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4
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Barbacena - 2.a edição.. .... africalia nO Brasil. 
- Alcides Gentil: · As ldéas de Alberto 24 - Bandiá Calogeras: Poblemas de 
Torres (synthese com indice remissiv~). adminfstração. 
- Oliveira Vianna·: Raça e Assimi- 25 - Mario MarrOqUim: A Jingua de 
!ação - 3.• edição (augmentada)._ Nordeste. 

6- Augusto de Saint-Hilaire: Segurtda 26- Alberto Rangel: Rumos e Pers)le· 
Viagem do Rio de Janeiro ·n Minas ctivas. · 
Geraes e a S. Paulo (1882) - Tãd. 27 - Alfredo Ellis . Junior: Populaç_õcs 
de Affon•G de E. 'l;aunay -:- 2.• ~ed. Paulistas. 
- Baptista Pereira: Vultos e episo- 28 - General Couto de Magalhães: Via-
di os do Brasil. gem ao Araguaya - 4.• edição. · 

7 - BlliPtista Pereira Directrizes de 29 - .Tosué de Castro: O Pl'oblema da 
Ruy Barbosa (Set.:undo textos alimentação no Brasil - Prefacio do 
escolhidos). . prof. Pedro Escudero. 

8 ~ Oliveira Vianna: Populações Meri- 30 - Cap. Frederico A. Rondou: Pelo 
dionaes do Brasil · _ · 4. a edição. - Brasil Central - Ed. lllustrada. 

9 - Nina Rodrigues: Os Africanos no 31 - Azevedo Amaral: O Brasil na etlse 
Bl'asil - (Revisão e prefacio de Ho· actual. . ·-
mero Pires) • Profusamente illustràdo 32 ·- C. de Mello-Leitão: VIsitantes do 
_ 2.• edição. Primeiro Imperio - Ed. . i!lustràda 
-Oliveira Viann:;: . Evolução 'do Povo (com 19 figuras). 
Brasieliro _ 2.• edição (illu.:1traqa). 33 - J. de Sampaio Ferraz: Meteorolo· 

.t - Luiz da Cs.m·ara Cascudo: O Conde gia Brasileira. 
d'Eu _ V oi. illustrado. 34 - Angyone Costa: Introducção á Ar-

cheologia Brasileira - Ed: illustra_da. 
l- Wanderley Pinho: Cartas do Im- 35 _A. J. de Sampaio: Phytogeographia 

perndor Pedro 11 ao Barão de Cote- do Brasil _ Ed. ilJustrada. 
gipe - Vol . . illustrado. . 36 - Alfredo Ellis Junior: O Bandeiris-

3 --Vicente Licinio Cardoso: A' m!'r- mo Paulista e o Recuo do Meridiano 
gem da Historia do Brasil. - 2.• edição. 

4- Pedro Calmon: Historla da Civi- 37- J. F. de Almeida -Prado: Primeiros 
liznção Brasilelr!l - 2.• edição. · Povoadores do Brasil - (Ed. illps• 

5 - Pandiá Calogeras: Da Regencia á trad-a) . · 
qu<da d-e Rozas- 3.0 volume (da serie 38 - Ruy Barbosa: Mocidade e Exilio 
"Relações Exteriores do Brasil"). (Cartas ineditas. Prefaciadas e anno-

16 - A!4erto Torres: A Organização Na- ta das por Americo Jacobin.a L)W~!li!Je) 
dona!. .., - ·~ ·-Ed-. lllustmda·. · · · · ·. ... ' ~:,; 

.7 -Alberto Torres: o' Problema Na- ·'·. aa '-'-'E;: RoquetteCP.into·:::·RDllilólitfà: ·-··;3~• 
cio na! Brasileiro. · · · ·· · · · ediÇão (augmentada e il!ustrada). < ~ 

'.8 ·- Visconde de Taunay: Pedro 11. - 40 - Pedro Calmon: Historla Social ·. '!lo 
' · 2.• Eld. Brasil - i: ci ±ortio ·;._ Espirito da .sõ-
t9 - Affonso de E. Taunay: Visitantes ciedade. Colonial ;:- .2.• edição ill.!'il-· 
· do Brasil Colonial (Sec. XVI-XVIII). trai!á ., (com 13 "iraV:Uras). ' -; 

- 2.• Ed. - 41 ...,.. Jo.~é-Maria Bello: A intellia~ia 
W - Alberto de Faria: Mauá (com tres do Brasil. ! •·.,. 

illustrações fóra do texto) . . - 42 - Pandiá Calo geras: Formaçã,o .,.àiiÍ7 
!1- Baptista Pereira: Pelo Bra•ll · · todca.d<i BiasiC.:..::; "3.a edição (co!Í\73. 

Maior. · mappas fóra do texto). . ~ •. 

1- Viagem ; ; 



43 - A. Saboya Lima: Alberto Torres 
e sua obra. 

44 - Estevão Pi,;to: Os indígenas do 
Nordeste (com 16 gravuras e mappas) 
- 1.0 volume. · · 

46 - Basilio de Magalhães: Expansão 
Geographica do Brasil Colonial. 

46 - Ronato Mendonça: A influencia 
africana no portuguez do Brn.siJ -
Ed. i!lnstrada. 

47 -Manoel Bomfil": O Brasil - Com 
uma nota explica<1va de Carlos Mau). 

48 - Urblno Vianna: Bandeiras • ser· 
tanistas bah;anos. 

411 - Gustavo Barróso: llistoria Militar 
do Br auil - Ed. illus trada (com 50 
gravuras e . mappas). 

60 - Mario Travassos: Projecção Con· 
tinental do Brasil - Prefacio de Pan· 
diá Calogeras - 2.• edição ampliada. 

61 - Oetavio de Freitas: Doen~as afri· 
canas no Brasil. 

~Z - General Couto de Magalhães: O 
selvagem - 8.• edição completa, com 
parte orieinal Tupy-suaran:v. 

63 - A. J. de Sampaio: Biogeographia 
dynamica. 

6' - Antonio Gontijo · de Carvalho -
Ca)ogeras. 

66 - Hildebrando Aceiol:v: O Reconhe-
cimento do Brasil pelos Estados Uni-
dos da America. 

66 - Charles ExpiJ)y: Mulheres e Cos-
tumes do Brasil - Traducção, Prefa-
cio e notae de Gastão Penaln. 

fi7 - Flausino RodriJllles Valle: Elemen· 
' toa do Folk·lore musi&al Brasileiro. 

68- Augusto de Saint-Hilaire: Viagem 
á Provincia de Santa Catharina (1820) 
- Traducção de Carlos da Costa Pe-
reira. 

69- Alfredo E'lls Junior: Os Primei_ros 
Troncos P6dlistaa e o Cruzamento 
Euro-Americano. 

60 - Emllio Rivasseau: A vida dos ln-
dios Gnaycnrús - Edição illnstrada,. 

61 - Conde d'Eu: Viagem Militar ao Rio 
.. Grande do Sul (Prefacio e 19 cartas 

do Príncipe d'Orleans. commentadas 
por Max Fiei usa) - Edição illustrada. 

62 - Agenor Augusto de Miranda : O 
Rio São Francisco - Edi~ão illustrada, 

68 - Raymundo Moraes: Na Planície 
Amazonica - 4.• edi~ão. 

114- Gilberto Freyre: Sobrados e Ma· 
cambos - Decadencia patriarchal ru-
ral no Brasil - Edição illustrada. 

65 -João Domas .Filho; Silva Jardim. 
66 - Primitivo Moacyr: A lnstrncção e 

o lmperlo (Subsidios para a historia 
da educação no Brasil) - 1823~1863 
- 1 • volume. 

>7 - Pa ndiá Ca 'ogeras: :Problemas de 
Go,·erno - 2.• edição. 

68 - AuJlllsto de Saint-Hilaire: Viacem 
ás N ascenteg do Rio São Francisco e 
pela l.,rovincia de Goyaz - 1.0 tomo 
- Trsdncção e notas de Clado Ribei-
ro Lessa. · 

59 - Prado M~i": A tranz da Hl•loria 
Naval Brasileira. 

70 - Affonso Ari,;os de Mello Franco: 
Conceito <le Civilisação Brasileira, 

71 - F. C. Hoehne - Botanica e Acrl• 
cultura no Brasil no Seculo XVI -
(Pesquisas e contribuições). 

72 - Augusto de Saint-Hilaire - Se-
gunda viagem ao interior do Braail -
"Espírito Santo" - Trad. de Carlos • 
Ma<lcira. 

73 - Lucia Miguel-Pereira - Machado 
de Assis - (Estudo Critico-Biogra,phi-
co) - Edição iJ!ustrada. 

74 - Pandiá Calogeras - Estudos His-
torie'!." e . P_?Jiticos - (Res Nostra ... ). 
- 2. ed1çao. • 

7ii - Affonso A. de Freitas: Vocabulario 
Nhcengatú (vernaculizado )leio porta· 
11uez falado em S. Paulo) - LinlrUa 
Tupy-guarany. (com 3 inustra~ões 
fóra do texto). -

76 - Gustavo Barroso: Historia secreta 
do B~nsil - 1.• parte: "Do desco-
brimento á abdicação de Pedro I" 
Edição illuatrada. 

77 - C. de Mello-Leitão: Zoologia do 
Brasil - Edição illustrada. 

78 -;- Aucusto. de Sai,nt-Hilaire: Viagem 
a.e naRcentes do Rio São Francisco e 
pela Provlncia de Goyaz - 2.• tomo 
- Traducção e notas de Clailo Ri-
beiro Lessa. 

79 - Craveiro Costa: O Visconde de 
Sinimbá - Sua vida e sua actuação 
na política nacional - 1840-1889. 

80 - Oswaldo R. Cabral: Santa Catha-
rina - Edição illustradiL. 

81 :_ Lemos Brito: A GJor;osa Sotaina 
do ~rimeiro lmperio - Frei Caneca 
- Ed. ilustrada. 

82 ·- C. de Mello-Leitão: O Brasil Visto 
Pelos lnglezes. · · 

83 - Pedro Calmon : Historia St>cial do 
Brasil- 2.• Tomo .- Espiritó da So-
ciedade Imperial. 

84 - Orlando M .. Carvalho: Problemas 
Fundametitaes do Manicipio - Edição 
illuetrada. -

86 - Wanderl., Pinho: Cotecipe • aed 
Tempo - Ed. lllustracla. 

86 - Aurelio Pinheiro: A Margem do 
Amazonaa - Ed. lllustrada. 



87 -. Primiti~o Moneyr: A Instrucção ' 108 - Padre Antonio Vieira: Por Bra• 
e· 0 'lmper:io ---- (SiJhsidio~ p::âa a ~ sil c Portugal - Sei:-mõee commentados 
Historia da Educaçf•o no llra•il) - 2.• por Pedro Calmon. · 
volume - Reformas dÓ ensino 1864- 109 - Georges Raeders: D. Pedro li e 
1888. · · o Conde de Gobineau· ( Corresponden· 

88 - Helio Lobo: Um Varão da Repu- eis lnedita) . 
hlica: Fernando Lobo. 110 - Nina Rodrigues; Ao raças huma· 

89··- .CoroneJ A. Lourh·al de Moura: nas e a responsabilidade penal uo 
As Força• Armadas e 0 Destino Brasil - Com um estudo do Prof •. 
Historico do Brasil. . Afranio Peixoto. 

90. _ Alfredo E1H5 Junior: A Evolução 111 - Wa.shington Lu 's: Capitania de 
da Economia Paulista e suas Causas São Paulo - Governo de Rodri~ro 

. _ Edição illustrada, Cesar de Men~zes - 2.• edição. 
91 ~ Orlando M. Carvalho: . 0 Rio da 112 - E stevão Pinto: Os Indígenas do 

Unidade Nacional: O São I"rancisco. Norch!ste ~ 2.• 'l'omo (Organização 
e estructura social dos indígenas do 

92 - Almirante Ant6nlo Alves Camara: nordeste brasileiro). 
Ensa:o Sobre· as Construcções Navaes · 113 -:- Gastiio Cruls: A Amazonia que 

· Indígenas do Brn.sil ·2.• edição eu vi- Obidos-Tumuc-Humac· - Pre-
il!ustrada. facio de ·Roquette-Pinto - . Illus trado. 

9a - Seraphim Leite: Pall:'inas de Histo- 2.• ediçã o. • 
ria do Brasil. 114 - Carlos Süssekind de Mendonça: 

94- Sa lomão de Vasconcellos: O Fico Sylvio R gmero - Sua Formação In· 
- Minas e os Mineir,ps da Indepen- te]leetual - 1851-1880 ....:. Com uma 
dencia - Ediçã o illus tra da. indicação bibliographica · edição 

96 - Luiz Agasd z e Elizabeth Cary illu• t rada. 
Ag~ssiz: Viagem no Brasil - 1865- 115 ·-· A. C. 'i'avares Bastos 
1866 - Trad. de Edgar Süssekind do Solitario - a.a edição. 
de Mendonça - Edição lllustrada. 

·96 - Osorio rla Rocha D iniz: A Po!i-
tica que convem ao Brasil. 

.97 - Lima Figueiredo: Oeste Parana-
ense - Edição illuatrada. 

98 - Fernando de Azevpdo: A Educa-
. ção Publica em Slío Paul<> - Proble-
mas e discussões ( lnquP.rito para "O 
Estado de S . Paulo" em 1926). 

99 - C. de Mello-Leitão: A Biologia no 
Brasil. 

100 - Roberto Simonsen: Hiatoría Eco· 
Romica do Brasil .- Ed. lllustrada 
em 2 tomos .....,. 100 e' 100-A. 

101 - Herbert Baldus: Ensaios de Eth-
nologia Brasileira. - Edição illustrada. -' 

102 - S. · Froes Abreu : A riqueza ml-
n .. ral do Brasil - Edição illustrada. 

103 - Souza Carneiro: Mythos Afrlc.o-
noa no Brasil. - Edição illustrada. 

104 - Araujo Llmn - Amazonia - A 
· Terra e ·o Homem - (Introducção á 

Anthropo~reographia) - 2.• edição. 
105 - A. C. Tava·res Bastos: A Provín-

cia - 2.a edição. 
106 - A. C. Tavares Bastos: O Valle 

do Amazonas - 2.• edição. 
107 - Luis da -Camara Cascudo: O Mar-

qaez de Oiinda e seu tempo (1793-
1870) - Edição lllustrada. 

116 - Agenor Augusto de Miranda · -
Estudos Piauhyenses - Edição illus-
trada . 

117 ::._ Gabriel Soa~es de Souza : Tra-
tudo Descriptivo do Brasil em 1587 -
Commentarios -de Francisco Adolpho 
Var.nhagen - 3.• Edição. 

118 - Von · Spi;., e ·Von Martins: Atra-
vez da Bah ~n - E xcerptos de "Rei se 
in Brasil ien" - Traducção ' e notas 
de Pira iá da Silva e Paulo Wolf. 

119 - Sud Mennucci: O Precursor do 
Abolicionismo - Luiz Gama - Bdi-
ção illus ll'ada. 

1.20 - Pedro Calmon: O Rei Phíloso-
pho ·- Vida de D. ·Pedro II - Ediçüo 
IJlustrada. 

121 - Primitivo Moacyr: A lnstrucção e 
o Imperio (Subsídios para a Historia 
da Edu oação no Brasil) 3. 0 volume -
1854-1889. 

122 - Fernando Saboya de Medeiros: 
A Liberdade de Navegação do Ama-
zonas - R ela ções entre o lmper io e 
os E s tados Unido• da America. 

123 - Hermann Wãtjen ': O Domlnio 
·colonial Hollandez no Brasil ....,. Um 
Capitu lo da H isteria Colonial do Se-
cuJo XVli - Traducção de Pedro 
Celso Uchôa _Cavalcanti. 



124-·- Duiz Norton: A Côrte de Por-
tugal no Brasil - Notas, documentos 
e cartas diplomaticas da Imperatriz 
Leopoldina - Edição illustrada. • 

125 - João Dornas Filho: O Padroado 
e a Igreja Brasüe.Ta. 

126 e 126-A - Augusto de Saint-Bilaire: 
Viagens pelas Províncias de Rio de 
Janeiro e Minas Geraes - em 2 
tomos - Edição illustrada. Traducção 
e Notas de Clado Ribeiro de Lessa. 

128 e 128-A - Almirante Custodio José 
de Mello: O Governo Provisorio e 
a Rovoluçã~ de 1893 - 1.• Volume, 
em 2 tomos. 

129 - Afranio Peixoto: Clima e 
- Introducção bio-geographica 
vi!ização brasileira. 

130 ~ Major Frederico Rondon: 
Rondônia Occidental - Edição 
trada. 

Saúde 
á ei-

Na 
illus-

131 - Hildebrando Accio]y: Limites· do 
Brasil - A fronteira com o Paraguay 
~ Edição ilustrada com 2 mappas 
f6ra do texto. 

132- Sebastião pàgano: O Conde dos 
Arcos e a Rev<!lução de 1817 - Edi-
ção illustrada. 

Edições da COMPANHIA EDITORÂ NACIONAL 
Rua dos Gusmõ.,.., 118/140 - São Paulo 
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AUGUSTO DE SATNT-HILAIRE 

Nesta Série: 

SEGUNDA. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO 
A MINAS GERAES E A SÃO PAULO 
(1822) - Traducção de Affonso de E. 'T'au-
nay- vol. 5, - 2.a edição. 

VIAGEM Á PROVINCIA DE SANTA CA-
. THARINA (1820) - Traducção de Car-

los da Costa Pereira. - Vol. 58. 

SEGUNDA VIAGEM AO INTERIOR DO BRA-
SIL __ ESPIRITO SANTO. - Traducção de 
Carlos Madeira. - Vol. 72. 

VIAGENS ' ÁS NASCENTES DO RIO SÃO 
FRANCISCO e pela PROVINCIA DE GO-
YAZ - Em 2 tomos - Traducção de Clado 
Ribeiro de Lessa - Vols. 68 a 78. 

VIAGEM PELAS PROVINCIAS DE RIO DE 
JANEIRO E MINAS GERAE S' - em 2 
tomos. Edição illustrada. Traducção e no-
tas ·de Clado Ribeiro de Lessa. - V ois. 126 
e 126-A. 

Edição da 
COMPANHIA EDITORA NACIONAL 

SÃO PAULO 
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HISTORIA DO BRASIL 
Grandes vultos da Independencia 

Brasileira 
Na Bahia colonial 
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Rio de Janeiro de antanho 
Sob E! Re:v Nosso Senhor 
No Brasil imperial 
A' gloria dos Andradas 
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a 111. 

Piratinlnga 
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L~xieo de lacunas 
Vocebular·o de omissões 
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Ens•lio de bibliographia referente 
ao Brasil e ás sciencias natu-
raes (em collsboração). 1.• par-
te: ];tteratura brasileira 

Ensaio ele B "bliographia (2.• ·par-
-te: litteratura e>:trangeira). 
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Gu>.nabara 
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Vicente. 
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Antonil: Cultura e opulencia do 
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Ba1·tholomeu da Gusmão: obl"as 
completas. 
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A ~egunda viagem d.e Sain t Hilaire 
do Rio de Janeiro a Minas e a 

S. Paulo ( 1822) 

E' geralmente muito pouco conhecido o relato 
desta parte das grandes jornadas que o . 

grande botanico francez, ·a quem o Brasil tanto 
deve, ~ffectuou. 

Trata-se, aliás, de publicação postuma feita 
trinta e quatro annos após o passament•o do sabio, 
pelo SJ1r. ·R de Dreuzy. 

Não sabemos que ~elação tinha ~ste editor 
com o sabio illustre, autor de tão celebres narrati-
vas de viagens realisadas em nosso paiz de 1816 á 
1822 e livrós absolutamente notaveis pela valia da 
contribuição scienlifica e a honradez dos informes, 
éomo ·não ha quem o ignore. 

Já no fim da vida, em 1848 e 1851, publicara 
Saint Hilaire as suas viagens ás cabeceiras .do . 
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S. Francisco, á Província de Goyaz, e ás provin-
das de S. Paulo e Santa Catharina. 

-Muitos annos haviam decorrido des~e o appa-· 
recimento, em 1830 e 1833, das suas duas primei-
ras narrativas referentes ás províncias do Rio de 
Janeiro e Minas Geraes e ao Districto Diamantino. 

Fallecendo em 1853 deixou volumoso manus-
cripto inedito; a viagem ao Rio Grande do Sul, 
livro muito mais raro do que as suas demais obras. 
Suppomos que tal se dê pelo -facto de haver sido 
feita impressão muita mais restricta deste volume 
do qu'e dos outros de sua serie. O caso é que elle 
se · negocia hoJe por preços incomparavelmente 
·mais. altos do que os das ·outras Viagens. . 

Cousa que geralmente chama a attenção dos 
leitores de Saint Hilaire. é a fidelidade com que 
elle soubé graphar as palavras portuguezas, prova 
de quanto chegou a conhecer hem a nossa língua. 

A Viagem ao Rio Grande do Sul e a Segunda 
viagem a S. Paulo, porém, trazem os nomes pro-
prios e os toponymos extraordinariamente estro-
piados. 

Ist'Ü nos faz cre.r que o botanico tiv·esse muito 
má letra e seu revisor o Snr. de Dreuzy, -ou alguem 
por elle, nada entendesse de portugue:~;. 

Assim não é crivei que Saint Hilaire haja es-
cripto caxuro por cachorro, corgo fondo, -Pinha-
mongaba, Jacurahy, Nossa Senhora da Apparanda! 
(Apparecida), e uma infinidade de outras cousas 



PREFACIÓ 13 

estropiadas coino ?inda, São João de Manque em 
Jogar de São João Marcos, etc., etc. 

O Snr. de .Dreuzy dedicou a publicação pos-
tuma de ~aint Hilaire ao- Conde d'Eu pelo facto 
de ser este príncipe o esposo da herdeira do throno 
brasileiro, declara-o no prefacio. 

Do Rio Grande do Sul. r-egressou Saint Hilaire, 
por . mar, ao RiQ de Janeiro, em fins de agosto 
de 1821. 

Notou então que as suas collecções se achavam 
em grande parte estragadas pelas traças; sobretudo 
o herbario. Os trabalhos de taxid~rmia fizeram-
lhe muito mal á . saúde e o clima carioca o depri-
miu muito~ 

Assim para fazer novas collecções, e_ recolher 
o material deixado em São P~ulo, ao seguir para 
S. Catharina e Rio Grande do Sul, entendeu par-
tir para a capital paulista sahindo do Rio, a 
29 de · Janeiro de 1822, com -os dois criados, seus 
velhos companheiros, Fi:r.miano e Laruotte, dois 
índios montados e um tropeiro. 

Na primeira viagem a S. Paulo, viera Saint 
Hilaire de Goyaz depois de atravessar o Triangulo 
Mineiro. Na segunda jornada resolveu ir do Rio · 
de Janeiro a Minas, passando pelo re~stro ·do Rio· 
Preto, Barbacena, São João d'El Rey, Ayuruoc;:t, 
Baependy e _Pouso Alto, para depois, descendo a 
Mantiqueira; chegar a Cachoeira e Guaratinguetá. _ 
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Dahi tomaria o rumo de Taubaté, Jacarehy, Mogy 
das Cruzes e, afinal, S; Paulo. . 

Na viagem de volta foi-lhe este _o itinerario: 
Mogy das Cru~es, Nossa Senhora da Es~ada, Jaca-
rehy, Taubaté. Desta ultima localidade rum ou· em 
direcção á capital brasileira, por Apparecida, Gua-
ratinguetá, ·Areias, Bananal, Rancho dos Negros; 
São João Marcos, Venda do· Toledo, Itaguahy e 
Santa Cruz, a saber: na mesma directriz da actual 
estrada de rodagem São Paulo-Rio de Janeiro. 

E' muito interessante a serie destes depoimen-
tos sempre tão intelligentes e sobretudo sinceros ... 

Trazem valioso ·contingente de informes sobre 
uma das mais importantes regiões brasileiras a 
que se estende entre as duas maiores cidades do 
paiz. 

Estamos certos de que o nosso publico amante 
dos assumptos nacionaes apreciará realmente este 
:velato honesto e elevado, inedito, por assim dizer, 
sabido da penna do grande viajante a cuja me-
moria devem os brasileiros muitos motivos de ver-
dadeira gratidão. 

AFFONSO DE E. TAUNAY. 
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Diario da· Viagem ·( 1) do Rio de 
Janeiro a Villa Rica e de Villa 

Rica a S. Paulo 

L REGUEZIA DE INHAUMA, a 2 leguas, do Rio 
. .l' de Janeiro, 29 de janeiro de 1822. - De 
volta do Rio Grande do Sul comecei a examinar 
as collecções que no Rio · de Janeiro deixara e 
as que; commigo trouxera, acondicionando-as de 
modo a · que poudessem partir para a França ape-
nas voltasse eu da viagem agora encetada. 

(1) Augusto de Saint Hilaire, chegando ao Rio 
Grande do Sul, alli se demorou algum tempo; embarcou 
novamente, desembarcando no Rio de Janeiro depois de 
feliz travessia de 10 dias (carta do I-tio de Janeiro a 4 de 
setembro de 1821). Foi em seguida buscar em S. Paulo, 
as collecções alli deixadas por motivo de força maior em 
dezembro de 1819. 

Foi esta a sua ultima viagem no continente americá-
no. De volta ao Rio de Janeiro não tardou em embar~ 
car para a França, regressando ao paiz natal em princi-
pias de agosto de 1822. 
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Encontrei, no melhor -estado possível, os pas-
sarinhos e insectos; mas duas malas ~e plantas se 
achavam inteiramente destruídas pelas larvas d~s 
traças. . 

Eram. ~s que recolhera nas Minas Novas, nas 
margens do rio de S . . Francisco, entre o Rio de 
Janeiro e o Rio Doce, nas montanhas de Tapa-
nhoacanga e arre~o-res de Ubá. O clima do Rio 
de Janeiro a que não estava habituado, o cheiro 
de canfora, enxofre, e essencia de terebinthina, 
continuamente respirado, e devo confessai-o o des:-
gosto, experimentado vendo as perdas do ineu her-
bario, todas estas causas me alteraram sensivel-
mente a saúde, tirando-me quasi inteiramente o · 
alento. 

O fastidioso trabalho a que me entregara com 
isto soffria, prolongando-me os aborrecimentos. 
V arios mezes passaram, durante os qriaes nada . 
mais fiz senão enrolar passarinhos no algodão, 
lavar insectos com ether, salpicar plantas com can- · 
fora e procurar restos de flores numa poeira mais 
fina que a do rapé. 

A extrema lerdeza ~os operarias do Rio de 
Janeiro, oontribuiu tambem para que perdesse 
muito tempo. Emfim, só ao cabo de 3 dias con-
segui descobrir o tropeiro que hoje me acompanha. 

- . 
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Conservei no Rio de Janeiro a casa que alu-
gara it ç,hegada, e Q bom Snr. Ovide, (1) acceitou 
nella morar .em·minha ausencia. Ahi deixei quinze 
caixas -cheias de plantas e perfeitamente acondi-
cionadas, e vinté quatro outras cheias de passaros, 
mammiferos e insectos, das quaes 20 arrumadas 
de modo a poderem ser embarcadas quando eu 
qui~er. 

Parti a 29 de janaro de 1822 acompanhado 
de meu novo arreieiro, de Laruotte, e dois Gua-
ranys montados. Firmiano vae a pé. · 

Como partimos muito tarde, não pudemos fa-
zer senão 2 leguas. O caminho que segui foi o 
mesmo que com QS Snrs. de Langsdorff, Antonio 
Ildefonso Gomes e o pobre Prégent, trilhara quan-
do cheio de enthusiasmo, hoje extincto e esperan-
ças de que percebi a inanidade, encetei minhas lon-
gas e penosas viagens. 

~ 

Depois de sahir da cidade passámos em frente 
a S. Christovam. O caminho é bello, bastante uni~ 
forme, embora aberto em terr.eno arenoso. A di-
reita passa-se a pouca distancia da bahia de que 
ás vezes se tem perspectivas; á esquerda divisa-se 

. um valle, accidentado por collinas e cheio de cha-
caras, terrenos lavradios e pastos. Ao longe, al-

(1) Provavelmente Francisco Ovide, engenheiro-
mecanico emigrado para o Brasil com a Missão Artistica 
de 1816 (A. de E. T.). 
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çam-&e •os cumes da Serra da Tijuca cujas encostas 
estão cobertas de matta virgem. 

Nada no mundo, talvez, haja tão bello quanto 
os arredores do Rio de Janeiro. Durante o verão, 
é o céo, alli, de um azul escuro que no inverno 
&e suavisa para o desmaiado dos nossos mais bellos 
dias de outomno. Aqui, a vegetação nunca repou-
sa, e em todos os mezes do armo, bosques e. campos 
estão ornados de flores. 

Florestas virgens, tão antigas quanto o mundo, 
ostentam sua magestade ás portas da capital bra-
sileira a contrastarem com o trabaUw humano: 

As casas de campo, que se avistam em redor 
da cidade, não têm magnificencia alguma; pouco 
obedecem ás regras da arte, mas a originàlidade 
da sua construcção, contribue, para tornar a pai-
sagem mais pittoresca. 

Quem poderá pintar as bellezas ostentadas 
pe1a bahia doo Rio de Janeiro, esta bahia que, se-
gundo o almirante Jacob, tem a capacidade de 
todos os portos europeus juntoS? Quem poderá 
descrever aquellas ilhas de formas tão diversas 
que de seu seio surgem, essa multidão de enseadas 
a . desenhar-lhes os contornos, as montanhas tão 
pittorescas que as emmolduram, a vegetação tão 
variada que lhes embelleza as praias?! 

Agora gozava eu tanto mais deliciosamente o 
aspecto do campo, quanto de tal me vira privado 
durante o tempo de permanencia no Rio de -J a-
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neiro. Os caminhos que se avizinham desta capi-
tal, apresentam-se actualmente tão movimentados 
quanto os que vão ter aos maiores centros da 
Europa. 

Até aqui não deixei de encontrar pedestres 
e cavalleiros. 

Negros a puxarem as mulas descarregadas que ' 
pela manhã haviam conduzido, transportando pro-
visões; pontas de gado e varas de porcos tangidas 
poor mineiros avançavam lenta~ente, para a cida-
de, levantando turbilhões de poeira'. 

A cada momento passavamos á frente de 
alguma venda apinhada de escravos de envolta 
com homens livres. Milicianos fardados de zuarte, 
calça branca e capacete á cabeça, iam render os 
camaradas no posto que lhes fora. designado em-
quanto routros voltavam licenciados por motivos 
de saúde. 

Fiz uma parada numa venda muito limpa e 
regular-mente sortida como em geral, as dos arre-
dores da cidade. O telhado terminava eni alpen-
dre sustentado por barrotes entre os quaes se cons-
truira uma parede de arrimo; genero de constrnc ... 
ção bastan.te commum nos arredores. do Rio çle 
Janeiro. ~oi ahi, que o dono da casa, pessoa muito 
cortez, permittiu-me passar a noite. Depende esta 
venda da parochia de Inhauma e fica apenas a 
alguns tiros de fusil da Egreja. ·E' um edificio.iso-

/ 
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lado e construido numa esplanada mais elevada, 
de onde se descortina agradavel vista. 

Ao lado da igreja avista-se uma dessas casi-
nholas chamadas Casas do Imperador. Servem 
para as festas de Pentecostes. Esta, segundo , o 
habito, é quadrada, baixa constando de dois quar-
tos. O do fundo fechado e muito pequeno, o outro 
aberto na frente e dos lados. 

Neste local recebe o "imperador" o cortejo e · 
alli se vendem, em leilão, os objectos offertados 
pelos devotos ao Espírito Santo. 

O nome de Inhaúma não é provavelmente se-
não a corruptela da palavra Inhuma nome este que . 
no Brasil, se dá, a uma ave cujo nome ·scientifico 
agora me escapa. · Como muitos logares têm o no-
me de lnhuma ou Inhumas parece-me certo qtie 
esta ave, hoje tão rara, era antigamente commum. 

Exterminaram-na os caçadores para obterem 
a especie de chifre que traz á cabeça e a que se 
attribuem numerosas virtudes. 

Em Inhaúma, como em muitos outros lagares 
do Rio de Janeiro, não ha . uma aldeia, propria-
mente dita. Compõe-se a parochia unicamente de 
_casas esparsas pelo campo. Em Minas Geraes, 
pelo contrario, não existe parochia sem aldeia e 
o motivo é facil de se apontar. 

Perto do Rio de Janeiro as terr!ls se subdivi-
diram mais do que em qualquer outro ponto do 
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Brasil e quando em dado districto, ha numero suf-
ficiente . de habitantes, forma-se uma parochia. 

Como as vendas estão dispersas á margem dos 
.caminhos cada proprietario tem &empre alguma 
egreja ao alcance. Não havia pois razão para que 
um grupo . de casas se edificasse em torno da ca-· 
pella mais do que em outro logar. Não se dá o 
mesmo em Minas. Ali, as habitações Ínuito distam 
umas das outràs, e a egreja, onde quer que a col-
locassem, ficaria sempre muito afastada da maio-, 
ria dos parochianos. Alem da moradi:;t habitual 
cada proprietario rural quiz ter perto do templo 
uma casa onde a familia pudesse descansar da lon-
ga caminhada a que era obrigada para assis!].r ao 
serviço divino, receber os amigos ou tratar de ne-
go~ios no unico dia em que · se ajuntam os mora-
dores. Os mercadores, taberneiras, operarias, pro-
curaram acercar-se do logar onde se reuniam os 
sitiantes e assim nasceu a maioria das aldeias. 
l1~:t·1~0~~~~:e~~,~f(f;;:'2:-::~f.)<t'~;:=?·:.::r~~:~~r'i?~"hjfift?.J 

. Paroc~za de Santo Antonio da Jacutinga, a 4 
leguas do Rio de Janeiro, 30 de · janeiro de 1822. 
- A estrada é um pouco menos uniforme, mas 
atravessa innumeros brejos, principalmente na pa-
rochia de Santo Antonio. · 

A . medida que o viajante se afasta de 
lnhaúma, escasseiam as casas, tornam-se as ven-
das mais raras, ha menos terrenos cultivados, são 
os bosques mais frequentes, nota-se emfim a · ap-
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proximação da Serra e ·o aspecto da região tor-
na-se menos risonho. 

Até Inhaúma ao · caminho margeiam sebes 
artificiaes formadas pela encantadora mimosacea 
hoje tão espalhada nos arredores do Rio de 
Janeiro. 

Depois de Inhaúma são as oercas constituídas 
por plantas indígenas das especies mais vulgares 
e escapas á destruição das florestas vii-gens prin-
cipalmente as diversas qualidades de bignonias, 
bauhinias e cordias de cheiro fetido e pitanguei- . 
ras, myrtaceas, que caracterisam ·os terrenos pla-
nos, arenosos, e proximos do mar alem da cuçur-
bitaoea chamada :H.erva de S. (sic). · 

Mais ou menos a meio caminho, duas mulas 
afundaram no matto emquanto arranjavamos a 
carga das outras. Firmiano e Jos'é sahiram-lhes 
ao encalço e este ultimo as encontrou ao cabo de 
meia hora. Como Firmi@O não voltasse mais 
continuámos a viag-em. Temi que se tivesse ex-
traviado e esta idéa me atormentou. 

Torna-se o joven indio dia a dia, · mais som- , 
brio, tudo faz de má vontade; passou a ser emfim, 
sob todos os pontos de vista, o arremedador de 
José Mariano. Entretanto, e -é isto o que me af-
flige, tornei-me indispensavel a 'elle; abandonai-o 
·seria condemnal-o a uma miseria certa. E não 
_devo esqueoer que fui quem o tirQU de suas flo-
·_restàs; que até agora não está doutrinado e ainda 
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não baptisado. A tod!os quanto . encontrei assi-
gnalei-o minuciosamente . pedindo-lhes que lhe 

·indicassem o caminh~. 

Minhas esperanças se realisaram e aqui nos 
reappareceu antes da noite. 

Parei num eng,enho que faz parte da paro-
chia de Santo Antonio · da Jacutinga e alli ine ins-
tallei cotp. a permissão do dono, sob uma especie 
de telheiro onde se guardavam plantas e carros 
e onde nos afundámos até o torno~ello, na poeira 
e no esterco. A noite, o dono da casa fez-me · of-
ferecer café e convidou-me para dormir em casa. 
Agradeci, pois acabâv~ de cear, e minha cama· já 
estava armada na varanda. 

Fazendn. de Bemfica ou Pé da Serra, 31 de 
janeiro, 3 leguas. - O arreieiro que de Ubá me . 
enviou Miguel, e de quem me sirvo nesta viagem, 
·parece-me muito boa pessoa, e creio que de genio 
affavel e docil. Entende bem reg~larmente do 
officio; mas é inexperiente e sobremodo lerdo. 

Emquanto carregava as mulas, serviço em que 
gastou tempo infinito fui conversar com o dono 
da casa. Com naturalidade lhe falei de João ·Ro-
drigues (1). Este nome que tantas vezes me tem-

(1) Refere-se Saint Hilaire a João Rodrigues Pe-
reira de Almeida, mais tarde (em 1828) Barão de Ubá, 
homem de {!l't[nde prestigio e fortuna a quem devera. 
·numerosos favores e serviÇos (A. de E. T.). 
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servido de talisman ainda agora produziu o costu-
meiro effeito. Manifestou-me immediatamente 
muita deferencia e deu-me, como almoço, café 
com leite e pão com manteiga·. O mesmo quanto 
ao meu pessoal. A posse de um engenho de assu-
car confeve, entr·e os lavradores do Rio de Janei-
ro, como que uma especie de nobreza. De um 
'".Senhor de Engenho" só se fala. com conside-
ração e adquirir tal preeminencia é a ambição 
geral. 

Um senhor de Engenho tem carnes cujo ana-
fado significam boa alimentação e pouco ~rabalho. 

Em casa usa roupa de brim, tamancos, calça 
mal amarrada e não põe gravata; emfim, indica-
lhe a toilette que é amigo do commodismo. 

Mas, se monta a cavallo e sahe, é preciso que· 
o vestuario lhe corresponda á importancia e en-
tão enverga o jaleco, as calças, as botas lusidias, 
usa esporas de prata, cavalga sella muito bem 
tratada. 

Um pagem negro fardado com uma especie 
de libré, é-lhe de rigor. Empertiga-se, ergue a 
cabeça e fala com a voz forte e o tom imp·erioso 
que indicam o homem acostumado a mandar em 
inuitos escravos. 

A duas leguas do Rio de Janeiro cessam as 
cl~acaras e começam os enge_nhos. Delles já existe 
numero bastante elevado na parochia de Santo 
Antonio da Jacutinga onde se acham muitos ter-
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renos baixos e humidos como convem á cultura da 
canna. Dá ella aqui tres -cortes, depois dos quaes 
-é necessario deixar a terra descansar 'quatro annos 
seguidos, a menos que não seja estercada como 
.fazem os _cultivadores que têm pouco terreno. 

O trato que percorri para alcançar Aguassú 
(sic) é menos habitado do que o que atravessei 
hontem. Coberto de matta; torna-se cada vez mais 
montanhoso. Aguass'Ú sé de de uma parochia; não 
é villa propriamente dita mas conta algumas mer-
cearüis e armarinhos, bem sortidos, bonitas ven-
das, algumas ferrarias que a constante passagem 
de Mineiros torna mais necessarias do que quaes-
quer outras officinas. 

O rio Aguas!'!Ú, que desce da Serra, é nave-
gavel desde essa parochia até a bahia do Rio de 
Janeiro. Offerece aos fazendeiros da vizinhança 
caminho ~ommodo para a transporte de sua pro-
ducção á cidade. De Aguassú á ' Raiz da Serra, 
apenas ha meia legua. . 

Já. descrevi, em outro logar, a posição encan-
tadora desta fazenda. Está, como já o disse, en-
costada ·a uma collina. Em frente á casa exten~ 
de-se helio gramado, salpicado de alguns grupos 
de goiabeiras,, Ao longe corre, num leito de pe-
dras o riacho Hytú, cujo murmurio se ouve sem 
que se veja_ o ribeiro · pois fica escondido pelos 
arbustos que o margeiam. 
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Mas adiante . desenvolvem-se as montanhas, 
em semi-circulo, e offerec~m nas encostas mages-
toso aillphitheatro de matta virgem. 

As arvores que crescem ás margens do riacho 
Hytú, em frent'e á casa de José Gonçalo, são prin-
cipalmente ingás, borragineas, cujas flores bran-
cas, na copa, lembram as da campainha, myrtacea 
notavel pelo tamanho das folhas, o calice opercu-
]ar e o gosto das flores que lembra o do cravó. 
Emfim, é impossível deixar de lembrar, entre as . 
pedras, que coalham o leito do rio, um arbusto- · 
sinho capado, cuja folhagem ostenta luzidio ver:.. 
de, e cujos galhos esparramados estendem-se sobre 
as aguas e terminam numa espeóe de mnbella de 

· longas corollas, e de vermelho tãü bello quanto o 
'da romanzeira. 

Embóra José Gonçalo veja diariamente novas · 
caras e tenha oitenta annos reconheceu-me; muito 
conversámos ·sobre João Rodrigues. 

Café, 1.0
• de fevereiro, 4 leguas. - Disse, no 

.diario de minha viagem a Goyaz, que a estrada 
que passava por ·Ubá para depois attingir o Rio 
Preto ia ser trancada e que a junta de commercio 
do Rio ~de Janeiro abria outra, partindo das pro-
ximidades da casa de José Gonçalo, para se en-
troncar no caminho antigo, perto da parochia da 

· 'Aldea. 
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Esta estrada chama-se Caminho do Cominercio . . . 
ou . mais vulgarmente Caminho Novo ou Estrada 
Nova. Comecei a percorrei-a hoje. A parte da Ser-
ra que tal via atravessa tomou-lhe o nome e cha-
ma-se da Estrada. Já tive a occasião de observar 
que a cordilheira muda a cada passo de nome; 
isto é verdade ·e sobretudo nos arredores do Rio 
de Janeiro. • 

Ao lado da Serra da Estrada Nova fica a Serra 
~o Azevedo., mais adiante a Serra da Viuva, mais 
longe ainda a da Estrella, etc. 

Par.a se alcançar o ponto mais elevado da Ser-
ra da Estrada Nova não se leva menos de duas 
horas quando se sobe · com as mula·s carregadas. 
O caminho foi aberto, em zig-zag, com bastante 
arte; construiram-se pequenas pontes para a pas-
sagem dos r.egatos e, nos Jogares onde os desaba-
;mentos são de se temer, foram as terras escoradas. 

O caminho é muito mais curto que os outros, 
·para os habitantes da comarca de S. João e por 
conseguinte de incontestavel utilidade. 

Trabalhou-se alli, durante muito tempo; ·gas-
taram-se sommas consideraveis: mas desde que se 
franqueou a passagem, não só não se concluiram 
as partes apenas esboçadas como não foram con-
servados os trechos já construidos. As aguas já 
alli cavaram profundas covas e _trarão a inutilisa-
ção desta· bella estrada ·se mais um anno decorrer 
sem conserva. 
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. E' mais ou menos assim tudo o que se empre-
hende neste paiz. Os Brasileiros aprendem com 
facilidade; sabem architectar planos, mas entre-
gam-se, demais, - ao devaneio não ·medindo obs-
taculos nem calculando os emprehendimentos de 
accordo com os seus recursos. 

Os defeitos da sua administração acumulam 
os obstaculos ficticio:s aos reaes. O espirito de in-
veja e intriga mais vehemente do que em qualquer 
outro lagar, interpõe~se a tudo quanto se faz, tudo 
perturba, favo!'ece o tratante, e desencoraja o ho-
mem honesto. Começa-se qualquer emprehendi-
mento util, para logo ser interrompido e abando-
nado. A~s vezes um serviço ordenado pelo governo 
e que se poderia acabar em pouco tempo, e coin 
despezas minimas, jamais termin1:1, embora nelle 
se trabalhe sempre. Esta obra como que quasi se 
:torna o apanagio de um homem de posição. De 
que viveria elle se lhe tomassem tal patrimonio? 
- Seja como for é difficil encontrar-se caminho 
mais pittoresco do que o que hoj.e percorri. 

Alcançada certa altura descortina-se toda a 
regiã,o cortada nos dias precedentes. Vê-se a pia- · 
nicie salpicada de collinas, na maioria cobertas de . 
vegetaÇão e augmentando em elevação á medida 
que se approximam da grande cadeia perto da 
qual parecem anões aos pés de um gigante . . 

o caminho desenha-se, entre. as montanhas, 
, descrevendo sinuosidades que se distinguem pelas 
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cores menos escuras; no horizonte longínquo avis-
ta-se o fundo da bahia rodeada de montanhas· va-
porosas. Logo o soenario ainda avulta; não é mais 
uma parte da bahia que se peroebe; ella se descor-
tina inteira, com as ilhas a -surgirem de seu seio e 
o Pão de Assucar erecto, como uma' sentinella, á 
sua magestósa ·entrada. · 

A matta virgem que se atravessa apresentá to-
dos os característicos vegetaes, os mais variados e 
grandiosos. As casinholas, construídas d,e 'distan-
cia em distancia, para os homens que trabalham 
na estrada, dão variedade á paisagem e lembr~m 
oertas vistas das montanhas da Suissa. Reparei, 
entre muitas, _uma destas choupanas construída 
sobre o declive de alta montanha, no meio de ar-
vores capadas e ao lado de uma c~scata que se 
despenha saltando sobre pedras esparsas. Passa 
o caminho por sob a cachoeira. 

_ Abaixo fica um valle profundo e ao longe 
avista-se_ parte da bahia. Na da pode, ao mesmo_ 
témpo, '- apresentar-se tão romantico e ·grandioso 
q~anto esta paisagem. 

Depois de vencida a cumiada da Serra come-
_ça-se a descer, mas desoe-se e sobe-se ainda varias 
vezes. A pouca distancia da casa onde parei an-
da-se; a · meia encosta, sobre profundo vali e, ouvin-
do-se surdos mugidos que indicam a presença de 
uma queda dagua. 

3- Viagem 
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De repente, a uma volta que forma o caminho, 
depara-se ao viajante uma ponte de madeira cons-
truida de modo pittoresco e sustida por dois mas-
siços de alvenaria. Sob a ponte v·eem-se rochedos 
entre os quaes passa um regato, que, em seguida, 
preCipita-se no vali e formando espuma· branca, 
logo escondendo-se entre cerradas arvores . 

· Era deste mesmo riacho que ouviamos o ruido 
alguns momentos antes e é elle o formador do rio 
Sant' Anna, que segundo me contaram, desagua no 
mar. . , · . ; I I H' !~!fi 

! .I L•. I 

A menos de meio quarto de legua do Rancho 
dos Cafés, vê-se no fundo · de um valle, algumas 
plantações de milho e uma casa de morada. A 
unica que se encontra desde a fazenda Bemfica 
até aqui. O Rancho dos Cafés estava occupado por 
trop-eiros; fui pedir pousada á casa de um major, 
situada numa pequena · esplanada e rodeada de 
montanhas. Fora · elle chamado á . cidade depois 
das historias do dia 12 (1); mas o homem que o 
substitue permitiu-me, de muito boa vontade, que 
me estabelecesse numa casinhola onde me acharia 
muito apertado se minhas longas viagens não me 

-1· tivessem acostumado a me contentar com tudo. 

(1) Refere-se a Saint Hilaire aos acontecimentos pos-
teriores ao Fico, á reacção nacional que forçou Jorge de 
Avilez a voltar com a sua tropa a Portugal (A. de E. T.). 
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Vargein, 3 legun.s, 2 de fevereiro. - O terreno 
continua montanhoso e coberto de florestas vir-
gens. O caminho foi aberto a meia encosta sobre 
as montanhas. Suas bordas desguarnecidas de 
matta apenas offerecem a vegetação das capoeiras. 
Antes de se chegar aqui, . anda-se a cavalleiro de 
um valle que se alarga pouco formando uma es-
pecie de pequena planicie que se chama V argem. 

Em geral os Brasileiros dão este nome, a to-
das as planícies humidas que se encontram entre 
montanhas, nos lagares de matta virgem. São vai-' 
les ·muito largos ou o ponto de encontro de muitos 
v alies. O nome V argem não é portuguez mas vem 
evidentemente de vargia (1) 'que tem a mesma 
significação. Existem em Vargem, vendas, algu-
mas · casas e dois ou tres ranchos. 

Não parei em nenhum· pois estavam occupa- · 
dos e vim, a um quarto de legua, ·pedir hospitali-

. dade num engenho _que r evela alguma opulencia. 
• O proprietario indicou-me a principio pequeno 
alpendre, situado ·atraz da sua machina, mas como . 
o · tecto estivesse . em muito máo estado e não 
me podia resguardar da chuva pedi permissão para 
me estabelecer no engenho. Estava o fazendeiro 
no terraço da casa com um padre e fiquei humil-
.demente na escada. O padre :reconheoeu-me por 
me ter Visto em Ubá. Eu estava, alem de tudo, 

(1) Varzea. 

c 
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,· 
muito correctàmente v-estido e apresentava:..me com 
bastante polidez para merecer alguma attenção. 

Entretanto, nem mesmo me convidou a subi~ 
até a varanda, parec-endo fazer-me grande . favor 
com a permissão de dormir no moinho. Entre as 
pesso:as abastadas, sobretudo, encontra-se na 'capi-
tania do Rio de Janeiro, . pouca hospitalidade. Na 
Europa, onde aliás nenhuma· ha para os desco-
nhecidos, nenhum homem abastado mandaria dor-
mir, na sua granja, um extranho cujo nom·e igno-
rasse, :mas acerca de .. quem soubesse que, como 
amigo, fora rec.ebido numa das melhores casas da 
vizinhança. Sobretudo se, alem do mais, se apre- . 
sentasse decentemente vestido, mostrando, pelas 
maneiras e delicadezá do trato, ser homem de boa 
estirpe. 

. . 
Registro do Caminho do Commercio, 3 de 

fevereiro, 3 leguas.- Nada de notavel na estrada. 
O terreno continua montanhoso e coberto de matta 
virgem. As grandes arvores foram cortadas á bei-
ra do caminho e a vegetação da~ capoeiras · as 
substitue. -

Ao cabo de algumas horas cheguei ás margens · 
do Parahyba, que aqui tem, mais ou menos, a . 

I 

mesma largura do que no lagar em que o atraves-
sámos, perto de Ubá. Corre o rio, magestosamen-
te, num valle circumdado de altas montanhas co-

.. bertas de matta virgem. 
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Sobre as encostas fizeram-se algumas planta-
ções de ]llilho,. de cada lado do rio fica um ran-
cho; e, á sua margem, vê-se um.a casinhola, mora- , 
dia do·. empregado encarregado de ~eceber a por-
tagem. A paisagem é animada por canoas ~ue vão 
e vêm de uma margem para outra, pelas pontas .de 
bois e varas de porcos que atravessam o rio a nado, 
o movimento dos homens obrigando aos animaes 
a entra'rem no rio e o atravessar, pelas tropas de 
mulas que se carregam e descarr~gam. 

·Como· esta estrada é a mais curta para toda 
a comarca de S. João, por aqui passa grande parte 
dos bois e porcos que o . districto fornece ao Rio de · 
Janeiro. Os homens que os conduzem tornam-se 
facilmente reconheciveis pelos modos e vestimenta.· 
Existe~ entre elles tantos brancos quanto mulatos. 

Como se acostumam cedo a longas caminha-
das e ao regimem o mais frugal, são ~m geral ma-
gros e bastante· altos. Dão em geral passadas enor-
mes; o rosto lhes é estreito e comprido; de todos 
os. Mineiros são talvez os de physionomia . menos 
expressiva. Andam com os·pés e pernas nús e um 
grande bastão á ~ão; usam .chapéu de aba estreita, 
copa ~uito alta e arredondada; vestem, calção e 
camisa de algodão cujas fraldas passam sobre o 
calção, collete de panno de lã grosseira e geral-
mente azul claro. 

Ao chegar á margem · direita . do rio, atraves-
se~-o só, na primeira canôa que se apresentou; fui 
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procurar o empregado do registro que encontrara 
outróra em Ubá, e perguntei-lhe se seria mais con-
veniente fazer a minha pequena caravana atraves-
sar o Parahyba ou adiar tal intento para o dia se~ 
guint·e cedo. Aconselhou-me que _ naquella mesma 
noite_ a fizesse passar; ceámos juntos e conversá..; 
mos muito sobre o interior do Brasil que eUe per-
correra durante vario~ annos. · 

Engenhoca, 4 de fevereiro, 3 leguas. - Terreno 
sempre montanhoso e coberto de flor-estas. Os val-
les ahi são muito estreitos e profundos e geralmente 
por eUes corre algum riacho; a encosta das monta-
nhas é em geral muito mais ingreme. 

Isto se pode dizer de todos os terrenos de matta . 
virgem. Parámos num engenho pouco important~, 
cujo proprietario, estabelecendo-me num teiheiro-
sinho collocado perto de suas caldeiras, pediu-me 
delicadamente perdão por não me poder hospedar 
de modo mais confortav·el e conv·eniente. 

· Emquanto analysava as plantas que recolhera 
hoje, meu telheiro encheu-se de almocreves que, 
seguindo . o habito dos Mineiro-S, me examinavam 
com muita attenção e enchiam.:me de perguntas. 
Esta curiosidade, proveniente talvez do d~sejo de 
se instruir, não se encontra na capitania do Rio de 
Jan~iro, onde o calor e a humidade do clima tor-
nam os homens molles e desanimados, nem no Rio 
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Grande do Sul, onde os habitantes só apreciam . os 
exercicios physicos. . 

Aldeia das Cobras, 5 de fevereirô, .4 leguas. -
Continuam as montanhas e florestas. Um pouco 
antes da chegada á Aldeia avista-se do pico de ele-
vada montanha immensa extensão de terreno, no-
tando-se de todos os lados montanha·s cobertas de 
matto: A estrada . do Commercio vae dar imme-
diatamente acima da · Aldeia~ no antigo trecho que 
passava por Ubá, e que em 1819 per·corri. Desde 
esta epocha as terras nos arredores da Aldeia estão . 
um pouco mais povoadas; actualmente nellas se 
contarão umas sessenta .casas; tratam alli de cons-
truir pequena igreja de pedra e sob o nome de 
Villa de Valença fizeram do logarejo a séde de um 
districto, que se estende entre o Parahyba e o Rio 
Preto. Assim mesmo o nome de cidade pouco con-
vem a este logarejo; é devido a sua posição um 
dos lagares mais tristes da capitania do Rio de 
Janeiro. 

Para satisfaz.er á vaidade, o ultimo governo 
multiplicou as villas e creou cidades. Seria mais 
proveitoso encorajar os casamentos, auxiliar es-
trangeiros, e repartir as terras com maior equi-
dade. 

Ao sahir de Engenhoca, subiramos uma mon-
tanha muito alta; foi-nos preciso descei-a antes de 
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chegar á Aldeia das Cobras. O caminho é detes-
tavel ao sahir de Valença. 

A venda da Aldeia das Cobras é propriedade 
de dois francezes que, ha . muito tempo, habitam 
n'este districto; muito me elogiaram sua fertili-
dade. 

· Estes homens, haviam feito, pelas proprias 
mãos, cons~deravel 'plantação de café, nas terras 
do desembargador Loureiro homem desmoralisado 
por causa dos costumes e a falta de probidade. 
Achando , que não cumpria as clausulas, a que se 
obrigara para com elles, e t·emendo alguma tr~
paça,-venderam as plantações por duzentos mil réis, 
antes que produzissem. E asseguram que neste 
anno o comprador ou o proprio Loureiro, que ficou 
em seu Jogar, lucrarão dois mil cruzados. 

• . ' t 

Nada s·e equipara a injustiça e á inepcia gra-
ças ás quaes foi até agora feita, a· distribuição das 
terras. E' evidente que, sobretudo onde não existe 
nobreza, é do interesse do Estado que haja nas· for-
tunas a menor desigualdade pos·sivel. No Brasil, 
nada haveria mais facil do que· enriquecer certa 
quantidade de familias. 

Era preciso que se distribuiss·e, gratuitamente, 
e por pequenos lotes, esta immensa extensão de 
terras vizinhas á capital, e 'que ainda estava por 
se conceder quando chegou o rei. Que se fez, pelo 

·contrario? Retalhou-se o solo _pelo systema _das. 
sesmarias, concessões que só se podiam obter de-
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pois de muitas . formalidades e a proposito das 
quaes era necessario pagar o titulo expedido. 

O rico, conhecedor do andamento dos nego-
cios, este tinha protectores e podia fazer bons fa-
vores; pedia-as para cada membro de sua familia 
e assim alcançava immensa extensão de terras. 
Alguns indivíduos faziam dos pedidos d~ sesmarias 
verdadeira especulação. Começavam · um arrotea-
mento no terreno concedido, plantavam um pouco, 
construíam uma casinhola, vendiam em seguida a 
sesmaria, e obtinham outra. O rei dava terras sem 
conta nem medida, aos homens a quem imaginava 
dever serviços. Paulo Fernandes viu-se cheio de 
dons desta natureza: Manoel Jacintho, empregado 
do thesouro, possue, perto daqui, doze leguas de 
terra concedidas pelo Rei. 

Os· pobres que não podem ter títulos, estabe- . 
lecem-se nos terrenos que sabem não ter dono . . 
Plantal?l, constroem prequenas casas, criam galli-
nhas, e quando menos esperam, apparece-lhes um 
homem_ rico, com o titulo que recebeu na vespera, 
expulsa-os e aproveita o fructo de seu trabalho . . 

O unico recurso que ao pobre . cabe, é pedir, 
ao que possue leg~as de terra, a permissão de ar-

. · rot·ear um pedaço de chão. Raramente lhe é recu-
sada tal licença, mas como pode ser cassada de 
um momento para outro, por capricho ou intéresse, 
os que cultivam terreno alheio e chamam-se aggre-
gados,. só plantam grãos cuja colheita pode ser 
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feita em poucos mezes, taes como o milho e feijão; 
não fazem plantações que só. deem ao cabo de 
longo tempo como o café. 

Registro do Rio Preto, 6 de fevereiro, 3 leguas. 
Já descrevi a encantadora situação do rancho 

da Aldeia das Cobras, assim não voltarei a falar 
em tal. · Para cheg~'r a Rio Preto, atravessa-se 
sempre terreno montanhoso e coberto de matta 
virgem, e quando sobre algum cume elevado po-
de-se avistar grande extensão de terras, só se no-
tam florestas e montanhas. 

Serv,e o Ri? Preto de fronteira ás capitanias 
do Rio de Janeiro e Minas. 

A' extremidade de uma ponte fica uma cida-
desinha encostada á montanha, composta de uma 
unica rua muito larga e parallela ao rio. Tem tal 

· cidade o mesmo nome que o rio; depende do dis-
tricto de Ibitipoca e só conta uma egi-eja não. col-
lada, servida por um capellão. 

As casas de Rio Preto, exceptuando-se uma ou 
duas são terreas; pequenas, mas possuem um jar-
dimsiiiho plantado de bananeiras, cuja pittoresca 
folhagem contribue para o embellezamento da 
paisagem. 

Logo depois da ponte, fica á direita, o rancho· 
dos viajantes em que funcciona o registro onde se 
.pezam as mercadorias, que entram na capitania 
de Minas E' alli tambem que se examinam as . 
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malas · dos · viajantes a ver se não levam cartas o 
que poderia lesar o correio em sua receita. 

Depois de entrar no rancho, apresentei aos 
soldados a portaria que _tenho do Principe: a que 
o Snr. José Teixeira, vice-presidente da Junta das 
M;inas, íne deu antes da minha partida do Rio, 
onde viera ter· como membro de uma deputação. 

Depois de lidos estes papeis obrigal'am-me os 
soldados a apresentai-os ao commandante do des-
tacamento sendo que um delles acompanhou-me 
até lá. Encontrei no commandante um homem 
extremamente polido, e de ·physionomia agradavel. 

Não só não falou na revista de minhas malas, 
como tambem exigiu que fossem descarregadas em 
sua casa, e fez-me comparticipe de optima ceia. 
Já varias vezes tive occas~ão de 'elogiar o regimen-
to das Minas. O commandante de Rio Preto con-
firmou-me ainda a boa opinião que deste corpo 
fazia; _este homem, que não passa de simples fur-
riel, exprime-se bem, raciocina com justeza, e 
mostra pelas maneiras que foi bem educado. 

São Gabriel, 7 de fevereiro, 3 leguQ.s. -:- O com-
mandante de Rio Pr·eto, não se contentando em 
fazer-me o melhor acolhimento, quiz ainda dar-
me uma carta de recommendação a seu irmão, 
morador em Barbacena. 
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Sempre florestas virgens e montanhas. Muito 
ántes de se chegar a São Gabriel avista-se a Serra 
Negra, tornando-se mais austero o .aspecto da re,. 
gião. O rancho de São Gabriel fica situado numa 
depressão, quasi á raiz da Serra Negra, e a algu-
mas centenas de passos de um riosinho. 

De todos os lados está-se rodeado de sombrias 
florestas e altas montanhas, entre as quaes a Serra 
-Negra é a mais elevada. , Pedi ao moço. que toma 
conta da venda, da qmil depende o rancho, me per-
mittisse ficar na casinhola que habitára na outra 
viagem. 

Deu-me tal licença, mas ficarei muito mal 
açcommodado, pois está ella atravancada de ban-
cos e giráos. Não devo alem disto, esquecer de 
observar que a casa se acha coberta c~m estipes de 
palmeiras. O tronco dessas arvores é mais ou me-
nos duro na peripheria, mas tem no centro uma 
medulla muito tenra. Corta-se-o pelo meio, tira-se-
lhe o miolo e assim se formam como que calhas 
·que se collocam no tecto tal qual se procede com 
as telhas ocas; isto é, se uma apresenta o lado con-
cavo, a vizinha apresentará o convexo. Em·Valen-
ça existem muitas casas assim cobertas. 

São Gabriel, · 8 ·de fevereiro. - Pela manhã 
por volta das nove horas, e em companhia . de 
Firmiano subi á serra Negra. A raiz dessa m~n
t~ha já offerece matta virgem de grande frescor 
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e cuja vegetação é muito variada. A cerca de um 
quarto d~ legua de S. Gabriel, construiu-se, quasi 
que ás margens de pequeno rio, um rancho e ven-
da, que n~o existiam por occasião de minha pri-
meira viagem. Ao alcançar-se certa altura, muda 
o terreno de aspecto. Depois de ter sido argiloso, 
não offerece senão rochedos ou arei~ quartzoza 
branca e .grosseiramente pisada. Varia a vegeta-
ção ao .mesmo . tempo que o solo. 

A's mattas virgens succedem-se carrascaes 
,muito cerrados e copados, que se compõem de 
uma quantidade de arvores de differentes especies 
e principalmente arbustos taês com uma ericya, 
grande numero de myrtaceas e cassias, varias lau-
rineas e uma melastomacea, de grandes flores ro-
xas. ~s plantas desses carrascaes, não . são tão 
duras e seccas quanto as dos taboleiros cobertos 
e mostram""se muito menos aquosas que as das 
mattas virgens. 

Facilmente se comprebende que não é a dif-
ferenç~ de nivel, e sim a do solo que influe na 
vegetação. Com effeito, existe exactamente na raiz 
da serra, espaço bastante cqnsideravel, constituído 
por um quartzo pisado, semelhante ao que acima 
descrevi.. Alli se encontra a maioria das _plantas 
~d<,> cume da montanha. Demorei-me t;~mito para 
poder analysar as numerosas plantas recolhidas. 
Assim precisarei passar aqui o dia de amanhã. 
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São Gabriel, 9 de fevereiro. - Passei todo o 
dia analysando e descrevendo as plantas trazidas 
da Serra e não sahi um só instante de meu quar-
tinho. Embora seja o estudo das plantas o escopo 
de minha viagem; verdadeiro dever e a mais agra:. . 
davel occupação, acabei por ficar com a cabeça 
cançada de tantas analyses, e inf.elizment·e não pu-
de acabar todas as que tinha que fazer. Apezar 

I 

da rapidez com que _trabalhei, vi que serei obri-
gado a ainda aqui ficar amanhã. 

Refl.e.ctindo no tempo exigido pela viagem que 
emprehendi, deixei-me aos poucos resvalar para 
a rnais sombria melancolia. Tenho o mais vivo 
desejo de·dar a minha mãe o consolo de me abra-
çar ainda; temo 1JUe chegando á França no inyerno 
não possa supportar -o rigor do frio, e vejo-me 

\ 

quasi na impossibilidade de embarcar em junho. 
Tudo isto me perturba e quasi me arrasta a abre-
viar a viagem. 

_ São Gabriel, 10 de fevereiro. - Passei aind~ 
o dia todo analysando, entretanto, corria trabalhei 
menos que hontem estou menos cançado. As tro-

, -
pas incessantemente passavam pelo rancho; em 
França traria isto gritos, injurias, disputas. Aqui, 
tudo se passa em paz; todos trabalham s~m o me-
nor barulho; o m_à.is sujo tocador de porcos fala 
_com doçura e polidez. Trocam-se entre desconhe-
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cidos pequenos obsequios necessarios, e todos vi-
vem na melhor harmonia. 

Nos encontros das estradas, ninguem jamais 
deixa de saudar um viandante quando vae tom~r 
logar num rancho cumprimentam--se os primeiros 
occupantes, e logo se trava a conversa. 

Quasi todos os que por aqui passaram hontem 
vieram ver-me trabalhar; nenhum deixou de per-
guntar qual o fim de meu trabalho, testemunhando 
o desejo de ver minha lente. São estes homens as 
vezes importunos mas sempre polidos. 
:-:~f-' i 

·Fazenda de S: João, 11 de fevereiro, 3 leguas. 
~ Deixei esta manhã São Gabriel e passei a Serra 
Negra. Apenas se atravessa o rio S. Gabriel cahe-se 
em terreno quartzozo, branco. grosseiramente pisa-
do, e misturado com ligeira porção de terra vegetal. 
Este terreno, semelhante ao que se encontra nas 
partes mais elevadas da montanha, offerece tam-
bem vegetação. Ali abun-dam as melastomaceas, 
as erici~eas, etc. a que já me referi no meu diario 
de 8 de fevereiro e só crescem egualmente ar-
bustos. 

Desde que a proporção de terra vegetal au-
gmenta, as arvores reapparecem e o caminho tor-
na-se encantador; não se nota a menor desigual-
dade e parece ter sido ensaibrado pela mão do 
homem. E enrosca-se como uma rua de jardim 
inglez entre enormes arvores de uma quantidade 
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de especies -differentes. Seus galhos_ entrelaçados 
formam um abobàda impenetravel -. ~os . raios do 
sol. A yizinh~mÇa - do rio faz augmenÚtr a frescura 
deste: passeio sem. ceo, é o ar ali é. perfumado 'pela 
melasto~acea, cujas flores brancas, dispostas em 
ramalhetes ·delicados., contrastam· cbm o verde es-
curo das plantas vizinhás. · . 

Mais adiante_ o ·solo torna-se mais argilÕso, os 
bosques não são mais tão variádos, e não crescem 
tantos arbustos, o caminho alarga~e e não ~é mais· 
tão bonito; entretanto tem ainda encanto entre o 
rio e as arvores e continua-se a gozar de deliciosa 
frescura. ~ · ' · 

A u:m · quarto de legua de S. Gabriel, encon-
ira-se uma venda-·é um rancho que não existiam 
ainda, . quando subi a serra h a 3 annos. Construi-' 
ram-no · depois de melhorarem um pouco o cami-
nho da montanha;· agora é mais frequentado. 

Só dépois ode se passar a venda e um regato 
que corte -pe~to começa-se "a subir; desce-se entre-
tanto algúmas veze!! aindà,' para ' subir em se-guida 
continuamente. 

Cerca , de quarto de legua depois da venda,' o 
terreno se ·mostra composto de areia grossa e terra 
acinzentada; os bosques ·continuam ainda, mas tor:. 
nam-se ·muito mais pobres. · · · 

Lá é que se começa a descortinar a região,' em 
lagar 'algum pude ,abranger tão vasta extensão; 
mas, para onde quer que se volte o observador, 
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avistam-se · apenas florestas e montanhas, sendo 
que as ·mais elevada,s, apresentam, a certa -altura, 
uma zona de cor · _menos escura· formada. pelos· 
carrascaes que crescem acima da matta virgem; 

Em summa compõe-se o solo de areia pura e 
a vegetaÇão niuda inteiramente. Nada rrüíis apre-
senta s<eri.ã'o arbustos cerrados uns de encontro aos 
outros, dos quaes a maior parte têm numerosos 
galhos qispostos· em corymbos. · São principalmen-
te cassias, erichieas, grande numero de myrtaceas, 
alguns laurineas, malpighiaceas,_ compositas, uma 
melastomacea, etc. no meio das · quaes . cresce, por 
intervaJios, uma espeCie de bambú. 

De tempos a tempos, o ~minha torna-se, ex-
tremamente agreste; nos trechos de matta apenas 
deixa frequentemente estreita vereda, -atravancada . 
de raizes. Pelo méio dos carrascaes, ·passa sobre 
rochas escorregádiças onde ás mulas custa equi-
librarem-~e. . Em certo lagar não tém mais que pé 
e m~io de largo. De um lado é inargeado por·. 
rochedos, do outro domina precipiciüs. 

Uin pouco abaixo do cume dá montanha o solo 
torn~-se humido e compõe-se de tirila mistura de 
areia· quasi .branca e·pardacento humus. Ali cresce 
em abundancia, uma melastomac·ea, que alcança 
3 pés :de -alto· offerecendo corymbos cerrados; ra-
mos. sem~a~os de bonitas flores purpurinas. 

·Por ·alli ~ subíamos ainda quando passou uma 
ponta de gado muito numerosa, e dividida, segun-

4.- Via~rem 
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do o costume em diversos lotes. Estava eu então 
numa das partes mais largas do caminho e precisei 
esperar que passasse todo o rebanho, para evitar 
o embaraço de encontrai-o em algum caminho es-
carpado e difficil. · 

A vista torna-se mais extensa ainda. Acaba-
se por divisar, as montanhas do Rio de Janeiro 
que se perdem nu~ horizonte vaporoso. Ao se 
descer da montanha encontram-se bem menos car-
rascaes; entretanto é só em baixo que a vegetação, 
retoma o vigor ordinario das mattas virgens. 

Era tempo de chegar, pois o calor estivera 
muito forte durante todo o dia, eu caminhara quasi 
sempre a pé, carregando minha bolsa que acabara 
por se tornar pesada. 

A fazenda onde parei fica situada, exactamen-
te, na raiz da serra, e como as tropas que passam 
pela montanha alli fazem parada forçadamente, 
ha grande movimento de mulas, tropeiros e via-
jantes. Não existe casa alguma na m~mtanha. 

Segundo o costume da terra o proprietario 
vale-se da necessidade que todos tem de recorrer 
a elle, e o milho se vende, tanto aqui como em 
S. Gabriel, muito mais caro do que em qualquer 
<>utro lagar. · 

Os meus pequenos Guaranys, sahiram do Rio 
de Janeiro montados no mesmo burro; um no ar-
reio e outro á garupa; mas o animal machucou-se 
muito ao cabo de alguns dias. Não pode ser uti-
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lizado actualmente senão por uma das duas crean-
ças. Eu as fazia cavalgar, ora uma, ora outra, e 
quando andava a pé, deixava . quasi sempre minha 
mula ao que não podia ir montado. Apezar disto, 
ambos andaram, muito e correram a valer para 
apanhar insectos; Diogo ao chegar sentiu-se incom-
modado. Eu o fiz deitar-se e dei-lhe chã bem 
quente para o fazer suar. Não ha em seu estado 
nada que m·e possa, razoHv·elmente, alarmar; mas 
apeguei-me de tal forma a •estas creanças que não 
posso sopitar viva inquietação. 

Rancho de ManÓel Vieira, 1 legua e meia, 12 
de fevereiro. - Alojei-me numa granja o:pde já 
havia alguns viajantes, que vão a negocios, da villa 
de O~iveira ao Rio de Janeiro e parecem pessoas 
abastadas. 

Entre elles um cirurgião que se apressou em 
me dar a conhecer os seus· títulos tomando ares de 
importancia que pareciam dizer "Senhores, res- . 
peitem-me". Cada qual se apressou em consultai-o 
e entre outros um moço que o commandante de 
Rio Preto pediu-me que levasse a Barbacena e 
soffre de não soei que doença de pelle. O honrado 
cirurgião disse-lhe que lhe ia dar um remedio. No 
dia seguinte estaria são. Misturou effectivamente 
polvora ao summo . do algodão; com semelhante 
droga esfregou as partes enfermas a que benzeu 
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depois mandando o paciente deitar-se, a assegu-
rar-lhe o exito de sua medicação. 

Já tive diversos ensejos de falar, no meu dia-
rio, da confiança que os Brasileiros dispensam aos 
amuletos e remedios de sympathia. Um dos meios ' 
de cura que empregam, tambem muito frequente-
mente, é o benzimento de seus males. O charlatão 
therapeuta deve ao mesmo tempo repetir uma 
formula devocional. Uma multidão de indivíduos 
encarrega-se assim de benzer as pessoas e isto na 
maior boa fé; mas não posso conceber que um ho-
mem · que se in titula cirurgião e por conseguinte 
deve ter sido diplomado, sanccione com o exemplo 
as praticas supersticiosas. 

O despreso me superou ainda o ·espanto quan-
do o medico veio pedir-me uma pataca. Recusei 
dizendo-lhe que o doente, de modo algum era meu. 

Diogo está muito bem; ficou patente que sua 
indisposição nada era senão um resfriado. Só ca-
minhamos no entanto legua e meia, pois · recolhf 
hontem muitas plantas e voltei muito tarde para 
as examinar. 

Continuam as mattas :virgens e hoje . não fize-
mos se não subir e descer o que é muito ca:r;J.sativo 
para homens e animaes. A mais ou menos um 
~quarto d-e legua daqui, passamos, sobre uma ponte· 
de madeira, o pequeno rio chamado Rio do Peixe 
e pelo· percurso vimos varias fazendas. 
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Em certos pontos tem o caminho apenas a lar-
gura necessaria para uma mula carregada, defeito 
muito commum a toda esta estrada. Se duas tro-
pas se cruzam em semelhantes logar·es é necessario 
·qué uma recue, o que continuamente dá logar a . 
brigas ou occasiona transtornos perigosos. O ran-
cho em qu~ parei pertence a uma fazenda, distante 
de alguns tiros de fuzil e escondida numa baixada. 

Para -lá •me dirigi, ao cahir do dia, afim de 
pagar o milho encommendado para meus burros 
e puz-me a conversar com o dono da casa. Per-
guntei-lhe entre· outras cousas se estava satis'feito 
com o novo governo. Respondeu-me que sim. 

"Contraria-me, ·enh;·etanto, ajuntou elle, que 
se tenha suspenso o nosso general; com elle esta-
vamos habituados, e uma só pessoa governa sem-
pre melhor do que cinco homens de entendimento 
difficil. Se quando · construi minha casa, fosse obri-
gado a consultar todos os . meus vizinhos ella não 
estaria feita". 

Ha bastante oousa exacta nas palavras deste 
cultivador, mas creio que eUe proprio não alcan-
çava bem o motivo que o fazia preferir o antigo 
general a uma junta provisoria. 

A maioria dos homens tem a necessidade de 
· se apegar aos que os governam. E' um sentimento 

que parece tão natural quanto a affeição do filho 
QU creado pelo pae de _família; mas ninguem se 
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apega a uma junta como a uni homem; é, de certo 
modo, um ser metaphysico como a lei. Pode-se 
achai-a justà ou injusta, approval-a ou censurar 
mas não se lhe tem odio nem affeição. 

A maior parte dos homens não gosta de ser 
governada por magistrados, sabidos da classe a 
que pertence. A elevação de seus eguaes con-
tinuamente lhes relembra a propria inferioridade. 
Consolam-se porém sentindo-se governados por um 
homem de categoria mais elevada, ao reflectirem 
que não foi a superioridade do merito que os col-
locou acima delles, mas o acaso do nascimento a 
que é preciso resignar-se. 

• 
Rancho de . Antonio Pereira, 13 de fevereiro, 

3 leguas. - Hoje _descobrimos campos ao longe, 
mas encontrámos, ainda, um terreno de matta vir-
gem. O caminho é muito difficil, estreito, e está 
sempre cheio de subidas e descidas! 

Depois de t-ermos andado cerca de 2 leguas, 
alcançámos um valle muito agradavel onde corre 
um riosinho no qual avistámos, successivamente, 
duas fazendas, a da Rancharia e a do Brumado. 
Devem ter sido importantes outróra mas parece-
ram-me hoje em muito máu estado. Não me foi 
difficil adivinhar a causa de sua decadencia, quan-
do vi pela primeira vez montões de cascalho ás 
margens do rio. 
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Continuando o caminho, alcançámos pequeno 
rancho onde nos detivemos. Depende de uma venda 
de que está encarregada wna creança de 10 a 12 
annos. A venda, o ranchó, a casa vizin~a, onde 
se criam gallinhas .e porcos, pertencem a ·um tio 
da creança, e ·esta ficou como guarda da casa du-
rante a ausencia de seu parente. Isto prova a se-
gurança de que se goza neste lagar e quão raros 
os roubos aqui. 

Seja como for tem este sitio qualquer causa 
que agrada graças ao aspecto selvagem. A venda 
e rancho foram construidos a alguns passos do rio. 
Corre este por entr'e um ·bosque formado de arbus-
tos entre os quaes se nota uma composta, denun-
ciada pelos grandes corymhos de flores purpurinas 
e um calyplutus de grandes folhas branco amarel-
ladas. Montões de pedregulho attestam o trabalho 

. dos mineradores. De todos · os lados erguem-se 
montanhas cobertas de matta e por cima dellas, 
em frente ao rancho, uma aberta sobre os campos. 

F,azenda do Tanque, 14 de fevereiro, 1 legua 
e um quarto. - Como faço tenção de subir á Serra 
de Ibitipoca, onde sem duvida, encontrarei muitas 

·plantas, não quiz deixar o rancho de . Antonio Pe-
reira sem ;me por ao corrente de minh~s analyses. 
Era muito tarde quando partimos. Depois de su-
birmos encosta bastante ingreme, en~rámos nos 
campos. Foi com extremo prazer que tornei ·a 
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ver uma quantidade desses encantadores sub-ar-
. bustos pelos quaes comecei o meu herbario e des9e 

dois annos não mais vira as elegantes cassias e 
aquellas melastomaceas, cujos fracos e cerrados 
ramos, formam encantadores feixes, arredondados 
como bolas. 

Na matta virgem quasi que nunca se tem pers-
_pectivas mas a veget~ção é tão magestosa e varia-
da, e seus effeitos tão pittorescos que nellas nunca 
me aborreci. 

Os campos, pelo contrario, tornam-se logo mo-
notonos, mas, quando ao sahir-se de sombria flo-
resta, entramos numa campina, descortinando-se, 
repentinamente, immensa extensão de terreno, 

· quando nos sentimos refr.escados por 'fresca brisa 
que nada impede de circular, quando em logar de 
arvores gigantescas cuj~ folhagem mal distingui-
mos, não vemos senão pastos salpicados de flores 
encantadoras, das quaes, de muito longe, se per-
cebem a ·família e genero, é então impossível que 
nesta inesperada mudança de scenario, não nos 
occorra certo deslumbramento. 

A' vista dos bellos campos que se apresen-
_taram hoje aos meus olhares, não pude deixar 
de sentir verdadeiro aperto de coração pen~ 
sando que logo os deixarei para sempre. Todos 
estes dias vivi na mais penosa incerteza. Sinto 
muito bem, que não posso ficar para ~empre no 
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Brasil; mas desejaria: ao menos gozar, mais tempo, 
do prazer de admirar este helio . paiz; quereria 
poder despedir-me de meus amigos, dos bons 
·amigos dos ~rredores de Villa Rica; entretanto 
tambem sinto que se fizer esta viagem s·er-me-á 
difficil -partir ainda este anno, e se espero poucas 
satisfações na minha volta á França, não posso 
calar uma serie de obrigações que para lá me 
chamam. 

Depois de muitos embates intimas. e hesita-
ções, resignei-me afinal a encaminhar-me directa-
mente de Barbacena a São Paulo. 

Não foram apenas campos que hoje percor-
remos; atravessá,mos mattas tambem. Depois , de 
mais ou menos uma legua, chegámos á villa de 
Ibitipoca, situada num .alto. Embora cabeça de 
districto que se estende até Rio Preto, consta esta 
villa de algumas casinholas apenas e, do peor as-
pecto. · 

Parei numa dellas, onde vive, amontoada, 
numerosa família de mulatos, e perguntei onde 
morava a autoridade local. Responderam-me que 
n'uma fazenda situada a legua e meia daqui; pedi 
então ao homem, a quem me dirigira, que me in-
dicasse o caminho para a fazenda do Tanque, que 
sabia ser a mais proxima da Serra. Este homem 
não só me. indicou o caminho com a polidez innata 
aos Mineiros como quiz servir-me de guia durante 
alguns instantes. Depois de seguir uma estrada 
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que percorl"e um valle coherto de matta cheguei 
afinal ao Tanque. Pedi hospitalidade a um moço 
que me disse estar o dono da casa ausente. 

Poderia, eu comtudo, aqui passar a noite. 
Apressou-se em arranjar os differentes objectos 
que occupava:rii a sala, e alli foram descarregados 
os meus trastes. Logo depois chegaram Laruotte 
e José, que deixara na cidade para que compras-
sem algumas . provisões. O ultimo disse-me que 
nossa chegada causara alarma á cidade. 

- Ali se ouvira falar dos acontecimentos do Rio 
de Janeiro, e vendo o povo passar um homem com 
mulas carregadas de m alas, concluiu que devia 
ser algum p·ersonagem de vulto, encarregado de 
fazer recrutamento. 

A fazenda do Tanque parece ter tido outróra 
alguma importancia mas tornou-se a propriedade 
de alguns mulatos que parecem . muito pobres e 
cahe actualmente em ruínas. 
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Serra de lbitipoca - Rio do Sal - Rochedo 
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D. Manoel de Portugal e Castro - Fazenda do 
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- S. João dei Rey - Baptista Machado, ban-
queiro - A missa no presbyterio - Conversas 
sobre a revolução brasileira - Rancho do Rio 
das Mortes Pequeno - ·Cartas. - Fazenda do 
Ribeirão - Fazenda da Cachoeirinha - Tra-
vessia do Rio Grande, depois Paraná e Rio da 
Prata- Negra.S- Rio Juruoca- Fazenda de 
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sal, toucinho e queijo para o Rio de Janeiro 
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FAZENDA DO TANQUE, 15 de fevereir_o. -
Fui hoje herborisar na Serra de Ibitipoca, 

guiado por duas creanças da fazenda do Tanque. 
A' base das montanhas ficam bosques espessos que 
atravessámos subindo insensivelmente; de repente 
eíiéontramo-nos em · immenso pasto cujo terreno 
é uma mistura de areia e terras escuras. Desde o 
momento em que alli puz o pé, achei no meio das 
gramíneas, . plantas que pertencem exclusivamente 
aos campos montanhosos, melastomaceas e uma 
apocynacea, etc. 

A serra da Ibitipoca não é pico isolado, e sim 
contraforte proeminente de cadeia que atravessei 
desde -o Rio de Janeiro até aqui. Pode ter uma 
legtia de comprimento e apresenta partes mais 
elevadas, outras menos, valles, barrocas, picos e 
pequenas partes planas. As encostas são rara-
mente muito íngremes; os pontos altos representam 
geralmente cumes arredondados e . os rochedos 
mostram-se · bastante raros. O fundo e barrocas · 
estão gel"almente cobertos de arbustos, mas poucos 
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c a pões se vem de matto encorpado; quasi toda a 
montanha está coberta de pastos, quasi sempre 
excellentes. 

Seguimos um caminho que . sobe, ·a .pouco. e 
pouco, e chegámos a um regato chamado rio do 
Sal. E' elle, explicaram-me, que sob o nome de 
rio Brumado, rega o valle onde fica situada a 
fazenda deste nome e vae emfim avolumar o rio 
do Peixe. 

Corre o rio do Sal com rapidez numa barroca 
estreita e em varios logares rochedos a pique o 
margeiam. Num delles, de cor esbranquiçada, 
ficam innumeras manchas pretas formadas, ta~to 
quanto pude avaliar, por expansões lichenoides. 
Lembra uma e bastante a figura de um eremita 
embuçado no habito, ·e segurando um livro. Delle 
;fizeram um Santo Antonio é objecto de veneração 
em toda a zona. Todos quantos perderam ani-
ma-es na serra vão rezar o terço deante da imagem 
e os -encontram infallivelmente; ·outros ha que, em 
romaria e de vela em punho, visitam . o rochedo 
onde está representado o santo e alli fazem peni-
tencia. 

A pequena distancia deste logar chegámos a 
um casébre grosseiramente construido de taipa, 
coberto de sapê, e cujas e:r:ttradas são portas es-
treitas fechadas com couro. Se ·esta choupana · 
apenas revela a indigencia, sua situação foi bem· 
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escolhida;. construidá coino está num fundo e 
protegida do ~ent~ pelas collinas vizinhas. 

De um lado um grande bosque, do outro um 
riacho, cuja agua é excellente e faz mover peque-
no monjolo. 

Ao chegar fui r eoebido por urna mulata ves-
tida de saia e camisa de algodão muito sujos. 
Grande quantida~e de bonitas creancinhas, traja-
das do :modo mais nobre, a rodeiavam. Pareceu 
a mulher um tanto assustada com a minha visita 
mas logo acalmou-se; perguntei-lhe se o m~ido 
poderia levar-me ás partes mais elevadas da mon-
tanha. Respondeu-me que estava no matto mas 
voltaria logo. Poderia eu falar-lhe pessoalmente. 
Ernquanto esperava · puz-me a conversar com a 
dona da casa e perguntei-lhe se não se aborrecia, 
só, no meio daquellas montanhas. 

Disse-me que alli estava, havia apenas um 
anno, e nunca sentira um unico momento de tedio. 
Os trabalhos caseiros, as gallinhas e os anirnaes 
domesticas tomam-lhe o tempo todo. Havia, além 
disto, ·sempre algo de novo em seu pequeno lar. 
Era preciso ora plantar, ora colher; nasciam-lhe 
creações; o marido e ·o filho mais velho sahiarn 
para caçar e assim traziam ora um porco do matto, 
euja carne, assada, comiam todos, ora um gato 
selvagem. E com effeito mostrou-me muitas pel-
les já curtidas de varias destes animaes. A esta · 
altura chegou o marido que consentiu muito pra-
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zeirosamente . em servir-me de guia. Antes de 
sahirmos .Offereceu:...me queijo, farinha e bananas, 
fructos que só se podem ·c<?lher- ã: raiz da serra. 
Emquanto comiam os, continuou· ~· conversa; meu 
hospedeiro contou-me que morara muito tempo 
na villa do Rio Preto. · · · 

Achando ·este logar ·vantajoso .pará estabele-
cer-se, pol"ém, alli passára um anno, só, para cons-
trvir a choupana e formar plantação . . Neste lapso 
de tempó . matara dez onças · e ·assim tornara os 
pastos mais seguros. ·Afinal para lá transportara 
a mulher ·e os filhos. ' 

Depois de aca~ado o almoço partimos todos 
a cavallo e subimos ao Pião, nome que se dá ao 
cume menos arredondado e . mais alto de toda a 
serra. - Deste. pico se descortin~ horizonte mais 
extenso do que o da serra de S. Gabriel. Quando 
o tempo está ·claro avistam-se até as monta:t;~.has 

dos arredores do Rio ·de Janeiro. Atraz do Pião, 
e em ·grande extensão, acha-se a montanha abso-
lutamente é·ortada a pique. E': difficil reprimir 

·uma especie: de terror, quando, adiantando-se al-
guem · até o· limite permittido pela prudencia des-
cobre a immensa profundidade, espessas florestas 
escondidas ·em sombrios vaHes. 

Sob ·o Pião abre-se um . abysmo, cuja profun- ~ 
deza não pode o olho calcular mas que correspon-:-
de, dizem, e · muito distante dalli, a outra· barroca 
muito mais baixa. 
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Os pastos. que cercam o monte e, em geral, 
tod~s· o~ que cobrem :aquellas montanhas·. são de 
optinia q~alidade. e poderiam alimentar ·prodigio-
sa quantidade de animaes. No. entanto só servem 
aos de meu guia e de ·alguns outros vizinhos, tão 
pobres ·quánto ene: .. . ~ . 

Ao iJ:os afast?J'mos ·d~ Pião," ~~~imôs durante 
~lgu~'. i~inpo_ os bo~d~s .escarpados da montanha. 
Atrav~~s.árri:o:S, . em s:eguida, .um , riacho á margem 
d~ qu~l c;_.e~~ singular melast~m~cea (cujas flores 
são ver:melh() esc~às); cortámos terreno pantano-
so e depois unia enéost~ cl{jas' p~~t~gens . haviÇI.m 
sidó queimadàs rec~ntemente ·e · Ó~de cires~~ 'em 
abundancia· uma Velosia, cujas . h~stes e' ~galho~· 
tortuosds e ' ~nf.eza'dos, ennegrecid6s 'pelo 'fôg?, ter-

. tttinam ·íminrtúf~ · de f~lhas .riiídas '·dÓ. ~éio da~ 
quáes se alçàni ·cinco . ou seis flores. de bello azÚJ,. 
e· tao grande~ qu~nto lyrios. Nestá excursão apa-
nh~l pro"digÚ)so _numerõ de '. e·spécies. de plantas. 
A maioria p·orém já ·a:s ·havia gerapnente colhido, 
em · outras mônfanhas desta capitania. · 

Meu guia', parecéu-me principiar a e-nfadar-
se de se · deter a_ cada 'momento afim de que eu 
poudesse arranjar minhas flores. . '{. . 

· Deu _màs~ras . de· se achar encantá do . por se -
encontr.ar no':'amen,te .ell_l casa.·. Sua _mulhe:r pre-: 
parara-nos um · prat? . de palmitos e uma cuia de 

6- Viaaem 
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excellente leite. Apressamo-nos em comer, ·e já 
era noite quando aqui chegámos. 

Ponte Alta, 16 de fevereiro, 1 legua e :Ih. 
- Como tivesse prodigiosa quantidade de plantas ·a 
examinar, não quiz fazer hoje, m:uito mais de uma 
legua. Depois qe agradecer aos meus hospedei-
ros, que muito attenciosos foram . para commigo, 
puz-me novamente a caminho. 

Atravessámos primeiro a villa de lbitipoca, 
que conhecia mal, e julgava ainda mais insignifi-
c~nte do que realmente é. Fica, como já expli-
quéi, situada numa collina e compõe-se de peque-
na igreja e meia duzia de casas que a rodeiam, 
cuja maioria está abandonada alem de algumas 
outras, igualmente iniseraveis, construidas na en-
costa de outra collina. Não espanta ·pois, que 
inutilmente haja eu procurado, h ontem, nesta po-
bre . aldeia, os generos mais necessarios á vida. 

A região hoje percorrida é montanhosa e 
apresenta pastos, nas elevações, bosques, no fundo 
e á encosta dos morros. Quasi que só pastos atra-
vessámos, e encontrei muitas plantas communs em 
semelhantes localidades, . uma cassia, um~ melas-
tomacea, uma rubiacea, etc. As gramineas mais 
abundantes, nestas pastagens são; o capim frecha 
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cuja presença indica bondade de pasto e outra 
especie, de espiculos · horizontaes. 

· Parámos numa fazendo] a cujo dono está au-
sente. Seus negros, pe~mittiram-nos, a principio, 
que nos estabelecessemos sob a varanda -e á noite 

· abriram-me a sala . para que alli fiz-esse minha 
cama. Tive, por conseguinte, a occasião de ver o 
interior · e achei-o egual ao. da . maioria das habi-
tações desta comarca, quer dizer, quasi nú. Na 
sala apenas uma meza e um banco, e rios quartos 
duas armações de camas de madeira . . Nas pare-
des da varanda e sala está pregada uma serie de 
cruzes de pau, de differentes dimensões, costume 
observado em todas as casas antigas. Aliás,- a si-
tuação desta é muito agradavel, fica situada num 
valle e em frente do declive de uma collina eleva-
se, em amphitheatro, um bosque quasi que intei-
ramente . composto de araucarias. 

~llesta ·viagem comecei a rever esta arvore nas 
margens .do riacho Brumado, e encontrei-a perto 
da fazenda do Tanque e de Ibitipoca. · 

Cresoe, espontaneamente, em algumas das 
mais altas montanhas do Rio de Janeiro. Encon-
tra-se novamente aqui, em terreno muito elevado, 
nos limites das mattas e campos, constitue quasi 
que exclusivamente a maioria dos capões nos ar-
redores de Curityba; emfim, na capitania do Rio 
Grande, desce àté a borda do campo. Parece pois, 
h_aver egualdade de temperatura entre esses . dif· 
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. ferentes pontos e a araucaria funcciona como uma 
especie de thermometro. 

Fazenda de João. Alves, 17 de fevereiro, 5 le-
. guas. - Sahindo da Ponte Alta, subimos num morro 

alto e pedregoso . onde encontrei muitas plantas 
interessantes, que recolhera em 1817, em locali-
dades semelhantes, entre outras uma verbenacea 
e uma liliácea. Ao .descer~ percorremos ter reno 
montanhoso onde existem mais mattos do que 
pastos e, depois de ·mais ou menos legua e meia 
de caminho, chegámos a Santa · Rita de Ibitipoca . . 

Esta aldeia situada em agradavel posição, á 
encosta de uma collina, não é senão uma succur-
sal de Ibitipoca, embora importante. Compõe-se 
de uma unica rua, mas alli se vêem algumas bó-
nitas lojas. 

Depois de atravessar lbitipoca, continuámos 
a percorrer o terreno montanhoso onde existem 
mais mattas do que pastos. · 

Aquem de Santa Rita encontrei bem menos 
plantas do que antes, porque o terreno deixou de 
ser pedregoso. Em geral não existe tão grande 
variedade de vegetação em terreno argiloso quanto 
entre rochedos. Mas, houvesse maior quantidade · 
de plantas, não poderia, pensar em apanhai-as; 
pois emquanto as recolhia, ao sahir de Ponte Alta, 



SANTA RITA. DE IBITIPOCA 67 

·a tropa afastou-se e para a alcançar, fui obrigado 
a andar tão depressa quanto · possível. 

Enganado por um galho de pinheiro que pro-
vavelmente fôra projectado pelo vento numa en-

. cruzilhada ·que eu d·everia ~ornar, pensei que ali 
tivesse sido collocado, propositalmente, por José. 
Assim segui um caminho que 'muito me desviou. 

. ' ' . 
. Emquanto isto minha gente ia sempre á frente 

e só a noite . parou. . Como estou longe de ter 
examinado todas as plantas da serrà de . lbitipoca, 
fiquei contrariadissimo de ter chegado tão tarde 
aqui e não pude sopitar-me mostrando a José meu 
descontentamento por _me ter levado ·a · fazer tão 
longa caminhada. O logar em que parei é uma 
grande. fazenda, situada numa baixada, entre mat-
tas e pastps. Quando José ahi se apresentou não 
encontrou senão negros que lhe indicaram, como 
rancho, velha varanda -onde os porcos têm costu-
me de passar a noite e onde a gente se afunda na 
terra e · no est·erco. 

Ao chegar o dono da fazenda pedi-lhe que me 
concedesse um cantinho de sua casa. Consentiu 
com a melhor boa vontade; mas não aproveitei 
immediatamente a permissão, afim de não ser 
obrigado a mudar toda a minha bagagem de lugar. 

Entretanto -ao cahir a noite, as pulgas geral-
mente entorpecidas durante o dia, sahiram da 
poeira.. Em poucos momentos ficámos inteira-
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mente cobertos . e precisei, obrigatoriamente, do 
offereci.mento de meu hospedeiro. 

'• 

Fazenda da Cachoeira, 3 leguas, 18 de feve- . 
reiro. - Fugira eu da velha varanda afim de não 
ser devorado pelas pulgas. Mas havia ainda em 
casa de meu hos.pedeiro bastantes; a ponto de me 
impedirem de dormir. Nas comarcas de Sabará 
e Serro Frio varre-se a casa logo que amanhece o 
dia, mas na de S. João, é o povo geralmente mais 
sujo e tambem muito · menos civilisado. Nesta 
ultima, os habitantes dos campos applicam-se mais 
á agricultura; trabalham com seus negros; passam 
a vida nas plantações e no meio dos animaes, e 
seus costumes tomam, necessariamente, algo da 
rusticidade das occupações. 

Os homens, que, pelo contrario, occupam-se 
com a mineração e apenas vigiam os escravos, nada 
trabalham e têm mais occasiões de conversar e 
pensar. Sua educação é mais cuidada e zelam 
mais pela dos filhos. 

Hontem á noite enviou-me a dona da . casa um 
prato de optimos morangos e esta manhã conver-
sámos um momento. Disse-me que o marido fôra 
buscar, com a tropa, algodão no Araxá, para o 
levar ao Rio de Janeiro. Não estaria de volta 
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antes de sete mezes. Já tive occasião de observar 
varias vezes que nestes lugares pouco povoados, 
onde cada individuo pouco planta, os negocios de 
~commercio devem necessariamente consumir con-
sideravel · tempo. 

As terras que atravessei hoje são sempre mon-
tanJ:losas e cortadas de mattas e pastos. Parámos 
!flUIDa fazenda que parece muito . importante a 
julgar-se pelo tamanho das construcções e o gran-
de numero de gado e porcos que vi no terreiro da 
casa grande. 

Antes da chegada já José arranjara minhas 
malas sob um rancho em muito máo estado, si-
tuado fóra de casa mas como as pulgas ·fossem 
quasi tão numerosas quanto na varanda de hon-
tem, tomei a resolução de mandar um de meus 
empregados, com a minha portaria; ao dono da 
casa a pedir-lhe um quartinho onde poudesse tra-
balhar sem ser devorado pelos insectos. 

As portarias produziram o effeito costumeiro. 
D-eram-Íne-'"a varánda da casa e um quartinho onde 
fícarei bastante bem, mas aqui não ha menos 
pulgas que na fazenda. .Os insectos são devidos 
ao pouco cuidado tomado em varrer as casas e á 
grande quantidade de insectos (sic.) que se criam 
e penetram por toda a parte. 

Villa de Barbacena, 19 de fevereiro, 2 leguas 
e %. - Como recolhesse perto de cem especies de 
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. plantas · na serra de Ibitipoca, e desde então não 
fizesse nenhuma· parada, continuando sempre a , 
colleccionar, estou extremam•ente atrazado ~m meu 
trabalho. Quizera por-me em dia antes de partir 
para Barbacena, mas não o consegui, embora fi-
casse em Cachoeira, até o meio dia, e me tivesse 
limitado a indicar o porte e a localisação de· maio-
.ria das plantas revistadas. 

A fazenda da Cachoeira, está construída em 
encantadora posição. Os campos que a rodeiam 
são montanhosos, cortados de mattas e pastos. 

Immediatamente abaixo do terreiro da casa, 
, corre um riachà, que forma bonita queda dagua. 

A ella deve a fazenda o nome. · A paisagem que 
atravessei, para ir de Cachoeira a Barbacena, é 
montanhosa e cortada de mattos e pastos, alguns 
nos morros outros nas baixadas. Em varias laga-
res é o caminho pessimo. A uma legua tomei a 
dianteira com Firmiano, afim de conversar com o 
commandante sobre a estrada que deveria seguir. 
Na vizinhança da cidade, vimos, ás margens de 

, um regato, montes de cascalho, que attestam o 
trabalho de antigos mineradores. Ao chegar, per-
guntei onde morava o commandante e, sendo-me 
indicada a sua casa, apresentei-lhe uma c~rta que 
para elle me dera o pae, o commandante do Rio 

· ·Preto. Recusou examinar-me os papeis e tratou-
. me com muita attenção e polidez. 
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Logo depois dos primeiros cumprimentos· tor-
nei-o sciente de meus planos de viagem e pergun-
tei-lhe se acreditava que, executando-os, poderia 
chegar ao Rio de Janeiro nos primeiros dias de 
maio. Fiz.emos juntos o calculo do numero de 
leguas que existem daqui a Itapira ( ?) e de lá a 
São ·Paulo e em seguida desta ultima cidade . ao 
Rio . de Janeiro. .Convenci-me de que se me for 
possivel realisar esta viagem, no lapso de tempo 
que lhe posso consagrar, para tanto será preciso, 
que não tenha atrazo algum. 

O amor filial triumphoti do desejo que tinha 
de rever os meus amigos, prolongar .minha estada -
nesta capitania para apreciar a mentalidade que 
por aqiii reina depois dos ultimos acontecimentos. 
,Tomei a resolução de s·eguir daqui, directamente, 
para S. Paulo, e quando, assentado tal sacrificio, 
senti-me mais contente e como que aliviado de peso 
difficil de carregar. 

o çommandante prometteu-me .para amanhã, 
cedo, um itinerario daqui a S. Paulo, e quando 
minha caravana chegou, conduziu-nos a · uma es-
talàgem situada fóra da cidade e do lado de Villa 
Rica. 

.• 

Barbacena, 20 de fevereiro. Çomo tivesse · 
diversas comprinhas a fazer e uma quantidade de 
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plantas a examinar, decidi-me a não partir hoje. 
Estive todo o dia .extremamente occupado, resta-
va-me uma ,quantidade de plantas a revistar. 
Recebi, lá para o meio dia, a visita dl? comman-
dante, e só para a noite a pude pagar. Já fiz a 
ifescripção desta cidade e apenas lhe consagrarei 

· a~ora algumas palavras. 
o terreno em que se assenta é elevado, mon-

tanhoso, agradavel, cortado por pastos e capões 
de matto. A agua é pouco abundante mas o ar 
muito puro. Foi construi da no ·cume de duas 
.collinas extensas das quaes uma concorre perpen-
dicularmente para o meio de outra e compõe-se de 
duas ruas compri~as. A egreja parochial occupa 
o oentro de uma praça formada pelo encontro de 
,duas ruas. Além desta egreja existem tres outras 
das quaes uma ainda não terÍninada. · 

. I 

As casas são baixas e pequenas, mas bem bo-
nitas. Cinco ou seis têm um andar além do ter-
reo, e entre estas, existe uma que se torna notada· 
;pela bell;:t parreira que lhe atapeta a fachada. 
Vêm-se em Barbacena varias lojas bem sortidas, 
.diversas vendas e algumas estalagens. Em nenhu-

-ma villa nesta capitania é a mão de .obra tão cara 
quanto aqui. Isto provem do facto de ser ella 
incessantemente atravessada por viandantes que, 
anciosos por alcançar seu destino, deixam que os . 
operarias .lhes dictem leis. 
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Barbacena é ceiebre, ent:re os tropeiro_s, pela 
quantidade de mulatas que nella habitam e entre 
as quaes deixam os homens o fructà · do trabalho. 

Fazenda ........ 21 de fevere_iro, 3 leguas. - · 
.Conversei com o éommandante sobre os ultimas 
acontecimentos ' que se deram na capitania de 
Minas. . 

Diz-me, e assim o repetem todos os habitantes 
de.sta região, que Dom Manoel de Portugal e Castro 
era um homem de honra. Sempre se oppuzera 
aos roubos dos funccionarios, facto que principal-
mente lhe valera inimizades. Em summa, expli-

. cou o meu interlocutor, fôra a pequena revolução 
de Villa Rica o resultado de intrigas do secretario 
do governo, cuja probidade lhe- parecera sempre 
hem suspeita e a quem vigiava muito de perto. 
Verbero:u o secretario por haver collocado todo~ 
os parentes e arguiu ao actual governo a ignoran-
cia ·dos negocias da capitania, as tentativas de 
usurpação de attribuições do poder executivo e 
como que certa pretenção á · autonomia para. a 
qual parece pender. 

Contou-me mais o commandante que a coroar .. 
ca de Barbacena enviara ao Príncipe um deputado 
para lhe exprimir s:ua obediencia e fidelidade e 
protestar contra as offensas já feitas pelo governo 
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de Villa Rica á autoridade real e quaesquer outras 
que acaso pretendesse, no futuro, fazer. 

Eis ahi já as bases da desunião n11ma capita-
nia, e o que logicamente deveria acontecer entre 
um povo acostumado á autoridade absoluta de 
homens, que, pela posição, lhe eram infinitamente 
superiores. 

Fica humilhado por pr·ecisar obedecer a ma-
gistrados de sua. igualha e procura subtrahir-se a 
tal autoridade que lhe fer.e o amor proprio. 

A paisagem que percorri, para chegar até aqui, 
é ·montanhosa e apresenta, ainda, pastos nas altu-
ras e bosques nas baixadas. 

~m muitos · lagares é o terreno pedregoso. 
Em todos os picos descortinam-se grandes exten-
sões. Para vir até cá, foi-nos preciso desviar do 
caminho cerca de meio quarto de legua. Antes 
de chegar passámos, numa ponte de madeira, a 
mais detestavel do mundo, o Rio -Grande. Aqui 
tem apenas vinte passos de largo e acaba por tor-
nar-se o famoso Rio da Prata. Embora pessima 
imprime a ponte á paisagem -numa nota muito 
pittoresca. Está apÓiada a um rochedo que avan-
çando sobre o rio, o detem no curso; a agua nelle 
bate, salta, espuma, precipita-se e retoma seu curso 
a mugir. 

A fazenda em que parei foi aberta por um · 
mineiro; a casa do dono é ampla, construída de 
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pedra, e tem madeiramento hem bonito; mas o 
proprietario morreu em debito para com a fazen-
da real. Esta lhe confiscou os bens e se o genro 
do defunto os ·possue hoje é q:ue os tornou a 
comprar. 

Este homem não se occupa em minerar ouro, 
como o sogro. Aproveita os pastos que rodeiam 
a ,habitação ·para crear animaes, possue cerca de 
mil cabeças de gado e faz muito queijo. Disse-me 
que neste logar não podia vender mais de um 
decimo do rebanho sem prejudicar o seu capital. 
Se o gado produz tão pouco, ·não é que como no 
sul, se nutra a população, exclusivamente, de car-
ne de vacca, provem do regimen a que são os 
bezerros submetti.dos para o áproveitamento do 
leite das mães o que provoca grande mortalidade. 

Meu hospedeiro, alem desta fazenda, possue 
outra~ na Matta, ao lado do Rio do Pomba. · Aqui 
cria gado e lá planta milho. Como em geràl os 
demais agricultores deste paiz, este homem pode, 
pelos modos, ser comparado aos nossos camponios 
da Beauce. 

Elvas, em casa do capitão José Ferreira, 22 de 
fevereiro, 5 [eguas. · - Passáinos hoje deante da · 
fazenda do Barroso onde m:e . recusaram, tão im-
polidamente, a hospitalidade, por occasião de mi-
nha primeira viagem · a Minas. 



76 vIAGEM DE SAINT HILAIRE 

Ali abandonámos o caminho que seguíamos 
então e conduz a S. José. Tomamos o que leva 
directamente a S. João d'El Rey. · .Terreno mon-
tanhoso, pastos nos altos; capões de matto nas 
baiXadas. Antes de Barbacena era o matto, . em 
geral, mais commum do que os pastos. Depois 
desta cidade dá-se o contrario. Esta provincia, e 
principalmente a comarca de S. João é mais po-
voada que a maior . parte das outras zonas do 
Brasil. Entretanto hontem, apenas vi uma fazen-
da antes de chegar a Barroso e não ha senão uma 
entre Barroso e Elvas. 

Nas partes mais elevadas, os pastos compõem-
se, principalmente, de gramineas e offerecem 
muito pou?os sub-arbustos. A medida · que o solo 
se abaixa, e fica mais humido, as plantas lenhosas 
tornam-se mais communs, emfim, nos· fundos e vi-
zinhança de mattos, o terreno mostra-se coberto de 
arbustos e principalm~nfe de uma composta. En-
tre Barroso e Elvas, encontrei, com espanto, nas 
encostas altas, mas em pequenos espa~os, a vege-
tação dos taboleiros cobertos, isto é, das arvores 
esparsas, enfezadas, tortuosas, -de cascas encorti-
çadas, com folhas duras e quebradiças. 

Chegados ao rancho de Elvas, meu pessoal 
paz-se na faina de. descarregar as mulas;· mas em 
momentos as pernas lhes ficaram cobertas de bi-
chos de pé. Assim me pediram que fosse pedir a 
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hospitalidade de uma fazenda vizinha e um pouco 
afastada do caminho. Enviei José com as por-. 
tarias e, quando me apresentei, fui perfeitamente 
acolhido. Os habitantes desta casa, sem pratica-
rem a polidez dos de Serro Frio e Sabará, têm en-
tretanto maneiras mais cortezes do que. os ~gricul
tores .desta região. - Conv;ersei muito com a dona 
da casa, que . me pareceu optima mãe de familia, 
piedosa, apegada aos filhos, ao marido e a· seus 
deveres. · Não nos permittiram que fizessemos o 
jantar e serviram-nos uma refeição muito boa. 
para e'stas paragens. 

S. João Del-Rey, 23 de fevereiro, 3 leguas. -
Mandara ·eu preparar .o almoço muito cedo. Meus 
hospedeiros censuraram-me e com elles fui obri-
gado a 'fazer segunda refeição. O terreno conti-
nua a ser o mesmo. Nos altos e nos declives ha 
.cerros de excellentes pastagens, como todos os que 
percorri desde Barbacena, e · nas baixadas capões 
de mattO' em geral muito menos vigorosos do que 
as maltas virgens. Em grande parte do caminho 
viajámos parallelamente á serra de S. · José cujo 
cume apresenta uma plataforma. bastante uniforme 
e os flancos cortados a pique, não offerecem senão 
rochedos semi'-escalvados. Quasi que até S. João 
é a região tão deserta quanto a que percorremos 
nos dias precedentes mas, depois de termos pas-
sado pequeno rio chamado Corrego do Segredo; 
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descobrimos um valle encantador, onde se espa-. 
çam bonitas casas de campo. 

Já nos approximavamos_ da cidade. Nella en-
trando fui á casa do vigario. Çustava-me ao amor 
proprio fazer-lhe finezas e pedir-lhe o que quer 
que fosse: é um homem que não posso apreciar. 
Mas devendo passar um dia apenas em S. João, e 
não querendo ir para a estalagem era elle a unica 
pessoa a quem poderia pedir hospedagem. Rece-
beu-me com as demonstrações da mais viva ale-
gria e r.ep·etiu-me mil vezes que como da minha 
outra viagem, poderia cons.iderar sua casa como 
minha. Punha-a inteiramente ao meu dispôr, 
Deixara eu para traz meu pessoal e as ~ulas. 

Quando chegaram, fiz descarregar as cousas mais 
.necessarias, e enviei toda a tropa para o Rio das 
Mortes á casa do bom Anjo. · 

J?era-me o procurador de João Rodrigues 
Pereira de Almeida uma oorta de credito para o 
principal negociante de S. João, o Sr. João Baptis-
ta Machado. Apresentei:..me á casa deste homem 
a quem encontrei estendido sobre o seu balcão. 

Nem mesmo se levantou para me receber. 
Fez ler minha carta· e disse-me que estava prompto 
a honrar a assignatura do r-epresentante de João 
Rodrigues, mas ·se eu quizesse receber dinheiro, 
precisava acceitar um desconto de 6 % porque no 
Rio de Janeiro só se pagava em papel que em 
S. João tinha tal depreciaçãó. ·Combinei com o · 
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homem voltar á noite, mas, quando me apresentei 
diss·e-me que estava deitado. Off.ereci ao filho 
inscrever, no' recibo que sacara, o dinheiro pedido 
em valores metallicos devendo portanto ser reem-
bolsado, da mesma forma, no ·Rio de Janeiro. · 
Disse-me o filho que não poderia acoeitar a pro-
posta sem falar ao pae e despachou-me para o 
dia seguinte. Aliás não me fizeram, nesta casa, 
a menor gentileza, a mais ligeira offerta de pres-
timos; más não me espantei quando soube que o 
Sr. Machado era europeu. 

Como já tive, muitas vezes, a occasião de 
observar, os negociantes europeus estabelecidos no 
Brasil, são quasi todos grosseiros e sem educação. 
Muitas vezes mesmo nem sabem ler e escrever ten-
do começado do nada. . Etnquanto os Brasileiros 
dissipam descuidosamente o que possuem, os Eu-
ropeus, ajuntam tostão por tostão, privando-se 
de tudo para se tornarem ricos. A primeira re-
galia que se offerecem é a posse de uma negra que 
lhes sirva·_ de amante, cozinhe, limpe, lave a casa, 
chegando ·a fazer o que os Americanos, em geral, 
só admittem aos homens, a saber que vá buscar 
agua e lenha. Ao se tornarem ricos conservam a 
grosseria innata e a ella sobrepõe a mais insuppor-
tavel arrogancia, tratando com desdem os Brasi-
·leiros, a quem devem a fortuna. 

-6 - Vla~em 
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Rancho· do Rio das Mortes ·Pequeno, 11!2 legua, 
24 de fevereiro. -O Sr. J. B. Machado não quiz 
acceitar a minha proposta, dizendo que os valores 

,metallicos no ~io de Janeiro apenas têm um agia 
de 4 % sobre o papel moeda e que aqui elle pode-
ria obter 6 % do seu dinheiro. Foi preciso fazer 
tudo quanto qriiz; pedir, é ficar-se dep·endente. 

Quando fui dar bons dias ao cura, contou-me 
que me esperava para dizer a missa. Apressei-
me em me vestir e tomei o chapéo, imaginando que · 
iriamos á egreja parochial. Mas o cura disse-me 
que não sahiriamos de casa, e effectivamente alli 
rezoÜ a missa. Eu e os seus negros fomos os 
unicos ouvintes. Na Egreja hrasileira, não ha o 
que possa causar espanto: está fora de todas as ,. 
regras! 

·Conversei muito com o vigario sobre os ulti-
mas acontecimentos da Villa Rica. Seu testemu-
nho não é suspeito, pois se mostra muito constitu-
cional; entretanto, lastima muito a D. Manoel e 
diz, como todo o mundo, que nunca a capitania de 
Minas tivera general mais justo e integro. Con-
sidera sua expulsão como o resultado de intrigas 
de bandidos a quem vigiava; emfim, censura mui-
to o novo governo e a especie de autonomia que 
se attribue, assim como as offensas, á autoridade 
do Príncipe (1), 

(1 ) O futuro Dom Pedro I. 
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Segundo o pedido que fizera n·. Manoel a este 
ultimo, dever-se-ia crear um governo provisorio. 
Os delegados das comarcas haviam sido convoca-
dos para sua installação em breve prazo. · O cura 
era um dos deputados de S. João. Mas, ·quando 
chegara a Villa Rica, encontrara o novo· governo 
já em .actividade; fora proclamado pela população 
e soldados impellidos por intrigantes que espera-
vam obter, na nova ordem d.e causas promoções, 
alguns, maior facilidade, para o mando, outros. 
Contou-me o padre que no dia da installação illegal, 
do · novo governo, certo Dr. Velloso eleito depu-
tado ás Cortes, dissera que depois de nomeada 
a junta provisoria, parecia-lhe conveniente discri-
minar. as attribuições de que se deveria investir. 
Destina-se . a substituir o capitão general; estava 
bem claro, por conseguinte, que devia, ter auto-
ridade diversa da · delle. Entretanto, o proprio 
Velloso propuzera que se conferisse aos membros 
do novo governo, não sómente o poder executivo, 
mas ainda a faculdade de tomar todas as medidas 
que julgasse convenientes para o ·bem da Capita-
nia, sob a condição comtudo de não prestar contas 
da conducta ás Cortes de Lisboa. 

Foi a opinião do orador apoiada por um máo 
padre que tomou a palavra em seguida, dissertou 
muito sobre a . tyrannia, exercida pelo Príncipe, no 
Rio de Janeiro, e sobre a necessidade de não mais 
se reconhecer sua autoridade para subtrahir os 
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povos dos males com que atormentava as provin~ 
cias. q povo ,applaudiu a ambos os discursos, e 

, a junta foi investida de autoridad-e, por assim di-
zer, illimitada. Mas a opinião da população de 
Villa Rica, composta de homens de cor, não era a 
mesma que a do resto da provincia. Em todos os 
Jogares por onde passei ouvi falar com amizade de 
D. Manoel. Censura-se o governo em tudo o que 
faz, e só se fala com respeito da casa de Bragança, 
mostrando todos o maior desejo de permanecerem 
unidos ao Rio de Janeiro, unica cidade, ·em que os 
cultivadores da região podem achar escoadouro 
para as producções de suas terras. 

Os mineiros que não habitam Villa Rica de-
vem, alem do mais, achar-se descontentes ,pelo 
facto do povo desta cidade se ter irrogado a pre-
tenção de querer impor governo a toda a provin-
da, sem nem sequer esperar, para o installar, os 
deputados para este fim escolhidos pelas differen- . 
tes comarcas. 

Parti lá pela noite em direcção ao Rio das 
Mortes Pequeno. Cerca de um quarto de hora 
antes da chegada começou espantosa chuva que 
me acompanhou · até aqui. O velho Anjo e suas 
duas mulatas pareceram rever-me commovidos. 
Conto aqui passar o dia de amanhã afim de ter 
tempo para escrever algumas cartas. 
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Rancho do Rio das Mortes Pequeno, 25 de 
fevereiro. - Passei Q dia todo escrevendo . a miÓha 
mãe e ao Sr . . de -Candolle, e tratando de p.or em 
d~a (1) a minha -correspondencia. 

Fazenda do Ribeirão, 26 de fevereiro, 4 leguas. 
Não foi sem co1nmoção que deixei os bons 

habitantes do Rio das 'Mortes, que tambem tinham 
lagriinas aos olhos quando nos separámos. 

· (1) Extracto de uma carta de Augusto de Saint 
Hilaire a sua mãe . 

.São João 'dei Rey, 24 de fevereiro de 1822. Lembro-
me de lhe ter dito que em tempo responderia ás pergun~ 
tas feitas por meu pae s9bre o trabalho de Affonso de 
Beauchamp. Seu livro escripto com ·certa eleganda, . 
mas sem philosophia, pa1"ece-me não passar de explora-
ção mercantil. O autor nelle trata muito de alto a his-
toria do Brasil de Southey quando nada mais fez do que 
a .copiar. Esta ultima obra que, .creio não foi ainda tra-
duzida para o francez, merece .Jida e estudada. 

Quanto aos viajantes eis aqui o que delles penso. 
Mawe é, ao mesmo tempo, intelligente, malevolo e men-
tir-oso. Muda o curso dos rios, cri.a cidades onde nunca 
existiram, desfigura todos os nomes, arvora em capital 
uma simples fazenda, etc., etc. Coster descreveu bem as 
regiões que viu. O principe (de Neuwied) enfadará 
sem duvida um pouco, aos que não gostam de caçadas 
tanto quanto elle; mas se está longe de tudo ter dito, ao 
menos nada diz senão a verdade. O negociante Luckock 
tem espírito e descreve muito bem mas exaggerado na 
malignidade. E como é surdo, não se pode ter tanta con-
fiança no que affirma ter ouvido como no que observou. 
Já se escreveu tanto sobre o Brasil que creio ser inutil 
que me metta tambem a fazel-o. 

Os alleniães ·cerceam-me até a Botanica, e o resultado 
mais positivo desta viagem, será a diminuição de minhas 
forças ... 



84 VIAGEM DE SAINT HILAIRE 

Achei tanta bondade nestas excellentes pes-
soas, durante o mez passado em sua casa, que, 

, durante todo o decurso de minha viagem dellas me 
lembrei sem cessar. Revi-as com viva satisfação 
e deixei-as com novo pezar. Esta vez, precisei 
diz·er com maior verosimilhança ainda: Separa-. 
mo-nos para sempre! H a nestas palavras algo de 
sólemne que sempre me causou profunda impres-
são quando preCisei dizel-as · a quem tanto esti-
mava. 

A região que percorri é tambem montanhosa 
e offel'ece excellentes pastagens nos altos e, nos 
valles, capões de matta. Estes, estão bem longe 
de possuir o vigor das inattas virgens e meu hos-
pedeiro disse-me, que, quando ali se plantava mi-
lho apenas produzia cem por um. Assim; os pro-
prietarios abastados têm plantações a alguma dis-
tancia, em melhores terrenos, e criam animaes em 
pastos excellentes que fazem a riqueza deste dis-
tricto. · 

Ainda muito falta que nesta região tanto gado 
haja quanto poderá comportar. Faz-se muitas 
vezes grande caminhada, sem se vêr uma só ca-
beça. Os proprietarios das fazendas têm geral-
mente immensas extensões de terras, sendC?-lhes 
impossível aproveitai-as pois não querem aggre-
gados. 

Para aqui chegarmos seguimos quasi sempre . 
as cumiadas e gozámos de larga vista; mas não 
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descobrimos habitação alguma. A' beira do ca-
minho apenas vimos uma casinhola onde uma 
pobre mulher ve.nde aguardente de canna e algu-
mas miseraveis provisões. 

Quasi por toda a parte os pastos compõem-se 
de gramíneas, principalmente de capim flexa. 
As plantas de · outras famílias estão longe de ser 
tão frequentes quanto em nossos prados, mas a 
mesma especie é infinitamente menos repetida. 
Tal a razão pela qual nossos prados parecem muito 
mais ornados de flores do que os campos deste 
paiz. 

Perto do Rio das Mortes, encontrei ainda, 
neste pequeno espaço de terreno, a vegetação dos 
taboleiros cobertos, isto oé, arvores garranchosas, 
enfezadas, esparsas nos pastos, e s,empre princi-
palmente a guttifera com grandes folhas ellipticas 
que a gente aqui chama páo santo ou páo de pi-
nhão, leguminosas, e a solanacea de fructos enor- · 
mes que tem o nome de {ruela de lobo. Bem 
perto daqui, nos picos, encontrei esparsas, nos 
campos, uma composta cujas folhas são duras e 
onduladas. Tem lhe as flores muito agradavel 
perfume e a planta é arbusto frondej ante, alto de 
alguns pés. 

A fazenda em que me detive fica .situada num 
fundo á margem de um regato. Chama-se Fazen-
da do RibP.irão. Quando chegámos o dono da 
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casa es.tava ausente, sua mulher deu-me .a permis-
são de me estabelecer na sua sala. 

Ao cahir · da noite, chegou o· proprietario da 
fazenda, · camponio gordo que tem na milicia o 
posto de alf.eres e cuja voz de estentor S·e pode 
ouvir a um quarto de legua. Em casa traz as 
pernas núas, segundo o habito da região e não usa 
senão jaléco de panno azul grosseiro e calça de 
riscado (panno listado). Acolheu-me muito 'des-
cortezmente mas estou persuadido de que tem, 
com todo o mundo, as mesmas maneiras que 
me demonstrou. 

Fazenda do Ribeirão, 27 de fevereiro. -
Choveu muito, hontem á tarde, e esta noite; o 
riacho transbordou e precisei aqui passar o dia. 
As bemfeitorias desta fazenda obedecem ao mes-
mo systema de todas as outras desta comarca. Um 
muro de pedra secca, mais ou menos da ·altura de 
um homem, rodeia em parte um pateo muito vasto, 
no fundo do qual ficam enfileiradas, umas ao lado 

' das outras, as casas dos negros, as pequenas cons-
trucções que servem de depositos e locaes de be-
neficiamento dos productos agricolas, e a casa do 
dono. Esta, feita de terra e madeira, é coberta de 
telhas, e compõe-s·e unicamente de um pavimento. 
A sala é a primeira peça quando se entra. Tem 
como unico mobiliario uma meza, um par de ban-
cos e uma ou duas camas de pau. 
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Raramente acontece que, em volta da sala, 
não estejam pregados, á par.ede, varios cabides 

, destinados ao dependuramento de sellas, redea.s, 
chapéos, etc. Não devo, tambem, esquecer de 
dizer que se entra no pateo por uma das portas a 
que se chama porteira, tambem empregada para 
fechamento dos pastos. Constam taes porteiras de 
dois esteios e algumas taboas transv·ersaes, afasta-
das umas das outras. Tem-se o cuidado de dar 
um pouco de descambo ao mourão sobre o qual 
gyram; cabem· pelo proprio peso e fecham-se 
por si. 

Fazenda da Cachoeirinha, 28 de fevereiro, 4 
leguas. - A região continua montanhosa, offere-
cendo excellentes pastos nos cumes e capões de 
matta nas baixadas. Como o caminho segue quasi 
sempre a cumiada dos montes, descortina-se ge-
ralmente grande extensão de terreno, mas em 
nenhum Jogar avistam-se habitações e vêm se 
muitos animaes. Temos sempre _á frente a Serra 
das Carrancas cujo cume, visto de longe, parece 
um taboleiro, e cujos flancos o'fferecem poucas 
desigualdades. 

A cerca de duas leguas e meia de Ribeirão, 
encontrei o Rio Grande, que se atravessa sobre 
uma ponte de madeira, e cujo pedagio arrecada a 
fazenda real. Apresentei as minhas portarias ao 
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homem encarregado de receber o dinheiro dos 
viajantes .e elle deixou-me passar livremente. 

Sua mulher e filhas, ao avistarem os insectos 
espetados em meu chapéo e as plantas que sahiam 
de minha pasta, mostraram o maior espanto. 
"Não são os mineiros, diziam ellas, que têm tanto 
desejo de aprender. Nós outros, não nos pre- . 
occupamos com · todas ·estas causas, não passamos 
de ignorantes e brutos". Durante todo o tempo 
que viajei em Minas, ouvi repetir por toda parte 
conceitos S·emelhantes e não posso deixar de con-
~ignar que, até certo ponto, acodem em aborio dos 
mineiros. Pode se esperar que aquelles que se 
envergonham de sua ignorancia, della procurem 
logo sahir. 

Parámos numa faz.enda situada numa· baixada 
e á beira de um regato e que, sem. estar em muito 
bom estado, não deixa comtudo de indicar certo 
conforto. Os donos da casa estão ausentes, mas 
seus negros disseram-me que eu poderia aqui pas-
sar a noite. Depois de installar-me a principio 
numa varanda, onde o sol muito me incommoda-
va, fiz•eram-se depois •entrar num quarto grande~ 
onde me acho muito melhor. 

A dona da ~asa, antes de partir, tivera o 
cuidado de . enclausurar as suas negras. Ouvi-
mol-as cantar o · dia todo mas quando chegou a · 
noite puzeram-se a brigar, e, a Jançar-se em rosto, 
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reciproca:rpente, as suas aventuras amorosas para 
depois continuarem a cantar como dantes. 

Fazenda de· Carrancas, · 1 de inarço, 1 legua. 
Depois de atravessar um riacho que . forma 

pequena queda dagua, da qual a fazenda tomou 
o nome de Cachoeirinha atravessámos pastos e 
logo chegámos ao Juruoca. Esse rio mais volu-
moso do que o Rio Grande, no logar onde o cor-
támos hontem, atravessamol-o numa ponte de 
madeira em bem máo estado, mas onde não se 
paga pedagio algum porque não foi construida á 
custa da fazenda real, e sim á dos habitantes da 
vizinhança. 

· Cortando sempre pastos, encontrámos, a pou-
ca distancia do rio Juruoca,"o de Pitangueiras, que 
segundo me disseram vae confluir com o Rio 
Grande. A ponte em que se atrav-essa o rio Pitan-
gueiras é tão má, que os burros por ella não podem 
passar sem perigo. Tinhamos, sempre á frente, a 
Serra das Carrancas e afinal alli chegámos. Em 
ponto algum é muito elevada e o caminho a corta 
no logar onde tem menor altura. No cume, muito 
arenoso, revi algumas plantas interessantes, entre 
outras uma orchidea de dois calices. 

Parámos, a pouca distancia da raiz da Serra, 
numa fazenda que pertence á mesma familia dos 
donos da Caclioeirinha e não parece menos impor-
tante do que ella. Fui muito bem recebido e os 
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donos da casa não nos permittiram cosinhar. Dis-
if3eram-me que os pastos deste districto não eram 
tão bons quanto os que se estendem entre São João 
e a Serra de Carrancas. Em compensação, as 
terras se mostravam melhores para a cultura. As 
mattas com effeitci, alli são mais frequentes e de-
notam mais seiva. 

Rancho de Traituba, (sic) 2 de março, 4 le-
guas. - Como atraz disse, fecham-se todas as noi-
tes os bezerros numa mangueira e as vaccas. ap-
proximam-se sozinhas da fazenda. Desde a ma-
drugada fazem-nas entrar no terreiro onde são 
ord~nhadas por negros e negras. 

Põe-lhe então o leite em pequenos barris cin-
tados de aros de ferro e transvasam-nos por meio 
de cuias, cortadas longitudinalmente, pela metade. 
O gado dos arredores do Rio Grande, tem justifi-
cada fama, graças ao tamanho e força. Alimen-
tadas em optimos pastos, dão as vaccas leite quasi 
tão rico em nata quando o das nossas montanhas. 
Com elle se faz grande quantidade de queijos, 
exportados para o Rio de Janeiro. 

A cerca de quarto de legua dá fazenda, en-
contrámos a villa de Carrancas, sede ~e parochia! 
mas que quando muito merece o n<;~me de aldeia. 
Fica situada numa encosta de collina e compõe-se 
de umas vinte casas arrumadas em volta de uma 
praça coberta de grama. 
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A egreja occupa o lado mais alto da praça. 
E' pequena mas construida de pedra e muito 

bonita por dentro. Não é á mineração que Car-· 
r ancas deve a or:l.geni. No logar em que está si-
tuada existiu outróra uma fazenda com capelli-
nha. Attrahidos pelo desejo de ouvir missa, al- -
guns cultivadores vieram estabelecer-se na vizi-
nhança. Foi a fazenda destruida, mas a capella 
continuou a subsistir. Substituiram-na por uma 
egreja mais consideravel e pouco a pouco formou-

. se a aldeia. 
A região que percorri hoje é montanhosa; 

continua offerecendo optimas pastagens; mas está 
se to~nando mais . coberta de matta e é por con-
seguinte mais propria á cultura. Durante todo o 
dia conservamos á direita, e · a pouca distancia a 
serra de Carrancas que contribue para embellezar 
a paisagem. Parámos num immenso rancho, si-

. tuado em notavel situação. Fica rodeado de col-
linas e dominado por mont~nha bastante alta ter-· 
minada por um taboleiro cortado a prumo,. na 
face que dá para o rancho. 

Depois de nós, varias caravanas vieram suc-
cessivamente aboletar-se no rancho. Vem umas 
do Rio de J aneíro para S. João e Barbacena, 
carregando sal; vão outras destes arredores para 
a capital e levam · toucinho e queijos. Estes ge-
neros que constituem dois ramos de commercio 
muito importantes para a comarca de S. João, 
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transportam-se em cestas de bambú (jacás) acha-
tados e quadrados; cada cesto contem cincoenta 
queijos e dois formam a carga de um burro. Os 
de toucinho pesam cada um tres arrobas, se o 
burro que os leva ·é novo, e · q\latro, quando já 
acostumado á carga. O sal é transportado em 
saccos. 

Quando chegam os tropeiros arrumam as ba-
gag.ens em ordem e de modo a occupar o menor 
lagar possível. Cada tropa accende fogo, a parte, 
no rancho e faz cozinha propria, antes e depois das 
refeições, conversam os tropeiros sobre as regiões 
que percorreram e falam de aventuras amorosas; 
cantam, tocam violão ou dormem envoltos em co-
bertas estiradas no chão sobre couros. 

Fazenda do Retiro, 3 leguas, 3 de março. -
A' direita· continua a Serra de Carrancas; sempre 
excellentes pastagens •e capões de matta nos fundos 
desta região montanhosa. 

O mez de janeiro, foi, este anno, extremamen-
te secco, •e os cultivadores tiveram muitas appre-
hensões pelas lavouras. Mas de algum tempo 
para cá tem chovido quasi todos os dias e parece 
que a colheita será boa. 

Até agora não chovia senão á noite, e sempre 
· alcancei o pouso antes da chuva. Hoje não fui 
tão feliz. A cerca de meia legua desta fazenda · 
começou a chuva a cahir a cantaras e apesar do 
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guarda-chuva fiquei mo~hado até os ossos. Deve-
riamos ter feito hoje u_ma legua a mais; mas, 
qw;mdo José, que e~tava á frente passou . deante 
desta fazenda; a proprietaria, viuva· e de edade 
avançada convidou-o a parar para evitar a chuva. 

Cheguei, naquelle instante mesmo e apressei-
me em acoeitar a offerta que nos era feita. A 
dona da casa ordenou a um de seus negros que 
ajudasse José a descarr.egar a bagagem; foi po"sta 
numa sala onde nos fiz·eram as camas; tomaram 
nossa roupa molhada para a lavar e serviram-nos 
o jantar. 

Apenas acabara eu de comer appareceu a fi-
lha de minha hospedeira com dois filhos. Esta 
mulher, embora já passada· a primeira mocidade, 
ainda é cons·ervada. ffinham-lhe os trajes algo 
de theatral e pittoresco. Trazia vestido de chita 
com grandes ramagens, lenço amarrado, a moda 
de turbante, ao alto da cabeça; e o peito lhe es-
tava descoberto segundo o costume da capitania. 
Tinha ao pescoço dois ou tres collares de ouro de 
um dos quaes se dependurava enorme relicario do 
mesmo inetal. Emfim a um dos hombros trazia, 
atirada descuidadosàmente, uma capa de panno 
vermelho, com que se envolveu de differentes ma-
neiras durante a conversa. 

·Na comarca de S. João, as mulheres mostram-
se um pouco mais do que nas outras partes da 
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Capitania de Minas; en~etanto; co~ o tal habito 
não é · ainda corrente, as que apparecem, não o 
fazem senão conculcan'do UIÍl preconceito e assim 
ostentam muitas vezes certa dese:t;tvoltura que te~ 
algum tanto de r~pulsivo.- A dona desta .casa· 
contou-me que possuirá outróra um· rebanho de 

- carneiros bastante oonsideravel. Ella prop:da e a 
·filha fabricavam . differentes , espeçies ·de tecidos. 
Mas, não se tem, na região, · o habito de pôr pasto-
res ao gado,. e como fizeram passar, recentemente, 
deante desta fazenda, uma das estradas que vão 
de S. João ao R{o de Janeiro fora ~ ~ebanho des-
truido pelos cães dos tropeiros. 
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CAPITULO 111 

A Fazenda dos Pilões - Estrada nova da Pa-
rahyba- Venda do dizimo do gado- Dam~os 

causados aos criadores pélos animaes selva-
gens - Juruoca - O cura - Descripção da 
cidade - Não se encontra mais ouro nesta 
região ...:... Cultura de milho e feijão - Criação 
ele gado - Escravos pouco numerosos - Agri-
cultura - Excursão á Serra do Papagaio -
Cascatas - O Rio Juruoca - O pinheiro do 
Brasil não se eleva acima das altitudes medias 

Rego d' Agua -- Rio Baependy - S. Maria 
de Baependy - D. Gloriana, mulher do capi-

tão Meirelles, proprietario de ltanguá. 

7- Viagem 
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I . 



A Fazenda dos Pilões, 2 leguas, 4 de março. -
Dona ·da fazenda do Retiro, encheu-me · de 

finezas até o ultimo momento. No entanto, esta 
mulher que para commigo parecia tão boa e tão · 
meigÇt, mal entrara em casa já ~u a ouvia berrar, 
a mais não poder, e exaltar-se, com violencia, con- . 
tra seus escravos. Estas normas que parecem 
contraditarias nãó o são, realme'ute, aos olhos dos 

· brasileiros. 
Ficam os escravos a infinita distancia dos 

homens livres, são burros de carga a quem se des-
preza, acerca de quem se crê só podem ser levados 
pela aiTogancia e as ameaças. Assini um brasi-
leiro poderá ser carldosissimo para com um ho-
mem de sua raça e ter muito pouca pena de seus 
negros a quem não considera seus semelhantes. 

Sempre· pastagens, · montanhas e capões de 
matto. Lá pela metade do caminho seguimos uma 
encruzilhada que nos deve levar a Juruoca. O 
caminho· que deixámos e seguir~os desde Trai-
tuba, é um dos que vão do Rio de Janeiro a S. João 
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servindo toda a parte meridional da comarca do 
Rio das Mortes. Passa por Santa Cruz e tem o 
nome de Caminho Novo do Parahyba. 

Parámos numa fazenda situada numa baixada 
e onde fui . perfeitamente recebido. O dono da 
casa offereceu-me o seu jantar; á noite fez-me 
tomar café com leite e mandou arrumar camas 
para mim e meu pessoal. O que sobretu~o lhe 
valorisava a polidez era-lhe ·a ar de satisfação e 
bondade. Depois do jantar, os filhos de meu hos-
pedeiro, dos quaes os mais velhos têm de vinte a 
vinte e cinco annos, pediram ao pae, respeitosamen-
te, a bençam e beijaram-lhe as mãos. E' um habito 
antigo, e que cahiu ·em desuso, em muitas familias. 
Devo notar que nas -ca~as onde se conservaram 
estes costumes antigos e respeitaveis encontro 
maior somma de virtudes e simplicidade. 

·Meu hospedeiro confirmou-me o. que me--fora 
dito em Ribeirão sob:re a quantidade de gado que 
os cultivadores podem . vender sem prejudicar os 
rebanhos calculando-a igualmente ein um decimo. 
E' preciso observar qile não se · v·endem as vaccas 
senão quando muito velhas para darem cria_. 

Existe aqui um rebanh.o de carneiros como na 
maioria das fazendas desta comarca. Mas meu 
hospedeiro queixa-se muito dos damnos que aos 
ovinos causam os cães domesticas e alguns-animaes 
selvagens, taes como os chamados, cachorros do 
matto. Seria bem util . para estes lavradores que 
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se ·habituassem a fazer pastorear os rebanhos ad-
quirindo bons cãe1) dt; guarda; os resultados os 
indemnisa'riam amplameQ.te desta leve desP'eza, 
pois aqui se tosquiam ~s ovelhas duas vezes por 
anno, no mez de agosto e em meio da quaresma. 
Não devo e8qúecer de accrescentar que meu hos-
pedeiro· me disse ainda: segundo a divisão que os 
cultivadores são obrigados a faz·er dos pastos, em 
differentes potreiros não se pode, num espaço de 
duas leguas, alimentar mais de seiscentas ou séte- · 
centas cabeças de gado. 

Juruoca, (1) 3 leguas, _ 5 de março. - Esta 
manhã meu hospedeiro fez-me tomar café com 
leite e alguns :sonhos; mas julguei ser impossível 
aturar até ás quatro ou cinco horas da tarde com 
tão ligeiro almoço. ·Enguli ás escondidas uma ti-
g·ellada de feijão, que tivera o cuidado de fazer 
preparar na v espera .. 

A _experiencia adquirida em minha primeira 
viagem, e a ·· custa do estomago, fez-me adaptar o 
alvitre de mandàr por feijão ao fogo, até nas casas 
que me offerecem jantar, a'fim de que, se no dia 
seguh:ite não · me dtn;em senão a chícara de café, 
habitual, eu ·tenha ao menos, á min~a disposição 
alguma causa que me livre de morrer a fome. 

A região hoje percorrida é mais montanhosa 
e cheia de matta; duas circumstancias quasi sem-

(1) Ayuruoca. 



· pre coincidentes. Deante de nós descobríamos as 
montanhas vizinhas da cidade de Juruóca, (sic) 
que não são, dizem, senão uma ramificação da 
Serra da Mantiqueira, e no meio das quaes se alça 
um morro conhecido em toda a região sob o nome 
de Papagaio. Esta montanha termina, segundo 
se assegura, por ina-ccessivel rochedo e muito alto 
mas apenas pude. ver a raiz :da montanha, pois 
reinava muito espessa cerração. Mais ou menos 
meio quarto de legua antes daqui chegar começa-
se a descer num valle sombrio, extremamente; 
profundo cercado de montanhas cobertas de matta. 

O I\io Ayuruoca que desce, disseram-me do 
morro do ·Garrafão corre rapidamente no fundo 
do valle, e é á margem deste rio, entre montanhas 
e mattas, que fica situada a cidade do mesmo 
nome. 

Construíram-na á ribanceira direita, um pou-
co acima de seu leito, e compõe-se de cerca de 
oitenta casas. Constituem ellas tres ruas, cuja prin-
cipal é bastante larga e parallela ao rio. A egrej a 
parochial, ergue-se na extremidade mais elevada -
desta rua, é pequena, sem sino, e nada offerece de 
notavel. Vêm-se -alem della uma capella e outra 
-egreja recentemente construída pela irmandade 
do _Rosario e collocada num morro dominante da 
toda a cidade. Como quasi todas as agglomera-
ções de Minas parece muito pouco habitada nos 
dias uteis; mas torna-se provavelmente muito mais 
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movimentada nos domingos e feriados. Prova de 
que nem sempre vive deserta quanto hoje é o 
facto de po.ssuir algumas-lojas bem regularmente 
surtidas, vendas e até mesmo uma pharmacia. 

Aqui chegando fui ter á casa do vigario para 
o qual o de S. João me dera uma carta. Fui rece-
bido por varias padres num grande vestibulo ro-
deado de bancos. Estes senhores informaram-me 
de que o cura fazia a sésta. Assim não lhe pode-
ria falar. Puz-me a passear de um lado para ou-

. tro, um pouco magoado cóm a recepção muito fria 
que me faziam pois nem me convidaram para en-
trar. Afinal appareceu o vigario e a sua primeira 
recepção foi tão fria quanto a ~de seus confrades; 
mas pouco a pouco travámos conhecimento verifi-
cando eu que é um homem excellente. 

Juruoca, 6 de março. - Planejava subir hoje 
ao Papagaio, mas choveu todo o· dia, e foi-me 
apenas possível passear alguns momentos pela 
cidade. · E' a séde de uma parochia que tem vinte 

. e oito leguas de Norte a Sul; dezoito de Leste a 
Oeste; comprehende sete capellas. 

Achava-se outróra muito ouro nas margens do 
Rio Grande e nas do Rio Juruoca, e é'a um arraial 
de mineradores que a cidade deste nome deve a 
origem. Hoje não ha· mais lavras entre S. João e 
Juruoca e apenas se contam duas . ou tres dé pouca 
importancia nestes arredores. ·. Segundo o que me 
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disse o cura, as conjecturas que formava hontem 
sobre a população desta cidade estão perfeitamen-
te fundadas. Não é habitada durante a semana 
senão por mercadores, operarias e prostitutas. 
Mas nos domingos e dias de festa, torna-se um la-
gar de reunião para todos os cultivadores da 
comarca. 

Entre S. João e Juruo~a colhem-se principal-
m~nte milho e feijão; mas os generos não sabem 
da região. A criação de gado e porcos form~ a 
principal oc~upação dos agricultores e quasi que 

. sua unica fonte de renda. Cada qual possue uma 
tropa de burros e envia ao Rio de Janeiro leite e 
queijos. Na parochia de Juruoca, e arredores, o 
numero de mulatos é pouco consideravel e os es-
cravos estão para os homens livres na proporção 
de um para tres. Os escravos, são com effeito, 
muito menos necessarios nas regiões onde se cria 
gado do que naquellas em que se cultiva a canna 
de assucar e onde se lavra o ouro. 

São desnecessarios tantos braços para a cria-
ção dos rebanhos e alem disso existem menos 
escravos, nos lugares em que menos se envergo-
nham os homens livres de trabalhar. E' evidente 
que nesta região a escravatura diminuirá á medida 
que fôr augmentando a população. Grande parte 
dos tangedores de bois e porcos, que vão da co-
marca de S. João ao Rio de J arieiro são homens 
brancos. Numa fazenda, um dos filhos torna-se 
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o conductor da tropa, outro se encarrega de· cuidar 
desta, outro das plant~ções, e todos iridiffe~ente
m~nte ordenham as vaccas e fazem queijos. 

Não existem nesta comarca fazendas como as 
dos desterrados dos desertos de Goyaz ou mesmo 
de ·alguns ·logares afastados da capitania de Minas 
que quasi nada dão aos seus proprietarios. A 
vizinhança do Rio de Janeiro a estes colloca em 
posição mais favoravel. · Entretanto, a acreditar 
no cura de Juruoca, ninguem alcança mais de 
10% de seus capitaes suj-eitos ás despezas . de 
custeio e impostos e esta avaliação parece-me mui-
to razoavel. · 

Com effeito, completando os proventos da 
pecuaria achamos que o proprietario mal pode 
vender a · decima parte dos rebanhos. E' preciso 
ainda encontrar em algum outro ranio de com-
mercio juros do capital representado pelas bem-
f-eitorias da fazenda; escravos e burros. A colhei-
ta apenas dá para a alimentação da familia. 

E' preciso naturalmente que os juros de que 
falei sejam representados pelo producto do touci-
nho e queijos. Mas se é verdade, comq asséveram 
todos, que os lucros dos queijos são absorvidos 
pelá compra do sal, bem pouco sobra para o pro-
prietano e suas rendas. Ainda precisa elle substi-
tuir os burros e os escravos que perca; comprar 
ferraduras e cravos para as bestas de carga e 
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embora a manutenção. das bemfeitorias exija pou-
ca causa, pois tem madeira e faz o maior serviço 
com os seus negros, é necessario entretanto que 
.pague, de tempos a tempos, alguns dias . de serviço 
a carpinteiros e. marcineiros e compre telhas. 

Segundo o que me disse o vigario de Juruoca 
as boas fazendas desta região são avaliadas nos 
inventarias entre 40 e 50.000 cruzados. Se consi-
derarmos o modo pelo qual vivem em França 
aquelles que possuem terras de tal valor, e esta-
belecermos comparações com a maneira pela 
qual passam os proprietarios brasileiros, parecer-
n,os-ão as rendas daquelles muito menos conside-
raveis; mas este modo de julgar foge á exactidão, 
pois os brasileiros quási nada compram que não 
seja infinitamente mais caro do que o que adqui-
rem os francezes, ou de qualidade muito inferior, 
o que dá na mesma. 

Serra da Juruoca, 2 leguas, 7 de março . 
. Os arredores de Carrancas e Jurpoca são muito 
altos, o café alli toma geada todos os annos; o 
assucar e algodão não vão por diante. Entretanto 
pode~se colher um pouco de café se se escolherem 
lugares altos para planfal-o. Esta differença que 
á primeira vista parece_ um pouco exquisita é 
devida ao facto de haver menos humidade nesses 
Jogares, por conseguinte serem elles menos sujei-
tos á geada. 
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Planta-se pouca mandioca porque se prefere, 
e com razão, á farinha extrahida deste rhizoma a 
do milho, mais nutriente e de melhor paladar. 
UÜliza-:se tambem o milho como alimento de 
porcos, burros, cavallos e gallinhas. Poder-se-ia 
entretanto, se se quizesse, intensificar a cultura da 
mandioca, porque se a geada faz perecer a haste 
desta planta não lhe . attinge a raiz. Cultivou-
se com exito o trigo na serra de J uruoca, mas os 
que se entregavam a esta cultura · a ella renuncia-
ram, pois a ferrugem, que por longo tempo res-
peitara suas· plantações, acabou por lhes fazer 
grandes estragos. 

O pecegueiro e a · macieira dão bons fructos e 
em casa do vigario comi excellentes uvas. Depois 
de alguma incerteza motivada pelo receio dos 
atrazos, decidf-me a dormir hoje na ·casa do 
homem que possue a fazenda mais proxima do 
Papagaio onde conto subir amanhã. Para que me 
conduzisse até esta fazenda deu-me o vigario como 
guia um irmão deste homém, que está em aprendi-
zagem em Juruoca e em casa de um ourives. 

De tempos a tempos eramos incommodados 
por pequenos aguaceiros mas, á medida que su-
bíamos gozavamos da mais . bella vista. 

Não sómente descortinavamos grande exten-
são de terreno como constantemente dominavamos 
alguns valles muito pittorescos. Lembro-me de 
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um . entre' outros, que se me apresentou á vista 
pouco antes de aqui chegarmos. 

Percebe-se apenas uma parte que lembra uma 
planicie entre montanhas muito altas. Num an-
gulo fica uma fazenda que de longe parece bastan-
te consideravel. 

O resto do valle é cortado por pastagens e 
capões de matto; pinheiros magestosos, o:r:a acon-
chegados uns aos outros, ora esparsos, distinguem-
se pelas formas exquisitas, e cores escuras, entre 

. os diversos vegetaes que os rodeiam emfim. Para 
acabar de embellezar a paisagem, despenha-se 
uma cascata, a meia encosta, de uma das monta-
nhas que cercam o valle, e espraia-s-e no meio da 
floresta sombria formando prateada toalha. 

Depois de descer uma encosta .pedregosa e 
difficil, chegámos á fazenda onde deviamos pousar. 
Fica situada numa baixada e cercada de basquetes 
e pastagens. Em baixo passa um regato margea-
do por arvores e arbustos entre os quaes se distin-
gue o páo dove (sic), de bellos espiculos e flores 
de um amarello dourado, e o pinheiro do Brasil, 
com sua forma mage~tosa e pittoresca. Um filete 
de agua fresca e limpida, desviada do ribeirão, 
passa em frente á casa do proprietario, que delle 
se serve. Esta habitação, apezar do pomposo 
.nome de fazenda que se lhe dá, não passa de 
choupana que pode ser arrolada entre as mais 
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miseraveis de todas onde parei desae o começo de 
minhas viagens. 

O dono deste retiro acolheu-me muito polida~ 
mente, antes mesmo de saber que eu viera recom-
mendado pelo _seu vigario; mas repetiu-me varias 
vezes que não sabia como tanta gente, e tão con-
sideravel bagagem, caberiam em sua c.asa. Asse- -
.gurei-lhe que com bagagem maior, soubera muitas 
vezes, arranjar-me em espaço tão pequeno quanto 
aquelle de que dispunha. Não me viria atrapa-
lhado para fazer o mesmo em sua casa. E' bem 
verdade que embora esse homem nos abandonasse 
a sala tirando-lhe todos os trastes tivemos muito 
trabalho para ali nos alojarmos. Choveu toda a 
noite e receio bem ter de renunciar ao projecto 
de subir ao Papagaio. 

Emquanto trabalho, as mulheres, segundo o 
habito de Minas, intromettem o nariz pela porta 
a dentro para verem o que faço. Se . me volto 
bruscamente, percebo ainda um pedaço de rosto 
que se adeantara e retira-se apressadamente. Isto 
que aqui digo, precisaria repetil-o em cada folha 
deste diario, pois mais ou menos diariamente 
occorre esta comediasinha. 

Serra da Juruoca:, 8 de março. - Choveu mui-
to hontem á noite; restam-me poucas esperanças . 
de poder subir hoje ao Papagaio. Esta manhã 
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estava o tempo muito enfarruscado; ·entretanto 
ousei por-me em marcha e gozei do melhor- tempo 
.possivel. Nuvens quasi sempre . éscondiam o sol, 
mas não tivemos_ o menor ~huvisqueiro. 

Para dar idéa exacta do trajecto de hoje devo 
justificar uma omissão hontem feita. De~eria ter 
dito . que pouco depois de sahir de Juruoca, perce-
bemos o que se chama a serra do Papagaio. E' 
uma montanha muito alta que, do lado da cidade, 
parece inaccessivel e apresenta quatro cumes ar-
redondados, mais ou menos iguaes collocados na 
mesm'a linha, uns atraz dos outros e aos quaes se 
unem outras montanhas. 

Para ir ao Papagaio, montei na minha besta, 
levei commigo José· que tambem estava a cavallo. 
Nosso hospedeiro, a pé, servia-nos de guia. Logo 
depois de deixar sua casa- começámos a subir e 
alcançámos vastas pastagens, pontuadas de cap(ies 
de matto, cortadas por valles profu~dos e .domina-
das por altas montanhas. Avistámos de uma vez 
duas cachoeiras; a· mais afastada, espraia-se no 
meio de matto espesso, na encosta de alta monta-
nha. A outra pr.eeipita-se em· despenhadeiro · es- · 
treito e profundo, guarnecido de arvores. Apre-
senta volume dagua ~uito mais con_sideravel que 
a primeira, e tem, segundo o que me -assegurou 
meu hospedeiro, cerca de_ cincoenta covados 
(33 ms.). Mas do ponto em que estavamos della 
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pouco viamos pois o .resto ficava escondido pela 
barranqueira. · 

Continuando a marcha, chegámos ao rio de 
Juruoca, que nasce na montanha vizinha e neste 
logar, corre sobre leito de rochedos muito escor-
regadios. Disse-me o guia que varias vaccas ha-
viam perecido ao tentar atrayessal-o a váo. 

Persuadiu-me que apeiasse e levou-me nos 
braços. Subindo sempre, atravessámos ferteis 
pastagens onde pastam vaccas que dão o . mais 
gordo leite. Até o rio Juruoca encontrara apenas 
vegetação · pouco variada e plantas que crescem 
em geral, na parte baixa das grandes montanhas 
da ·Capitania de Minas, como as melastomaceas, 
que já citei. 

Começou minha colheita, quando passámos o 
rio; tornou-~e cada vez mais bella á medida que 
fomos subindo. Tivera occasião de reparar que 
o pinheiro do Brasil deixa de occorrer acima das 
altitudes medias, e o passeio de hoje acabou pro-
vando a veracidade desta observação; pois não me 
lembro de ter encontrado, acima da casa de meu 
hospedeiro, nenhuma arvore 'desta especie. 

Chegando a um bosque de vegetação medío-
cre, áchamol-o por tal forma atravancado de ar-
bustos e cipós que foi preciso ao nosso guia abrir-
nos caminho com o facão de caça. Ao sahir do 
matto comecei encontrando as mais bellas plantas 
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desta herborisação, uma labiáda cujas flores têm 
rabsolutamente o gosto e cheiro da hortelã 
"Pouliot",. uma ·compo~ta labiatiflorea que cresce, 
como a pr~cedenfe, á entrada dos bosques e pelas 
bellas flores all'!:ranjadas, mereceria ser cultivada 
nos jardins, uma linda escrophulariacea, de flores 
cor de rosa, commum nos pastos, uma myrtaêea 
cujos. ramos se agrupam emboladamente e cujas 
flores exhalam o mais suave perfume. 

Par~ lá do . bosqu·e de que acabo de falar, 
atravessál'll:os . terrenos pantanosos e alcançámos 
um dos pontos mais altos da Serra. Percorremos, 
ainda uma vez, magnüicos pastos, e afinal attingi-
rnos, entre todos os quatro cumes da Serra do 
Papagaio, aquelle que nos parecia o mais afasta-
do, quando vinhamos de Juruoca. 

Ha divergencias sobre os nomes que é préciso 
dar a todas estas mont~nhas. Entretanto, em ge-
,ral, chamam-se aos quatro cumes Serra do Papa-
gaio e o mais distante é o Papagaio. Quanto as 
montanhas vizinhas que se unem chamam-na re-
gião simplesmente da . Serra. Mas, para distin-
guil-as de tantas .. outras, parece conveniente, como 
o fazem algumas pessoas, designai-as sob a deno-
minação de Serra de, Juruoca. 

Segundo me disse o guia, havia antigamente 
muito mais gado nestes · pastos elevados, cujos 

· proprietarios eram obrigados algumas vezes, a 
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·procurar as vaccas desgarradas até na serra do 
Papagaio. Já havia dez annos . porém que nin-
guem mais ali subira. Amarrados os burros, su- · 
bimos ao pico mais distante, rochedo nú, absoluta-
mente a pique, e de al~ura consideravel sobre o_ 
Juruoca e sobre os campos que acabavamos de 
percorrer. 

Ao descer deste pico, pelo lado opposto ao que 
subíramos, atravessámos _ carrascaes que não · che-
gam á altura de um homem e principalmente 
compostos de uma verbenacea, de compositas, etc. 
Como Ó segundo pico é inacoessivel, foi-nos ne-
cessario contornai-o andando a meia encosta afim 
de alcançart~10s o terceiro. 

Ali topámos matto muito cerrado onde ·o guia 
foi ainda obrigado ·a abrir caminho a facão de 
caça.· Nesta matta ericont~ei à congonha de pe-
quenàs folhas e uma oréhidea _gigantesca. Depois 
de sahir, principiámos ·a fazer a áscensão do ter-
ceiro cume, andand~. entre carrascos e espinhos. 
Ali achei, com abundancia, uma eriCmea, cujo 
fructo é bastante agradavel. O cume do morro é 
~ rochedo, mas por entre suas fendas crescem 
em grande -quantidade uma liliácea e uma til-
landsia. 

A pouca distancia da casa de nosso guia,_ co-
meçámos a descortinar grande extensão de ter-
reno e o horizonte se alargou á medida que subia-

8- Viagem 
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mos; mas em logar algum gozámos de vista tão , 
bella quanto no terceiro morro. 

A Serra do Papagaio avança como já contei, 
para o nordeste; avistavamos de um lado as cam-
pinas descobertas e on.duladas que acabavamos de 
percorrer, a serra d·e •Carrancas que parece acabar 
por plataforma perfeitamente nivelada; e por fim, 
quasi que na raiz da montanha a cidade de Ju-
ruoca, o rio do mesmo nome que apparecia, por 
intervallos, cercado do · matto que o margeia. 

Do lado opposto offerece, a vista caracter in-
. teiramente diverso; é austera e selvagem; tem-se 
as altas montanhas da Mantiqueira ante os olhos. 
São profundos valles, cumes escarpados, florestas 
magestosas no meio das quaes tres bellas cachoei-
ras·, espadanam obliquamente num lençol · pratea-
do, contrastando 'com as cores escuras das arvores 
que as cercam. Deante do terceiro morro, fica o 
que tem o nome de Papagaio propriamente dito. 
Urie-se á base do terceiro morro e delle está apenas 
separado por precipicio muito estreito; mas alem 
disto fica isolado de todos os lados e alça-se a 
pique, a enorme altura. Meu guia exp~cou-me' 
que, a muito _ custo, descera o despenhadeiro; su-
bira quasi até a terça parte do morro, mas nunca 
conseguira alcançar o pico. 

Como ninguem ainda logrou maior exito, a 
imaginação do povo deu-se largas a proposito des· 
ta montanha. Uns collocaram-lhe no alto grande 
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lago, outros ali faz·em brilhar fogos nas noites de 
verão, outros por fim pretendem que o diabo ali 
·foi acorrentado por um santo sacerdote por oé-
casião da descoberta da zona. O que parece certo 
é que mais ou menos a um terço da altura do pico, 
a começar do cume, escapa-se bella cascata; mas 
não pude · verificar · o facto pessoalmente. Até o 
alto da monfanha fizera soberba colheita de plan-

. tas, na ·volta, recolhi algumas que me haviam es-
capado e só cheguei á casa á noite. 

Entre as plantas interessantes que crescem na 
serra de Juruoca não devo esquecer uma que nasce 
muito abundantemente na serra de lbitipoca. E' 
uma ericinea sub-arbusto de flores brancas e fru-
ctos matizados de verde e v-ermelho do. tamanho . . 
de uma groselha, que lembram o gosto do moran-
go. Cham~m-na andurnha (sic) em lbitipoca e 
imbiri na serra de J uruoca. Nestas ultimas mon-
tanhas encontram-se duas especies de imbiri cujo 
fructo _ tem o mesmo sabor. 

Serra da Juruoca, 9 de março-, 1 legua e meia. 
-Como_ colhi na serra do Papagaio grande numero 
de plantas interessantes que não encontrara, até 
agora, em nenhum outro ponto do Brasil, tomei a 
resolução de fazer curta caminhada. Durante um 
trecho de caminho, serviu-me o meu hospedeiro 
de guia. Atravessámos a principio um matto 
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onde os burros tiveram grande difficuldade em s.e 
livrar de varios ·atoleiros._ Entrámos depois nos 
campos . . A região que cortav-amos é muito monta-
nhosa e offerece uma alternativa de mattas e 
pastagens. 

Ao terminar a 'Caminhada alcançámos bello 
valle onde serpenteia pequeno rio ·e onde mages-
tosos pinheiros se agrupam de maneira pittoresca 
entre algumas choças. Deviamos pedir hospeda-
_gem a um capitão de milicias cuja casa fica situada 
· á margem do rio, mas como este cessasse de dar 
váo depois das chuvas, não o atravessaremos se-
não amanhã cedo pousando na casinhola de pobre 
mulher cujo marido está ausente. · 

· · Sua casa e roupas, e as dos filhos, só revelam 
a indigencia; mas creio que nas provindas do 
centro da França, uma casa, igualmente pobre, se 

. apresentaria menos suja. Não o seria tanto, 'tam-
bem em outras partes desta capitania. Mas se tive 
muito que me queixar .do desaceio de minha hos-

, f 

pedeira, só posso gabar-lhe a amabilidade. Nos-
sos camponezes da França, prestam tambem ser-
viços, com a melhor boa vontade do mundo; mas 
sabem que serão recompensados; tudo calculam 
e põe preço ás menor·es cousas, m·esmo por um 
quarto de hora de trabalho. Aqui, o pessoal me-
nos rico, dá e serve sem pensar que tem direito a 
q.ualquer retribuição; se se lhes offerece alguma, 
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parecem espantados e fazem novos presentes para 
provar o reconhecimento. 

Santa Maria de Baependy, 10 de março; 4 
[eguas e meia. - José e ·Firmiano transportaram· 
toda a minha bagagem ás costas e do outro lado do 
rio, e só Út carregaram os burros. A região que 
percorremos hoje é montanhosa e muito mais co.:. 
berta de matta do que a que se estende entre . S. 
João dei Rey e Juruoca. Constantemente é o ter- . 
reno pedregoso. e muito aspero. No meio do 
caminho, mais ou menos atravessámos uma espe-
cie de aldeiasinha, que se chama Rego d' agua. 
Nada tem de notavel e compÕe-se unicamente _ de 
algumas casinholas esparsas e construidas numa 
baixada, á beira de um riacho. 

Depois de .Rego d'agua, o aspecto da regtao 
muda pouco a pouco e torna-se mais austero. 
São os campo.s menos risonhos e de verdura mais 
escura~ por fim a magestosa e sombria araucaria, 
esparsa entre a mattaria, lembra um pouco os 
Campos Geraes. 

· Perto de Baependy, ·encontvámos o rio do mes-
mo nome. Margeamol-o durante algum tempo e 
depois de o atravessar numa ponte de madeira, 
avistámos a cidade. Fica situada á encosta de 
uma collina pouco elevada e compõe-se d~ varias , 
ruas desiguaes e irregulares. As casas que as 
margeiam, são em geral muito pequenas, e estão 
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longe de attestar opulencia. A egreja, construída 
numa praça publica, nada tem de notavel. 

Hospedei-me numa estalagem que, semelhan-
te ás de varias· cidades do interior, compõe-se · de 
muitos quartinhos quadrados, uns ao lado dos 
outros. . Não se communicam e tem entrada pela 
'rua. Não possuem geralmente mais que uma ou 
duas camas de madeira; ali se faz fogo como nos 
ranchos. O dono do hotel nada cobra pelo alu-
guel do quarto; mas tira lucro do que vende aos 
viajantes e pela· retribuíção do pasto fechado onde 
se soltam os animaes. 

Encontrei aqui D. Gloriana, mulher do capi-
tão Merelis (sic) proprieta:i'Ío de Itanguá. Como 
estivesse muito endividada deixou sua terra e veio 
estabelecer-se nesta cidade, onde casara uma das 
filhas. Vendo-me passar . na rua chamou-me e 
encheu-me de gentilezas. 
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F AZENDA de Paracatú, 11 de março, 2 leguas. 
- Logo que cheguei a Baependy, · puz-me a 

analysar: plantas, e no mesmo momento ficou mi-
nha porta apinhada de curiosos a quem fui obri-
gado muitas vezes a pedir um pouco de luz. 
Todos faziam conjecturas sobre o fim de meus 
trabalhos, mas aquella que geralmente aqui, como 
aliás em outros lagares, reuniu maior numero de 
suffragios foi que minhas plantas se destinam a 
servir de padrões novos para chitas. 

Contava ir de Baependy á cidade da Campa-
nha, mas · como me asseguravam que seria prolon-
gar muito o trajecto, deliberei seguir o caminho 
mais curto que· ·é o de passar pelo Registro da 
Mantiqueira e alcançar a estrada Rio de Janeiro-
São Paulo. Assim passarei duas vez·es pelos mes-
mos lagares; mas a unica causa em que hoje me 
empenho é abreviar esta viagem e voltar o mais 
cedo possivel ao Rio de Janeiro. Diversas com-
pras que precisei fazer na cidade obrigaram-me a 
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partir muito tarde e só pude fazer hoje duas 
leguas. 

Para aqui chegarmos atravessámos região 
montanhosa cortada de valles profundos e cober-
tos de matta no meio da qual se distingue sempre 
a araucaria. Foi o calor muito forte e cansou-nos 
muito. E' sempre menos intenso nos campos onde 
o ar circula livremente, emquanto nas florestas, 
fica interceptado pela~ montanhas e arvores ele-
vadas. 

Não encontro aqui a magestade das grandes 
mattas virgens e não ' posso · sopitar as saudades 
_daquellas bellas campinas percorridas entre S. 
João e Jur uoca, onde descortinavamos quasi sem-
pre hori.zontes tão extensos, onde o ar era tão puro 
e eu recolhia tantas plantas bellas. O dono da 
casa alojou-nos num quarto pelo qual é preciso 
passar-se para se ir á sala. Como as gallinhas . e 
porcos passeiam em plena liberdade por este com-
modo, alli fomos devorados pelas pulgas e bichos 
de pé. 

Disse que a principal occupação dos proprie-
tarios nas r.egiões que percoiTi entre S. João e 

( 

Juruoca ·era a creação de animaes. Entretanto 
principia-se a cultivar um pouco de fumo nas 
immediações de · Carrancas; planta-se igualmente 
nas de Juruoca; mas perto de Baepéndy e da ci-
dade de Pouso-Alto, onde dormirei amanhã, quasi 
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todos se entregam a esta cultura que dá lagar a 
commercio muito importante entre esta região 
e o Rio de Janeiro. 

Calcula-se a riqueza dos proprietarios pela 
quantidade de pés de fumo que plantam annual-
mente e alguns ha que chegam a 60.000. A área 
que comporta um alqueire de milho pode conter 
20.000 pés de fumo. Semeia-se esta planta em 
agosto, setembro e outubro, em malhadas prepa-
radas e estercadas e transplantam-se as mudas 
em dezembro e janeiro numa terra antes cober ta 
de matto que se queimou e onde se teve o cuidado 
de ·não . deixar subsistir ramagem alguma. Vi va-
rias fumantes e mau grado o que dizem os culti-
vadores, notei-lhes a deficiencia dos methodos do 
plantio. 

Dá-se. ás plantas feitio antes da colheita, cor-
tam-se-lhes as pontas e _os galhos nascidos á ilhar-
ga das folhas e colhem-se estas quando começam 
a amarellar. Tem-se por habito plantar milho 

·nas terras que no anno precedente, produziram 
fumo, e em seguida deixa-se que repoueem .durante 
dois ou tres annos. Entretanto, assegura-se que a 
mesma· terra poderia, sem inconveniente, produzir 
muitas vezes seguidas. 

Pouso Alto, 12 de março, 4 leguas. - A região 
continua montanhosa, cortada de valles profundos 
e cobertos de matta, no meio : da . qual se _destaca 
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sempre o pinheiro do Brasil. Passámos deante de 
um · numero bastante grande de . casas e fazendas 
assaz consideraveis. Posso citar entre ellas a do 
capitão Miguel Pereira, cujas bemfeitorias, muito 
consideraveis, apresentam regularidade muito rara 
neste paiz. 

Parámos na cidade de Pouso Alto, séde de 
comarca. Está construida em amphitbeatro, no 
declive de uma collina e :r-épresenta· como que uma 
pyramide cuja egreja forma o vertice. A collina 
avanca entre duas montanhas cobertas de matta . . 
e ao seu sopé corre um riacho num vallesinho. 

Enviara eu José á frente ordenando-lhe que 
mostrasse meus passaportes ao commandante, e 
com ordem de lhe pedir algum pequeno pouso 
para alli pernoitar. Voltou e disse-me que o com~ 
mandante estava na roça e a ninguem deixara que 
o substituisse. O vigario, a quem apresentara os 
meus papeis, fechara-1se depois de os devolver . 
Fomos então obrigados a procurar um canto, em 
pequena venda, onde me deram uma sala immun-
da e cheia de pulgas. A' noite fomos testemunhas 

. i de grande rixa entre mulatos. 

As cidades como já o disse são apenas povoa~ 
das, durante a semana, pela mais vil canalha; al-
guns artifices, em sua maioria homens de cor, 
mandriões e rameiras. 
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Corrego-Fundo, 13 de março, 3 leguas.- Ca-
minho sempre montanhoso e coberto ·de matta. 
Passámos deante de varias fazendas e atravessá-
mos alguns rios que correm em leito de pedre-
gulhos. ~eviamos pernoitar numa fa~enda, cha-
mada Corrego Fundo, pertencente a u~ homem 
muito rico. 

Estavamos muito perto desta habitação, quan-
do José foi" a uma casinhola construída á beira da 
estrada, perguntar qual seria o caminho. O ho-
mem a quem consultou é uín suisso que, ha cinco , 
annos tem como officio mascatear nesta parte da· 
provincia de Minas. Informou-nos que seríamos 
prov~velmente muito mal recebidos "na fazenda 
Carrego Fundo e persuadiu-nos a parar em casa 
de quem o hospedara. O fazendeiro em-questão, 
com effeito acolheu-nos muito bem e convidou-
me mesmo para com elle cear. Recolhera no Pa-
pagaio tal quantidade de plantas que ainda não 
acabei · de examinai-as, embora trabalhasse sem 
descanso. 

Desde que deixei esta serra recolhi muito pou-
cas plantas nos primeiros dias afim de me por 
em dia . . E actualmente como meu burro esteja 
ferido, sou obrigado a andar quasi sempre a pé. 
Não me fiando na experiencia de minha gente não 
quero ser retardatario. 
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Registro da Mantiqueira, 14 de março, 3 le-
guas. - Desde que viajo na capitania de Minas, 
talvez nada visse de mais helio do que a região 
hoje atravessada. 

· Seguimos um valle .bastante largo, cercado de 
montanhas pittorescas ,e coberto de arvores no 
meio das quaes se destaca sempre a magestosa 
araucaria. Este valle é regado por um rio que dá 
mil voltas e pelo qual passa quatro vezes para 
chegar aqui, donde lhe vem o nome de Passa Qua-
tro. Suas margens apresentam, alternadamente, 
J?astos, capões de matto pouco elevados, terrenos 
cultivados entre os quaes se vê de distancia em 
distancia grupos de pinheiros. 

Pequenas casas. ainda accrescentam nova va-
riedade ~ paisagem. A' nossa frente tinhamos a 
Serra da Mantiqueira, a cujos cumes, bastante dif-
ferentes pelo formato, veste sombria floresta. 
Nada melhor lembra os valles da Suissa do que 
este de que acabo de fazer a · descripção. . 

O Registro da Mantiqueira, foi collocado mes-
mo na raiz da serra e compõe-se da casa da bar-
reira, occupada pela repaTtição e dum ráncho, no 
qual fica a balança onde se pezam as mercadorias 
vindas do Rio de Janeiro. Estas construcções es-
tão collocadas em torno de grande pateo fechado 
do lado da montanha por uma porta de madeira. 
Como existe o projecto de se mudar o traçado da 
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estrada não se fez, desde algum: tempo, a menor 
reparação nas casas do Registro que estão~ actual-
mente, quando muito, habitaveis. 

O destacamento aqui estacionado compõe-se 
geralmente de soldados do regimento de linha da 
capitania de Minas; mas, como· enviaram ao Rio 
de Janeiro uma parte do corpo aqui ficaram, so-
mente, milicianos, commandados por um inferior 
pertencente ao regimento. 

Ao chegar apresentei-lhe o passaporte, rece-
beu-me polidamente mas logo depois me falou em 
vistoria da: bagagem. Disse-lhe que nos seis annos 
em que já viajava nó Brasil, sempre me haviam 
poupado tal formalidade; era-me inteiramente in-
differente que se me abrissem as malas, mas por-_ 
tador de uma portaria do Príncipe dando-me o 
direito de passar livremente por toda· a parte, era 
de meu dever reclamar contra: qualquer violação 
do previlegio honroso que me fora concedido. · 

O commandante respondeu-me que não pode-· 
ria, &em se comprometter, eximir-se dà vistoria, 
mas esta não seria severa. ,Como me falasse com 
extrema polidez e parecia fazer-me um pedido, 
não mais insisti. Deu-me um quarto vizinho ao 
seu; uma varanda para a carga e bagagem, e um 
quarto abandonado para cozinhar. 

Quando puzeram no quarto as minhas malas 
entrou só; abriu duas ou tres dellas a que deu a 
mais summaria vista d'olhos e nada me pediu. 
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Depois me disse que a população do Brasil · au-
gmentara muito, e que os meios de communica-
ção entre uma e outra província . se haviam mul-
tiplicado, cessando a vistoria dos registros de pre-
e~cher seus fins. E' ella vexatoria para as · pes-
soas de bem; os contrabandistas acham meios de 
se subtrahirem e chega ao Rio de Janeiro muito 
mais · ouro em pó do que o fundido nas inten• 
dencias. 

Registro da Mantiqueira, 15 de março. - O 
tempo esteve horrível todo o dia ·e como me dis• 
seram que a passagem da serra torna-se extrema-
mente perigosa quando chove, deliberei aq"Qi _ficar. 

Apezar da chuva, varias tropas que haviam 
tomado logar hontem á noite no rancho puzeram-se 
a caminho esta manhã. 

Pertencem a ricos particulares da vizinhança 
e levam fumo ao Rio de Janeiro. Um dos proprie-
tarios dessas tropas possue 300.000 cruzados, e 
entretanto seus filhos tangem os burros. Nas co• 
marcas de Sabará e Serro Frio, os paes fazem, 
muitas vezes, grandes sacrifícios para dar alguma 
educação aos filho~; nesta de S. João, liga-se muito 
menos importancia á instrucção. Isto provem de 
que os homens mais ricos desta região como por 
exemplo este que acabo de citar, são europeus, 
que, nas suas patrias, pertenciam ás mai~ baixas 
cla-sses da sociedade e nada aprenderam. 
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A ignorancia não os' inlpediu de enriquecer, 
gozam da consideração que se prende ao dinheiro. 
Não devem, por conseguinte, sentir a utilidade da 
educação para os filhos. Os proprietarios ricos 
daqui têm mais ou :menos o mesmo genero de ne-
gocias que os de Minas Novas. Vão procurar ne .. 
gros no Rio de Janeiro; revendem-nos a longo pra-
so aos cultivadores menos abastados, acceitam fu .. 
mo em troca e ganham assim muitas vezes o valor· 
de seu capital. · 

Registro da Mantiqueira, 16 de março.- ·Con-
tinua uma chuva horrível. A noite Firmiano quei .. 
xou-se de doente, e com effeito estava ardendo, 
muito vermelho e com muita febre. Vejo que sou 

' . 
obrigado a administrar-lhe amanhã um vomitaria 
e portanto . precisarei ficar aqui alguns dias. Um 
prolongamento de estadia no· Brasil · permitte-me 
a reparação de algumas perdas que tive no meu 
herbar_io; mas decidido como estou a embarcar 
este anuo para a França devo desejar partir o mais 
cedo possível, afim de não chegar no tempo do frio 
de que me deshabituei. 

Registro da Mantiqueira, 17 de março. - Fir-
miano tomou um vomitaria; não se queixa mais 
tanto de dôr de cabeça, mas não cessa de ter febre; 
está sempre ardendo e receio muito que sua doença 
seja umá febre maligna. O tempo continua a_bo-

9- Via1em 
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minavel; todos asseguram que a serra deve estar 
perigosíssima e desespero-me por não ter passado 
pela cidade da Campanha. 

Registro da Mantiqueira, 18 de março. - Fir-
miano não está ainda bem e o tempo continua 
horrivel. 

Registro . da Mantiqueira, 19 de março. - O 
tempo está esplendido. Firmiano vae muito me-
lhor, e amanhã, se elle tiver forças, por-me-ei a 
caminho: Minha estadia aqui me encheu de tris-
teza e é bem necessario que parta para que as dis-
tracções da viagem dissipem um pouco as appre· 
hensões e a melancolia. 

Pé da Serra, 20 de março, 2 leguas e meia.-
O tempo estava rnagnifico quando nos levantámos. 
Firmiano assegurou-me que tinha bastante força 
para atravessar a Serra e puzemo-nos a caminho. 
O commandante do Registro ·promettera-ine um de 
seus soldados para acompanhar-me e ajudar José; 
mas como este homem não tivesse voltado ainda 
esta manhã de uma ausencia que seu superior lhe 
permittira partimos sós. 

Para passar escolhemos uma especie de des-
. filadeiro onde de todos os lados veem-se monta-
nhas muito mais elevadas do que as que é preciso 
subir e descer. Não cessam as maltas virgens, mas 
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avistam-se cumes cobertos por vegetação mais sim-
ples, carrascaes e mesmo pastos. 

Uma cruz de madeira indica o limite entre a 
capitania de Minas e a de S. Paulo. Até lá se 
sobe sempre e o caminho é bastante bonito. Mas 
quando é preciso descer torna-se medonho. Não 
me lembro ter visto peor, desde que estou no · 
Brasil. Quasi sempre é de aspereza extrema; ca-
minho estreito e profundo, coberto de pedras ar-
redondadas que· rolam sob os pés dos muares. Os 
ossos esparsos d:e varias destes animaes provam 
que apezar da sua extrema firmeza perecem mui-
tos nesta montanha. Algumas vezes estas pobres 
alimarias são obrigadas a saltos bastante altos; 
muito frequentemente afundam-se · em lama es" 
pessa sob a qual encontram ainda pedregulhos ar-
redondados; varias vezes, é preciso que atraves-
sem buracos . onde correm o risco de escorregar 
e cahir. 

Desci a montanha a pé e isto não sem cansaço. 
Como em toda a matta virgem encontrei poucas 
plantas floridas. 

O pequeno Pedro estava commigo e mostrou 
uma amabilidade extrema. Esta creança, ·está se 
tornando um pouco liberdosa, mas eu tal lhe per-
dôo devido a seu bom humor, á gentileza e desejo 
que tem de se tornar agradavel. Hontem, vi-Íne 
atrapalhado para . passar um pantano; · emquanto 
arranjava uma planta, fez-me uma pontesinha de 
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pedaços de pau e galhos. Hoje ao encontrarmos 
um riaého, tomou, por iniciativa ·propria, a redea 
de minha mula e a fez passar por logares menos 
difficeis. De todos os que me acompanham, nin-
quem tem para ·commigo tantas attenções quanto 
elle. · 

Logo que se começa a descer a montanhaj go-
za-se, por intervallos, de vista muito dilatada. A 
região, descortinada é cheia de màtta, bastante 
igual e limitada por uma cadeia, a que corre mais 
perto do mar e a este parallela. 

Muito tempo antes de se alcan~ar a Raiz da 
Serra, passa-se por uma casinhola. Aquella onde 
parámos ·é a primeira que se vê logo em seguida. 
Deram-nos pousada numa construcção meio des-
abrigada mas nada temos que· nos queixar, pois 
o nosso hospedeiro não está nada melhor instai-
lado, embora possua negros e mesmo até um en-
genho de assucar. 

E' de se notar que descemos hoje muito mais 
do que subimo~ hontem, o que prova qu~ a região 
de Minas que acabámos de percorrer é muito mais 
alta do que aquella onde estamos actualmente. 
Se precisass~mos de outra· prova, haveriamos de 
a encontrar na differença das pro·ducções, pois o 
café e a canna não dão bem do outro lado da serra 
e são as plantas que deste lado se cultivam com 
o maior exito. 
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Porto da Cachf!eira, 21 de março, ' 4 leguas. -
Toda a região percorridà hoje está cheia de matta 
e tem terra geralmente muito boa . . V~se á beira 
do caminho, um numero bastante consideravel de 
casas e :r:rmita terra cultivada, mas muito ·poucas 
habitações de certa 'jmportancia. A oerca de legua 
e meia daqui passámos por uma aldeiola chamada ·. 
Imbanha e onde existe uma capella dependente 
da matriz. de Lo~na. :JS'a primeira legua ,que fize-
mos, o terreno era bastante igual e . a matta não 
tinha grand.e vigor. · · 

A medida que nos approximav~os daqui tor-
nou-se o terreno mais montanhoso e a -' mattaria 
mais vigorosa. Encontrei, geralmente, muito pou-
ca végetação florida e quasi unicamente. especies 
vulgares de perto · do Rio de Janeiro e em · outras 
regiões de mattas virgens pouco corpulentas. Nos 
morros descortinavaillOs todo o territorio que se 
estende . entre a cadeia marítima e a Serra da Man-
tiqueira, região que forma uma especie de bacia 
entre as duas cadeias. 

A canna de assucar e o café são os dois pro-
duetos que 1pais se cultivam nesta comarca. Vêem-
se engenhos de assucar mesmo perto de_ casas 
que não . indicam senão a indigencia. Parámos 
num arraial situado á margem do Parahyba e cha-
mado Porto da Cachoeira. Para poder fazer ama-
nhã maior caminhada quiz atravessar o rio esta 
noite, mas esta passagem nada tem de diff~cil erea-
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lisa-se em muito pouco tempo. Fizemos uma bal-
sa com tres grandes canoas ajoujadas e sobre as 
quaes collocámos taboado rodeado por um para-
peito de madeira. Oito burros carregados e varias 
pessoas podem atravessar na mesma viagem em 
tal balsa. Minhas _ portar~as ainda desta' vez isen-
taram-me do pedagio. 

Rancho das Canoas, 2.2 de março, 1 legua e 
meía. - E' difficil ver-se algo mais bonito do que 
a posição do Porto da Cachoeira. Esta villa foi 
construida- á beira do Parahyba, sobre o declive 
de uma collina no alto da qual fica a egreja. 

O Parahyba poderá . aqui ter a mesma largura 
que o Loiret deante de Plissay. Corre com lenti-
dão e magestade. A' esquerda da collina onde 
fica situada a cidade, existe outra, coberta ainda 
de matta virgem, e acima della á beira do mesmo 
rio, algumas cabanas esparsas, entremeadas de 
cerrados grupos de bananeiras e laranjeiras. Ter-
ce_ira collina eleva-se á esquerda da cidade. Era 
antigamente, como a primeira, coberta de matta, 
mas delle se cortou parte. Substituiram-na por , 
engenho e plantações. 

Quando se atravessa o rio avista-se em con-
juncto o que acabo de descrever, vê-se alem disso, 
ao· longe, a Serr_a da Mantiqueira, cort!lda -por im-
mensas florestas e a gente-não pode cansar-se de 
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contemplar uma paisagem que tem, .· ao mesmo 
tempo, algo de· risonho e magestoso. 

A villa da Cachoeira compõe-se apenas de uma 
dezena de casas e não passa de districto da villa · 
de Lorena. · Alli se ep.contram algumas lojas e va-
rios ranchos. Os ferradores são bastante nume- . 
rosos, seu trabalho tem muita rep'utação na região._,. 
A cidade de ·Cachoeira é lugar de passagem de to-
das as tropas que ao RJo de Janeiro vão de Bae-
pendy e suas redondezas; partem para a capital 

' carregadas de fumo e voltam cheias de sal. 
Raro o dia em que não passam algumas pela 

Mantiqueira e, por conseguinte, pela villa da Ca-. 
choeira. Só hontem encontrámos tres ou quatro .. . " 

A meio quarto de J.egua·, ~escasso da Cachoeira ~·· 
o caminho bifurca-se; tomando-se a direita vae-se 
ao Rio de Janeiro; passando á esquerda marcha-se 
para S. Paulo. A região que · atravessamos é are-
nosa, muito. egual •e coberta de mattas. 

Estava o tempo encoberto quando partimos e 
logo éahiu chuva muito forte . Abrigamo-nos sob 
um rancho isolado que se construiu, não sei para 
que fim, a alguns tiros de bésta da estrada, e ali 
fiz descarregar as malas. Em toda a volta do ran-
cho ficam capoeiras, quasi que completamente co- .-
bertas de goiabeiras, myrtaceas que se encontram _ 
em grande quantidade em outras capoeiras, das 
partes baixas e humidas na região das mattas vir- . o: .. 
gens como por exemplo . perto do Rio de J anei_ro . 

.. 
•' 
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Villa de Guaratinguetá, 23 de março, 5 leguas. 
Continuámos percorrendo região muito unifor-

me e geralmente arenosa. Até a villa de Lorena, 
que fica situada a tres leguas de Cachoeira, o ter-
reno, á direita da e~trada, é baixo e pantanoso e 
não offerece em geral, senão vegetação bàstante 
magra, semelhante á dos brejos da freguezia de 
Santo Antonio de Jacutinga. Vêem-se egualmente 
arvores e arbustos pouco folhudos de hastes finas, 
e ramos pouco desenvolvidos. Não é esta a unica 
relação existente entre esta região e o.s arredores 
do Rio de Janeiro. 

A vegetação aqui é quasi a mesma, nas me-
nores minucias. Tambem são o assucar, café, e 
mandioca o que mais se cultiva por cá; o caminho 
emfim parece-se muito com aquelle que se atra-
vessa para se iiij do mar ás montanhas. A vista 
não é mais a dos campos, nada nelle lembra a ma-
gestade das grandes mattas virgens; mas é a um 
tempo extensa e risonha e as montanhas, que de 
todos os lados limitam o horizonte, dão variedade 
á paisagem. Atraz de nós tinhamos a Serra da 
Mantiqueira e á frente a da Quebra . Cangalha por 
nós divisada desde que deixaramos o Registro. 
Não passa de contraforte da grande cadeia parai-
leia ao mar. Assim, o terreno que percorrerei é 
uma grande bacia entre duas grandes cor'dilheiras. 

A villa de Lorena fica situada á margem do 
Parahyba, á extremidade da região plana e pan· 
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tanosa qUe acabo de .descrever. E' pouco avultada 
mas tem posição risonha. As ruas que a compõem 
são muito menos largas do que as das cidades e-
aldeias da capitani~ de Minas; ficam-lP.es as casas 
apertadas umas ás .outras. Em ger<al não caiadas, 
p·equenas, apenas têm u~ pavimento mas são bem 
tratadas e o seu exterior apresenta um ar de a ceio. 
que agrada. 

_Na principal rua, que atravessámos: em todo 
o seu comprimento, vêm-se varias lojas bem sor-
tidas e entre ellas, notei algumas de latoeiros o que 
é muito raro na capitania de Minas. A egrej a pa-
rochial forma um dos· lados da pequena praça qua-
drada. Em outra praça irr.egular, e ainda menor 
que a primei!r'~ fica a segunda egrej a dedicada a 
Nossa Senhora do Rosario. Esta foi a unica que 
visitei. Não tem dourados como as egrejas de Mi-
nas, e unicamente se adorna · de pinturas bastante · 
grosseiras. 

_ Em frente á egreja do Rosario fica o paço 
municipal pequena construcção de um só andar, 
mas muito limpa, cujo rez do chão é, segundo o 
costume gat,al do Brasil, occupado pela cadeia. 

Entre Lorena e Guaratinguetá o terreno mos-
tra-se menos uniforme e as mattas têm algum vi-
gor, ·o que se enquadra na regra geral a se esta-
belecer a r.espeito da vegetação do Brasil. Desde 
o loga11 de onde partimos até aqui, vêm-se muitas 
_casas, á direita e es-querda do caminho. V ari~s 
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têm . um engenllo de assucar, ·e não existe uma só 
de dois andar-es. A maioria assemelha-se ás dos 
mais pobres agregados da capitania de Minas. 
Todas as vezes que lhes deitei os olhos ao interior,· 

·vi uma red:e suspensa e algumas pessoas , dentro. 
O u'sÇ) da r-ede, qmi.si desconhecido na capitania 
de Minas, é muito . espalhado na de S. Paulo a 
exemplo dos habitos dos indios, outróra numero-
sos nesta região. já tive muitas vezes a occasião 
de notar, que por toda parte onde existiram in-
dios, os europeus, destruindo-os, adoptaram varios 
de seus costumes e lhes tomaram muitas palavras 
da lingua. Se os mineiros têm grande superiori-
dade sobre o resto dos brasileiros, isto provem, 
certamente, de .que pouco se misturaram com os 
indios. 

A mais ou menos meia legua de Guaratin-
guetá, começa a ser avistáda uma torre da sua 
egrej a paro chiai. A' paisagem ainda embellezam 
algumas abertas sobre o Parahyba que serpea no 
campo. 

Guaratinguetá fica situada a algumas centenas 
de passos do rio numa collina de pequena altura, 
dominada por outras. Esta villasinha . é muito 
mais comprida do que larga, suas . ruas são estrei-
tas se as comparamos âs das cidades e aldeias da 
capitania de Minas. As casas, pequenas na maio-
ria, não são caiadas . e só ao· rez do chão têm ro-
tulas muito apertadas que, segundo o habito an-
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tigo, se levantam de alto a baixo, guarnecendo 
janellas e portas. 

Vendas bem sortidas indicam que esta cidade 
faz algum commercio, mas como a maioria das 
casas hoje que · é dia util está fechada, presumo 
que pertençam a cultivadores que não as habitam 
senão nos domingos e dias de festa. 

A egreja parochial .é grande e nella se vêm 
tres altares bem ornamentado~, mas conta apenas 
uma torre, não é forrada e a nave não tem janellas, 
sendo, por conseguinte escura. 

Contam-se em' Guaratinguetá duas outras 
egrejas, a _de S. Gonçalo e a do Rosario. Mas tão 
pequenas, que não merecem especial menção. 

Ao entrar na cidade · quando se vem do Rio 
de J anei!l'o, ·transpõe-se numa ponte de madeira, 
um riacho affluente do Parahyba, chamado de 
S. ·Gonçalo. Do lado opposto se atravessa outro 
ribeir~o Rio dos Mortos (sic) e assim a parte mais 
consideravel da cidade fica entre ,estes dois rios. 

-- -- --~----~ --
A Casa da Camara que ainda não está aca-

bada occupa um dos lados de pequena praça qua-
drada situada na parte mais baixa da cidade. E' 
neste mesmo lar~go que desemboca a unica r ua que 
vae dar ao rio, marginada pelas mais miseraveis. 
choupanas. Não me pareceu habitada senão ·por 
mulheres de má vida. A' margem do Parahyba 
ha grande rancho onde a gente pode abrigar-se. 
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Durante muito tempo só existilr'am canoas para 
se atravessar o rio, mas acabam de lançar uma 
balsa semelhante á do ·Porto da Cachoeira. Aqui 
o rio é um pouco menos largo do que nesta ultima 
villa e a vista do porto está longe de ser tão agra-
davel quanto alli; · canoas descem de Mogy das 
Or'uzes (sic) até aqui trazendo taboas, toucinho e 
diversas merçadorias. As canoas podem ainda 
descer daqui a Lorena. Desta cidade a Lorena a 
·navegação já se torna difficil e ab_aixo desta aldeia 
fica cortada por frequentes catadupas. 

Os viveres são em geral aqui vendidos por pre-
ços extr,emamente modicos; mas o que . prova 
quanto esta região é pouco cultivada é que a pas-
sagem da Legião de S. Paulo foi sufficiente para 
a esfomear. As mercadorias estão actualmente 
muito raras e muito cáras e não poudemos conse-
guir hoje nem milho, nem arroz, nem farinha. 

Em Cachoeira passámos por privação identica 
e. a passagem da Legião é ainda o motivo que alli 
dão da penuria reinante. Jà que vocês não têm 
feijão, nem toucinho, nem farinha que comem e~
tão? perguntou José a algUns habitantes da villa . 
.Responderam-lhe que viviam de bananas, goiabas, 
e peixe quando podiam pescar. Como ao lhe con-
testarem ficavam todos espantados da pergunta, 
parece claro que neste lagar muita gente vive da 
maneira mais miserave l, mesmo quando por alli 
nenhuma tropa transita. 
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Campo de lnhá Moça, 24 de março, 5 leguas. 
- Passámos a no~te num ~ancho situado á extre-
midade da villa e dependente de uma venda 
vizinha. 
, A região que atravessámos, entre Guaratin-
guetá e Nossa Senhora da Apparecida, é muito 
risonha. A esquerda ficam collinas, · á direita a 
estrada domina terrenos baixos e humidos,' no 
meio dos quaes serpeia o Pall1ahyba. 

Não se vê uma casa que denuncie bem estar, 
mas passa-se suc~essivamente, deante de uma in-
finidade de casinholas; varias dellas vendas. Um 
galho de cactus opuntia, suspenso da porta as as-
signala aos viandantes, como em varias provindas 
da França as tabernas se distinguem· graças a um 
ramo de visco (gui) que lhes serve de assignala-
mento.· · · 

E' hoj.e domingo e uma multidão de pessoas 
coneorreu á missa. Alguns homens a cavallo es-
tavam trlegularmente· vestidos. Encontrámos um 
numero liastante grande de mulheres montadas 
e muitas mesmo, não estavam acompanhadas por 
home~ algum. 

Trajavam, segundo os costumes do paiz, cha- . 
péo de feltro e uma especie de amazona d-e panno 
azul. Raras respondem ao cumprimento que se 
lhes faz, mantêm-se er-ectas, não virando a ca?eça 
nem para um lado nem para outro e olham o pas-
sante com o "rabo· do olho". . 
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As mulhe~r.es pobres andam com as pernas e 
muitas vezes os pés nus, usam saia e camisa de 
algodão, e levam aos hombros uma capa ou um 
grande pedaço de panno azu:l, tendo á cabeça 
Úm chapéo de feltro. · 

Os laivos de sangue indigena distinguem-se 
menos facilmente nos camponezes desta região 'do 
que nos dos arredores de S. Paulo e Sorocaba. 
Entretanto, consider,ando-os attentamente, reco-
nhece-se que existem muitos dentre elles que não 
são de r'aça pura.. . 

Alem das pessoas que iam á missa em Gua-
ratinguetá encontrámos tambem negros que para 
alli conduziam viveres. E' a Ínesma cousa todos 
os domingos; dia em que a gente do campo envia 
seus productos á cidade. Quando José hontem 
pedia milho, nas vendas, mandavam que voltasse 
no domingo. 

A uma legua ·pequena de Guaratinguetá, pas-
sámos em frente á capella de N. S. da Apparecida. 
A imagem que alli se adora, passa por milagrosa 
e goza de grande reputação, não só na 1região como 
nas partes mais Jonginquas do Brasil. 

Aqui vem ter gente: dizem, de Minas, Goyaz 
e Bahia, cumprir promessas feitas a N. Senhora 
da Apparecida. A egreja está construída no alto . 

· de uma collina, . á extremidade de grande praça 
quadrada . e rodeada _de casas. Tem duas torres 
que fazem de campanario, mas . seu interior nada 
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apresenta de notavel. O que o é realmente vem 
a ser a vista encantadora desfructada . do alto da 
collina. · Descortina-se região alegre, coberta de 
matta pouco elevada. O Parahyba ali descreve 
elegantes sinuosidades, e o horizonte é limitado 
pela alta cordilheira da Mantiqueira. 

A cerca de duas leguas de Nossa Senhora Ap-
parecida, encontra-.se á beira do caminho, uma 
ca:pellasinha: chamada Capella do Rosario. Apenas 
merece que · d~lla se faça menção. Depois de pas- · 
sada tal capella vêm-se muito menos casas. Anda-
se, sempre, mais · ou menos pall"allelamente ao Pa-
rahyba e de tempos a tempos a gente o divisa 
atravez das arvores. · 

O caminho desde Guaratinguetá aqui é verda-
deiramente magnífico e a região tão plana que se 
viajaria, sem difficuldade, numa berlinda. Depois 
de Nossa Senhora .Apparecida, ou um pouco mais 
longe, não se encontram mais estas arvoresinhas 
pou~o. folhudas de galhos finos, ramos curtos, cas-
cas esbranquiçadas emfim, essa vegetação dos bre:-
jos que já assignalei um destes ultimas dias. Em 
parte alguma surgem mattas virgens; é mesmo dif-
ficil determinar, por toda a parte, se a vegetação 
_é o resultado do trabalho do homem ou se, em al-
gum · log~ foi sempre lal qual se apresenta· hoje. 
Muitas vezes os arbust9s e arvores ficam esparsos 
entre gramados, como na~ capoeiras frequente-
mente pastadas por animaes, algumas vezes se _avi-
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zinham mais uns dos outros. Em espaços consi-
deraveis formam espessos bosques, entremeados 
de mimosaceas espinhosas, e quando ·o caminho 
atravessa taes mattos, dir-se-ia circumdado por en-
cantadoras sébes. Eu mesmo me enganei e minha 
imaginação fez nascer plantações de mandioca e 
canna de assucar atraz dessas pvet·ensas cercas que 
se' parecem de maneira espantosa com as que ro-
deiam os jardins das redondezas do Rio de Janeiro. 

As plantas floridas não são muito ftéquentes 
e pertencem quasi todas a espeóes floraes dos ar-
redores · da capital. A ver!dura não é aqui menos 
fresca nem menos bella do que nas cercanias do 
Rio de Janeiro. A bacia que percorremos torna-se 
menos larga á medida que avançamos e no lagar 
em que parámos não passa de um desfiladeiro .. . 

. . . Como o tempo está soberbo e o caminho 
perfeitamente uniforme sem pedras nem lama, fa-
zemos caminhadas um pouco mais longas. 

Haviam-me indicado o lagar em que .parei 
como offerecendo alguma commodidade pará ali 
passar a noite, mas apenas encontrámos duas mi-
setraveis vendas pertencentes a duas mulheres ex-
tremamente pobres e onde nos seria possivel cal-
locar a bagagem. Fomos pois obrigados a abri-
gar-nos numa casinhola começada e em seguida 
abandonada. Ali estamos muito incommodados 
pelos animaes, cachorros e gatos da vizinhança 
que ·procu·ram roubar-nos as provisões. 
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Villa de . T:aubaté, 25 de . março, 5 leguas. -
Encontr:ámos continuamente regatos mas estes se 
multiplicaram ainda hoje mais do que nos dias 
precedentes. Entre lnhá Moça e Pindamonhan-
gaba, 'se nos depararam, mattas incontestavelmen-
te virgens, pois que ali se encontram bambus, e 
cipós; entretanto têm muito menos vigor do que 
as florestas das regiões montanhosas. São neces-
sarias á vegetação das mattas virgens duas condi-
ções que nas montanhas coincidem; um abrigo 
contra o vento e muita humidade. 

EmbOII'Ia ·a, bacia que percorro actualmente seja 
muito chata, reune entretanto essas mesmas con-
dições, comquanto em menor gráo. Entre duas ca-
deias de montanhas recebe as aguas que se esca-
pam de uma e outra e por ambas fica resguardada 
dos grandes ventos. 

· Percebe-se entretanto que a evaporação deva 
ser mais rapida numa região plana do que nos 
valles ~streitos e profundos ou nos flancos das 
montanhas que os circumdam. E' muitó natural 
ao mesmo tempo, que nasça matta nesta região 
e seja ella· menos vigorosa do que nas montanhas. 

A cerca de duas leguas de Inhá Moça, o ca-
minho passa ao lado do villarejo de Pindamo-
nhangaba. Deix·ei minha tropa seguir á frente 
e ali estive por alguns instantes. 

E': pouco importante e apenas consta de uma 
rua. As casas são baixas, muito p·equenas, mas 

lo - Viagem 
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cobertas de telhas, bastante limpas e ge_rr~almente 

bem conservadas. Existem em Pindamonhangaba 
tres egrejas muito pequenas. Entrei na principal 
e achei-a escura e bastante feia. · 

Pouco depois de Pindamonhangaba muda a 
vegetação inteir~mente de aspecto. Apresenta pas-. 
tos naturaes. Bem differentes dos de Minas, com-
põe-se principalmente de certa graminea que deve 
a cor acinzentada aos pêlos que a cobrem. Entre 
os exemplares dest~ gramin·ea, cresce pequeno Im-
mero de especies pertencentes a outras familias. 

N,ão é a primira vez que vejo pastos seme-
lhantes; são proprios das regiões baixas e um pou-

. co seccas onde existe tambem muito matto. Lem-
bro-me ter visto causa egual na parte septentrio-
nal da capitania de S. Paulo. Depois dos pastos 
vêm mattos e depois outros pastos. Os dos arre-
dores de Taubaté são humidos e ali encontrei va-
rias plantas de Minas, particularmente o ·hyptis 
e a rubiacea (sic). · 

Depois de tudo isto, podé-se dizer que · Pinda-
monhangaba, de algum modo, serve de limite á 
vegetação da zona fluminense. 

Paramos em Taubaté hospedando-nos numa 
estalagem mantida p~ uma mulata. Compõe-se, 
segundo a praxe, de pequenos quartos que não 
se communicam uns com os outros e dão para r a 
rua, absolutamente como as cellas de um ~os
teiro abrindo todas para um corredor commum. 



CAPITULO V 

Descripção da villa de Taubaté - Estalagem 
- Japebassú-Taboão - Caragunta - Capão-
Grosso .- Ramos - Piracangava - Jacarehy 
- Papeira - Mestiço indígena - Agua Com-
prida - Bicharia - Mogy das Cruzes - O 
Sargento-mór Francisco de Mello - lndiffo-
rença politica da população - Serra do Ta-
peti - Descripção da villa de Mogy - Rio 
Jundiahy ...... O Tayassupeba - Rio de Guayão 
(sic) -Brejos- Inhasinha- Penha- Barba 
de bode - Banana do brejo - Casa pintada 
- O Tietê - A capitania de S. Paulo salvou o Brasil - Os irmãos Andrada e Silva - Ta-
tuapé - S. Paulo - Guilherme - O briga-

deiro Vaz - O general Oeynhausen. 





P IRANCANGAVA, 26 de março, 1 legua e. um 
qucwto. -'- A villa de Taubaté é a mais im-

. portante de quantas atravessei, desde que entrei 
na capitania de S. Paulo. 

Fica situada em terreno plano e tem a forma 
de um parallelogrammo alongado. Consta de cin-
co ruas longitudina·es, todas pouco largas, mas 
muito limpas e cort~das por varias outras. As ca-
sas proximas umas das outras são p.equenas, bai-
xas, cobertas de telhas é só têm o rez do chão. 

Apresenta a maioria a fachada . caiada e te~ 
um quintalsinho plantado de bananeiras e ca-
feeiros. 

A egreja parochial ostenta duas torres, é bem 
grande e conta cinco altares fóra o altar-mór mas 
como as de Guaratinguetá: e Pindamonhangaba, 

. não ['ecebe luz pelo lado da nave, sendo por con-
seguinte muito escura. Alem desta egr.eja existem 
em Taubaté tres outras que quando muito mere-
cem o nome de cap~llas. 
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Ao se chegar do.Rio de Janeiro, passa-.se dean-
te de um convento, muito grande, pertencente á 
o.rdem dos Franciscanos. Muito contribue par,a .. o 
embellezamento da cidade. Fica em frente desta 
e della separado por grande praça quadrada cha-
mada Campo e coberta de hervas e vassouras. 

Como em todas as cidades do interior do Bra-
sil, a maiorl.i.a das casas fica fechada durante a se-
mana só sendo habitada J?-OS domingos e dias de 
festa. 

Encont:r;a-se em Taubaté operarias de diffe-
rentes profissões, varias estalagens, muitas vendas. 
Entre estas ultimas, existem algumas tão mal sor-
tidas que é impossivel que o proprietario possa pa-
gar impostos e viver do lucro do que vende. Cor-
re na região que se estes homens se mante:ill é pelo 
ganho auferido dos furtos comprados a escravos. 

As terras dos arredores de Taubaté são muito 
proprias á cultura da canna e do café. Antigamen-
te era a canna o que mais se plantava, mas depois 
que o café teve alta consideravel, os cultivadores 
só querem tratar de cafesaes. 

Contava vencer hoje quatro ou cinco leguas; 
~as fui obrigado a mandar fazer uma cangalha 
nova e o selleiro não m'a trouxe senão ás quatro 
horas. Foi preciso mais de uma hora para a ar-
mar e não nos puzemos a caminho senão ao deitar 
do sol. Tinha grande téntação de ficar na cidade 
~té amanhã; mas uma legua vencida hoje dhni-
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nmna a longa caminhada de amanhã; · receiava 
aliás, palr'a José, as fadigas da noite. 

Estas estalagens do interior não passam de 
verdadeiros p:.;ostibulos, quer mantidas por mulhe- -
res, quer por homens. Neste ultimo caso as ramei-
ras alugam quwtos e nellas mercadejam os encan-
tos aos viajantes. · . · 

Quando ·não existe nenhuma destas desgraça-
das no hotel; acha-se o dono muito disposto a dar, 
a seu respeito, todas as informações desejadas. 
Taes mulheres; alem disto, são muito raramente 
bonitas, e sempre desprovidas de graças e attra-
ctivos. · 

Pa:r;a aqui chegar, andámos toda a ·noite; re-
lampejava e trovejava ao longe; temia muito que 
tivessemos tempestade, mas felizmente aqui che-
gá;mos antes que ella começasse. Tomara eu a 
dianteira; o dono do ranch~ ali poz uma lampada; 
apezar da noite, foram as bagagens descarregadas 
e arranjadas em ordem. Entre Lorena e Taubaté 
é o p·eixe muito abundante e barato. E' o Para-
hyba que o fornece. vende-se fresco, mas encon-
tra-se tambem . secco e salgado na maioria das 
vendas. 

Pirancangava, 27 de março, 4 leguas e me.za. 
- As hervas peludas dos pastos que descrevi ante-
hontem, são muito pouco apreciadas pelos cavallos 
e burros. Entre Pirancangava e Japebassú, por es-
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paço de uma legua, atravessámos outros pastos 
onde as gramíneas, cobertas de pêlo, estão mis-
turadas de algumas especies glabras em que os ani-
maes de carga encontram melhor alimento. As 
especies pertencentes a outras familias, distinctas 
das gramíneas, s·ão egualmente muito mais com-
muns nos campos que hoje atravessámos. 

Desde Japebassú até aqui é a região desigual, 
cheia de matta. Constantemente a cortam ribei-
rões. Em pall"te alguma mostra a matta grande 
vigor. V a e tendo mais á medida que o terreno 
offerece mais accidentes. 

O ~aminho continua magnífico. . Desde que 
passámos a serra, sentimos calor forte. O dia de 
hoje principalmente foi muito quente e 'tiyemos 
pequena tempestade esta n~ite. 

Encontra-s·e uma casa em Japebassrú que ape-
nas fica a uma legua de Pirancangava; e a meia 
Iegua desta, topa-se com outra chamada Taboão; 
Caragunta, (sic) situada a uma legua de ·'faboão, 
forma uma especie de aldeiasinha; encontram-se 
outras casas em Capão· Grosso; vê-se umá em Ra-
mos que fica ã uma legua de Caragunta, e existem 
muitas ainda, das quaes não faço menção para não 

. s·er muito minucioso. 
Com excepção de uma _ou duas, taes casas só 

denotam miseria, e o V.estuario de seus habitantes 
p:ão é feito para desmentir tal ideia. As mulheres 
_trazem a cabeça descoberta, e os cab~llos na maior 
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desordem; tt;ajam, como unica vestimenta, uma 
camisa de algodão grosso quasi sempre rasgada 
e muito suja. Vestem os homens camisa e calça de 
algodão, com collete de lã; as creanças não usam 
senão camisa habitualmente em farrapos. 
- Os habitantes da beira desta estrada, são de 
apparencia· branca, mas distinguem-se em varias 
delles, os traços typicos da raça indígena. 

Cabellos louros e ·olhos azue-s não são raros. 
Em quasi todas as casas vêm-se creanças de gran-
de belleza, mas as que attingiram doze a quinze 
annos já a perderam; s·ão magras, de ar enfermiço, 
cor cadaverica e telir/osa, o que provem, sem du-
vida~ do :rp.áo regiiT.IeiÍ e da alimentação insalubre 
ou insufficiente que tiveram. . 

Grande parte · das -casas de beira do caininiio 
são vendas, mas nellas só se encontram bananas, 
algumas garrafas de aguardente e · um poucó d~ . 
fumo. Quasi todas as vezes que. parei nestas ven-
das para indaga!r' o nome do lagar onde estava, ou 
angariar qualquer outrá informação, perguntara~
me se não queria comprttr alguma causa. 

· Um homem offereceu-me mesmo seu rancho, 
assegurando-me que nenhum dos vizinhos me ven~ 
deria milho tão vantajosamente quanto elle . . Em 
Minas, dizia-me José .(que é mineiro) quem · tem 
fome pode estar certo <l,e encontrar, por toda ·a 
pai·te, um prato de feijão e farinha sem ser abri-
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gado a pagar. Aqui, arvoram nas casas um pedaço 
do galho espinhoso da figueira do inferno para 
avisar aos que não têm dinheiro que serão mal 
reçebidos. 

. Villa de Jacarehy, 28 de março, 5 leguas e 
meia. - O t·erreno continua mais desigual. E' cor-
tado por mattas e pastos. Ora, estes não têm se-
não grama, ora apresentam arbustos mais ou me-
nos numerosos, · espalhados entre as arvores, e· ás 
vezes mesmo, pequenas arvores. Os regatos mul-
tiplicaram-se muito e quasi sempre rodeados por 
terrenos pantanosos, onde, mais commumente, 
crescem arbustos mirrados, altos de · poucas folhas, 
taes 'como os descrevi nos dias precedentes. Seria 
incontestavel qne eu acharia muita planta nova 
nesses brejos; mas infelizmente não posso ficar 

·muito para traz, pois não tenho mais do que dois 
burros para quatro pessoas que precisam m~ntar 
alternadamente. 

As especies que vejo nos pastos pertencem, 
mais ou menos, todas, aos campos da capitània 
de Minas; os mattos possuem muito poucas plan-
tas floridas e estas sempre mais ou menos as 
m-esmas. 

Não deixámos ainda de andar para}lelamente 
{J. Serra da Mantiqueill"a; mas não avistamos mais 

\ . 
a da Quebra •Cangalha que conforme me explica-
ram, termina á altu,ra de Taubaté . • 
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A legua-e meia de Pirancangava, passámos ao 
lado da villa de S. José. Entre Lorena e J acarehy, 
se não nie engano, não. se atravessa logar algum 
tão proximo da Sel"'",8. da Mantiqueira. Esta villa 
deve ás montanhas uma vista ]?astante pittoresca; 
aliás não passa de misera aldeia composta de ca-
sas pequenas, b,aixas e mal mantidas. A egreja 
é pequena e só tem uma torre pouco elevada. En-
contramos muito menos casas, á beira da estrada 
e quiçá ainda mais miseraveis do que dantes. 

Quando chegámos a .Jacarehy, ·ajustei dous 
quaiJ:'tinhos para a noite, numa casinhola situad~ 
á entrada da villa. Como não tive tempo de a per-
correr só amanhã della falarei detidamente. 

Agua Comprida, 29 de março, 4 leguas. 
Jacarehy fica situada á margem do Parahyba en-
tre este rio e uns pantanos. E' mais importante 
do que Pindamonhangaba .e S. José mas parece 
pouco habitada. Vêm-se algumas casas terreas, 
mas tambem contà a villa grande numero de pre-
dios muito pequenos e que só demonstram miseria. 
A egrej a parochial, construída de taipa, é bem 
grande, mas pouco ornamentada; não está caiada, 
nem por dentro nem por fora. Duas outras egre-
jas, uma na cidade e outra fóra, são tão pequenas 
que apénas merecem que dellas se faça menção. 

Desde Baependy não cesso de ver gente com 
bocio .. Erílm. tão çom,muns os papudos em Pouso 
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Alto, os meus indiosinhos a ppelidàram esta loca-
'lidade a villa dos Papos. Mas . em nenhum logar 
do Brasil, é esta doença tão commum quanto em 
Jacarehy. Grande numero de . indivíduos tem o 
pescoço sobi{'ecarr.egado por uma massa de carne 
tão grande quanto a cabeça e a lhes cahir sobre 
o -peito. 

Com difficuldade viram a cabeça e sua voz 
toma ao mesmo tempo um timbre surdo. Sem 
ficarem, como os c~tinos da Suissa, num estado 

' de completa imbecilidade, estes infelizes têm com-
tuqo limitada intelligencia e vencem ainda, em 
materia de àpathia e estupidez, aos seus conci-
dadãos que não' têni a mesma doença ( sic) . Alguns 
a. quem perguntei o nome do logar que habitam 
nem souberiam responder-me. · 

Os traços da raça indígena acham-se ·muito 
mais pronunciados nos habitantes de J acarehy do 
que nos dos outros lugares por onde passei até 
agora. Isto não é extraordinario, p9is esta região 
fica ainda a consideravel distancia de S. Paulo que 
só possue communicação indirecta ·com o Rio de 
Janeiro, e onde por conseguinte o's' cruzamentos fo-
ram menos repetidos. Se a cor pallida que cara-
cterisa os descendentes dos brancos e indios, é 
geralmente mais pronunciada os olhos _ têm muitas 
vezes ligeira divergencia. 

São mais estreitos que os dos. europeus de 
raça pura, o naT,'iz é muitas vezes mais chato, os 
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malares mais proeminentes. As physionomias 
exprimem muitas vezes doçura •e ·encanto, mas são 
sempre inexpressivas. Os homens desta região, 
tardas de movimentos, parecem indifferentes a 
tudo. Não mosrr1am a menor curiosidade, falam 
pouco e são ,muito menos educados que os de Mi-
nas. A pronuncia portugueza toma na bocca destes 
ultimas u~a doçura que não existe na dos por-
tuguezes da Europa; mas aqui esta doçura torna-se 
já molleza; as inflexões são pouco .variadas, .e tem 
qualquer causa de infantil, que le:mbrta a lingua 
dos indios. 

Tão communs os mulatos na capitania de Mi~ 
nas, quanto raros nesta região; os descendentes 
de indios são muito pobres para comprar muitos 
escravos, e como as mulheres brancas, ou ao me-
.nos . as que tal parecem, sem te['fem real formo-
sura não se escondem, e são tão faceis quanto as 
negras não ha tanta necessidade em recorrerem 
os homens a estas ultimas. 

Atravessa-se o Parahyba em canoa. Paga-se 
dous vintens por pessoa, quatro pelos burros e ca-
vallos, · embora sejam elles obrigados a atravessar 
a nado e afinal dous vintens pel!l carga de cada 
animal. Minhas portarias pouparam-me ainda 
desta vez tal des'peza. 

Ao p$1rtir do Rio de Janeiro, temia que não 
tivessem o mesmo valor do que antes. Julgava que 
não quizessem mais aUribuir-lhes privilegias ai-
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gum, fazendo-se pouco caso da assignatura do mi-
nistro de Estado e de um passaporte passado pelo 
sr. João Carlos de Oeynhausen, quando ainda 
Capitão-General. Assim pensando procedia eu 

. ~orno se tivesse os habitantes desta região a conta 
de europeus, ideia bem falsa. As revoluções que 
se operaram em Portugal e no Rio de Janeiro não 
tiveram a menor influencia sobre os habitantes 
desta zona paulista; mostram-se absolutamente 
alheios ás nossas theorias; a mudança de governo 
não lhes fez mal nem bem, por conseguinte não 
sentem o menor enthusiasmo. 

A unica causa que comprehendem é que o res- · 
tabelecimento do systema colonial lhes causaria 
damno por•que se os po:rtuguezes fossem os unicos 
compradores de seu assucar e café não mais ven· 
deriam suas mercadorias tão caro quanto agora 
o fazem. Professam como outróra o mesmo res-
peito pela autoridade, falam sempre do rei como 
arbitro supremo de suas existencias e da de seus 
filhos. E' sempre ao rei que pertencem os impos-
tos, as passagens dos rios, etc .... 

Perguntei a um lavrador que não me parecia 
dos mais pobres, se os povos estavam contentes 
com o novo governo da capitania. 

- Di~em que é melhor que o antigo, respon-
deu-me. O que ha de certo é que quando se apre-
senta alguma petição, não se obtem resposta tão 
rapida quanto quando nosso general tudo por si 
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decidia e isto é muito desaw.adavél para os que 
não têm tempo a perder. 

Não conseguiram .as autoridades fazer partir 
d-e J acar>ehy nenhum miliciano para o Rio de 
Janeiro; fugiram todos para o matto. 

A tres leguas de J acarehy passamos pela paro-
chia de· N. S. da Escada, outróra aldeia de índios. 
Existem tão poucos hoje que não percebi um unico 
nem na cidade nem nos arredores. Este povoado 
conserva entretanto o nome de Aldeia. Está as-
sente numa collina sobre o Parahyba e é pouco 
importante. A maiona das casas cerca uma gran-
de praça e pode-se avaliar quanto é pobre pelo 
facto de que inutilmente pedi aguaT'dente de canna 
em va_rias vendas. Existem no entanto poucos lo- · 
gares onde este genero seja tão vulgar e de ven-
dagem tão baixa. 

Desde que atravessámos o Parahyba, a região 
nã~ é mais a mesma; tornou-se montanhosa, e de 
J acarehy até aqui, cortámos constantemente 
mattos. 

Parámos no sitio de um agricultor que nos 
permittiu muito delicadamente, pousassemos em 
sua casa.. Esta coberta de telhas, é a melhor que 
vimos depois de .J: aca;rehy. Entretanto, veste-se 
seu dono, tal qual os demais roceiros; camisa e 
calção de algodão. Não parece mais intelligente 
e activo do que o resto de seus compatriotas, e 
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emquanto conversava commigo catava piolhos á 
cabeça e matava-os sem cerimonia. . . 

Em nenhuma outra parte do Brasil, tal cevan-
dija é tão frequente quanto_ aqui. As creanças .e 
mulheres têm a cabeça cheia.· V·êm-se umas e ou-
tras a se matarem reciprocamente os piolhos, tran;.. 
quillamente sentadas á soleira das portas e . não 
pensando em ·int~rromper tal occupação quando 
os transeuntes as encaram . 

. Mogy das Cruzes, 30 de março, 4 leguas. -
Durante g:r,ande percurso da estrada, continua a 
região ainda montanhosa. A cerca de tres leguas 
de Mogy, passa-s·e deante da fazenda Sabaúna que 
pertence aos carmelitas. Quando se está a · tres 
quartos de legua de Mogy, começa-se a avistar a 
villa. Muda o aspecto da região inteiramen_te, at-
tinge-se então um valle largo e pantanoso, cuja 
vestimenta é puramente herbacea, limitado á di-
rei~a por, montanhas cheias de matto e bem altas 
(a serra de Tapeti) e á esquerda por collinas. 

Uma calçada bem feita ·dá passagem pelo 
brejo e assim se chega ao Tietê, cujas aguas pare-
cem quasi pretas. Não tem o rio maior largura 
que o Essonne em frente de Pithiv·ers. Transpõe-
se-o n'umà ponte de madeira alem da qual con-
tinua a calçada ainda por algum tempo e chega-se 
logo á cidade. Depois de atravessai-a encontrei 
José, que tomara a di~nteira, alojado numa esta-
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lagem a beira da estrada." Esta hosp·edaria é tal 
qual as de Baependy e Taubaté. Não preciso pois 
descrevel-a. 

Dissera-me Raphael Tobias de Aguiar, quando 
o vira no Rio de Janeiro, em janeiro ultimo, que 
debalde plf'Ocuraria eu um tropeiro que me levasse 
as malas ao Rio de Janeiro; muito mais facilmente, 
porem, o acharia ·em Mogy . do que em: S. Paulo. 

E com ·effeito, teve a delicadeza de me dar 
uma carta para o sargento-niór desta cidade, o 
Sr. FIJ'fancisco de · Mello. · Depois de arranjar mi-
nhas -plantas dirigi-me a casa deste official mili-
ciano. Ali encontrei varias homens, entre os quaes 
div~rsos padres a · jogar. Fizeram-me sentar e 
pouco tempo depois chegou o sargento-mór. En-
treguei-lhe a carta do Sr. Raphael Tobias. Depois 
de a ler:, disse-me que duvidava achassemos n'os 
arredo!'les daqui .mulas ,de aluguel. Facilmente 
seriam encontradas em Jacarehy. Assim neste 
sentido escreveria a um dos principaes habitantes 
desta villa. 

Ia comtudo mandar procurar. um_ fu'opeiro pela 
zona. Pedia-me pois que tornasse a passar em 
sua casa, no dia seguinte, cedo. Depois deste dis-
cur~o, ninguem _mais me disse causa alguma e 
ninguem me fez a menor fineza. Retirei-me feli-
citando-me por me não ter hospedado em casa 
do sargento-mór como a principio desejara. 

11- Viagem 
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Inhasinha, 31 de março, ·3 leguas. e 3 quartos. 
- quando cheguei á casa do sargento-mór, o tro-
peiro não apparecera ainda. Puz-me a conversar 
com alguns homens ali presentes. Most·I'avam bem 
os seus trajas que não eram roceiros. Sua pro-
nuncia e maneiras não eram tão pouco as dos ha-
bitantes do campo; mas não os achei muito ma~s 
espertos que .estes ultimas . 

. Cahiu a conversa sobre os acontecimentos do 
Rio de Janeiro. Tive a impressão de que estes 

I 

homens não têm ideias sobre os factos. Estão lam-
bem muito . pouco ao paT dos fins collimados pela 
revolução de Portugal. Emfim, tanto desconhe-
cem os interesses de seu paiz quanto fazem con-
fusa ideia das relações do Brasil com a mã·e patria. 

As agitações do Rio de Janeiro, anteriores a 
12 de janeiro, foram promovidas por europeus, 
e as revoluções das províncias obra de algumas 
familias ricas e poderosas. A maosa popular a 
tudo ficou indifferente, parecendo perguntar como 
o burro da fabula: "Não terei a vida toda de 
carregar a albarda?" 

O tropeiro chegou emfim, mas disse que neste 
momento não podia alugar os seus burros. Asse-
guraram-me que eu acharia facilmente tropa em 
S. Paulo, mas estou acostumado a esta linguagem 
e temo soffrer ainda muitos atrazos. 

Mogy das Cruzes fica situada num valle largo 
e pantanoso, limitado de um lado por collinas e 
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do outro pela serra do Tapeti, que não é pro-
vavelmente s·enão um contraforte da Mantiqueira. 
Esta villasinha apresenta mais ou menos a -forma 
de um parallelogrammo. 'As ruas são beni largas 
mas de casaTio pequeno e bem feio. No largo prin-
cipal, que é quadrado, contam-se diversos sobra-
dos, m.as não mais bonitos do que os outros pre-
dios. A egreja parochial occupa um dos lados da 
praça. E' bastante grande, mas mal ornamentada. 
Tres outras egrejinhas que não vi, ainda são peo-
res, disseram-me. 

A' ent·rtada <Ja cidade, do lado do Rio de 
Janeiro, fica pequeno conv·ento pertencente á Or- · 
dem do Carmo. Entrei na egreja e achei-lhe a 
capella-mór decorada com muito gosto. Arran-
jaram na egreja uma serie de grandes imagens 
rep11esentando Christo e varias santos, destinados 
a serem carregados nas procissõ-es da Semana 
Santa. Taes estatuas de madeira, têm tamanho 
natural e estão pintadas e vestidas. 

Os habitantes de Mogy e redondezas são em 
geral pobres e suas terras pouco ferteis. O algo-
dão é quasi o unico producto que exportam. Se-
gundo o que me infornnaram fazia-se outróra mui-
to assucar nas vizinhanças de Taubaté, mas desde 
que subiu o preço do café desinteressaram-se os 
lavradores da canna para cuidar dos cafezaes. 

Esta villa é afamada pelas esteiras e cestos 
que se fazem em seus arredortes. As cores com 
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que são pintadas, extrahidas de plantas indígenas 
têm muita vivacidade mas descoram muito facil-
mente. Nos arredores d:e Jacarehy planta-se ·muito 
caf,é de bem boa qualidade. 

Os faze11deiros enviam o producto de suas co-
lheitas ao Rio de Janeiro e a Santos. Não têm 
tropas de burros e alugam as dos tropeiros pro-
fissionaes. Nas cercanias de Taubaté · e Jacarehy 
criam-se muitos porcos tangidos para o Rio de 
Janeiro, ou então matam-se estes animaes cujo 
toucinho vae expedido para Santos; . O commercio 
de cavallos e burros é ainda um dos recursos da 
zona. 

Logo depois de Mogy encontrámos novamente 
brejos cobertos de herva espessa, no meio da qual 
o eriocaulon, é muito commum. 

A uma legua da cidade atravessámos o rio 
Jundiahy que perto dali lança-se no Tietê, e cerca 
de meia legua mais adiante cortámos o Tayassu-

.peba. 
Atravessa-se-o em ponte de madeira, que se 

está reparando actualmente. Alcançámos-lhe a 
outra margem sem maior accidente. Depois de 
Tayassupeba começam as matlas. Os brejos reap-
parecem em seguida, depois as mattas e assim por 
diante até aqui. Nos pantanos, fez-se uma calçada 
que, em geral, está em muito bom estado. Entre-
tanto depois do rio Guayão, encontrámos pantanos 
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muito perigosos. Os bUT'ros atolaram'-se quasi que 
até o peito num lodo preto como tinta. Um del-

.Ies cahiu duas vezes e foi preciso descarregai-o 
outras tantas. 

Antes de aqui chegarmos vimos algumas ca-
sinhas á beira da estrada. Aquella em que pará-
mos é mel~or ·que as outras. Entretanto ali nos 
alojámos muito mal. O quartinho que nos deram 
1:1ão tem porta. O vento penetra de todos os la-
dos, e hoje . principalmente á noite, fez muito frio. 

lnh.azinha, 1 · de , abril, 5 legua;. - Desde 
Inhazinha até a Penha, o terreno é em geral ondu-
lado e a vegetação muda de . maneira notavel. 
Algumas vezes 'atravessam-se mattas de v·egetação 
bem vigorosa, out·111s ·esta não vae alem da .altura 
de nossas grandes mattas de córte, e então encon-
tra-se em abundancia a bonita melostomacea, que 
~um mesmo pé insere flores azues ·e brancas, alein 
de outras de um roxo avermelhado, ou vermelho 
purpurino, e outras emfim participam destas duas 
cores. 

Muitas vezes atravessámos campos semeados 
de grupos de arbustos; por fim vimos tambem 
terrenos pantanosos ·cobertos só de heTtvas e outros 
ainda onde crescem arbustos cerrados de éasca 

· esbranquiçada, galhos finos ·e ramos bem curtos. 
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,Nos campos como · nos das redondezas de 
Taubaté, abunda a graminea chamada Barba de 
bode, neste momento . não florida. Os negros fa-
zem, com seus càules, especies de . co·rdões, que 
amarram com um fio e com os quaes tecem cha-
peus. Nos brejos, como nos de Minas, encontra-se 
commumente uma aroidea de folhas . grandes, vul-
garmente chamada Banana do Brejo. Tem fru-
ctos suculentos e dispostos em espigas de gosto 
extremamente agradavel e cheiro suave. Mas é 

. preciso · contentar-se em chupai-o tomand_o ~uito 
cuidad<;> para não se por na bocca o eixo da espiga 
cujo sabor ~ acr·e e dá dor de garganta. 

Perto do lagar chamado Casa Pintada, que 
fica a 2 leguas e meia .de Inhasinha, tem-se ainda 
pessimo caminho, que comtudo vencemos sem ac-
cidentes. · 

A parochia de N. S. da Penha, como já disse 
atraz, fica situada sobre pequeno ·morro e serve 
de mirante á ci~ade de S. Paulo. Abaixo· dessa 
aldeia atravessa-se o Tietê e encont·r.a-se em se-
guida, terre~o perfeitamente plano até S. Paulo. 
Não devo esquecer· de notar que pouco depois de 
deixar Inhasinha . recomeçámos a . avistar a Serra 
da Mantiqueira. Não quer·endo chegar á noite em 
S. Paulo, onde não saberia como aloja·r meu pes-
soal e burros tomei a deliberação. de' parar a tres 
quartos de legua da cidade numa :venda de que 
depende um pasto fechado. 
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Emquanto trabalhava; vi passar o Dr. Mello 
Franco que se -dirigia á sua casa de campo. Veio 

. ao meu encontro e pedi-lhe licença para o acom-
panha'I1 algu·ns momentos. Caminhando sempre, 
conversámos muito, e a conversa ·versou quasi 
exclusivamente sobre os negocios do Brasil. Pode-
se dizer em abono da verdade que a capitania de 
S. Paulo salvou o Brasil pela energia de sua re-
pulsa ás medidas da Corte . de Lisboa e a fidelida-
de que deu provas para com o Principe. 

Tal fidelidade é nos paulistas uma especie de 
instincto mas não deixa de ·ser v~rdade que nada. 
se teria feito aqui, ou antes só se teriam "feito tal-
vez mais asneiras do que em outros Jogares, se 

· dois homens de grande talento não estivessem á 
testa do governo; José Bonifacio de Andrada e 
Silva e seu irmão. 1Todo o bem que se operou 
nesta capitania, foi obra sua. Entre os brasileiros 
muitos ha de intelligencia natu:r;al e agil; mas em 
geral não estudam ou o fàzem sem methodo, ~ nã<;> 
tendo ideias assentadas. 

· Não possuem, por conseguinte, conhecimento 
algum de administração, nenhuma opinião' politi-
ca e se os habitantes das provindas se desunirem 
não será por causa -de systemas e theorias, mas 
devido a rivalidades entre cidades, odios de fa-
milia, preferencias individuaes ou quejandos mo-
tivos me~quinhos quanto estes. A Providencia 
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perttnittiu que dois homens superiores estivessem 
á testa do governo desta Capitania, E elles fize-
ram o que quizeram, porque os outros nada sa-
biam fazer e foram subjugados pela ascendencia 
dos seus dois collegas. 

Tatuapé, 2 de abril. Como tivesse muitas 
plantas para ;rotular, muito tarde parti para a 
cidade. Fiz-me acompanhar por, .José e deixei 

· Laruotte, Firmiano os dois guaranys e a bagagem 
no rancho. Primeiro fui á casa · de Guilherme, 
(William Hopkins) antigo creado do Sr. de 
'Voodford que eu fizera viajar gratis na fragata 
H ermione e mostrou-se tão reconhecido por oc-
casião de minha primeira estada em S. Paulo. 

Pareceu muito satisfeito em rever-me· ê en-
carregou-se de me mandar lavar a roupa, dando 
immediatamente algumas providencias para me 
àrranjar um tTopeiro. Fui ver o Ouvidor que não 

. encontrei, o velho brigadeiro V az qUe me permit-
tiu por os Íneus burros em sua chacara e afinal o 
general Sr. João Carlos de Oeynhausen. Este 
ultimo recebeu-me perfeitan;tente e muito conver-
sámos sobre os negocias publicas. Suppondo-me 
realista exaltado pareceu a principio constrangi-

. do; mas sondamo-nos reciprocamen~e durante 
algum tempo e elle acabou abrindo-s-e ~nteiramen~ 
te quando viu que eu estava longe de censurar as 
altitudes que tomara. 
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Quando começou a revolução, os capitães ge-
neraes acharam-se na embaraçosa alternativa de 
se tornàrem odiosos ao povo procurando manter 
a antiga ordem de cousas, ou descontentar ao Rei, 
se lhe não sustentassem a autoridade. Mas. logo 
que este renunciou ao poder absoluto es.tá claro 
que os capitães generaes, seus representantes, de-
viam faz-er o mesmo nas províncias. Entretanto 
habituados a _governar despoticamente e a receber 
homenagens que quasi attingiam as raias da ado-
ração, custava-lhes · nepartir o p oder, não serem 
mais que os presidentes de uma junta provisoria 
tornando-se eguaes a alguns daquelles a quem 
tratavam, havia pouco, com tamanha superiori-
dade. , , '· · • !.,....,.,..,.,1 . . , . \ 

Persuadiram-se que a revolução acabaria 
abafada e prest~ram-se com extremá iflepugnan-
cia á execução dos novos decretos. O povo nelles 
não viu senão os defensores da tyrannia; não 
podiam ter partidarios, pois ninguem ganhava 
com a manutenção . da antiga ordem ·das cousas e 
assim foram abatidos. 

E' bastante . verosimil que Joã o Carlos de 
Oeynhausen teria o mesmo fim s·e não fôra susten-
tado por José Bonifacio e se~ irmão, que sabedo-
res da estima do povo pelo Capitão General pen-
savam com razão, que os paulistas, apegados como 
são ao Rei e sua família, respeitariam mai~ o novo 
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governo da província . se vissem á sua testa o 
homem que fora escolhido pelo Rei e o represen-. . •' 

tara até ~ntão. Deste modo foi a transição do 
antigo, para o novo regimen menos brusca, e as 
pessoas do campo e dos povoados facilmente se 
habituaram a este ultimo. 

'· 
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. 
S ÃO PAULO, 11 de abril. -No dia 3 vim a S. 

Paulo e hospedei-me como em minha prece-
dente viagem, na casa de campo do coronel 
Francisco Alves. 

Immediatam~nte arranjei 8 burros de aluguel 
para transportar a~ Rio de Janeiro as coHecções 
que aqui deixara e combinei preços com um tro-
peiro mediante · uma dobra por animal. 

neviamos partir hontem, mas o tempo esteve 
horrivel e dois dos burros alugados fugiram. 
Chove . ainda hoje e duvido que nos ponhamos a 
caminho. No dia seguinte .áquelle em que me 
alojei em· casa do coronel Francisco Alves, fiz vir 
as 20 caixas que deixam em deposito em casa do 
General. Já examinei seis pastas de plantas e com 
excepção de mais ·ou menos uma duzia de amos-
'tras encontrei tudo no melhor estado possivel; 
troquei o papel, fechei as pastas e fil-as cobrir com 
um panno .encerado que nós mesmos fabricámos. 

Os insectos estão um pouco sujos, mas não 
estragados. Não desenfardei ainda os passari-
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nhos, mas a primeira camada de cada mala pare-
ceu-me bem conservada. Tinha muitas compras 
tt fazer e tr!abalhosinhos ~ encomm.endar aos ope-
rarios. E ainda encontrei mais difficuldade do 
que na minha primeira viagem, por causa das 
festa!ól da Paschoa de 1822 (7 de. abril) pretexto 
que me era sempre invocado em resposta a qual-
quer pedidó que .eu fizesse. Estas festas para cá 
attrahem grande numero de pessoas do campo. 
Segui parte dos officios e doeu-me a falta de at-
tenção dos fieis. Ninguem se compenetra do es-
'pirito das festas. Os homens mais distinctos nel-
lRs tomam. parte pela força do habito e o povo 
c.omo a um grande divertimento. 

·N;o officio .de Quinta-feira Santa~ a maioria 
dos presentes recebeu a communhão da mão do 
Bispo. Olhavam todos á direita e á esquerda, 
conversavam antes deste solemne momento e :re-
cm:neçavam a .conversar immediatamente depois. 
Ha aliás uma circumstancia que deve servir de 
desculpa ao povo. Ignora ·eHe o fim e o sentido 
das cerimonias religiosas, não entende a lingua 
em que o padre invoca o Senhor. E como nin-
guem usa livro de missa nas egrejas nada existe 
absolutamente capaz de fixar a attenção dos fieis. 

Na noite de Quinta-feira Santa o alta·r.-mór de 
todas as egrejas estava extremamente ornamen-
tado e a banqueta · acima do amphitheatro prodi-
giosamente carregado de cyrios. Admirei sobre-
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tudo a brilhante illuminação da _egreja do Carmo. 
As ruas se achavam cheias d€ povo, que passeava, 
de egTteja em ~greja, _mas unicament~ para vel-as 
sem a menor apparencia de devoção. Vendedoras 
de confeitos e doces sentavam-se no chão, á porta 
das egrejas, e as pessoas do povo compravam as 
guloseimas para as offerecer . ás mulheres com 
quem passeavam. Na Sexta-feira Santa os alta-
res não foram despidos segundo o habito da nossa 
terra, mas ~ nicho de cada um appaTeceu reco-
berto por um panno pintado representando algum 
santo. 

A primeira egr-eja que visitei foi a do Carmo. 
A esquerda e em baixo do altar-mór collocara-se 
numa meza, uma estati1asinha vestida e muito 
paramentada, :r:epresentando Nossa Senhora das 
Dores e via-se sobre o proprio altar uma figura 

·de Christo em tamanho natural estendida num 
ataude coberto de gaze. Os fieis começavam bei-
jando à barra da saia da Virgem e em seguida 
iam collocar suas offerendas jl.mto ao l!"osto do 
Christo. 

Na egrej a de Santa Thereza era sob o altar 
que se expunha esta imagem. A cathedral vinha 
a ser a unica que tinha aspecto luctuoso. Mal se 
achava illuminada ·e longo velaria preto escondia 
o nicho do altar-mór. Em frente a esta cortina, 
havia uma cr:uz, muito grande, da mesma cor do 
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reposteiro e que delle mal se destacava e um su-
dario branco enrolado nos braços da ~ruz parecia, 
até certo ponto, fluctuar no ar. Ao rosto de 
Christo deitado no altar, recobria um panno gros-
so, e só apparecia uma das mãos da imagem que, 
ligeiramente espalmada, sahia fora do ·esquife. 
Os fieis iam todos beijai-a e depositavam esmolas 
numa bacia. O que prejudicava u~ pouco o ef-
feito deste conjuncto era a presença de jovem 
sacristão, de jaleco e sem gravata, sentado displi-
centemente perto da bacia, numa attitud·e de per-
feito tedio, e indi'fferença, de pernas crjUzadas e 
com o peito quasi inteiramente d~scoberto. 

Ás 8 horas sahiu uma procissão da egreja do 
Carmo... ~ 

Em S. Paulo as negras e mulatas e em g·erai 
as mulheres do povo apparecem nas egrejas com 
a cabeça e o corpo envoltos em panno preto. As 
mp.lher es de classe mais elevada põe á cabeça, e 
hombros uma mantilha de casimira preta com que 
escondem quasi inteiramente, o rosto, mantilha 
esta debruada de larga renda da :~p.esma cor. 

Baixa das Bananeiras, 12 de abril, 4 leguas e 
meia. - O tempo amanheceu firme hoje, era en-
tretanto muito tarde quando nos puzemos a ca-
minho e já quasi noite quando aqui chegámos. 
Nada tenho a accr:escentar ao que disse da região 
percorrida. A ·diversidade da vegetação · a vista 
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da Serra da Mantiqueira, a da cidade de S. Paulo 
que se começa a perceber um p·ouco aquem de 
Nossa Senhora da Penha tornam . a região verda-
deiramente encantadora. O logaT' onde parámos 
é um villarejo composto de casinholas, em sua 
maioria vendas. Aboletámo-nos numa casa ain-
da não acabada e onde o vento penetra de todos 
os lados. 

Mogy das Cruzes, 13 de abril, 5 leguas e meia. 
-O frio, como havia previsto, foi muito vivo esta 
noite que passei bem mal. Lá para o rio Tayas-
supeba se cessa de perceber a Serra da Mantiquei-
ra, agora mascarada pela de TapeÜ, cuja altura é 
bastante ctmsideravel mas que se descortina em 
plano muito mais proximo. Quando por aqui 
passei, pela primeira vez, a vestimenta ·dos brejos 
começava a perder a belleza; mas neste curto 
espaço de tempo, · tornou-se quasi amarella e gran. 
de numero de plantas feneceu. Creio que se deve 
attribuir tão rapida mudança ao frio que faz, 
todas as noites. : 

De qualquer modo que seja ainda encontrei 
boa quantidade de plantas floridas sendo algumas, 
para mim, novas. De modo geral o territorio que 
se estende entre Pindamonhangaba e S. Paulo é 
daquelles em que se acha mais variegada vegeta-
ção e nos mezes de outubro e novembro faculta as 
mais brilhantes colheitas. Achámos os caminhos 

12.- Viagem 
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muito melhorados. Trata-se_ de uma !l",eparação 
porque o Príncipe que neste · momento está em 
Minas deve ir logo a S. Paulo. Durante todo o 
di~ encontrámos eleitores do districto que se diri-
.gem a S. Paulo para lá elegerem o procurador 
que, segundo ú systema, ha pouco adoptado, deve 
Tepresentar a Província junto ao governo central. 
Alguns estavam acompanhados, como em Minas 
se faz, de pagens, negrinhos levando ao pescoço 

. grande copo · de prata, preso a comprida corrente. 
Destina-se a apanhar agua nos riachos, sem que 
o cavalleiro se veja obrigado a descavalgar . . 

Estive, á noite, em casa do sargento-mór Mello, 
mas como elle_ é eleitor não achei senão o filho, 
moço de "quin~ a dezesseis annos, que, em logar 
do pae, ac_ha-se encarregado do governo da villa. 
Recebeu-me com muita s~sudez mas teve alguma 
4ifficuldade em responder ás perguntas extrema-
mente simples que lhe fiz. Contou-me entretan-

. to, como varias outras pessoas já o haviam feito, 
que a cultura do algodão era a que mais occupa-
va os habitantes das redondezas. 

Com a fibra da malvacea àli se faziam cober-
tas bem finas e bonitas ,r,edes. Não se pode plan-
tar nas immediações da cidade a canna e o café, 
porque a extrema humidade torna as geadas fre-
quentes. Mas estas plantas dão muito bem na 
Serra do Tapety que é mais secca. A geada não 
poupa menos aos cannaviaes que aos cafesaes, 
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mas nenhum mal faz ao algodão porque · não lhe 
ataca as raizes ~.lem de occorrerem' na epoca em 
que geralmente já está a col~eita fei~a. 

Fregilezia dr; N. S. da Escada, 111- de abril, . 5 
leguas. - Pouca causa ha a accr:escentar ao que _ 
já disse sobre esta região. O terreno entre Mogy 
e a Freguezia deve s·e:r mais alto· do que aquelle 
que percorri desde Lorena até S.· Paulo pois é in-
termediaria ás duas bacias . que ali se defrontam 
em sentido contrario; a do Tietê e a do Parahyba. 
A · fazenda Sabaúmi pareceu-me importante. Ali 
se planta canna para o fabrico da aguardente. 

Combinara eu com os meus tropeiros que pa-
rariam em N. S. da Escada. Quando cheguei não' 
os vi, informarani-me que se haviam detido a 
al~uma distancia dali. Encontrei-os effectiva-
mente em ·miseravel caseb11e que mal dava para 
que minhas malas empilhadas lá coubessem todas. 
:Logo escureceu o horizonte e o trovão :t:ez-se ouvir 
despenhando-se logo depois torrentes de · chuva. 
A agua ·escorria de todos os lados atravez do tecto 
de nosso miseravel refugio e tivemos insano tra-
balho para resguaT,dar as nossas roupas. 

. ' Villa de Jacarehy, .15 . de abril, 3 leguas. -
Existem ainda indios na Freguezia de N. S. da 
Escada mas são pouco ·numerosos e vivem em 
extrema pobreza. Continuámos a ·encontrar elei-

•, 
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tores que se dirigem a S. Paulo. Estes senhores 
são ordinariamente pTiecedidos por . um ou dois 
animaes carregados de malas e seguidos de um ou 
dois escravos, a cavallo, que lhes servem de crea-
dos a quem aqui se costuma chamar pagens s·enl-
pre carregando um copo de prata tal como já o 
descrevi. 

Estes homens, todos elles dos mais ricos da 
região, estão em geral bem vestidos; ostenta a 
maioria aquelle ar de presumpção e satisfação . 

• intima que, muitas vezes, se nota nos paulistas de 
certa categoria. Nlelles entretanto não exclue 
esta balda a polidez, e a benevolencia, não sendo 
irritante como a arrogancia dos hespanhóes. Es-: 
tes parecem reunir á alta opinião que de si tem o 
desprezo pelos demais humanos. 

Na da de notavel á passagem do Pa·rahyba. 
A' no~te fui procurar um alferes que neste mo-
mento faz vezes do éapitão-mór, convocado · a 
S. Paulo, como eleitor. Disse-me que o Parahyba 
era navegavel desde a Fr·eguezia de N. S. da Es-
cada até Cachoeira. Desciam pelo , rio, até Gua-
ratinguetá, taboas, toucinho e oeram~ca fabricada 
em N. S. · da Escadinha. 

Antigamente, disse-me ainda o alferes, nin-
guem se occupava, nos a'l{l"edores de J acarehy, 
senão da cultura do algodão e da creação de por-
cos, mas de algum tempo para cá . começou-se a 
plantar muito café. As exportações fazem-se, ou 
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directamente pela estrada: do Rio de Janeiro ou, 
muito mais frequentemente, via Santos; e então 
passam as tropas neste caso por S. Paulo, porque 
de Inhasinha parte uma estrada que enconh;a a 
do Cubatão. 

Freguezia de N. S. da EsMda, 16 de abril, 6 
leguas. ---:- Nada mais tenho a accrescentar ao que 
disse por occasião de minha primeira passagem 
pela regi·ão que hoje percorri a não ser que S. 
João, fica situado acima de vasto pantano, e dis-
seram-me que a meia legua do Pa.Tiahyba. 

O rancho em que pousámos, na Freguezia de 
N. S. da Escada, depende d.e pobre casebre onde 
absolutamente não existe movei de especie alguma. 

Não vejo maior mobiliaria em todas as casas 
á beira do caminho. 

Diz-se que os habitantes de Jacarehy que mo-
ram nas vizinhanças dos brejos, não gozam em 
gerãl de boa saude. Tem geralmente ar enfermiço 
e tez baça. 

Villa de Taubaté, 17 de abril, 5 leguas e um 
quarto. - O dis.tricto chamado Caraguatú (1) ou 
por corruptela Gravatú (sic) deve certamente o 
nome á grande quantidade de bromelias espinho-

(1) Caraguatá. ' ' . 
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sas que ali se encontram, e com as quaes se fazem 
cercas pouco elevadas, mas no entanto bem düfi-
ceis de se atravessar. O nome Caraguatú é indí-
gena .e indica esta planta e suas analogas. Desde 
hontem encm;ürâmos, á beira do caminho, homens 
occupados em concertai-o e a cortar os espinhos 
que o margeam. Em Minas, são obrigados a con-
certar as ·estradas os _proprietarios dos terrenos 
por ellas atravessadas; aqui, obriga-se os milicia-
nos a fazerem este trabalho. Em Virtude da lei 

·promulgada, ha cerca de um anno, sob o minis-
. terio ephemero do conde dos Arcos, estes homens 

qeveriam receber salatio, mas o novo regimen ·não 
fez desapparecer o habito de se não executarem 
as leis. 

O povo nada ganhou absolutamente com a 
mudança operada. A maioria dos francezes lu-
crou com -a Revolução que supprimiu privilegias 
e direitos auferidos por uma casta favorecida. 
Aqui, lei" alguma consagrava a desigualdade, to-
dos os abusos erám o resultado do interesse e dos 
caprichos dos homens pode~osos e dos funcciona-
rios. Mas são estes homens, que, no Brasil, foram 
os cabeças da revolução; não cuidavam senão em 
diminuir o poder do rei, augmentando o ·proprio; 
não pensando, de modo algum, nas classes inferio-
res. Assim o pobre lastima o Rei e os capitães-
generaes porque não sabe mais a quem implorar 
apoio. 
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· O Sr. José Teixeira Vasconcellos, presidente 
da junta provisoria de Villa Rica, antigo ouvi-
dor de Sabará, disse-me que permanecera incul-
to, durante 70 annos, um terreno pertencente a 
sua familia, e onde antes desta época se planta-
ra mamona. Ao cabo dos 70 annos, cortara-se o 
matto, muito vigoroso, que cobria tal terreno, re-
apparecendo a· mamona em enorme abundancia. 
Este facto tende a explicar porque as .plantás das 
capoéiras ~ão tão differentes . das das mattas vir-
gens. Emquanto estas ainda cobrem a terra, os , 
passaT;os e os ventos trazem sementes que não se 
desenvolv:em porque, certas circum&tancias, ·taes 
como a falta de ar e luz, a tanto se oppõe; mas 
quando as grandes arvores são cortadas os obsta-
cuJos desapparecem e opera-se a germinação. 

Grande numero destas casinholas, que se vêm 
á beira da estrada, que per:corri de Lorena a S. 
Paulo, são habitadas por aggregados; o proprie-
tario do terreno mora a alguma distancia do ca·· · 
minho para não ser incommodado pelos transeun-
tes. Alguns, entretanto; possuem casas á beira da 
estr'ada, mas muitas vezes tem o viajante difficul~ 
da de· em· distinguil-:as das · dos aggregados. Fóra 
das cidades, não me lembro de haver visto uma 
unica na capitania . de S. Paulo que passasse de 
mero andar ter!'eo. 
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Ribeirão, 18 de ·. abril, 3 leguas e meia. -
Sahimos tarde de Taubaté e apenas pudemos fa-
zer uma caminhada curta. Desejando ter algu-
mas informações sobre a região, hontem á noite 
visitei aquelle que substitue o capitão-mór, mas 
não fui recebido. 

Desde que passámos aqui pela primeira vez, 
os pastos e casas dos arredores de Taubaté e Pin-
damonhangaba, amarellaram regularmente e of-
ferecem muito menos flores, o que me prova que 
no inverno dev,em ficar inteiramente seccos. Os 
ranchos que se encontram nesta estrada, de S. 
Paulo a Mogy, são muito pequenos e estão, geral-
mente, em máo estado; mas este sob o qual per-
m.anecemos faz excepção. E' mantido por ·um 
mineiro que foi durante onze. ou doze annos sol-
dado no regimento de Villa Rica e fala dos pau-
listas com o mais profundo desprezo. Pretende 
que os habitantes desta região, embora se trate 
até dos mais ricos, faltam á boa fé e não têm co-
ragem, ninguem podendo fiar-se em sua palavra. 

Confirmou-me o que escrevi hont,em sobre os 
habitantes de beira da estrada. · São quasi todos 
aggregados que nada absolutamente possuem e 
cujos casebres, e ranchos, pertencem a proprieta-
rios vivendo a certa distancia do caminho, para 
não serem incommodados pelos viajantes. 

Fazem construir ranchos e tabernas á margem 
da estrada e os alugam a pessoas pobres a quem 
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dão milho e aguardente para' que os vendam aos 
transeuntes. Aliás, segundo sempre o meu minei-
ro, as casas dos proprietarios não differem muito 
das que se vêem á beira do caminho. Um paulista 
que ali, se achava emquanto o mineiro .assim fa-
lava, disse-me que de todo não se incommodava 
com o que ouvia, porque eff.ectivamente tal era a 
verdade. 

Já estavamos sob o rancho quando um bando 
de gente, de todas as edades e côres, ali veio abo-
letar-se comnosco. São musicas que vão, com um 
chefe e seu acolyto, collectar para a festa ·de 
Pentecostes. Nós os havíamos encontrado outro 
dia, para lá de Taubaté. Em regra, esses que 
assim pedem para o Espírito Santo, não devem 
sahir de seu distr'icto, ·mas obtem facilmente a 
permissão de tambem gyrar pelàs freguezias 

· circumvisinhas. 

Rancho das Pedras, 19 de abril, 6 leguas. 
Até Taubaté nada tinhamos que nos queixar do . 
calo1.', mas depois este começou a se fazer sentir e 
hoje foi muito forte. Parámos num rancho aber_-
to de todos os lados, como em geral nesta região. · 
A' noite sàprou vento muito forte, e fomos obri-
gados a nos refugiar numa venda para ali trocar 
as plantas. . 

Muitos camponios lá estavam reunidos; puze-
-ram-se a falar sobre os negocias publicas e todos 
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empregavam as expressões que em toda a parte, 
ja,mais cessei de ouvir nesta capitania: · "Promet-

. tiam-nos tantas ~elicidades com esta constituição, 
e depois que a fizeram, estamos sempre apprehen· 
si vos! Cada qual vivia quieto em casa, e agora 
é preciso que deixemos nossas mulheres e filhos, 
para correr ao Rio de Janeiro e Minas! Não era 
muito melhor sermos governados por nosso Rei, 
e pelos generaes que nos enviava, do que por tanta 
gente que briga entre si e não tem a mínima com-
paixão do pobre? I" E' muito exacto que o despo-
tismo dos capitães-generaes pesava muito mais so-
bre os cidadãos das principaes camadas sociaes do 
que sqbre os pobres; pois quando numa região 
existem duas classes acima do povo, elle preferirá 
sempre a mais elevada, porque por ella acha!..se 
vingado do desprezo e vexames que a outra lhe in-
flige. Assim é que os burguezes dos campos vem-se 
na Auvergne, muito mais detestados pelos campo-
nezes que os nobres. Estes são muito melhores 
para com o camponez, porque, approximando-se 
delles, temem menos comprometter-se. 

Este logar tem o nome de Pedras. Provavel-
mente por causa da vista de algum grande roche-
do nas redondezas. Durante toda esta viagem 
Firmiano cumpriu soffrivelmente as . suas obriga:.. 
ções ; tangeu os burros e ajudou José. ·Mas todas 
as vezes em que além disto lhe pedi qualquer 
cousa mostrou-me sempre máo humor dando-me 
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algumas respostas impertinentes. Por elle actual-
mente pouca affeição tenho e. estou mais ou menos 
decidido a despachai-o para sua terra. Pensava 
encari'ó'cóar. Laruotte de o levar, mas este rapaz 
tornou-se tão vagaroso ·e estupido que a meu ver 
seria muito arriscado, confiar-lhe tal missão. (1) 

Rancho de Thomaz de Aquino, 20 dt; abril, 
5 leguas. - Subi ao morro onde foi construída a 
egreja de N. Senhora Apparecida, e ali novamen-
te gozei da deliciosa vista que já descrevi. Fui 
ver o capitão-mór da villa de .Guaratinguetá que 
mora perto da egrej a de N)ossa Senhora e comecei 
por lhe apresentar a portaria do governo de S. 
Paulo. Desde o primeiro momento foi muito 
amavel, entretanto notei que a cara se lhe encom-
pridava á medida que lia o passaporte. Pergun-
tou-me polidamente, mas com visível reoeio, se 
tinha necessidade de alguma cousa, e só retomou 
o ar risonho quando soube· que eu não tinha outro 
desejo senão lhe fazer uma visita. Confirmou-me 
o que já escrevi sobre os habitantes da beira da 
estrada, desde S. Paulo até aqui, aoerca da po-
breza da região. . 

E' para lá . de Lorena que se começa a encon-
trar · homens ricos. Devem todos a fortuna á 
cultura do café. Começam tambem os lavradores 

(1) Foi entretanto o ·que aconteceu, Laruotte levou 
Firmiano a Contendas. 
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a entregar-se a ·eila nas ·Cercanias de Jacarehy, 
Taubaté e Guaratinguetá, mas até agora as pessoas 
abastadas só se occuparam de camia ·de assucar 
e os pobres do algodão com o qual fabricam 
tecidos grosseiros. 

Encontrei o capitão-mór. compenetrado das 
mesmas idéas politicas que os . demais habitantes 
da região. Fala com respeito e sympathia do Rei 
e do Principe e mostra-se muito pouco amigo das 
mudanças de regimen. Emquanto eu o visitava 
meus burros de carga seguiam sempre. Só os 
apanhei a uma legua de Lov,ena sob um grande 
rancho onde parámos. Meu tropeiro me obriga 
a grandes caminhadas, o que muito me fatiga e 
impede-me de recolher e analysar plantas. 

Como Firmiano haja machucado o pé, o po-
bre Laruotte cedeu-lhe o cavallo. Chega cansado 
e como que desarvorado; gyra como uma carra-
peta vae e volta sem nada fazer, e muitas vezes 
ainda não começou a mudar suas plantas quando 
já a noite vem cahindo e Firmiano, a seu turno, 
aproveita o seu cavallo para tocar os burros tão 
rapidamente quanto pode. Obriga-os a trotar o 
que faz com que eu encontre minhas malas intei-
ramente desarrumadas. Queixei-me a elle esta 
noite: "O senhor pó de, respondeu-me, procurar 
melhor tropeiro I" Isto certamente não me seria 
difficil achar, mas parece-me muito barbaro va-
ler-me da situação. 
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Depois que chegámos ao rancho, uma tropa 
ahi veio ·aboletar-se. Vem de S. José e traz fumo 
destinado a Pira·hy, logar situado á borda da es-
tflada e onde se cultiva muito café. 

Rancho de Sapé, 21 de abril, 4 leguas e meia. 
-Hoje deixámos o cami~ho que seguiamos desde 
quando viemos de Minas, e logo depois entrámos 
em mattas virgens que lembram absolutamente as. 
dos arredores do Rio de Janeiro. As arvores ali 
têm o mesmo vigor; as palmeiras e cecropias 
crescem com igual abundancia. o verdor dos 
vegetaes têm cores igualmente escuras. Poucas 
plantas agor; florescem apenas algumas especies 
communs, como o hyptis n.o 764. 

E' o terreno montanhoso d'ahi a · origem do 
vigor da vegetação. Esta parte da eswada é muito 
mais transitada do que a que vae de Lorena á 
S. Paulo, visto como é aquem de Lorena_ que vem 
ter · a estrada de Minas, cujas bordas são muito 
habitadas. Desde a encruzilhada não se faz um 
quarto de legua sem encontrar algumas casas. 

Frequentemente existem varias, umas ao lado 
das outras. Demonstram tanta fartura quanto as 
que se vêm mais perto de S. Paulo, e a maioria 
constitue ainda vendas muito mal sortidas. Pa-
rámos num ranchosinho dependente de uma des-
sas vendas, e como é muito pequeno, teremos a 
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satisfação de não sennos inconÍmodados por ne-
n·huma outra tropa. 
' Firmiano continua" com o pé machucado apro-

veitando-se desta situação para nada fazer. Dei-
tou-se antes da noite. Alguns instantes mais tarde 
disse-me que fosse esquentar agua · para lavar o 
pé, afim de que depois eu o poudesse pensar. 
Reiterei-lhe inutilmente esta 'ordem quatro ou 
cinco vezes, mas não se importou. Por fim, im-
pacientei-me e puxei o capote em que se enrolava 
e ordenei-lhe imperiosamente que me obedecesse. 
Então levantou-se poz a cama de pernas para o 
ar e começou a co:r-.rer para o matto. A machu-
cadura não lhe pennittindo grande rapidez, não 
me foi difficil attingil-o e quiz forçai-o a voltar 
para o rancho. 

Tentou resistir-me, mas José acudiu, pegou-
lhe do braço e o arrastou. Quando estavamos 
perto do rancho, atirou-se ao chão a pouca distan-
cia do matto. Não pude, a principio conter-me e 
exprimi-lhe as minhas queixas, mas logo a com-
paixão me supplantou a raiva. Approximei-me e 
disse-lhe mansamente quanto devia comprehender 
que tudo o que eu fazia era para seu bem. Se o 
~bandonasse tornar-se-ia o mais infeliz dos ho-
mens. Eu seria o unico capaz de fazer a despesa 
de o recam}?iar á sua terra para onde desejava 
voltar. Enúim ainda lhe fiz ver quanto o seu 
procedimento _offendia-me e tambem a Deus. 
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Quando pronunciei estas ultimas palavras, levan-
tou-se sem proferir palavra e foi se deitar. A 
iQ.éa de Deus, desde que comecei a instruil-o, sem:-
pre eJÇerce sobre ella forte impressão. Nunca se 
recusou a aprender o cathecismo a que chega a · 
ligar algum interesse. 

O trabalho dos missionarios com os indios, 
perde parte de seu _valor maravilhoso, •quando con-
sideramos a facilidade com ·que elles os selvagens, 
esposam· as nossas idéas, a propensão para nos 
imitar~m •. o prazer que encontram nas cerimonias 
da egrej a, o effeito que deve produzir sobre espí-
ritos, ainda sem a menor noção religiosa, a evoca-
ção de um unico Deus creador do Universo, omni-
presente, remunerador das virtudes e implacavel 
vingador de ·suas leis conculcadas. 

Hontem passou por Guaratinguetá um solda-
do encarregado pelo governo do Rio de Janeiro 
de levar despachos ·a S. Paulo. · 

· Este homem repetia por toda a parte, e disse-o 
a meus tropeiros, que os mineiros se tinham re-
voltado contra . o Príncipe e - o haviam prendido. 
Accrescentava que os papeis de que era portador 
continham a ordem de fazer marchar· sobre Minas 
os paulistas que não estivessem no Rio de Janeiro. 
Absolutamente não acreditei nestas noticias e pro-
curei provar ao capitão de Guaratinguetá que não 
tinham base. 
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E hoje conversando com um capitão de mili-
cias que mora na villa de Cachoeira, dell~ ouvi 
haver sabido do capitão-mór de Baependy que o 
~Príncipe fôra perf•eitamente recebido em Minas 

·e por toda parte onde se apresentara. 
·Chegara até Queluz, onde recebera a carta do 

go~erno de Villà Rica que lhe reiterava a prohi-
bição de ir mais longe: Assim voltara a Barba-
cena. 

Contou-me ainda o meu informante que os 
milicianos da comarca de S. João, haviam offere-. . 
cido ao Principe desobedecerem á Junta de Villa 
Rica. E' me difficil admittir que esse governo 
tão longe haja levado a audacia e a cegueira. Mas, 
si assim é ~ão duvido que logo succumba, pois con-
tra si tem a opinião publica, que, cedo ou tarde, 
acabará triumphando. 

Rancho da Estiva, 22 . de abril, 5 leguas. -
Região montanhosa em ·que as mattas virgens os-
tentam a plenitude de sua magnificencia; poucas 
plantas floridas. Não se vence mais de quarto de 
legua sem encontrar uma venda e u:n;t rancho; mui-
tas vezes mesmo são . elles muito mais' proximos 
uns dos outros. São os ranchos geralmente me-
nores e construidos com menos cuidado do que os 
da estrada do Rio de Janeiro a Villa Rica. O ves-
tuario das pessoas que encontro consiste simples-
mente num grande chapéo de feltro, camisa e cal-
ças de tecido grosseiro de algodão. 
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O calor torna.,.se muito fade e surprehendi-me 
hoje com a côr brilhante do azul do céo. A' mar-:-
gem desta e das grandes estradas da capitania de ' 
Minas, houve o cuidado de se cortarem as arvores 
grandes para que a lama seque mais rapidamente. 
A vegetação que substitue a das mattas virgens é 
absolutamente a mesma que a das capoeiras. 

Encontramos algumas tropas que vinham do 
termo de Baependy carregadas de fumo e outras 
que se dirigiam para Minas~ com carregamento de 
sal e ferro. E' verdadeiramente vergonhoso que 
num paiz ·onde este metal é tão abundante, pro-
ceda ainda do extrangeiro grande parte do que 
consome. E; evidente que seria préstar real ser-
viço ao Brasil sobre-carregar o ferro de impostos 
consideraveis ao entrar na capitania forçando-se 
assim os filhos da terra a fazer uso das riquezas 
que têm a mão . . 

Lá pelo lugar chamado Paiol, começa-se a avis-
tar ' a grande cordilheira parallela ao mar. Seus 
cumes que se elevam a grande altura sobre as 
mattas virgens produzem magestoso effeito. · 

Conversei hoje com um mineiro que vinha do 
Rio de Janeiro. Informou-me que o Príncipe á 
testa de varias . regimentos de milícia entrara em 
Villa Rica; varias · membros do governo haviam 
sido presos, já estando restabelecida a tranquilli-
dade nessa importante capitania. O governo de 
Villa Rica era em grande parte composto de euro-

18- Vla"em . 



192 VIAGEM iJE . SAIN'f' lÍILAiiU!: 

peus. Esperava mais facilmente manter-se nos 
seus cargos, caso o Brasil continuasse submisso ·ás 

· · Côrtes, e deverá ter visto, com despeito, baldadas 
as esperanças. O que dá prova de quanto estes 
homens tinham pouco criterio e · intelligencia é ha-
verem acreditado poder lutar contra a opinião 
publica e a preponderancia de uma autoridade 
legitima. 

Citaram-me em S. Paulo os nomes dos mem-
bros da junta provisoria de Goyaz. São todos os , 

· de indivíduos ignorantes ou personagens ridículos. 
Um delles é certo padre com quem diariamente 
comia á meza do Sr. Fernando Delgado, a quem 
servia de jogral. .Lembro-me de que um dia, fa-
lando sobre a simonia disse-lhe que nenhum padre 

. ~~~asileiro tinha a tal proposito · escrupulos, ,em-
bora se tratasse de caso melindroso. 

Não ha tal! respondeu-me e para m'o provar 
poz-se a recitar em latim a serie dos impecilhos -
dirimentes do casamento! Emfim era preciso que 
se escolhesse alguení entre os homens que estavam 
á mão. E que se poderia encontrar em Goyaz? 

Rancho r!o Ramos, 23 de abt.ril, 4 leguas . . ...,.-
Região sempre montanhosa. Continuam as mattas 
virgens, nada de plantas floridas a não ser algu-
mas especies desconhecidas, taes como uma com-

. posta, cujas flores numerosas exhalam um cheiro 
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de baunilha extremaménte a'gradavel. 
muitos ranchos e vendas. 

. 193 

Hoje comecei a notar, tanto á beira da estrf\da 
como '8 alguma distancia, casas um pouco melhor 
tratadas .que as vendas, e _habitadas por cultiva- · 
dores .abastados. Desde hontem, comecara a ver 
pla~tações de café, hoje mais numeros;s. b~vem 
sel-o mais ainda á medida que me for approxi-
mando do Rio de ~aneiro. Esta alternativa de 
cafezaes .e mattas virgens, roças de milho, capoei .. 
ras, valles e montanhas, esses ranchos, essas ven~ 
das, essas pequenas habitações rodeadas das cho-
ças dos negros e as caravanas que vão e vem, dão 
aos aspectos da região grande variedade. Tor-
na-se agradavel percorrei-a. 

Depois de ter feito cerca de duas leguas, che-
guei á .casa do capitão-mór da villa das Ar·eias 

·que fica situada a pequena distancia da estrada! 
Não estava, mas fui recebido por seu filho, que 
me· testemunhou muito pezar por me não pod~r 
d~ter ·na casa paterna. A morada do . capitão tem 
uin pateo pequeno, fechado por. uma porteira, ao 
fundo da -qual ficam algumas pequenas construc.-
ções. Como em todas as fazendas que vi hoje, a 
casa do proprietario é baixa, pequena, coberta de 
telhas, construida ·de pau a pique e rebocada ~e 
barro. .O mobiliario do commodo em que fui re-
cebido, corresponde muito ao exterior, ·e consiste 
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unicamente numa meza, um banco, um par d.e 
tamboretes e uma commodasinha. 

A poucos meno~ de legua da casa do capitão-. 
mór, fica a cidadesinha de Areias, situada num 
valle entre dois morros · cobertos de matto. · Pare-
ceu-me inteiramente nova e compõe-se unicament-e 
de duas ruas parallelas, cuja principal é atraves-
sada pela estrada em todo o comprimento. A 
igreja é bem grande e construída de taipa e não 
caiada. O capitão-mór, tambem tem · casa na ci-
dade, onde fui visital-o, sendo muito bem r-ecebido. 
Segundo o que me informaram elle, o filho e ou-
tras pessoas, a cultura do café é inteiramente nova 
nesta região e já . enriqueceu muita gente. 

Tiram-se as mudas dos velhos cafezaes. Co-
meçam ellas a · produzir aos . tres annos e estão em 
pleno vigor aos quatro. Quando o pé ainda é 
novo capina-se a terra duas ou tres v-ez~s, mas não 
se dá mais de uma carpa quando as arvores já 
estão vigorosas: Quando em pleno viço cada ca-
feeiro dá de tres a quatro libras de fructos. Não 
se podam as arvores, contentam-se os lavrado-res 
em descoroal-as para impedir que cresçam muito. 

Para descascar o café socam-se os grãos ,em 
pilões de madeira, ou então por meio do monjolo. 
Quando o arbusto principia a envelhecer, cortam~ 
no e elle dá brotos que fructificam novamente, 

Contou-m~ o capiti'j:o-mór que · encontraria uin 
de meus compatriotas estabelecido a cerca de meia 
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legua da cidade. Parei no lagar. indicado e com 
effeito numa venda me avistei com um joven fran-
cez que parece activo _e bem educado e cujo rosto 
é agradavel e yivaz. 

Relatou-me que nascera . em São Domingos 
(Haití) passara a infancia nos Estados .Unídos e 
viera para este paiz ,esperando ganhar alguma 
causa e tirar os paes da situação embaraçosa em 
que estavam. Adqui"re café aqui para o revender 
no Rio de Janeiro e a venda offerece.:Ihe meios 
de comprai-o barato. Particulares de poucos re-
cursos, negros, mulatos, abastecem-se de generos 
na ·sua v~nda, não o pagam e exoneram-se dando-
lhe na época da colheita café por muito bom preço. 

Nos ultimas seis annos, tem immigrado, par-a 
este paiz, grande quantídade de francezes, attra-
hidos, em sua maioria, pela fama de riqueza de 
que o. Brasil goza na Europa e a esperança de 
rapida fortuna. -

Consta a ~aioria de milit~'res de ambições 
contrariadas, opel"arios selll clientela e aventurei-
ros desprovidos de principias e moral. V arios 
delles, cheios de decepção voltaram á Europa ou ·. 
levarem á America hespanhola sua ignorancia· e 
fatuidade. Entre elles entretanto, existem homens 
de caracter firme, que vindos ao Brasil corri a in-
tenção de enriquecer mostram constancia, e cujo 
trabalho não deixou de ser recompensado. 
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Num paiz cujos habitantes têm idéas pouco 
desenvolvidas e · estão acostumados ·á preguiça, 
o europeu senhor da vantagem de ter muito maior 
descortino deve 'necessariamente ganhar alguma 
cousa, se tr•abalhar coin perseverança e compor-
tar-se bem,. 

Rancho de Pedro Louco, 24 cJ.e abril, 4 leguas. 
- Nq rancho sob o qual passámos a ultima noite, 
estavam dois hómens da villa de Cunha que vão 
assumir a guarda de uma barreira recem-creada 
_nesta estrada. Segundo o que me informaram 
fica a cidade de Cunha situad~, perto da grande 
cordilheira, a · nove legw1s de Guaratinguetá a 
quatorze do pequeno porto de Paraty e cinco das· 
nascentes do Parahyba. Como se acha em teiTeno 
·baixo, o assucar e café não ·progridem em suas 
redondezas que comtudo produzem em abundan-
cia o ·milho e outros generos dos quaes parte em-
barca em Paraty para o Rio de Janeiro. De Gua-
ratinguetá enviam tambem generos a Paraty, · fa-
zendo-os passar pela villa de Cunha. 

· A região torna-s·e montanhosa, coberta de 
mattas virgens. O cami~ho é difficil para os bur- · 
ros e os ranchos e vendas não se mostram hoj~ 
tão frequentes. No logar chamado Páo d'alho 
fica a maior plantação que vi nesta estrada e a 
tinica em que a casa do fazendeiro apresenta so-
brado. · 
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Sempre poucas plàntas floridas. 
O calor está muito . forte, fazemos longas· ca-

minhadas e começo a ficar muito cansado. Che-
guei ao ·rancho com muito forte dôr de cabeça; 
outras tropas j ~ ·ah~ ·haviam tomado lagar. O sol 
desferia raios na area que nos fora reservada, 
acabando por me incommodar seriamente. A fu-
maça dos fogos acoessos pelas :tropas cegavam-
me, o' vento ine dispersava os papeis e eu me via -
obrigado a enxotar a cada momento cães, porcos 
e gallinhas. Nunca senti tanto os inconvenie:ntes 
dos ranchos. 

Esta noite teve José pequena altercação com 
os proprietarios da fazenda de que depende o ran-
cho; isto me deu o ensejo de ir vei-os sendo re--
cebido muito amavelmente. Confirmaram-me o 
que outras pessoas }á me haviam dito. Ha apenas 
uns vinte annos, que se começou por aqui a cul-
tivar o café que hoje faz a riqueza da zona. 

. Antes disso occupavam-se os lavradores ape-
nas com a canna de assucar e a creação de porcos. 
Quando alguem quer fazer uma plantação nova 
de café abstem-se de colher os fructos , de algum 
cafezal velho. Estes cahem no · chão, apodrecem, 
os grãos germinam e dep_ois se transplantam os 
pés novos. Planta-se muito commumente milho 
e feijão entre os cafeeiros. 

Antes carp·e-se e carpe-s·e, ainda depois, para 
se fazer nova plantação. 
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Calcula-se que um negro possa cuidar de mil 
cafeeiros fazendo-lhes a colheita. Algumas pes-
soas informaram-me comtudo serem necessarios 
tres neg~os para um cafezal d~ dois mil pés. 

Quanto mais me approximo da Capitania do 
Rio de Janeiro mais consideraveis se tornam as 
plantações. Varias existem tambem inuito impor-
tantes, perto da villa de Rezende. Propri.etarios 
desta redondeza possuem 40, 60, 80 e até 100 ~il 

·pés de café. Pelo preço do genero devem estes 
fazendeiros ganhar sommas enormes. Perguntei 
ao francez a quem me referi honteiil, em que em-
pregavam o ·dinheiro. "O Sr. pôde ver, respon-
deu-me, que não é construindo boas casas e m{)bi-
liando-as. -Comem arroz e feijão. Vestuario tam-
bem lhes custa pouco, nada gastam tambem com 
a educação dos filhos que se entorpecem na· igno-
randa, são inteiramente alheios aos prazeres . da 
convivencia mas é o café o qile lhes traz dinheiro. 
Não se pôde colher caf~ senão com negros; é pois 
comprando negros que gastam todas as rendas e 
o . augmento da fortuna se presta muito mais para 
lhes satisfazer a vaidade do ,que para lhés au-
gmentar o conforto". · 

"Considerando-se tudo ,quanto disse vê-se no 
entanto que não tem luxo algum em suas casas, 
nada lhes provando a riqueza. -

Mas é impossivel que não se saiba na zona 
quantos negros possuem e pés de café. Emper-



AREIAS 199 

tigam-se, satisfazem-s-e ·ás instigações intimas _ e 
vivem contentes comquanto não diffiram _real-
mente senão pela vangloria da fama, dos pobres 
que vegetam a pequena distancia de sUas casas. 

Rancho de . .... : .... , 25 de abril, 3 leguas e 
mtiia. - A região torna-se cada vez mais monta-
nhosa. O caminho é margeado por matta virgem 
muito cerrada; em alguns logares torna-se muito 
duro e difícil vencei-a. 

Não vi cafezal algum, ranchos e éá.sas torna-
oram-se. ~uito menos frequentes do que nos dias 
:interiores. Passámos entretanto ~ ce.rca de meia 
legua daqui por uma casa muito bonita pertencen-
te a um homem nascido nos Açores. Em geral as 

· moradias dos europeus aqui estabelecidos têm mais 
symetria do que a dos brasHeiros; são melhor con-
servadas; melhor construídas e dispõem de depen-
dencias mais bem arranja das. Por menos culto 
.que seja o europeu, por mais baixa que lhe s·eja 
a procedencia tem mais idéas ~o que os brasileiros 
que não possuem a mini_ma instrucção. Este é ? 
caso geral mesmo quando diz respeito a pessoas 
ricas. 

O portuguez de Europa viu com effeito tudo 
o que o brasileiro poude ver, e alérri disto conhece 
o paiz natal, o que ~he fornece assumptos para 
comparações a que os americanos ·estão alheios. 
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Quando me achava perto da casa de que acabo 
de falar o tempo. carregou-se de nuvens, e· o trovão 
se fez ouvir. Ficara muito atraz para recolher 
algumas plantas, puz-me a trotar e alcancei a 
minha tropa no momento em que entrava no ran-
cho onde nos - alojâmos. Descarreguei as canga-
lhas e logo depois· a chuva começou a cahir. 

Deante do nosso rancho existe outro peor per-
tencente a pequena e mal sortida .venda. Como 
não ha milho na venda de nosso rancho meus 
tropeiros foram pedil-o á vizinha. Ali lhes dis-
seram que · não lho venderiam porque havíamos 
pousado no rancho do vizinho. Quando me rela-
taram esta recusa, fui em pessoa á tal baiuca e fiz 
val~r a minha •qualidade de "homem mandado". 
Acabaram-se então todas as difficuldades. Refiro 

·o facto para mostrar que existe entre os proprie-
tarios dos ranchos a mesma rivalidade que · ha 
entre os estàlafadeiros. · Na estrada geral de Mi-
nas, por onde passam tropas compostas de gran-
de numero de cargueiros e onde cada qual faz 
grande consumo de milho, os proprietarios pro-
curam tirar a freguezia uns dos outros fazendo 
amabilidades aos tropeiros, dando-lhes de comer 
gratis e não lhes cobrando o milho quando viajam 
escoteiros. · 

' A caminho, conversei com dois homens que 
viajavam ~orno eu, um paulista e um mineiro. O 
primeiro mal respondia ás minhas mais simples 
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perguntas, parecia estupido e acanhado. 0- segun-
do ,falava com deferencia e desembaraço mostrava 
em seus discursos criterio e firmeza. Esta diffe-
rença é quasi geral. Os homens mais abastados 
desta região revelam não somente extrema igno-

. ráncüi., como ainda limi~ada intelligencia ·e pouco 
.. criterio. E; impossivel com elles ter-se conversá 

seguida e não posso cohibir-me de achar alguma 
graça na de José, que não passa de simples almo-. 
creve mulato. 

· Rancho de Paranapitinga, 26 de abril, 1 legua 
e meia. - Não encontrámos os burros no pasto 
onde os haviamos posto; ho11:tem foi preciso pro-
curai-os de todos os lados. Assim só poudemos 
seguir ao meio dia. 

Continuam as mattas virgens, em terrenos 
montanhosos de caminhos muito diffieeis. 

A tres quartos de J.egua do rancho onde pas:. 
saramos a ultima noite, alcançámos a aldeia do 
Bananal, sede de parochia. Esta villa fica situada 
num valle bem largo ·entre morros cobertos de 
matta e compõe-se de uma unica rua. Pareceu-me 
de fundação inteiramente nova, mas é provavel 
que ·adquira logo importancia; pois se acha no 
meio de uma região onde se cultiva muito café 
e cujos habitantes, . por conseguinte, possuem !I'en-
das consideraveis. 
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Segundo o que Firmiano me contou os boto-
cudos jamais usam entre si de formula alguma de 
deferencia, jamais tambem pedindo noticias uns 
dos outros, mesmo quando doentes. · 

Correm entre elles algumas fabulas. Eis uma 
relatada por_ Firmiano. O ~rubú que antigamente 
era todo coberto de pennas, convidou um dia sua 
vizinha a arara para jantar; mas como só lhe ser-
visse carne de anta podre retirou-se a arara a je-
juar. Querendo vingar-se convidou esta por sua 
vez o urubú e lhe offereceu sapucaias. O urubú 
achou-as excellentes e dellas comeu grande quan-
tidade; as pennas de · sua cabeça cahiram e desde 
então esta ave tornou-s-e calva. 

Firmiano affirmou-me sempre que a .sua tribu 
não era anti'opophaga mas contou-me ao mesmo 
tempo que o que podia ter dado logar a esta fa-
bula é o costume que tem de esquartejar os ini-
migos depois de mortos. 

. Attribue-se ·o papo á frialdade excessiva das 
aguas. Esta doença ~ Íla verdade commum em 
certas partes montanhosas do Brasil, ond~ as 
aguas são muito frescas. 

Rancho dos Negros, 27 de abril, 4 leguas e 
meia. - Região montanhosa, principalmente na 
vizinhança do .rancho onde passámos a noite; ca-
minho muitas vezes difficil; mattas virgens. Desde 
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-
o logar chamado Rancho Grand-e, vêm-se muitos 
terrenos cultivados, e outros que, outróra culti-
vados apresentam hoje immensas capoeiras. 

Os ranchos multiplicaram-se e são mais · ou 
menos tão grandes quanto os da estrada do Rio 
de Janeiro a Villa Rica. Aquelle a que cha:mam 
Rancho Grande não podia ter nome mais adequado 
porque incontestavelmente é o maior dos qu~ vi 
desde que estou no Brasil. E' . coberto de telhas, 

_bem conservado, alto acima do solo e cercado de 
balaustrada. 

O dono _ é um homem immensamente rico pos-
suidor do mais importante cafezal da redondeza. 
Por um rancho soffrivel que se encontra ha, n.o 
minimo dez no mais deploravel estado. Os pro-
prietarios os_ alugam, com a venda contigua por 
preços muito altos e pouco se lhes dá que nelles 
chova por todos os cantos. Tenho tquasi tanto 
medo da chuva quando estou num rancho, do que 
quando fóra. E' verdadeiramente inconcebivel 
que o governo não tome alguma providencia a tal 
respeito e tão pouco do . que tanto interessa ao 
cómmercio, a ponto de nem proporcionar aos que 
transportam mercadorias pelas mais frequentadas 
estradas, logares onde as possam abrigar á noite, 
sem temer que a chuva as avarie. 

Partimos muito tarde. O tropeiro que con-
tractei me faz sempre ·caminhar mais do que eu 
desejava. São 8 ·horas e desde as 7 da manhã 
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apenas tomei alguns goles de chá com biscoutos. 
Este regimen cansa-me excessivamente. 

Rancho do Pisca, 28 de · abril, 3 leguas. ·_ A 
região torna-se cada vez mais montanhosa e por 
conseguinte não necessito dizer que continua co~ . 
berta de matta. Em varios pontos fica o c.a-

' minho sobremodo penoso e percebe-se que nunca 
. foi reparado. 

Chegados á margem do rio Pirahy, ficámós 
bem · atrapalhados, a pensar como haveríamos de 
·atravessai-o. No ponto em que desemboca a es.: · · 
trada e·xiste a penas uma canoa que por todos os 
lados· faz agua e uma ponte feita de uma carreira 
de taboas postas umas após as outras, só podendo 
se~ir a pedestres. 

Garantiram-nos que a meia legua dali, existia 
uma · ponte muito bem feita; mas infelizmente . 
accrescentavam os informantes só poderíamos al-
cançai-a trilhando um caminho aberto na matta, 
onde os burros se atolariam muitas vezes até o 
peito, em espessa lama. Meu tropeiro, offere-
ceu-se para descarregar as malas e bagagem, fa-
zendo-as passar pela ponte dos pedestres. Accei-
tei a offerta, mas apezar da actividade do meu 
pessoal em tal conjunctura não pudemos conti-
nuar a viagem senão ao cabo de hora e meia. 

, Quem supporia que em tão frequentada es-
trada, ·taes obstaculos poudessem ser encontrados 
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·-quási identicos aos que _ cincoen~a arinos depois da 
descobe:rta do paiz existiam! Eis o que me nar- -· 
raram a tal respeito. 

Desde muito -era o rio Pirahy, fronteira da 
capitania de São Paulo e Rio de Janeiro, e o trecho 
do caminho que hoje p-ercorremos achava-se então 
muito bem -mantido. Fizera-se o projecto de mu-
dar a actual estrada; deste modo evitar-se-iam 
m~itos morros. Já se havia construido até uma 
ponte excellente no logar em •que deveria dêsem-' 

· bo'car a estrada. 
Mas-esta não passaria pela aldeia de S. J oãci . 

Marcos. Os moradores desta villa receiosos de 
com isto virem a perder cotizaram-se, affirmaram-
me, e deram tres mil cruzados ao Intendente de 
Policia, o fallecido Paulo Fernandes. 

· Este que não podia exercer jurisdicção alguma 
sobre os caminhos da capitania de S. Paulo, ima-
ginou muc;Iar os limites desta ultima e transpor-
tal-os para dentre Rancho Grande· e o Pirahy, des-

. viando-os por mei_o de uma linha imaginaria e 
quasi que impossível de se fixar em região tão 
cheia de mattas virgens quanto esta. 

A vista de tal foram a ponte e o caminho novo 
abandonados e continuou-se a passar perto de 
S. João Marcos. Não tenho outro abonador deste 
caso alem de um _ anonymo, mas é certo que o 
abandono . da ponte, recem construída, e tão util, 

· torna-o muito crivei. 
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Descansámos num grande rancho, onde estão 
amontoadas as mercadorias de várias tropas. Logo 
que cheguei puz-me a trabalhar, mas não sabia 
onde me esconder para evitar o sol; a fumaça das 
fogueiras acce~as no rancho cegava~ me: gallinhas 
ameaçavam a cada momento voar sobre a minha 
escrevá.ninha. Não ha o que iguale o desconforto 
destes telheiros. 

Rancho do Pisca, 29 de abril. - Esta manhã 
pr·ecisavamos s·eguir; faltaram dois dos meus bur-
ros e só esta noite os •encontrámos. Meu _ tropeiro 
alugado mostrou-me muito máo humor com o 
atrazo, e se eu tivesse querido ouvil-o teria via-
jado a noite .toda. Já é tempo de chegar, não só 
para que ponha as minhas malas em lugar seguro 
como ainda para não ter á ilharga um homem 
que me ' irrita constantemente e faz-me adeantar 
mais do que eu desejaria. 

Rancho de Mathias Ramos, 30 de abrll, 4 le-
guas e tr'es quartos. -Sempre montanhas cobertas 
de mattas virgens no meio das quaes não é raro 
haver cafesaes. · .Passámos por muitas fazendas 
importantes. As bemfeitorias nellas estão cons-
truidas com alguma regularidade. A casa do fa-
zendeiro é pouco elevada e só tem o rez do chão, 
mas este amplo e ventilado por grande numero 
de janellas. ~ 
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A legua e meia do rancho onde ficámos á 
n~ite, a estrada passa perto da cidade de S. João 
Marcos. Fui visital-a e embora lá-estivesse somen-
te alguns momentos posso della dar idéa suffi-
ciente pois não ·é ·mais importante que as nossas 
menores aldeias. Ficá situada numa baixada en-
tre duas montanhas cobertas de matta virgem, ca-
poeiras e cafesaes. 

São ás casas pequenas, baixas e bem feias. 
Ficam as principaes enfileiradas em torno de uma 
praça bem vasta em que construíram a matriz. 
Esta é grande tem quatro altares alem do da ca-
pella-mór e está ornamentada com bastante gostó. 

São as r.edondezas de S. João -Marcos afama"' 
das pela grande quantidade de café que produzem. 
Depois do logar chamado Arraial existem dois ca-
minhos que logo se encontram. Meu tropeiro qui.z 
tomar o menos frequentado e viemos pousar num 
rancho que depende de enorme fazenda cujo 
p~oprietario passa por ·muito rico. 

Apenas começara-a trabalhar que um soldado 
de policia, apresentou-se no rancho a informar-se 
de onde vinha eu. Respondi-lhe ·que de S. Paulo. 
Disse-:me que ali fora destacado para receber a 
mulher de José Bonifacio de Andrada, ministro 
de Estado, a quem o marido diariamente esperava. 
Este soldado contou-me que era de Minas. Acon-
teceu -que eu conhecera varios de seus parentes e 
assim conversámos muito tempo. Como todos os 

lol- Viagem 
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mineiros, gaba muito .e não sem razão a hospita-
lid.áde· e os costumes de sua terra, e só fala com 
desprezo dos lavradores da capitania do Río de 
J ru;teiro a quem tal virtude é extranha. 

Accrescentou entretanto ·que o dono ~a fazen-
da onde nos achavamos differia neste ponto de 
seus compatriotas, e animou-me a ir vel-o. Vesti-
me e quando chegámos á casa, o soldado mandou 
um negro dizer ao patrão, que eu lhe vinha fazer 
uma visita. Emquanto esperavamos cahiu horri-
vel chuva; esperei que passasse e como o fazen-
deiro não appareoesse aproveitei a primeira esta-
dia para voltar ao meu rancho, muito aborrecido, 
por assim ter esperdiçado o tempo. · 

Venda do Toledo, 1 de maio de 1822, 4 leguas. 
- Choveu toda a noite, e a atmosphera estava 
ainda. extremamente carregada quando nos levan-
támos fiquei por muito tempo incerto se prosegui-
ria a viagem ou não; mas vendo que não mais 
chovia e alem disso sabendo da existencia de ran-
chos por toda a estrada, decidi partir. Era então 
muito tarde e fui-me sem ter recebido as visitas 
nem do militar de hontem nem do fazendeiro. · 
No rancho ainda p·ermanecia um lote de negros 
e. negras novos que um feitor cunduzia a uma fa-
zenda vizinha de Rezende. 

Todos elles tisavam roupa nova e as mulheres 
tinham para vestir-se uma coberta de panno azul. 
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Trajavam camisa de algodão e saia de cor, os ho-
mens punham carapuça de lan vermelha, camisa 
e calção de algodão grosso. Hontem ao anoitecer 
estenderam esteiras no chão e )deitaram-se uns 
ao lado dos outros, envoltos em cohertores. Esta 
manhã receberam todos uma ração de feijão com 
farinha, cozida com carne secca. 

A chuva estragara um pouco o começo do ca-
minho, mas logo encontrámos terra mais secca e 
socada. _Num espaço de legua e meia, não fizemos 
senão descer e subir. Mas no logar chamado Roça 
·dei Rey, começámos a subir a serra propriamente 
dita, isto é, ~ monte mais alto que a estrada 
atravessa, aquelle que do outro lado se encontra 
numa planicie banhada pelo mar. Vencem-se cer-
ca de cinco quartos de 1egua para alcançar o 
cume do monte e neste espaço o caminho · é 
helio, bem traçado e margeado por varios ranchos. 

Sentia entretanto viva inquietação; estava o 
tempo carregado e temia d·esabasse uma tempes-
tade. Assim se desse e todas as minhas collecções 
fructo de tantos soffrimentos e de tão longa via-
gem, ficariam inutilizadas em poucos momentos. 
Chegámos sem novidade ao pOJüo mais elevado 
da 'serra, montanha chamado Pujar da Serra, (sic) 
e como o tempo não me parecesse peorar decidi 
descer. Contam-se % de legua do cume á raiz 
da serra. 
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O caminho não se mostra !ão horrivel quanto 
o da serra da Mantiqueira mas apresenta t~mbem 
enormes difficuldades. E' de ·aspereza extrema, . 

. quas~ que inteiramente coberto por . pedras arre~ 

dondadas, que rolam sob os cascos dos animaes. 
Muitas vezes, mesmo, são estes obrigados a dar 
saltos assustadores correndo a cada momento o 
risco de cahir. Est·e desastre felizmente só acon-
teceu a um dos cargueiros. 

De tal accidente. nada resultou de aborrecido 
porem. Os primeiros ranchos que se encontram 
á raiz da serra, estavam occupados e fomos obri-
gados a andàr ainda cerca de um quarto de legua 
antes de pousar. O dono de pequena venda deu-
me um quarto · minusculo onde devo dormir e ·on-
de mandei descarregar parte de minha bagagem; 
ficou o resto num ranchosinlio vizinho verdadeiro 
atoleiro onde foi preciso collocar minhas _malas 
sobre calços de madeira. 

Venda de Toledo, 2 de maio-. - Informaram-
me que ha, a cerca de uma legua daqui, um riacho 
chamado Rio Teixeira, que se torna invadeavel 
depois da· chuva. Assim, provavelinente, seria eu 
obrigado a ficar aqui porque chovera muito. hon-
tem pela manhã · em toda a região comprehendida 
na raiz da serra. Esta manhã e . a vista disso en-
viei José examinar o tál ribeirão. Voltou dizendo 
que não se poderia atravessai-o sem que a agua 
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chegasse ao pescoço. Fui pois obrigado a passar 
o dia num miseravel quartinho onde minhas ma-
las estão .empilhadas ~mas sobre as outras e onde 
não podem ficar tres pessoas sem que se incom-
modem reciprocamente I Fiquei tão contrariado 
com este contratempo que não tive coragem de 
sahir, senão quando já era muito tarde. 

Será conoebivel •que, a .18 leguas de uma ca-
pital populosa, e em estrada extremamente fre-
quentada, fique alguem · preso, um dia inteiro, 
quando chove? E isto porque a administração se 
descuida de fazer uma calçada que, provavelmen-
te; não teria trinta pés? 

Está o Brasil cortado por uma infinidade de 
caniinhos que se concertam muito pouco e muito 
mal, e sobretudo nas vizinhanças . do Rio de J an~i
ro. Assim, num paiz em 'que seria tão importante 
favorecer o commercio, tornam-no •extremamente 
difficultoso. Ninguem se occupa., de modo algum, 
em fazer as estradas transitaveis e cobrain-se im-
postos formidaveis á passagem dos rios, onze pa-
tacas até por um passaporte e assim por deante. 
Apezar da enchente do · ribeirãó, varias tropas vin-
das de Minas e S. Paulo, continuaram a caminhar, 
carregadas de toucinho e fumo. 

· A agua não faz mal algum a maior parte des-
tas mercadorias e quanto ao fumo, que importa, 
diziam os tropeiros; esteja molhado? pesará ma~s ! 

Outras tropas vinham do Rio de Janeiro com sac-
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cos de sal; preferiram molhai-o a perder um dia 
e fazer augmento de despezas. 

· Venda do Toledo, 3 de maio. - Como o tempo 
estivesse bom toda a ultima noite e dia, podia-se 
sem risco atraves~ar o ribeirão; mas u~ dos bur-
ros de Antonio, desappareceu, e, mau grado meu 
enorme pezar precisámos . aqui passar o dia. A' 
noitinha um mu~ato apresentou-se na venda e 
contou-me que sabia onde estava o burro. Su-
bira a serra e o haviam prendido na casa de 
um tal Floriano. Quando Antonio chegou, repe-
ti-lhe o que me dissera o mulato; elle foi falar-lhe 
e este homem prometteu conduzil-o ao lagar onde 
estava o animal, se lhe dessemos tres patacas. 

Antonio depois de muito hesitar, decidiu-se a 
seguir o mulato e levou comsigo o irmão. Ao cabo 
de meio quarto de hora, vi-o que voltava. Disse-
me que depois de dar alguns passos pedira-lhe o 
mulato 2$000 ein vez de 3 patacas, quantia que 
recusara pagar. Então o mulato, que estava a 
cavallo, puzera-se a galopar e tomara o caminho 
da fazenda onde os burros haviam passado a noite. 

Era evidente, de accordo com esta narrativa, 
e a do mulato, que fora este quem escondera o 
burro. Tendo sabido que elle era escravo e per-
tencia a um homem do R! o de Janeiro, possuidor 
de uma venda na vizinhança, escrevi uma carta 
muito attenciosa ao caixeiro, que toma conta do 
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negocio, narrando-lhe os factos e pedindo-lhe que 
obrigasse o mulato a confessar .a verdade. Dei-lhe 
a entender, polidamente, que se o animal não ap-
parecesse, recorreria aos m~ios judiciarios e ao 
mesnio tempo para maior de espadas fiz-lhe valer 
minha posição, tudo do modo mais claro possivel. 

. ' 

Rancho de . . .. .... 4 de maio. - Antes de me 
deitar, entregara a Antonio a .carta de que falei 
hontem; foi levai-a de madrugada. Produziu o 
mais feliz dos effeitos. O c aixeiro ordeno~ ao .es-
cravo que declarasse onde estava o burro. Con-
fessou o mulato que o puzera num pasto perten-
cente ao patrão. Disse-me Antonio que tal pasto 
ficava em frente á venda. E' difficil acreditar, por 
consegu!nte, que o caixeiro nada soubesse do rou-
bo do mulato, e o que induz a provai-o é que este 
ultimo não foi castigado. 

No Rio de Janeiro e arredores, principalmen-
te, são os vendeiros os receptadores de roubos, 
feitos pelos escravos, e se houvesse no paiz algum 
policiamento seus agentés precisariam ter os olhos 
sempre abertos sobre os mulatos das vendas ou 
seus ·Caixeiros. 

Percorremos actualmente o grande valle em 
cuja extremidade fica situado o Rio de Janeiro. 
Não encontrámos hoje a nienor collina, senão em 
Santa Cruz, e segundo o que ouvi dizer o caminho 
será daqui para deante sempre plano até o mar. 
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O terreno é humido e arenoso e tem algumas 
vezes cacos de conchas o que parece provar haver 
sido coberto pelas aguas do mar, estendendo-se a 
bahia do Rio de Janeiro, outróra até • as monta-
nhas. Atravessámos, sem estorvos, o rio Teixeira. 
Entretanto sua passagem, offer·ecia ainda perigos 
para os burros carregados de objectos delicados. 
Realmente construíram uma ponte sobre o proprio 
leito do rio; mas .quando chove à agua esparra-
ma-se á dir·eita e esquerda da ponte. Ali se for-
maram caldeirões profundos onde os animaes po-
dem facilmente ·cahir molhando-se a carga. 

A uma legua do Teixeira e duas 'do rancho 
do Toledo, fica a cidadesinha de Itaguahy. ·Era · 
antigamente uma ald~ia ·de índios, sem duvida 
formada pelos jesuítas quando ainda donos de 
Santa Cruz. Acha.:.se situada numa collina a al-
gumas centenas de passos do caminho onde se en-
contram· ainda algumas famílias de índios. Alguns 
brancos construíram casas á beira da estrada. Ali 
estabeleceram vendas e lojas; collocou-s~ um pe-
lourinho no meio dos arbustos que cobrem o ter-
r·eno entre a estrada e a aldeia de Itaguahy trans-
formou-se em villa. 

Entretanto ald:eia é o nome ·que na r·egião ge-
ralmente se dá para designar este logar. 

A meia legua· dali fica a guarda do mesmo 
nome. Uma· s~íltinella postada nunia guarità, á 



JTAGUAHY 215 . 
. 

beira da estrada, disse-me que fosse exhibir o meu 
passaporte a um empregado - encaiTegado de co-
brar um imposto bem elevado. dos viajantes. 
Mostrei-o . e nada me pediram. O empregado en-
viou-me ao commandante da guarda que me fez 
toda a especie de gentilezas. .Um pouco além da 
guarda atravessa-se por uma ponte, muito bonita, 
de madeira, o Itaguahy, pequeno rio. Ahi começa 
a immensa planicie de Santa Cruz. 



Despesas da viagem do ,Rio de Janeiro a S. Paulo 
passando por Minas. (1) .. 

José Simpliciano entrou para 'o meu serviço ·á 
razão de 10$000 por mez. 

lnhaúma, 29 de janeiro: 
Milho .................................. · •... 
Santo Antonio de Jacutinga, 30 de janeiro: . 
5/4 de milho a 7 vintens a meia quarta 
Raiz da Serra, 31 de janeiro: 
5/4 de milho a 7 vintens a meia quarta 
Café, 1.0 de fevereiro: 
5/4 de milho a 7 vintens a meia quarta 
Vargem, 2 de fevereiro : 
5/4 de milho a 7 vintens a meia quarta ....... . 
Registro do Caminho Novo, 3 de fevereiro: · 
5/4 de milho .............................. . 
Pedagio de meus burros e pessoal .......... . 
Engenlzoca, 4 de fevereiro: 
5/4 de milho a 800 reis o alqueire .. . ...... . 
Leite ...........• .. ....... . ...... . . ........ 
Punch ................................ .. ... . 
Registro do Rio Preto, 6 de fevereiro: 
lh alqueire de milho ............. . ... : ..... . 
Gorgeta ... : . .. ............................ . 
S. Gabriel, 10 de fevereiro: 
Milho .......... : ........................... · 
3 rapaduras ....... ... .... ." .· ............... . 
S. João, 11 de fevereiro: 
5/4 de milho ... ...... ............... . ..... . 
Toucinho ......... .. ............. .......... . 
Farinha ........ .... .......... ......... . .. . 

Reis 

$500 

1$400 

1$400 

1$400 

1$000 

1$000 
1$000 

1$000 
40 
20 

$400 
$240 

2$240 
$240 

1$400 
$160 
$1,60 

(1) Emprega Saint H'ílaire ás vezes o signal H para 
designar uma unidade monetaria que ignoramos qual seja. 

I# 
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Rancho de Manoel Vieira, 12 de fevereiro: 

5/4. de· milho ............................... . 
1/2 quarta de feijão ....................... . 
Rancho de Antonio Pereira, 13 de fevereiro: . 
5/4 de milho .............................. . 
Fazenda do Tanque, 15 de fevereiro: 
3 pelles de gato do matto ....••••........•.... 
2 guias ...............................•.... 
2 queijos ... : ....................••.•...... 
2 frangos . .... ..............•.............. 
Ponte Alta, 16 de fevereiro : 
Milho e feijã.o ............................. . 
Ponte Altá, 17 de fevereiro: 
Gorgeta •........... : . . · ..................... . 
5/4 de milho .......... .... ............... . 
Fazenda da Cachoeira, 18 de fevereiro: 
5/4 de milho ............................. . 
Leite ............................... .. .... . 
Barbacena, 21 de fevereiro: ' · 
Pasto dos 9 burros durante duas noites ..... . 
Milho ..........•............................ 
Lavagem de roupa ....... •... ...... .•........ 
Gorgeta a Luiz ............................ . 
Biscoutos ................................. . . 
Fazenda de S. Borja, 22 de fevereiro: 
Milho ..•.... : ........... , ................. . 
S. João del Rey, 23 de fevereiro: 
2 malas ....•............•.................. 
Uma taboa para as plantas ......... : ........ · 
1 garrafinha de vinho quina do .......... · ... . 
Concerto de 1 espingarda ................ ; .. 
Biscoutos . ................. . .............. · · 
Gorgeta aos negros do Vigario .............. . 
Duas pelles de cobra ..•........... . ........ · 
2 lb. de chocolate .....•. • .... . .........•. .• 
2 lb. de velas .............. · ..•............. 
2 facas ............ ..... . ..... .... ..•..... . 
Rio das Mortes, 24 de fevereiro: 
Esmola - .. .. ... · . . ................. ······ · · ··· 
Fazenda do Ribeirão, 27 de fevereiro: 
Provisões(. . ..... . ........•.. ... ....•........ 
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Reis 
$820 
$080 

$820 

$120 
$240 
$200 
$160 

$960 

$080 
$800 

$800 
$080 

$360 
1$260 
. $400 
$480 
$040 

$320 

9$600 
$640 
$400 
$480 
$400 
$160 

1$280 
$800 

1$600 
$400 

$080 

$740 
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Fazenda da . ...... ; : . . . 28 de fevereiro: 

lh alq. e % quarta de milho . , ..•... , ....... . 
Fazenda Carrancas, 1.0 de março: 
% alq. de milho ... :: .....••.•.............. -
Rancho Traituba, 2 de março: 
1 alq. de milho ...•.......•............... ·. 
Retiro, 3 de março: 
lh alq. de milho ........................... . 
Fazenda dos Pilões, 4 de março: · 
Milho e feijão ...............•.............. 
Juruoca, 6 de março: 
1 alq. de milho ...... : ..... . : .............. . 
7 ferraduras ......... .. ; ...... .. .......... . 
Serra do Papagaio, 7 de marçó: · 
% alq. de milho ................. . .' ........• 
Um guia ....•.... . . . .. _ ......•.............. 
Idem .•.........•........................... 
Villa de Baependy, 10 de março: 
3 quart. e meio de milho ................... . 
Pasto para os 9 burros ....... •. ; ........... . 
Vinho ............................ . ........ .. . 
Gorgeta dada a 7 .......................... . 
Biscoutos .. ,· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 
Fita ..... . ...... .... . ... · · .. • · · · · · · · · · · · · · · 
Ferraduras .................. ....... ...... . . 
100 cravos para os burros . . . •. .... ......... . 
Uma penei.ra de tecido de algodão .......... . 
Pouso Alto, 12 de março: 
Pasto ·para os 9 burros ......••.....•....... 
1 alq. *- de milho ....•.....•.•............• 
Aguardente para o meu pessoal ......... , .... . 
2 pepinos ........................... : ... . . . 
Corrego Fundo, 13 de março: 
1 alq. de milho ............................ . 
Mantiqueira, 19 de março: . 

' 7/4 alq. de milho . .. ........ : ~ ............ . 
Farinha *- .............................. .. . 
.4 lb. fie toucinho e *- de feijão ........... . 
8 lb. de toucinho ........•.... . ............ .. 
*- de fa·rinha .... .....•...•.. : ... -.......... . 

Reis 
$400 

$240 

$640 

. $240 

$640 

$480 
1$120 

$240 
$320 
$960 

$700 
$180 
$400 
$400 
$120 
$160 
$140 
$640 
$160 

$180 
1$200 

$080 
$040 

$960 

1$6'80 
$240 
$800 
$640 
$240 
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Porto da Cachoeira, 20 _de março: 

* de feijão ......... -....................... . 
Biséoutos a 40 ...................... : ..... . 
1 queij·o ~ ................................. . 
2 rapaduras ............................... . 
1 medida de 'sal ....... ~ ................... . 
2 Ih. de assucar ........... _ •. .... ........... 
1 alg. de milho ............................ . 
Gorgeta á passagem do Parahyba ...........•. 
Villa de Guaratinguetá, 23 de março: 
Pasto . ·· ............................ · .......• 
Lenha .................................... . 
Bananas .. .... .- ................... ·, .... , .... . 
8 Ih. de ·toucinho ......••.•.....•........•.. 
Milho ..................................... . 
Farinha lh quarta ..... · .......... , ......... . 
Nhã moça, 24 de março: . 
Peixe ... •.......•..... .......... ...... ..... 
Esmola .................................. · .. 
Pasto ..................................... . 
lh alq. de milho .......................... . 
Bananas ........................ .......... . 
Peixe ...................................... . 
Villa de Taubaté, 25 de março: 

· 1 frango ........................•.......... 
1 'alq. de milho .................•.......... 
Lenha ......... · ................... · · · · ·. · · · · 
Aluguel de casa · ........................... . 
1 cangalha .............. .. ................. , 
Ferragem para 1 cangalha .......... . ....... . 
Concerto do meu selim ...• , ... ........... .. . 
Pasto ...................................•.. 
1h quart. de farinha ....................... . 
-Biscoutos .................................. . 
:Yii quart. de sal •..................•........ 
1 queij.o ... , ........... , .. , .......... · ....... . 
A um pobre ............. , ............ -· ..• 
Rapadura .................................. . 
Biscoutos .................................. . 
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Reis 
$800 
$320 
$180 
$030 
$080 
$240 

1$280 
$080 

$180 
$040 
$040 
$560 
$800 
$100 

$120 
$040 
$090 
$480 
$040 

. $080 

$160 
$560 
$020 
$040 
$800 
$800 
$040 
$090 
$200 
$080 
$160 
$180 
$040 
$060 
$040 
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PirU1lcangava, 26 de .março: 

Lombo de porco ........... : .......... . · ... . 
Aguardente para o pessoal ................. . 
% alq. e % quarta de milho ............... . 

· Pirancangava, 28 de março : 
1 mão de milho ........................... : 
Aguardente para o pessoal ................. . 
Tacurahy, 29 de março: · 
1 ferradura ............................... . 
Aluguel de 2 quartos ................. .. ...... . 
Biscoutos ................................ · .. . 
14 de feijã<> ....•........................... 
8 lb. de toucinho ............. ............... . 
Pasto .....................•... · ·. · · · · · · · · · · 
Lenha ................... · .. · .. · · · · · · · · · · · · 
Rapadura ................................. . 
Gorgeta ã passagem do Parahyba ............ . 
Aguardente para o pessoal ....... : ......... . 
Gorgeta .. · ............. · .................... . 
Sumidouro, 30 de março: 
% alq. de milho ................ : ......... : 
Milho .........................•..... ; ...... . 
Farinha .......................• 
Mogy, 31 ·de março: 
Milho ..................................... . 
Lenha ............................... . .... . 
Peixe .............•.. ·. · · .. ·. · · · · · · · · · · · · · · 
1 queijo .. · ....... ..... . ... ........ .... . : .. . .. . 
Pasto ............•..... ......• .•. . .... ..... 
Tatuapé, 2 de abril: · 
1 alq. e % de milho ........... . : .......... . 
2 noites de past<> ........................ , .. 
Aguardente ..................•..........•... 
S. Paulo, 3 de abril: 
Milho 1 alq ................................ . 
12 ferraduras ............... .. ............ . 
Cravos para os burros (150) ............... . 
1 pão de chocolate ........... . ~ ......... _ ... . 
1· gravata preta ................... · • ........• 
3 lb. de velas ............... : ... . ...... .... . 
1 par de botas ........... ........ ...... .... . 
2 selins .............. , ...... ......... .... .. . 

Reis 
$200 

. $020 
$400 

$160 
$020 

$240 
$080 
$140 
$400 
$480 
$180 
$040 
$030 
$080 
$020 
$ ... 

$520 
$460 
$100 

$480 
$040 
$040 
$160 
$090 

1$040 
$180 
$ ... 

$500 
1$920 
$800 
$100 

1$280 
2$040 
2$880 

12$000 . 
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1 pão de chocolate .......................... . 
1 vidro de relogio .......................... . 
2 garrafas de licor ..................... ... . 
Lavagem de roupa ................•......... , 
1 couro de boi ............ , ............... . 
1 cangalha ...... .. .......................... . 
1 sobrecarga .............•................. 
Pintura de 1 -cangalha ..................•... 
Idem ............... . ............... · . ......... · 
Gorgeta .. ................. .... ........... . . . 
Baixa das Bànaneiras, 12 de abril: 
Gorgeta ................................... . 
~ alq. de milho .......................... . 
Mogy das Cruzes, 13 de abril: 
1 alq. de milho ........................... . 
Pasto ........................................ . 
N. S. da Escada, 14 de abril: 
1 alq. de milho ... ... • ....... ..... ... . ... . . 

" Gorgeta dada em Baixa das Bananeiras. . . .... . 
Jacarehy, 15 de abril: 
Concerto de 1 mala • : .......•................ 
Jacarehy, 16 de abril: 
~ alq. de milho ......... • .. : .......... . .. . 
Pasto ...................................... . 
Esmola ... · ............•....... . ... . ........ 
Taubaté, 17 de abril: . 
'Ih alq. de milho ..•...................... · .. . 
7 cestas ... ......... ..... ....... .... .. . . . ... . 
Pela estadia na estalagem .... ... .. • .......... . 
1 alq. de milho ......................... . . . 
Ribeirão, 18 de abril: 
1 alq. de milho ....................... ...... . 
Rancho das Pedras, i9 de abril: 
1 punhado de milho ....................... . 
Canas ................. ... ..... . ............ . 
Abacaxis .••.•......• ... •.• .. ...•.•.• ... •... 
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Reis 
$100 
$240 
$960 
$140 

1$660 
$960 
$160 
$120 
$120 
$960 

$640 
$16(} 

$480 
$090 

$480 
$640 

$080 

$480 
$080 
$100 

$280 
$140 
$040 
$640 

$640 

$200 
$050 
$020 
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Rancho de Thomaz de Aquino, 20 de abril: 

' 1 alq. de milho ....•............... : ..... .' .. 
Esmola .................... : ... : ........... . 
100· Cravos ........................... : . .. . 
Rancho do Sapé, 21 de abril: 
2 ferraduras ....... · ........................ . 
Esmola ......................•..•.•..•. · · · · 
Rancho da Estiva, 22 de abril: 
5/4 de milho .............................. . 
Rancho do Ramos, 23 de abril: 
2 quartas % de milho a 14$ ................. . 
% ,quart. de feijão ......................... . 
Rancho de Pedro Louco, 24 de abril: -
% alq. de milho · ......•..................... * de farinha ......... ; .............. : . .... . 
1 alq. de milho ........................... . 
Bananas ................................... . 
Rancho de Paranapitinga, 26 de abril: 
%. de milho ..................•............ 
Rancho dos· Negros, 27 de abril :-
1 alq. de milho ........................... . 
Rancho do Pisca, 28 de abril: 
1 · alq. de milho ........................... . 
Venda do Tole~o .. 1.0 de maio: 
% de milho ......................•........ 

Total dos tres mezes 

Reis 
$640 
$100 
$640 

$280 
$040 

1$200 

$700 
$320 

$560 
$480 
$800 
$050 

$840 

1$280 

1$280 

. $960 

109$640 

_, 



* Este livro foi composto. e im-
presso nas officinas da Empreza 
Graphica da "Revista dos Tribu-
naes", á rua Xavier de Tolcdo, 72 
- São Paulo, para· a Companhia 
Editora Nacional, em Setembro de 
1938. 
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