de intelligencia. \ Enconrtr•am-se em Villa Bo:a ªf.1f:.ezã os extr·emam!enrbe habeis, que
rimit,a m oom grande perfoiçã'o .o que se ,lhes mos,tTa, e
. qw~, ~-º ~·ban~o, não tivfram mesitr,:s. ~fos, oomo já tive
. ,, üccasrao .a1e dJ1.z d-o, os g10y.a1nos nao tem, em gerc1l, ne. nhuma opportunidade
cultivar suas faculdades intd1
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lectuaes, e aptidão 'p ara a industria; vivem isola'dos, na
indigencia, ·e si alguma coisa se deve admirar, é que va·
rios delles não tenham cahido em µm estado mais proximo
ainda da completa barbarie .
.C~··e~o que 1os goyam·os, como os minie~1,os, tJorna:rse-iam facilmente religiosos si os instruissem nas verdadoo
do christianismo, e os fizessem partilhar das suas ineffa-.
veis consolações; mas 'continuam s·em guias espirituae8,
deixam-nos vegetar numa ignorancia vergonhosa; e elles
tratam de substituir a crença em- Deus por superstições
abs'llir.das. Oomo a maior parrte dos •outros bmsiileiJr,os do
interior, acreditam nos feiticeiros, nas almas do outro
mundo, nos lobishomens, nos demonitos famili:ares, de que'
contam mil ·e xtravagancias; trazem presos ao pescoço amu·
letos e preservativos, e, quando cáem doentes, recorrem à
r·emedios sympathicos e a palavrns magicas.
Criados nesta ausencia quasi completa de sentimentos
reHgiosgs, entregues, por nss•im d.izer, 1aios p1iopúos instiin<::tos, •OU nã<0 t!Jendo sob os o·l1hos mais du que mã'L!S exem·
. plos, as crianças se 1enitr·egam ·d·esde a mais tlenria i.&ade a
p1,azeres emnervarn~es; nã10 s•e O.'! vê bánoa,r uns com os.
outros, são ·sem alegria e innocencia (80) . A juventude é ·
·mais triste ainda, e não conhece sinão gozos impuros.;
· emfim, a maioria dos homens feitos entrega-se ao embrutecime:qt-o, ao tedio e á aguardente de canna .
Ver-se-á, pelo seguimento, como as uniões legitimas
são raras na capital da provincia: casam-se um pouc .,
·mais nos 0rum pos; ;1Jodavfo, 'ª crnnoubiinaigem é ..:uhi tatÍnbeirn
muito frequente. Não devemos attribuil-a tão s:omentc í,s
tendencias de libertinagem e á influencia dos maus exemplos; mui1ba gente se encontm, effectiv-ament·e, na abs.ooluta "Í11np·o.ss1bili..c1ade de casiar. De facto, não se pode con·
(80)

Esta descripção conv·em, infeli zmente, a muitas outras

crianças bms.i!;eiiras, a1lém das die Goyaz.

1
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trahir alliança legitima sem approvação do vigarw da var~
(81), que a não concede por menos de lO, 15 e, mesmo,
18 oitavas (75 frs.; 112 frs. 50 c.; 135 frs.) . A maior
parte dos lavradores, cuja indigencia é extrema, não pode
pagar uma · ·somma tãio elevada e passa a viida ma desordem. Desse modo os membros do clero, que, si fossem
verdadeiramente christãos, .deveriam estimular as uniõ e~
legirtimas cri1am-lhes· obsitacuJ.os pela sua ganiam.eia.
No me~o ·dos defoiit·os que deve a circ.umSJtiano~as prej udiciaes e a uma administração censuravel, o povo de
·Goyaz me pareceu bom e mostra habitualmente costume.o
.brandos. Na verdade, as paixões exaltadas, o ciume, o
prazer da: ving~ça, '1eviam-no :muito faci.lmente a•os ' homicídios; mas, talvei , jmpais tenha succedido que assassinassem alguem com o ~ito de despojal-o.
Nesta região, como em Minas, não se ·pagarµ as divi.
das; nem s·empr-e uma ~~scrupulosa ' honestidade preside át;
1
· transacções, e o habito de fazer o contrabando do' ourn ou
dos diamantes, ·e .º de frlsificar o ouro .em ,PÓ, contribu~~'.t
tambem, necessanament~, para ·e ntreter a ma fe. Mas, nao
.ha exemplo ·d e que jamais tenham entrado ·em uma casa
para pilhal-a, e, n9 et'ltainto, ha mui1~as que ficam, for
assim dizer, sempre ab~rtas; não se assaltiim os ~•áajantes
nas •estradas, e mil vez·1,os miinh:as ba,gagens f~caranl rodeadas de gente de todas as classes sem que jamais de~appa·
rec·esse o menor objectJI.
~·
Suooede com •OS 'fl'oya1nos o mesmo que , ? om o s·eu
solo: quasi que só dá, hoje em dia, por toda 1fl parte, plan·
tas inuteis; a cultura ~' alguns cuidados intelligentes se1rtiiairn sufficien:t!es pairia, foz1el- 0 prioduziir •abr1md1à.nJJes co' lheitas. A 'administraçí1Ío conduziu a · verdadeira Q.egrada1

( 81) Já dei a conhecer ail:hures as. funcções bastante sínguIa:es do .magistrado eccl9,iastico íntit1;1lado vigarjo da vara (vide
ll!i<nl:ia Y1<l!lem pskH .prw,mcm d~ Rw ~ hmewo, ew., I, 176).
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ção os desgraçados colonos da província d(f Goyaz; é tempo que faça esforços para restituil-os á dignidade de homens e de .christãos ; bons germens existem ainda entre
elles; ha, apenas, necessidade de fecundal-os. Demo:nstrei
· como seria facil faZier florescer a agricultura neste paiz
e della auferir productos que poss·a m ser exportados com
vantagem; façam-se alguns esforços para attingir esse fim,
modifique-se compl·etamente o modo de arrecadar os impostos; faça-se, por fim, que o colono tenha interesse em
produzir, e elle sahirá da apathia em que o lançou a extrema difficuldade, quasi direi, a impossibilidade de melhorar a sua sorte. A' medida que a agricultura começar
a florescer e se recolherem os productos susceptiveis de
·e xportação, a necessidade de admittir o ouro em pó cotno
moeda será menor, poder-se-á resttingir-lhe e depois prohibir-lhe, em absoluto, a circufação; então, a falsificação
dos valores representativos não será mais um habito uniVJers1a l e, pouco a pmmo, a hoa fé pod•e rá renascer. Honrem-se as uniões legitimas, admittam-se apenas ho,mens casados nos ·cargos publicas, supprima-se o imposto tão
immora1l e e:imrhitimll:e c-obrad·o· sühre os casamentos pelo
vigario da vara, e o concubinato tornar-se-á menos com- ·
nmm, a população crescerá (82), e não será mais di_fficultaoda po·r 1esta multidão de ierfanças que, d:es<lie o insJtan:te
do nascimento, não têm sinão maus exemplos sob
olhos, que um 1ca:pricho ·do ·pae pode atirar á miseri•a ; que
não conhecem nem os laços da familia nem os da sociedade, e que, num paiz de tantos recursos, passam a vida
a mendigar. Seria necessario ainda dividir as parochias,

os

(82) A ·continencia piubEca está naturallmente associada á
propagação de especie....... Quem deixará de verbe·r ar o celi bato que se o•riginou da lilbertinagem, aquelle em que os dois sexos. . . . . . . .evita.m uma u.nião que os deve tornar melhores, para
viver na que os faz c;ada vez peores (MoNTiSQUIEU, Espirita da'6
Zás, li v. XX.J:II, cap. II ~ XXI).
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pôr um termo á simonia, exig;r dos pastores que fizessem doutrinação todos os domingos e que catechizilssem
as crianças; mas, é tris be ·di7lel-,oi, ha muill!o ·p-ouc•o a espo·
rar do clero goyano para· a regeneração do povo que elle
deveria estar ansioso por arrancar ao embrutecimento. Fui
testemunha da influenCia feliz que exerceu sobre os habi!antes de Goyaz um sacerdote extrangeiro (83) que, dan·
·do-lhes uteis ·CO!llsdhos srobr1e a ma•nei1ra de culrt:iv,aQ· as terras
·os .edificou, durante ·a lgum tempo, por suas sabi>as exhor·
taições. e pd10 exémpl'o ·de suas vi.rtud>es. Regeitem·S'e ah·
surdos preconceitos de nacionalidade e preconceitos philosophicos que, hoje desprezados na Europa, porém. ' novo&
para ·oo h11asiliei111os, passam ·a inda ernrtre · eUes por fol-ça de
1
espirito (84.) ; mandell}·Se vir para Goyaz alguns ecclesiasticos extr,angeiros, afim de chamar esse povo a si mesmo e restituil-o á digniya.de . d~ ho~ens; reno~em·i:e de
tempos em tempos ess<,~s m1ss1onanos para que nao se
1

(83) o pa,dre Joseph do qual em breve terei occasi'ã.o de fallar.
(84.) . Numa obra impr•p sa em 1845, ô sa-. Ki<lder, depois de
dizer que se fazem frequent;emente, no Rio de. Janeirn, vendas ele
livros, lamenta-.se de que o~ ·escripto.s deleterios, é assim que elle
ex:prime, dos p,net:ensos philo,s ophos ftrancezes, se errcontren'-\ sempre
em abundancia nas bibli'othecas,
·e achem facilmente comp.l.iadores.
1
Enviam-se para as colonias as 111o cfas do anno p>assa!io, e eHas sao
tomadas ahi como as ultimas; é •p or isso que os escriptores\ franc~zes_ do seculo passado exci!,:am hoje em dia, nas cidad\;s cio Brasil,
o enthusiasmo que itnspi·ravam, durante a vida, a uma \'g~ração li, oendosa cuja immoralidade li.s1011Jjeavam. Os ha1biitainte1s da . Armierica do Sul ignoram ainda •i:itte, entre nós, crentes e· livr·es pensa<Í>0res já r.edw:iram ao justol-valor os livro.s dos sophi.stas contemporaneos de Lui'z XV; não salbem que a sóencia mooerna \ fez justiça a toda essa emdição de 1mau cunho, que constituiu outróra um
meio f:acil de grnngeàr exi[º• e da qual . sie serviram como a•n na
para atacar tudo o que ha de mais respeitavel. Aliás, algumas
nobres ·pagin'a s, que li com agrado na excellen.te revista intitulada ·
1'1ínerva Bras-i/iense, (Rio <l'e Janeiro, 1843-45), provam su.fficieni!ximeinte que, ·e ntre os. brasileiros:, espi1nitos elevados conhecem toda
a ve.ntláide e .sabem pres.t:ar~lYles dig1ruas hormmagens ;
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deixem amolecer pelo calor do clima e ·arrastar pelos' rriau;;
exemplüS; estabeleça-se um seminario para educar os jovens sacerdotes na sciencia e bons costumes (85); cÓnf.iem-se, iemfürrn, :as -cri,arnças a esses hom1ens devot:ad•os que,
depois que um genio poderoso os chamou novamente ao
solo da franç:a, pn~sitairnm tantos serviços á pT•011e do p•ohre, e ver-se-á o povo de Goyaz reerguer-se, adquirir virtudes e tomar lugar na soc~edade civilizada. . . E quanto ,·
a mim, ,si souber que a minha debil voz pôde ser ouvida,
que alguns dos conselhos que aqui suggiro timidamente
log.raram fructificar, não :mais me lamentarei de ter passado em desertos, no meio de privações constantes, longe
da familia e da patria, os mais hellos dias da minha existeno1a; não chorei ma:is a perda da s m11cle; p•oderei
dizer de mim para mim: Res@atei a divida da hos·p ita·
lidade, e minha passagem na terra não foi inutil.
1

(85) T.ratar·ei noutro lugar deste ponto importante, sobre b_
qual já insistiu bastante Mo1}senhor Pizarro na sua pr·cci:osa obra.
- ' No momento de entregar ao prélo o que precede, leio, no relato1-:•o f.eito á Assembléa Legislativa Geral do Brasil, a 7 de Maio
de 1'846, pelo Mini·s tro da Justiça, 'O sr. José Joaquim Torres, as
palavras seguhites, que me sinto fe liz de ainda poder juntar- aqui:
" .. ..... A falta de ecc\.esiastkos dotados da.~ quaHdades necessar
''irias paira preencher o mitüsterio sagrado é, aos meus olhos, a
"principal fonte do mal; para remediai-o parece-me converíiente
"estabelecer seminarios d:otados de rncursos sufficient.es, onde
"possam ser educados, desde a mais tenra ·idade, os que se qui" zerem consag·rar ao sacerdocio. Não :POSSO dei'.x ar de insistir
" ,n este ponto e rec{)Unmendal-o á vos:sa aMen~o (Amiua,rio,
"1846, 123·) ". Vejo com g1ronlcle íPrazer, no me5mo .re,\a.torio, q:ie
o governo l:>rnsileiro •r.equ•isi.tou de Roma, 33, mi;;sionarios para distribui.J-os por varilas provincias . . A de Goyaz, infelizmente, não
está comprehendida nesse numero.

1)

1

\

1

1

\

~.
\

\1

\

•

\

\

Imprimiu Soe. IMPRESSORA PAULISTA Ltda . -

Scuvero, 15~

'\

~

.\\

\

!

•'

''

'1

UL
CÂMARA DOS DErUTAOCl S

CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO
COORDENAÇÂO DE BIBLIOTECA
Ettl

or,ra

d ~ve

ser

devolvida

no~· ldtlma

data

c erlmbach

- - - ! - - - - -- -- - - - - - -

--------------+-------------1---- - - -- - - - -- - - ,, ----~--- ··

- - - - - - -------1----- - - - - - - - - ----1-----

- - - - - ---+--------- - - - - -----------1--------~-----~
' --

---------------1----~
------

CÂMARA

nos

C Gi·'l JTAO OS

CENTRO DE DOCUMENTAC/.o E !NFORMACAo
COORDENAÇ,\O DE BIBLIOTECA
' E'\t a

obra

cJ e v OJ

se r

d ~ vol v!C<\

"'l<t

:.i l t i ma

data

carlmb.Jll d

$7ABR20 E
.

- .

03MA J 20~
~~\

1 ,_.
2 1 JUL

20 -, .---- 200 i

- -- - ------- ··-

1

----- - --

1
1

-----

·--- ·-,-- - --- ·

- ,- - --

--

-1

--·-

·-

,-

- ··-- - -

- - -- ---.---

·-

'

CDI 2C.4S.OOOS.4

••.Õ::::::S :<O-•
·
••-õ5r.>n--.=--····
~
fi~~~~
liillfiltU~g~~~§~ifirilfilªªiªiüêUfüi!i!iillif~:~~li~iliilii~~_ii

• :.

S&

•

CAM

000145615

SAINT-HILAIRE, AUGUSTE
1779-1853.

VIAGEM AS NASCENTES DO RIO S.
FRANCISCO
E PELA PROVINCIA DE
GOYAZ

rnnnr1111
CAt100002702

