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VOLUMES PUBLICADOS: 

ANTI1:0POLOCIA .E DE.MOGRA.J"[A 6S - Jo;\D DoR'J.t.5 1-'1u10: Silva 
Jardim. 

4 - OU'iClilA \'IAS"": Ra~:l e Asslml
l:iç:.Io - ).• ~iç.lo :iummi:::i,fa. 
8 - 01..l'il!IU \'!(,NA: Popul.a(ÕC'> Me• 
J"ldlonat, do Drasll - 4.• oJiçilo. 
9 - NL:-A Hoo111cucs: Os Africanos no 
Irre.sll - (Rc-\'i.Qo e pttí.i.io de ffom~ro 
PirN}. Prof11,,;:it11mtcilu~tradn -1.•l'Uiç.~n. 
12 - C. Po1JuITTTvP1:s.TO; :&ru::..ios de 
Aotropol'oiJl:i Br;u.lll:in:a. 
27 · At.rnt.IHl FU.LS J1,:,110R: l'opnl;:i• 
tõcs Pnllll.st.ns. 
19 - ALr"11.r-00 f;U.15 Ji::,.10~: O ! Pr-1· 
mclroi Tl"oru:os Paull5t:L'I e o Cruz::i
mcnao Euro-Arnerlc:mo. 

ARQUWLOGIA E PR&HISTÓRIA 

'.l-4 - A.-.:cio:,.c COSTA: lnlroduo;Jo ii. 
A.rqucolo@il nraslldlil - Ed. Uunr.,d.:i 
2.• cdi,;Jo. 

137 - A.,10,u. J\hws: Prehl!tórla 
Brwllelza - V.iriO"J .E.'lludos - EJi,;J'o 
ilustr.!dll. 

148 - ,\...,.lo.,,L .\1"T01: 1'1:tcr Wllhclnt 
Luncl no Bra_,;U - Prob!trr.:is.dc Palro::i
to!o;;ia Br:isileit:l. F..di~!lo m,smu.h. 

BIOCR.AilA 

l - P.\S'OIÁ WLÓC!:11.,lS: o :M'.rtrqu~ 
de &rbii.tcna - 2.• diç.:ro.. 
I J - LUl.li O,o, CL\l.\ll.\ Ç.1,$CIJIXI: 0 
Conde d'Eu - Vo!. i[uur.1do. 

107 - Lu,s º" C.l-.iAIIA. C.\!i.CllDO: O 
Marquês de OUnd11 e seu tempo {17')).. 
1s;o)- Ed. il•1.<u.:,dn. 
te - V1;cn·;()I', O!'! T.\l.'l',IA'I': Pedro II 
-7..•rdl(.!IO. 
10 · Au11!.J\Tú olá: F1,11.u: r..~uli {com 
rn:silw.tr.i,;U":S í6ra úo texto). 
54 - ,\.vró~ o CosTJJO 01!. C...aVAUlO; 
CaJ6Jcras. 

7J - LVcu, MIGt,i,;r.,..P,:11f.lAA; Mn• 
eI1::ido de Assis - <E:sludo Cdtleo
~Elogr..íU~o) - Cd. ilustr;;i<.la. 
79 - CRAYF.l!l:0 CO':TA: 0 Vlsconcle de 
Stalmbú - s~ ~irl:i e 1"U"' :itua~;1o r.a 
polítici n.1eio,,al - 16.;0.J5S9. 
Ili -- ).(;l.4f>S BRITO; A Clorlo~'l So
taln;i do Prh,,clro lmp.'rlo - 'Frd 
C:lllccil - F..d.1hmr.1d:io. 
!iS - W,1.,oE.<H.C'i J 11Nf/O: Co1e(l..lpe C 
i.cn Tempo - Ed. ilu~1rn,!a, 
ss - HcLto I.ooo: Um Varilo ela 
RepúbUca: Tcmlllldo Lob~. 
tu - c ... 11.1.0S sa~sm,aso oi! ML~'I· 
DOS't;A: SU,JoRomcro - Sua Form.1,Jo 
!nrdecui.;1l - 1851-1850 - Com <..1mri 

intro.::luçílo biblloi;rdfia - Ed. ilmtrlld1'. 
J 19 . - St:o Mi::suççf: O Pucursor 
do Abolldonlnno ~ Llll:i: C(lma -
l!d.i1ustr.1da. 
120 - l'Eoilo CALMO~: O Rei Fll6soro 
- Vida de D. Pedro li - E.d. il1.13trod.n. 
2.•cd!,;Jo. 
133 - Hcrioi,: Lrn11.: rus16rl:i d.e Dom 
l'c:dro II - 18?.S-ICQI. Vol. l.• : "As
am;::.o" - 1825-18.0 - Ed. lhmr;Hb, 
l)5 - A1.m::rno rru.lU!o J,..coois.o.: 
D!as Camdro (O Coru:cn,,1Jo1}- Er.l. 1:. 
IJ6 - WllLOS Po:srTCS; T111"ares Basto, 
{Aurcll:ir.o C'..5r.dido) 1Bl9-Iõ75. 
],40 - Hu>m;s LwA: Tobl:ls D:lrTClO 
-A l:;poc.a e o Hu;ni::m - Ed. i!l.13tr.JJJ. 
1.n - [hu:,m IH! ,\U(l;!OA ,\f,1.c ... L\IÀf.'.: 

O Visconde de Aba.c1l! - Ed. lh.1.nr:iJ;i. 
14' - V. CoRR~ F1U!O: Alu:i1:1d.re 
ROl1rlà'.uC3 Tcrrelra - Vfü,1 e Obr::i do 
Gr.in,fe N.ltur.ili1ta Dra~i!c<ro - Cd. il. 

153 - M.h,10 i\f,1.ms: Mactrnclo de 
,'\s:il~. (O Hami,m" a Obra. Os peno:13· 
i;oa C'<Ç]k.,m o autor) - F.d. llwn.id;i. 

157 - Or,1.vio TAkQUJr,;:o O& Sovt.<i: 
Evo.ruto da Vc!SU - I.• vai, d:i. 1eric 
.. Ho.,1nu ,fa Rc;;cnci:i.''. 



if~~~;Ffi~t~~!; d'ir:;~ d~ ~~~~l: 1 

37 - J. F. PE ,'\w.11i10,. .,IU.00: Pll• 
melros l'orn.idorcs do llnu.!l-1.• Ed. 
i!u,;rr:id:i. 

-11 - r.J.\.!','Clca.. D01o-1r,~,: o Drasn -
Ccmum:i:nn1;acrrlic.1cl,~ dcCn!o,; M~ul. 

43 -- u,uu,co v,,.~,.; Dondclrns e :i:cr
Ulnlsros b1!;:inos. 

~9 - Ç,_m,.,·o D.oo;.:om: ffis16rl::i MI
Utar do Di.:uil - Z.• l::tli~~o ,la.11..:d.J 
com50i:r:i,·,:r:i,c <11.1~,s. 

76 - Gu"TAVO DAJtp;~o: Hlstõrl.i Se• 
e?Clôl: do lJr.lS.il- l.~ f'JTl..t! '"Do 1.i<..""S
cobrim,-,,ro .l:itxlic,ç.'.lo de Pe,ho I" -
E.litJo ihan:idJ - J.• c,J:ç:10. 

64 ·- Gll!ltR.TO í'kf"UI.J;: Sob•.:ido:. e 
Muc.imbos - 0.-.:JJ~c.,i.H p;;,ui.1rc,l 
e ruul no l1ra,il - E::li~-·., iJw,r~,b. 

15'1 - í'11~00 h'. .. ,,. ·. Air.ltEs da Ull
tórl.:i Nav:il Br:1~l]elta.. 

S'J - Ço.:o."<tL A. Lul:1uv1,1. Of. .\101.:11..0 
As Fõrc;.i, Arm~d.l..ll e o Dcstl!lo H(1-
l6rlco cio Dra.\ll. 
'l) - Sc111,f111 Lnn;: P5l)lnns d;i 
Hlsttrt.i ~o Hr;a~U. 
9~ - 51,to"~V or- v,.,,:,-, ... crw~: O 
Fico - Mlnn c o, 1\-Unr-lm.~ dJ lndc· 
pcnd!'\ncl.l - Edu:,]o ,lnsrr.id.::a. 
]M - í'Ac'I.C ,\"'lÓ.'llO V1•:11U,.: Por 
Or.:i~ll (' Ponug,J - Srr.- ·>M: corn<n· 
,.,,1,.~ por r>,-.!ro C:ilmnn. 

111 - "'"'--'":,:e•u.., l\:L"<: C.1pl1;1.nla 
de s.'lo Paulo - Co, ~'TIO de Rodr!i,:o 
Cc,..c,1 ,.k Mrn,.!c<i- 2.•('l'ç.;1o. 
117 ... C.ot,Rll'"L So .. 11.cs 1m Soe"'"· 
Tr111a<Io dc,,;.crllho do Brull cm 1587 
- Co,ncnrj,;..., dC' Franci.<eo ,\t!ol/o <k· 
\'aml-:..1,:rn - }.• ci::içi,n. 
121 - HrJ<:.,u1-..., \l!AíJL..;: O Domlnlo 
COlonl:i.l Hobndi!:J no l"!r1n!I lfm 
C,rhu!o <!J Hiqó-ri.l Cfllot1i:II Jo Sku1o 
XVII ·· Tr.1du,;Ju d .. P<."d,o Cd""' Ucl,6:1 
C1or.1lr,1nr 
124 -· Lur~ No1no,.,,, A Cõriedcl'or-
011:l-ll no Dr:;u!l - 1'01.:1s. dornrr.cnt<>< 
dir-tom:i1ims e c:in:.,~ d:i lmpnauiz Lco,. 
pclJlna - E,Jj~~o fü,~ir.:d:i. 

\2S - JOÃO DnitN,.~ Ft\..HO: 0 Pa
dro::id.o e a lflrc)a Dras\lelra. 
127 - l;11NC:.<TO ÊSNFS : A.:1 Guerras 
nos l':ilm.ircs !Sub~llio< r,:ir., ~u.~ hi.,.. 
t6ri.1\ l.o \'oi Oominl:~ Jor1:r Vriho,. 
o "T16'.1. Nri,:o" - Prcfá:-i~ de Afonso 
<lt [;.. To.un1y. 

123 e 1'?8-A - Ar.o.1111ASTr: CUS"T6!HO 
J~t oc Mo.o; O Go,bno Provl!órlo 
e a Re110luç1!0 de 1&93 - I.• Vohnnc, 
cm 2 tomos. 
132 - S.ca-1n1iio P.oc .. :-.o: O conde 
do.~ An::os e a lfc\"olcçlo de 1817 -
EdlçJo ilu~cr::1<!..1, 
146 - Al:Rl:LIO í'l!'lt:.S; Homens e 
rato<;. 11:o n1cu tc1J1po. 
1-19 - ALF1>r:c>o VnLAo~oc Da Acb
m::ç:.lo ii M:il<1ridadc. IB22·l840-2.• 
n.!f~fa 

158 - WALt/'11 SMLDl"<<':: A Rcvol!l• 
çfío Yorronpl!lla (Hi~tórb popul.u do 
icrande dtdnio) - 18)5-IS-l5 - Ed. li. 

MJ'.DlClNA 1: HIGIENE 

2\l - Jn;i.:f. "" ü••no.n: O problema 
da .:illmcn1;at,110 no Dt:nll - Pr~f.l:do 
.Jn r·of PC"Cro E,s..·..,:•un. 1.~ c:liç.lo. 
~1 - '°1?Á\IIO r,~ F11, ITA5: Docnça:!I 
A(r!c;:m:i.<: no llrJ5!1. 
129 ·• An>Ã<;10 í'f.,XOll) ! Cllm.n C 
S::iúdc lntto..l~o bio-)!co;.:r.'..1ic.:r /1. 
Ci,:l'?.,ç:;o Br.i~,lrira 

POLÍTICA 

1 - ,\1noc~ Cr....-r1t · A.~ ldfl:is de 
AlbCrlo Tortcs !.Sln<t'" coll\ (nd·re 
u·,n,~,i\·oJ - J.• o:<Jiç.~o. 
1 - O.on<:~. Pc.nrn,.o: Dlrc\rtio de 
Rul Darbo\;i -- (Sn:umlo ICUD'i t!'C0-
11irl0<, -- :?.• fdiç.lo. 
li - BAti~"T ... f'c~CCRA Pelo llf:J.!iU 
Mal<:>r. 
16 - ALurJ1;0 Tc11,u::i;: O Problema 
N.iclonlll Dr.i.~llclro. 2.• nliç~o. 
1; ALor~m ToR~H, A Or811nlza.-
(i'io lkdnnaJ. 7..• cd",;Jn. 
~~ - r,,.,....,.;; <":"..tbci::1t.1i•.: Problcm::i~ 
de A<Irr:lnlslr~,110 - l,• nl,ç~" 
67 - í'ANOl~ Cuócz:11~~: Prob'.em;JI 
dc Corl'rno - l.•ir,1·:.l:o, 

74 - r~~n,,t C.01.6c1;...,.~: .E5tlido~ H.ls
lôricos e l'olil!cos- !Rts. No~tra ••• ) 
- ?.• cdiçlo. 
,, - AZ~CDO /UUrtAI..: o DrMU na 
crl.~e atual. 
50- ,'1,!..CR:O T11,o,,·A=: Frojcçilo Co11• 
1lorn13.I do Dr3'l.ll - Pre~:itio ,ic [':in~ 
d,.\ c:~•sc:er;ic - 1 ~ ,~·ç.1n c,mi,h1d~ 

55 - ·hLorn11.o"'M ,\cc,01 . .,.: O Rc-,. 
conhcc1men10 do nn~ll pelos i:,tnda., 
Unido~ lfa Amhlc.1. 



oorMl1c.A E ZOOLOGIA 

71 -· F. e. }-fo~IJSI!: Botllu.lra e Al!"rl• 
n:ilturJ no Br.u;U no Sku!o XVl -
cr~quis..,s .. C"l.-n!fibui~.:-..:S). 
77 - C. oi: Mrt.0-Lr 11Ão; Zoolotlla 
do Bras.tl - Cd~ i11.1.m;n!.a . 
99 · - C. oi: Mu..o.l.r:nÃn: A D!ologla 
no Ilr3'i.ll 

12 - \\'A},.lJf:lllEY P1:<l1D: C:Hfl'.l.S do 
lmperadOf l'cdro n ao 1Ja1ilo de Cotc-
Slpc - Ed. i)u!-lr:td:i. 
JS - !1.u1 O,o.l\l;()'<A: Mocld:idc e 
I:1Ulo cD,u, int"dic1- PreíJci:iJct~ .-
:inot::i<.1-1« r;or ,\mb"ioo Jacobina Ulccmbc) 
- Ed. i!U~JT3rl.J. 

6J - Co-,nr: o·e::u: Vl:tllem Mm1,H 
ao RJo G!l11dc Jo Sul (i:,r~!~='" " 
ISJc.1rt.:n do Pr,r.(ir,:-d·or1-.1ns r;cmcnf.i• 
d.u ~r M;u F1eius.i) - C.H,Jo ilullr.i±J. 
109 - Cu,n.[s R,o.fOC/1S, D. Pedro II 
e o Cm1de de Cob!neau {Ccm,s[Xln<!!n· 
ci.alr.cui1.:i). 
1.n - F11 ..... c,~co VrsÃscm r,u,,-.: 
I:utUde, da Cunh:i e s.:,us Amlllo! -
Ed. ilu,no.b. 

DIREITO 

l 10 - N, ..... ,. !10D111cun: l\s r:,çn 
hum:inJs e o rc,Don1..3bll\dJdt penal 
110 Dra.,;.U - Ccl71 UIJI ~l'lo "º l'rcf. 
AfrAnio Pciloto. 

ECONOMIA 

'ilO - Al.J'llUlO [u.1~ Ju."!Oll: 'EYOIU• 
~o d:, F.l;onoml:i l:">tulh1a 
mus.n~ - fal. ih1<rr.1<l.1. 

100 e 100-,' - !1.oonrn S1.,os~(S 
HL'Jlótl3 Econômica oJo Brasil -
EJ. ilu1tr."b - ~m 2 1<i,no~. 
15'.!. - J. [' No~M.,:,..'O: ~\"O!uçJo E,:o
nõrn!i:-:i do Dra:sU - Tr:11fu;lo <;,- T. 
Q<r..rrcim 8Jrh=i. r. rc:i.h Ro.Jrli;-.i"' e 
L. BrJnd.'!o T,-hdr.:a. 
1!15 - Ln..,O'l. 01<rro: Ponto! de p:ir. 
tld.:a p.i.ra o ULSHirln :t:.con5m.J.t;:i do 
Htasll. 

!:DOCACÃ.O E WSTROCÃO 

66 - PRUlíTHO MoAon: A lnstruclo 
e o Irnpfrlo (Sub~J..1'!01 rc,r::i e, hi<-1:{d.1 
d..t. ~uc;,çJo no Ilr.uil) - I.• \'olumc 
- uru-1ô5J. 

B1 rnu1111vo .'l.~oActR, 1\ Inuru;."lo 
e o Impfr!o - cs~~1d,:i:; p.u.1" H11,6-
n.:a <!;a Edu~~lo n:i Rr.Hil] - l.• 1·0!"1l'le 
- R~rom!.a,~ .!o msir.o - lSH-16$3. 

1:?:I - Pll.l><IJl\"O 'l.10ACIR.; A Jnsrru
~o e o lmphfo (Sub,fJ,os f\.11':J:, l·fot6-
fi.'.II J:t E<h.:i:a:u;Jo no Dr~,1) - '.3.• ,·~lrnne 
- 1654·LSS9. 
147 - Paunn,·o Mo.o.nR.: A In-..tru
çilo e ru Pro1·l11cl.1.S (St1b1l<.!Prn pau ;a 

Hi~1{,li.2 Ja Edu:a,;lo no Dr:u,H -
I." ,·olun,,.: D.i5 /\r.-u:ona~ .i, ,\L.i.i;ó.:is 

9~ - FEllN..._..;0001:,\:[YF..l)O: Al:duc.a, 
ç5o !"úb!Lc;i em Sdo Pi:iu1o - rro
L•!cm.:as ,. Jis=sóo {{nquê"Iito p,3,:, 'O 
Cst:tdndeS. í'Jt.lo"' ~ [')26). 

ENS,\TOS 

t -- nATC'!"':"\ Prnf.ll>A: Flil,um~ d'l 
hnpfrlo e oulro:. cns.:ilo.-; - J.• ,·,~]o 
(i U,o.T!iTA PcRCl~A.: Vu!tt1, e nih~
dlo'i do Dr.:tOI - 2.• C'<lit~o. 
i6 - ALnr~.i-o RA~c;o.: Rumo~ e 
PCtspN:UT~S. 
41 - Josf.-~l.0.111., Dn.o: J\ lnlr:H-
Srnd:i do Dr.isll ).• ,:díç.:io. 
43 - A. SAnOIA Ll-"A: Albtrlo Tones 
e su:i ohr::i. 
56 - Cn..,nus E.."l'.rlU..Y: Mulheres e 
Cosrnmcs do Dr:isll - Tr.i<.luç~o, pr.., 
fk,oo, nnL1• dr C:u:3o J"rr..:,h":1, 
70 - /\ro..;~o,\Rrso,;oi; Mt'Lo r·""-"Cº, 
Conccllo de CL\"llJuçiio Brasllclt.l, 
61 - C. or. ,\1i:t.0•LErr..:o: O Br.!....il 
visto pelo,; Inglcst:3. 
105 - A. C. TAY,.l>.U 8,sro~; A Pro-• 
, inda -2.•cdit""· 
tSI - ,\. e. TA'JAftt.S lJ...çro,;. Os 
Malc,ç do l"rC"õente e 11.5 EspetllllC:::t.~ i.lo 
Fu1u10 - (E,tn101 Dr.:aókiro~) - r•,,.. 
f~cin,. r.ou, ~e Ca-r . .üno T:n"3r~ B..i1:o, 
116 - A<',l;M.lel ,'i.;ct;:;"TO oe ~l!U"""D": 
E.s1uc1os r1au1cnscs - Ed. liu\u:idJ.. 
150 - Ror Nuu: A Conqul.St:i do 
BrasU - Tr:1dt1çJ.o de l',luatir N. \'.:,.., 
<:oncrf~ - bliç.ic ilustr.:d.1. 

E.TiiOLOGlA 

J? - E. Roo1.,me,.Pl!s"TO · Rontlõcln 
-J.• cJi~3o (:iun•m1.,da ",lus1.Ji:.d11). 

·H - F,rc~.;o r -..-ro: os lndli:!tnas 
do N<mlrue {mm 15 i;JaVl.lr.is .- m~i,J1 
- J.•Tomo. 



l 12 - E:rrcv;t.o Pt~TO · Os ll:1111ltcnns 
do Noracsu: - ?.• Tomo (Or~ni~'-''º 
e ouutu1.:, ~~, do, lnd'p:n:Js do nor
dC".fe b~asilri10) - E.d. i!11:1rr.i.d:J. 
Sl - G~-.:~UI. Col!lO D& ~1ACALUÃCS; 
o Sdv.111cm - J.• crli,.fo comr,kt:i, C'Om 
p,.1nc cr;s;ina\ Tu,'f-i;u:uanl 
60- E'-!tLUl RtVA'i.1EJ1.U: A 'flda dO'I 
lndlos Guatcurúl - í.d. llusu:1.<1.1. 
'j"5 - ,\l"OS\.0 A [IF, FArJTA~'. Voca.bu
lllrlo Nhecn~;:it(i (,·=,culb,do ~e.lo 
pc,n,~h fal.lde> em Sjo r.,ulr,) -
Lfni;c;i Turi-~11;;,rJnl {com J ilustr~ÇV.-s 
(ora do cc:uo). 
')l - /\l-MIRAt--rr: Asrt.s10 ,hn:::o. CA
~IA ..... ; E~alo Sobre llS COn'llruçõc.s 
No,.a.U Jndl[t.Cnss do Br,..slL--- 2.• cdiçi!o 
ih.u1r:,d.1. 
101 • Ji!'.llnD<T DAU'lt.;"S,: En.'1:!IM de 
EtDoJo;tl:i Bra.tlletr:i - Prc"4':io de 
,\fon"'° de E. T11t.n;1.1· - Ftl. ,lmuad::,. 
1l9 • A.sGTO'<í': Con-... : 111.l~r.JÇÚC!I e 
Cultur.:i.Im1Jll,cna- E:=lo,.Cc.11quro.
!o&iJ c~nolo&i:,,~'e> Br.15,]- l,;,J. 1!\l~V::11.b. 

lS4 - CAI\LOS FR, l'1·1u. \'0,'1 MAllTJU1: 
Naturcf.3', Doc11p .. ,, l\!cdl.cln:i e Re
m.ldJGS dos ln'1los Sr.lS.llelros (l8HJ. 
Tr.id. rrd.k;o e no1.1, d'( rirJJ!. J:, Sih';'t 
- Ed .. ilu~tn1l!.1. 

Fll..OLOGlA 

1'i - f,.UA,o Muir.oq,n,1: A llnl!u:i do 
Nordesu. 
46 - TlcsAT"1 Mr.so,:,-.c,.: A Inllni!n, 
d.D. Afrlc:an;a no PouuguCS do Bra.,U 
- Ed. llu.<oail:l. 

FOLCLORE 

57 - 1'1.AL-,1:..:0 Ron11trcu~~ VAl.r.: 1:lc
mentos d.01"olclorc?.tus1cal DU'll!ciro. 
10) - SnllU (",.AILSCIJIO: 1'11llos Alr1-
cnn01 no Brn~!I - FA. ,k,!tr,,.!a. 

:iO -- CAP. FllUl1'..la.lCCI A. Ro~oo.-.: 
Pelo Brasil CCDlr.l.l - Ed. ;h,1tn1d:1, 
2..•tdl:;lo. 
]] - J.nr.S.O,PAIO Fi::~iv.:::: Mc1,oro
lo1:1Ja. Draslklr.i. 
JS -- A. J. SAMPAIO: l"ltofleo!{r.lffo 
do .Br:isU - !;:d. IIJJ1tr::d.1 - 2.• ,c1,,:..o. 

S1 - A. J. De Su,PAIO.: moticoi;,ana 
dJnlmka - Ed, llamu,fo .. 
.fS - B.,l-11.-10 oe M,.r.,.u•Ãr.s: l:J:pau• 
s!lo Gco!lrif!c:11 d.o SrasU ColonJ.aL 

(iJ - R ... 1~,L~'1>0 MOJIAL'õ: HIii f'lílnÍrlc 
Aniazõnk.a - 4.• <"t!i,;;ilo. 

S0 - ÜS\'Al.Dô R. CAt1R,.L; 5:!Mf3 CD.• 
tarlno - EJ. llultr.:id:i, 

66 - Au:a'.1.;o ru.:111:11,0: À Mar!lcm 
do Am:i%onns - Dl. llustrJd..i. 

104 - AltAUJU Ll .... A: Anraiànla -
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Prefacio 

A morte rcpenlina e prematura de Alfredo de Car
valho pri\·ou o Tirnsil 11c m;ignificos trabalhos ori

ginacs e retardou, atê hoje, a ver!.:ÍO de proveitosíssimas 
obr:is conccrncuks :'t historia. patria, dos mais probos 
scicnlisla.s e a\•cnturosos. rrnvcg:idorcs alicnigcnRs, as 
4uaes seriam copiosamente commcntad:ts pc!.'.l sua vigo
rosa acuidade de socio1ogo, Ião bem impressa nos cs
boçcs e nos summarios que cnconlrci no mais desolador 
estado de rcvol\·imenlo, por mãos profon:is, no seu mo
delar e opulento 3.rcbivo de valoroso poligrapho. 

O meu pendor pela mesma ordem de estudos que 
fizeram dessa csplcn<lida cerebração pcrn:m1hucana um 
dos m:i.iores "s:ibedorcs coulempornncos das coisas do 
Brasil", publicamente rc\"Crcncb:do. por 1cuantos se lhe 
podinm emular cm corupelic;:õcs eruditas, além <los meus 
scnlimcnlos de proíund.1: aífeição ao compnnheiro diu
turno de numerosos annos de l.,bor lntcn.so somcnlc in
terrompidos ú borda do seu lumulo, irupuzernm-me a do
lorosn, :porêm compensadora e grata incumbencia de snl
vnr do oh·ido os i:::cmm.is Lc seu saber constituidas pa
trimouio dris gerações futuras. 

Nesse intuito jã foram publicadas, com a colfabor..i.
ção profieua t!e .c\ugusto e Edu:irrlo Tavnres, dois mallo
grados bPnedictino!. d:is nossas tradições culturncs, .1 

Biblfotheca Bxolico-Brusireira, trcs Yolumcs, até a leira 
M, e a.o:; ,luen{uras e ,1ue11l11reiros. no Brasil, cdilndns por 
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conta do sovcrno de Pcrnnmbuco, qtw :i rc\'olução de 
1930 interrompeu. 

Ai;orn, [clizml'nh.•1 a cxpontanca e generosa parceria 
do sabia dr. Piraj{l d.1 Sil\'a abre novas possibílido.tles 
de cxito á cmprcza de divulgaçiio dos livros de Alfredo 
de Can1alho, ba tanto tempo coníi::uln, com faí'.,,'llciras es
peranças, ti. inicialiva fcmcnlida do no5.5o bibliophilismo 
offici~L 

Assim, cm seguida n esta obra dc~criio appareccr 
:1 Legião Tet1lo-Bmsileira de 1851, .lfarJius e Spix Mr-aue.::: 
oo J>iu11Ir:1, Gnrdrrcr no Crará, O TI1eso11ro 1/e So1auo 
Lopc;:, Rcfnçüo <ln Conquista e Perda drr Ciducle du. !Jaliia 
pelos l!olfandczcs, ~m 162-1--1ú25, por Jo.i;:o GnF.Gonio 
ALDE..'-Dl.lflGO (lrad. do original allcnâio), Os Recifes de 
.·\renilo e de Cora{ ,la Costa de Pernambuco, de JonN C. 
BnANNr.J1 (trad. do inglcz aulorisada pelo aulor}, e va· 
rias outras de incontcslavcl prcslimo Wstorico e litte
rario. 

E' snbido que ha millcnios escriptorcs mililnres leem 
.i.dverlit.Io ás nações do perigo de ser confiada ;i e~:1,r
citos assalarfados a defesa do Estado. E o historiador 
bellenico que melhor pragmatisou a cxistencia dos ro
mnnos, nos aquillincos tempos, pintam.lo os horrores dri"s 
guerras de trop::is mercen::irias, descreveu numerosos 
exemplos constautes dn inuti)itfa.de, e mesmo pcor, da 
nocivitladc da acção dessa gcrltc ;irmad:-i, scw nfkc:to nem 
interesse pcln palria a que se comprorncttr.r:i re!)guardar 
dos ataques inin1igos. 

A inobscrvnnci:1 desse prcccilo de ordcru politica, 
que as lulas do Peloponeso e :is Ra=:.ias dos Condottieri 
tanto illustrar;rn1, ::icarrelou :i.o governo do nosso pa.iz, 
no pcriodo da indcpcutlcncin e na cpoca. da cnmpanb1 
contra nos.as, lamentações de conse11uencias muito ne
fastas. 
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Em locl:i a vi~cncia do rcgimcn colonial monopolista, 
aqui dominou um s)'stcma de risoros:l exclusão de qual
quer conl:tclo cxtr:i.uho; rual era pcrmítlido ao foras
teiro ckscml.i:1rc.:ir crn nlguns dos nossos portos, e muilo 
menos podin pcns;tr cm prolong:ula rcsidcnci::i, ou do
miciliar se 11crmancntc111cnlc cru ll'1T:1.s br:1<,ileiras. Sõ 
dcp~i::,; da lraoslação d.t e.isa de Braganç.i e da conse
qucnlc cmaucipnção politica do p~iz, foi que comcç.o.rnm 
a pre\'alcccr, neste parlicular, outros principias. Com
preende-se que, dnd:1 a sua exiguidade numcrica, a raça 
porlllgttf'7:l, por si só, não ba<,\arln parn. po,·oar e cul
livnr a imnl<'nsidüo ficscrtn do nns::.o lcrritorio, e con 
cluio-sc por appclar parn cmigrn_ção cslr::rngcira, sobre
tudo .ó. :1bundanlissima de proccdcncia i:::crmanicn. 

'Xcslc: inluito, o gonrno de D. João VI deu os pri
meiros passos, fundando, cm 1818-Hl, a colonia c.Jc suissos 
de XO\·a-Fribnrg-o, nu proYincia do Rio ele Janeiro, e as 
colonir1s de a1lcm5cs de Lcopolc.Jinn e de São Jori:::e de 
Ilhéus, na provincia ria Bahia, importando nn donção 
de lcrras aos co1onos e no for11ecimcnlo de ;lU'.l';ilios pc
culi:1rrs para o seu rslabclccimcnlo. Veio após o decreto 
de 16 de ~forço de 1820, com·idando de prcícrcnci;1 n 
cmii:::ração nllcmã para o BrnsiJ e promettendo n cnda 
immignrnte calholico a concess5o duma dala de lcrrn; 
csla pro"·idcnci:i, porem, quasi nenhum effeito proc.Juzio. 

A rr.i'.lusão secular impJ.rnl~ra no unimo do povo 
brasileiro uma cspccic de temor e c.Je rcpugn,incin de 
Indo o que cr:i estrangeiro, e a opinião publica mani
fc~lnn1-sc hoslil .is mcdid:i.s :uloplad:is. "Si o govrrno 
pretende dar terras, tlizia-sc ~cralmcnlc, n.:'io faltam bra
sileiros a quem ::i.c1u..inboar, e não prccis::i.wos ele eslr:m
gcjros". Disto nos informa um vi,,j::i.nlc contcmpornneo, 
o inglez James Henderson. Por oulro Indo, o Llccrcto 
rlc lG d~ ~tfu-ço <lc 1820, nenhum interesse desprrtou no 
est1·nngciro, e os mencionados nuclcos c0Ioni::1es uiio po-
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dinm e.."<.crccr atlr::tcçiio, por<1u.:i.nto, pessimamente admi.
nistr:ulos, oscillm•ram entre a vida e :i morte. Dcsl'arlc, 
n cmigr:1ção allcmã pcrsislio cm c,·itnl" o Brasil. 

No tumultnnr dos sucessos que prccctlcrnm ::i. Indc
pcndcnci::i n:icl:l ma.is se fez nesse sentido, e os pl:mos 
pura altr.,ir a imruigraçíio cslrnngcirn for:im cs<1uccidos 
ate que o Impc~ador D. Pedro I e o ministerio ,!,los An
dradas lhes deram nov:, ,•ida. M::is, cnliio nfio se cuidou 
apenas de an;zarfor colonos e sim tnmbcm soldados. O 
pcnsnml'.!nto do so,·crno cr3 o de reforçar e de mullipli
cnr o primeiro bala1b5o (le cslrnnr::rürn'>, crc:1do n S (1~ 
Janeiro (lC 1823, j;l pcrquc via cm scmefü:inlc tro1rn l'.t 

mais scgu,o T1alu.:i.rlc d'1 thrnno conlra :l'i lcndencias re
vo\ucion::irias; já porque, tl:1.d:1 a gcr::tl anrs:io dos r,a
cionncs pelo serviço elas :irm:is e o estado mais do que.: 
mcdiocrc do exercito brasileiro, o seu reforço por meio 
de hal:ilhõcs estr:i.ng'Liros, e :10 mesmo tempo modelos, 
era muito pnra dr.srj:ir mesmo do puulo de vista pura
mente milil:ir. 

Para atlingir a e.slc duplo result::ido, urgi::i. tnnto mais 
recorrer a prnccssos extraordionrios, quanto m,da se 
h::i.vio. até então conseguido tla simples immigr::ição ex
pont::inea. 

Por isso bnçou-5c m5o dos l"ecursos mais sctluclorcs 
e insti.luio-sc um \•t:rtlatlciro systcrua de recrulamcnto. 
Na Allcmanba, a dil"ccção suprcnrn dc~lc serviço coube 
a um aventureiro, de p:issndo equivoco, o Dr. voo 
Scbacífcr, que se inlituJ:r:a m::i.jor da guarda. de hourn 
impcdal e cav.:i.llciro da Ordem de Christo, e que, em
qu.-into espalhava os seus ngcntes por \odn a parte, fixãra 
o seu qu:irle1 gcnc,al cm Hamllurgo, porque a foz do 
El!J:t. fôr:i. escolhida para parlo de ern!.arqnc dos \l".ins
portes de cmi~rantes. 

As inslrucções d::idas a cslcs recrutadores jamais fo
ram complclarucnlc conl:ccid.:i.s; sabe-se, porém, QUI! es-
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lavam aulorizaclos n fornecer pass:igcm nos navios de 
colonos equipados á custa do governo, a todo e qualquer 
indivilluo desejoso de cmigrnr, flcan<lo, porém, linc aos 
que o <ruizcsscra fazer p:1gar do seu bolso o tran~--porlc; 
a.lêm d.isto asseguravam aos colonos as vantagens sanc.
cionada-; Ilcl.:i'> Jeis e os prcecdcnt~ de do11çõcs de lc.r::is, 
auxílios pccunfnnos nos primeiros tempos e iscnç.üo de 
imposlos por \·arios annos. No que rcspcit,wa :10 enga
jamento de soldar.los aão existiam disposições tão pre
cisas, pois, nem sequer se íb:tt\·a o praso do scn-iço. 
Esta 1:icuna, JlOrem, era focilm<'ntc 1irccnrhida pchls gr.
ncros:is promF:.s.'i:1c; dos agcmci:ulores CJuc, ali:\s, ú moda 
de gcnuinos "lrn,ficanlcs 11'almas", "crnm prodigos c1;1 
dcscri}lçocs scduclora!'- <lo Impcrio sul-americano, onde se 
deixav:i ao abandono quintacs de ouro para só levar os 
brilhanlcs'', e ctuc cncontr;wam t::mlo mais credito quaulo 
mais dcscouheci,10 era, então, o Dr:tsiL Ont.osim, os 
ngcnda,lore,;, rliíficilmente sem autorizar;iio esp~cial, afim 
rle completarem as suas remcssns, enlrarmn cm ncsoci::
çocs com os go,·ernos de alguns <loc:; pequenos Estados 
allcmi'.ics, para n cessão dos occupantes de suas prisões 
e asylcs, C[1Il~, por sna vez, meio por voulaclc e meio 
obrigados, eram transfonuados cm emigrantes. 

A partir de mciudos do ~muo de 182~, seguiram lr:ins
porlcs aJlÔS transporlcs conduzindo para. o. Rio de fo
m~iro colon{)~ e soldados, tod'JS replc'os de c~ccssiv;ts 
esperanças. Tanto mais amarga era a decepção que alli 
os nguardaYa. 

Não é preciso insistir que os agcnciadorc.s, por couta 
proprin, faziam proml'.SS:ls que o governo não podia, nem 
prccisav:i cumprir; mas, urge notar que lambem o go
,·crno mostrava .'lbsoluto dcsdcm por lu<lo o que pnrecia 
de jusliça f' equidade, 

O jmpcrndor linha cnt3o 11rincip:;Jmcn!P. cm ,·isl;1 ,1 

organização e o augmcnto do'> corpos estrangeiros; nc-
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nhum eonlrnclo era v.a!ido; p ndin es te ou aqucllc ler 
cxlgitJo e C01J:iiCBt1itlo dos õlf;cn lcs :'\ sar:rnti:1 a ma.is 11rc
dsa d::a SU:l qualid:ttlc t.lc co~ono, não lhe :1Uc1uJin111; 
10,lo<;, sem c~ccpç;.lo, tr:rnsporl:ldos a c.•q>cn.s3s ,lo go
,·crno e co11sidcr:1dos np los ao sc r \' iço r:1ililn.r tinham 
d e jur:ir h:uttkir:1. e sú aos in :1ptos, aos p:1cs de r:unilin 
e ?111ul:llc!:i que linh:un p~o !:Is su~s p:tssascns, era pcr
mi~litl."t ,1 libcrcbdc <lc se foz l" rcm colono~ 

O corpo dr! eslrnng:~iros, que assim, cm vc;r. da suri 
primitiva feição cosmopoliL, p:issou ~1 ler um c:1r;1ctcr 
prommcimbmcntc a llcmâo, cnnslituio, alc'.-111 de um 1.:s.
quadr:\o de bncciros, qu::atro Uatnlhncs de infontnria, que 
possar:1111 ;1 íi,-:11r:1r n<>s ~1u:1 dro ; (lo c.xerci1,, hr.-.si l<' iro, 
cr,rno os 2·." e 3.' lialn)hõcs de cr:1nadr.iros e e, 27 .• e ,i 
28,"' de c;1çadorcs. O 2i.'" ltat;ilhão de cnçadorcs e os 
l.rncciros, for:un cnvfa<los, cm No.,.. .... mbro de 1S2{i, p::ira. o 
thc~tro da sucrra no Rio Gr:.indc do Sul e ::illi pcrmo
n~ccr:'lln a té :10 termino das hoslilitl:idcs; os sranndeirns, 
p•Jrem, íi car.1111, desde :1 sun org,1L1i;c::1ç,l,o, conlinuad a
n•cnlc :,qn:lrt('l:nlos no füo de JJneiro, e para nlli rc
grcss,1u tamlJem, nos primeiro.'> meles do anno de 18'.?S, 
o 26.(1 .Jc C.'lç;ulorc~, chamado "1Jala)h.5o dos diaUos", qw.:, 
desde '!\larço de 1825, cstiver:1 t.l est.,cado cm Pcru :unlinco. 

O pcsso:11 de todos estes U:it:ilhõc~ cm de n:llurcz.1 
mui nrb, e sr:indc pnrtc dcllc scrvin obrig,ulo e <l<! 
111:i vonl :1dc; .1h'.:n1 disto o serviço cr:i pesado e, dado 
o :-Lrdor elo clima, clupl:irucnlc insupor1a\:Cl a l10mcns do 
~forte; os nlojamcntas nos qu~utcis e rortcs tb barra, ns 
n1.çõcs e o soldo cr:m1 inlciramcnlc insuHicic11lcs, e, con
forme o ontigll rcsulomcnto portusuez·, os cnsligos cor
por:1 es rslttvam nn ordem do 1.lin. A Lnllo isto acrescia 
11:io J;wcr cspt.r:inças de Jihcrtnç:in, pois, os cn~aj:imcntos 
eram ,;ein 11r:1so, e conlavn-sc que o hnpcrndor r~spon
dendo a um ~1,Lulo ri11cmfio1 irm5.o 11c \cite 1la impcr:i. 
trit Leopoldin:l, que lhe pcrgunlt'L r:1 por qum\lo tempo 
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tinha de servir, clissc: "E:n,111anlo me ~iprauvér e n tun 
c;ircassa resistir". 

Tuclo isto, porl'm, podcrfa ser s:m:1do tlc certa forma 
si na direcção do scn·iço houvesse o cspirP.o de sc,·cra 
jusliç:i.; mns, ncUc era impossi.vcl pcns:i.r tlcvido ti. com
posiçilo do corpo tlc officiacs. Nn org:miz..,ç.:í.o tlo 
mesmo, o imtlcrndor e ns autoridnc.Ic.s militares agiram 
com inteira ::irbilr.irictladc e cupricho; no passo qUC! 
mui\:is vezes crnlll rccusntlos oHiciacs europeus cheios 
de serviço.._, ou atlruHtidos cru posto inferior ::io que hn
vinrn conquistado nnlcriorrnc11lc, m•cntureiros, que :igrn
d:iv:i.m pcln suo appan:ncb ou pelos seus fordnmcntos 
fanl;isLic;..;.mll'Iltc brilhaulr."'i, cr.,m rnpidruncntc promovi
dos, sem que se olh::i:;sc n conhccimcnlos, ou ao respe
ctivo p!l.SSndo mililnr ou rnornl; oulrosim acceilrav::i-se 
gente de Iodas :is naci1,u:1..itI;i.dc.s, de modo que no corpo 
de oífieiaes, no conjnnclo, cm impossi\'el ~, existencia 
dum gcnuino cspirilo de _o.;olicbricdade, e muito menos 
pudesse exercer influencia e c.Icsperlnr dcdic..'lçiiO no 
nnimo tfas praças. Além !lo mni.s, havia nggrcr,::ido ::i 
c:ul,'l balnlh5o cslr:uigeiro, um major br:isilciro, <1uc ao 
vcnhdeiro comumndaule :pouco mais ticix.'l.v::t aléu1 do 
1ilulo e das honrnrias; p::irn estes c:i.rgos nüo crum posi
tiv:imcntc escolhidos os melhores, porquanto a.e:; :mtori~ 
d:idr_c:; mllilarcc; ahsolulnmcnlc nfio p:::irtHhaYnill do inte
resse que D. Pedro dcdic,tv::i pessoalmente ~,s tropas cs
lrangeiras. Pode-se im:iginnr, considcrm1ns eslns cir
cunstancias, o que se pas.s:i.vn no interior dos h::itnlhões 
estrangeiros; nn ausi::ucit1 do rcspeilo e da dedicação, 
os soldndos só podiam ser mnnlidos cm ordem pelo 
terrol", e casLisa\'n·s<! com L,nlo mais írcqucncia e rigor, 
<JU:::into este> ou nquen ... of{ici:i.l procurn\'n abnínr o innu 
hrnnor pro,•oC'ado pcbs -;uas propri=is injusliças, ou os 
a:,sás fn•11ucnlc.s dc...,vio~ dt! dinheiro ,los soldo~. O de· 
scspcro npoúeroll·se das praç.is; amiudnram-se e:.itla ,•ez 
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mais os sniciclios e as <lescrçõcs, ou os dl!Sgraçados pro
curav::im esquecer as suas miscrias na cmbrfoguez e nos 
excessos. Em resumo, apczar de exteriormente brilhrm
les e muito superiores ás tropas nnciona,!s cm g:::irbo e 
lirocinio milílrir, os balulhõcs cstr:mgeirns P.i;laynm, no 
intimo, complclamcntc dcsmor:1fü;;1do~ e dcs'lrgauizados. 

Por outro Ja<lo, no que rl!Spcita â sua situação no 
p.1iz, er:uu absolot:nncnk i111popnbrcs. Já mcncionmnos 
como os br.isílciros, após a s11a prolongnda reclusão, 
então se mostrav::uu muito mal s;llisfeilos com o nllicia
mcnlo de Plcmc:ito!) cslr:nrt;ci:roo;; uão dcscja\'31ll seq11cr 
col4Jnus cslnms;ckos e muilo menos sohlatlos cslrr,n
~cil·os. 

As trop:i.s r.aciona.l!S olhm·:un com ciumenta i1n-cja 
e odio para estes, cuj:i snpcriorid:ulc militar linlrnm de 
reconhecer, e si, já anteriormente, não !'iC linham podido 
harmonizar com os seus camaradas portu;;uezes, <l!I cha
mada ".Jivisão aux.ilindora", n:i.o era <lc :ulmlrar que, 
com os allcmãcs, ·,;ivcsscm cm coulinuos attritos e rixas 
s::i.ngrcnlas, nas quacs, como era. Dalnral, a população to
warn partido pelos sens palricios. 

Os libcrncs vinm nas tropas eslr:mgeiras apenns um 
instrumento e nm baluarte da lyrannia; e fosse venfa
deiro o bo:1lo de que, por occasiiio dos funerncs da jm
Ilcratriz Leopoldina, conspiratlorcs solicit:ir:un cm vão 
o au:dlio dos alleruãcs, este facto clc\•ia ainda ruais Cor
t:1.leccl-os naquella opinião; o pensamento, poi:s, de au
gmen.ar o seu numero, conforme parlio do Senado na 
lcgisl:1lur:1 de JS2-i, enconlrDu 11:1 carnara dos deputados 
a ma:.S decidida opposiç5o. Aintl.n. ma.is, um duplo mo
ti\'O contribui;-. p:i,ra pcorar ~ condição dos mcrccnarios 
estrangeiros. Era nolorio que º" agcnci:H]ores, para 
arrnnj,'lr g('nfc, tinham ;iqui e alli ua Europ.'1 esva.siado 
:-is pl'isões, dahl rcS'Jlta\•a serem lodos os emigrantes 
cslr::rngciros considerados como y;igalmndos e presidia-
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rios, e rcpclic.l:uncnte rcnov:l\'n-sc :i queixn d(! que o co· 
vcr1io contnminavn ::i naçiío com scmclhanlc cnnalh:'.1.. 
Finalrncr!c, o modo porque oc; cngnjados chcgn\·arn cm 
gr:mdcs trnnsporlcs, corno c.irrcg:nncntos hurn.::ir.os cr::im 
dcscmbnrc:iclos e conc.lm::idos aos dcposilor., tudo islo 
Unha !anta scmclhauçn com os procc5sos corrcspontlcn
lcs do, cnf:"io cm picnn florcsccncía, cornmcrcio de cs
craYOS negros, que os rcccm\'inc.los não t.irdaram a ter, 
na voz do povo, a :iJcunba de ''escravos brnncos", e. 
mcsrno ainda depois, nos seus' snrl>osos tnifor111cs, se 
vissem expostos ao cscurnco e a zombaria e.lo popnlncbc 
branco e d,c côr. 

A mcclid::i do dcscontcntnmcnlo eslava repleta; fal
tava apenas uma gôta p.un fazcl-a transbord;ir. ~o nnno 
de 1S27, o imperndor D. Pedro en\'iavn o coronel Coller, 
do 3.º lmlnlh5o (cslr.:m;,:;l'iro) de i::-ranndeiros, irlnndcz dr 
nascinwnlo, {1 Irl:rnch, f)ar:l a11i cnr:ajar grnlc a moda do 
major rnn Schaíf,•r: <' rsw i111ifm1 hrilh.:rntcmcnlc no Sl'U 
modelo, prometendo E:cncro'i:intcnlc ~ todos e;;. incli\'iduos 
dcscjnsos de C'migrnr e que se dri:wvnm rtlici:'tr como 
colonos - dum engajamento mililar não se fofa\•a -
p::iss:,gcm gr:1lull:1, do,1ções de Lcrr:is, etc., nlêm de 
avultado salario. Dcst'artc conseguiu clle numerosa 
::iH!ccncin e pôde, cm .faneiro de 1828, levar :,o Tiio de 
Jnneiro alguns milhares de irlandczes. ,\Ili succeclcu-lhes 
o mesmo que aos allcmücs, sem considcrnç5o aos seus 
confraclos e 11romessas, e srm allcndcr á sua recusa, pre
tendeu.se alistar no exercito todos os indl\·iduos aptos :i 

pcgnr cm .1rm.1S; íor:un. no cnl:mto m:frs felizes, por
quanlo o rcprcscnl~rntc dn sua palrin, o mirislro britnn
nico Sir Robert G:.,rdon, interveio cm seu favor e advcr
tio ao governo brasileiro que, si os seus compatriolns 
n:io 5e quiusscm preslar volunlnriamenle no .serviço m1 
lilar, n5o _pollimn ser a isto for\ados. Teve-se por issn 
de lomur o caminho da brandurn; deram liberdade aos 
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mnis ohsli11ados; oulros foram cst3bclecídos na colonia 
S. ,lanuario, na urovincin da Ilahi::i, e aind~ oulros fi
caram Jll'Ovisori:-imcnlc no ckposito; finnlmcnlc, a um 
JH'qucno nunwro, 300 ou 40(1 homens, conscsuio-sc pcr
sundir n entrar par::i :is tropns c.strnngciras, promcllcnrlo
lhcs o duplo Jo .soldo c.sli11u\ndo pnrn os nllcmãcs, rnçõcs 
dobradas e isenção dos castigos corporncs; sob estas 
condições foram incorpora.dos ao 3.º hntalhão de gra
nadeiros, do coroncl Collcr. ).las colloc:mdo nssim scn
lcs de ,1ivcrsns uacion:i]iclnclrs e com direitos difícrcnlcs 
pnra u11- !;f:rviço igual nn mc•m1n linbn, foz-se n:1lural
mcntc dcsappnrcccr dclln lodn e qualquer ordem rrgu\nr; 
o dcsconlc.1tamcnto dos al!cm:ics, vendo-se assim ,:cr
gonhosamcnle mcnosc::tb::tdos, tlc,·b alliugir ::to nugc; 
m::ts, lambem os írlande7.es, qunndo ccmcç:ir:1m n conhecer 
n \'ida sob a kmclcir:i. hrasilcirn, cêdo n.rrcpcn<lci·aoHic 
do p::tsso dado, e p:::irlicip::irnm do dcsgoslo geral. 

A fl de .Tr1;ho <lc 182S occorre11 n cxplosiio. Xcsc;c 
dia, dl'poic; da p:i.rndn dí'\·iam ter lugar, no (Jn:irlcl rlo 
2.º batalhão <lc gr:rnadciros, siln:1(]0 fõra dn cidade, perto 
de S. Cln·islo\·ão, os coslumados castigos corporncs. Por 
mOli\'O <lc um::t parle d:,<ln pelo orrici::tl de ronda :io 
nwjor brasileiro aggrcgado <lc no1~1c Drngo, uni cran::i
rlciro fõrn conrkmnado n 2:i chilmlad:is; ~rann.dciros dos 
2.º e 3.' b:1Jalhões, nllcm5es e irlandc;ws, h:i.viam·S( reu
nido :i.lli un ~rande numero. comi) cspcctndorcs da avil~ 
tanlc punição. O dc1iqucnlc foi Lrnzido pnra o patco e 
recebeu ordem de despir a r,1rda; ., isto, porem, recusou
se clle Uccidi(]imcntc, dcclar:mrlo cm altas vozes (Juc o 
castigo cr.n. injusto e exigindo um conselho de guerra. 
Semclhanlc rcsi~tenci:i )c\•ou no p:iroxy.smo dn colcr., o 
alludi<lo major, que mandou am,1rr:1.r o preso e applicar
lhe, cm \'CZ de 25, 125 chil.rntadas, ordem csln ~colhida 
com lnlenso murmurio pc]a multidão reunida. 
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E, juslt1.menle, neste. momento critico, surgio um c:i.
pitão de cnscnl1ciros, junto ::io qual o delinquente servia 
de bnr,ar,cirn, par;::i ]lCllit ao mt1.jor que dispcns:issc do 
castigo {1 sua onlC'nnnçn. Esl.-i criincidcncin exaltou n 
turha scd:cio,;a; avroximon-sc, ccmo que movida de 
curiosid11dc, cada vez ruais do rr.tJ!)r D.ago, que termi
nou por acccdcr ao pedido; mns, jú era lardc. 

Soou o gdto de ":Mata o cachorro portusncz"; e, 
cuslosamcntc conseguia o m..nior 1::::rnh.'.lr o seu (lomicilio, 
de onde, por urna jnncll::i, fut:io parn o c:uupo~ por i:;so 
a sêdc de ving,rn,;n scccuu-sc com a dcslruiç5o da pro
pricdndc (lo odiado ofíicial; ,1lê o seu cJvallo foi tir.-.do 
d:l estrebaria e impcUido n pnnl;iços de espada pnra den
tro da Yitinha enseada. Todo o 3.0 bnlalhão n1>rio cm 
franca revolla; debalde procurou o coronel clcll'Hostc, 
itnliano de uaçllo, lrnmcm jusCceiro mus alquebrado pela 
idade, restabelecer com brandurr, a ordem; os seus c<;
Corços rornm infruclifcrns. 

Por fim via-se ohri~ndo, no en.l:i.rdecer, a conrJ:1:1.ir 
o batalhão an pnlacio imperi:il dC' S. Chrislovão, onde os 
nmolinados cxisirn111 aulorita.riarncnlc a presença do so
berano, rcclnmando rigorosn punição parn o m:ijor, um:i. 
C,'lpilu1ação cscript.1 estipulnndo o pr.1so do scn-iço cm 
Ires .1nnos, e is,.ialdadc de soldo e de privilegias com os 
irl:mdczes. Alcrnodzado, o imperador promcllcu snti.s
í:Jzcr n ledas ns cxigcnci.is; o major- Drngo foi, para su;i 
propria seguranç.:,, mandado prender, e, entre s:ilvas de 
rcgosijo, cujas bafos passnram sil\'am.lo pcln fnchada do 
palacio: o bataJhão regressou ao anoHcccr, no que parecia 
acalm.1do, .10 seu quarlcJ. Enlrclanto, na manhã sesninlc 
de 10 cfc Junho, rcno,•nn-sc ::i sedição; Jlrimeiro foi asre
dido o ajudanle do halalhão e com difficnJd:ule s:.ilvo; 
cm seguida volbram-sc 05 a.molinados contra nm <'rtpi
tiío cnc~rrega1Jo do rancho e :1ccusrido de srnvcs fraudes; 
ferido dias <mies por uma pedradn, e jazendo doente, foi 
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::iss:i.ssinado com innudita cruclcl:i.de na proprin cama, En
t-.fo fur;inm os officincs (JUC podcro1u; o corol\cl, porêm, 
que com alguns fieis íic.i.rn n -i.mplornr n ccssnçüo elos 
dcsm,'lndos, foi cscnrnC'cido e obrigado n tomur parle na 
orgi:.. promovida pelos sediciosos. 

Depois disto n maior pnrtc rins. praças espalhou-se 
embriagada pckls visinhnnps, a saquear ::is t:wcrn.is e n 
inquietar com tiros de polvorn. scccn e de bala aos lran
scnnlcs, dnndo lugar a encontros sangrentos. 

Emqunnlo succcdia tudo isto, o governo, e ns nulo· 
ridndcs mililnrc.~ e ci\'is, drixnram passar o dia ~í'm fazer 
o menor e:;forço pelo rrslabclecimenlo dn or11cn1; p:J.re
ciam esperar t(ue n ckunma da r~volla, nüo r:nc:ontrnn
do rcsislcncin, \"iés.sc a extinguir.se lranqui11nmcntc por 
si mesma; mas, ao contrario, ena alaslron com furia 
crescente ainda na noite de 10 de Junho, o 28." batalhão 
de caçadores, :,quartcllado 110 (orle da Praia Vermelha, 
re.:oll•JU-sc; lambem alli a sanha ,.,oltou-sc contra o ma
jor aggrcg.1do, o il:iliano Thioln, que se torn:'i.r:, odiado 
nüo menos pelas .. uas fr:-iudes do que. rc:a excessiva 
cruc1dadc; foi Hteralmcnlc ícilo cm pedaços, sendo o seu 
cada\'cr mutilado Jani;;:ndo aos pês da cspo.sa desmaiada. 
Durante este turnu;to os de1nais officiacs fu.;irnm, aban
donando o forte aos rebeldes. 

E nn roanhü sPguinfe, 11 d':.' Junho, lev::mton-sc lam
bem o ultimo, o 3.• balallt5o (fculo-irlandcz.) de grana
deiros, aq11artcllado na propri:1 cidade, junhl ao campo 
de Sta. Anna. Movido de payor, o comma.ndaute satis{i
zérn aos .illcrn5es as suas cxigeacia::; de soldoj apressarnm
sc. elles cm dissipar o dinheiro recebido cm companhia 
dos camaraclas irlnnezes, e quando o vinho e a aguar
denlc lhes snbio :i,; cabeças, algun::; ,tos mais cxalln.dos 
os con,..idaram n tirnr vingança dos brasiJci-ros; os oHi
cin'!s fug:irn.m, e o quartel, que fUnn:i. por torlos os lados 
um quadrado rechndc, foi 6s pressns posto cm estado de 
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defesa. Sõ então, e depois que os officiacs cnvi::ulos a 
parlamentar terem sido, por toda parte, rcpcltidos com 
cscarnl'o e pcrseg11idos a tiros, chcg:)u o go\·crno a con
clusâ'l de ccuc era mister empregar a força, e o ,;curral 
conde do lllo Pardo recebeu ordens de proceder contrn 
os amotinadr,s com as forças nncionaes; o march:ir das 
tropns, o rolbr d.1 arliJb:lri,'l, o cruznr dns ol'llenançns, 
rc\•clou então nos habitantes do füo de Janeiro a gr::m~ 
dcz.i do perigo que os ::uncaçava. :N"a rcalid:ük, as for
ças nadonacs eram numcric.1menle superiores aos revol
tados, e potlinm, se necessario fosse, contar Cílm o auxilio 
!las mi)icias, e ate mesmo ela poJJr:bç."to inll"ir.1; entre
tanto, consillcrmb a supcrjor cíficicr.cla r bravuro. dns 
tropas eslrnngeirn.s, o resultado da lula poileri:1 a prjn
cipio ler parecido incerto, se ns ultimas tiycsscm obecle
cido a mn chefe c:s:perimcnlado e se rcsohido a rnpid:1 e 
cncrgicn o.cc;ãc de conjnnlo. Felizmente íalleceram-lhcs 
:unl,os cc;tcc; rcqnisito.s: o conde do Rio Pardo poutle, 
sem estorvo, di5lribuir de.slac:1menlos que interceptaram. 
tanto ao 2-." de gran:ulciros como au 28,ª de caçadores, o 
caminho pílra o campo de Sant'Arrnri, ponto uaturnl de 
convcrgcncia dos amolinntlos; e t,1mbcm, de nenhum dos 
dois lados fl:z-se qu.1lquer lenlo.tiv:::i para romper aqueI
]c.c; obslaculos e conscgulr n reunião dos trcs corpos rn
voltndos. Succccleu assim que, de começo só se leve de 
enírent.:tr o 3." balalbão de granadeiros, diante de cujo 
quartel tornou posição o grosso das forças brnsilciras, 
com Ca\·aHari;i e canhões. Al:i já estava travnda uma 
especle de combate irregulnr; os irhmrlczas e allemães, 
sahlndo do qu'ilrtel aos b:mdos üesorden:11.los, trocavam 
pcdr:1dns e liras com o populacho de côr, reunidos em 
grande numero no campo; cru seguida, depois de ha\'C• 
rern dispersados, em rapid;i arremetida, .aos ad\·crs:i.rios, 
llerramaram-sc pelas ru:is visinha.s, onde trucldar:im em 
cega furfo rissasina1 a quantos enconlran1ru, não pau-
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p:mdo. 1itcrl1mcntc, nem a crinni:cl no 1H?:rço. Possuidos 
de tlescspcro, puzcranMc os hnbilantcs na dcícnsiy;i., ar
mar:101 os seus cscr,,sos ncsros, f' então começou uma 
luta, ou antc.s umn rnalnnça, cujo cncnrniç.imcnto e,cc
deu a Ioda im;:iginaciio; não se dava qu;;irtcl, e, cm ruria 
c:rnibalcscn, os negros dilnccr:n•::i.m os proprios cndavcrs 
dos inimigos. Desta forma, hav~a já :i\gunrns horas que 
o com!Jalc se agil:iva, :ivanc;;ando Oll recuando, qu:mrlo, 
finalmcnk, intcn·iCram as tropas n:1cion:1cs brnsilciras; 
primeiro lentou-se uma carg,n d~ CaYallarin; mnis, os ir, 
l:rndczc~ nccl.,ernm-na com tão ,•1olm1ta chll\',I de JJC'dra, 
que o~ alac~ntc:; ,ecu:i,aJn cm desordem; ensaiou-se en
tão um:'l. n"anço de alir:H}õrc!., l}Llc lambem n5o }H"oduzíu 
cffcito; só quando .1. metralha comci;ou ., devastar conli
nuadamenle as suas fileiras, íoi que os amotin:Htos come· 
ç-aram a ceder, conccnl,ando-sc e.e qun•kl, de cujas ja
ní'U:1s, po.,..êtn, s11stcnlarnm ainda por muilo lr111110 nn· 
trido fogo de fuzibria. 

Ent,cn~cntcs, cai,:i .-. noute e corr. clla :mri;iu o boalo 
de que os ou:ros dois batalhões insu•bidos se tinh:m1 
resolvido 3 offcnsiv:l, sendo que o 2.º de snm.idciros, p,c-
tcndia, no co,rc, da noite, aporlc,ar-sc {{o p:dncio de 
S. Christ.:ivão, da artilharia. ali po,;lad~I e da. pcssôa do 
imperador, para então marchar sohrc o c:-impo de S:::rnt'· 
Anna. Nf's!.:t l'"mcrgcncia critic::i, o gcvcrno brasileiro, 
duvidando ú::i propria força r,oliciln'I o ::imoHo dos almi
r::mlcs frnnccz e insJcz, ancor:ulos no porto do Hio, <1uc 
ainda dur.:rntc a noite, íizcr:lm desembarcar cerca de 
1.000 soldados navacs. Ao rompe, do dia 12 de Junho 
cbegarmn estes, ;iam protccção tlc inncrador, ã S. Chrislo
vâo, e como dalli os frnncczcs Se puzcsscm cm marcha 
cont,a o 2.• de i;;r.i.nadciros, cs!c bata:hUo, volbnrlo fir.:il
menlc :'i r:iz:'io, d(>pÔz as :umas, ::i11õs b,cvcs ncgocfaçõcs. 
Eslc c:-.cmp:o foi logo seguido pelo 3." bnlnlhão, que n;io 
podcri~ m:iis se suslcutar por ,uuilo tempo no seu qun,-
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lei. ~fos, niio se ousou dcsarm:1r os caçadores do \1 igcs
simo oitavo, que su poderiam facilmcnlc dcícndcr no 
forte da Prni:l Yermclh:1, pois, cm c:isos t.lc ff'Sislcncia, 
tcd:m1 encor.lrado prnmpto reforço da parte dos irlnn
Uczcs, que n:1qucllc forte csl:lvam cm deposito. C.on!cn
laram-sc com prender .'.l]guns dos c.allC'ç:1s do mulim, e 
estes, junl:mwiüc com os granadeiros llcsarmndo,;, foram 
conduzidos p:ira o poria. .\Ui for;i.m os irJandczcs, t:rn
lo o.,; cng::rnjndos como os que nínda csl:1,·nm cru dcJlo
sito, no lodo ccrcn de 1.400, e:nlregm·s. n um secreto.do 
11:l Jcg.1ç5o inglrzn par:1 sC'rcm rcp:itria,ID!., e d<' facto Jo
go a 3 dr Julho de 1828, fC'grcss:i.ram ú h"bncla. Os 
:11lcmÜc'>, no cônlr:iriu, C"ujo~ h:11a:hlics sc cogila\':l de rc
org;rniz::ir, fic:ff:1m prnvisoriamcnlc en: cuslodi:1 nos pon
tões, :iguanl:rndo o rC'sultado do inquerilo n1ililar, ,1 que 
dcYiam ser .submellidos.. Dcsln innsli,.;aç:io rcsuJtou, com 
csJ1:rnto dos juizcs, n:ío ler h.wirlo ncnhumn eonspirnçfio 
ou combin:iç::'tcs 11rcmcclila(l:1'i; i1•1anin.imC'nle dt'dnrnrn111 
os ccntu1ans de inlC"rrogados cc11c :1 rc,·olln li\'t'rn pílr 
c;rnsa u11ica o cst:1do ele dcscspC"ro cm qnc se acha\'am; 
de sorte qu~ os oííiciacs hr.asileiros que prcsidünn :io 
conselho de ,b'llcrra, cx:cJnmar:uu ,ulmir.i(los: "Esln sente 
não ::iílhc inlrisar,''. FinaJrncnlc, um ,:;r:in:Hkiro do 2.º 
halnlh:io, de nome von Slcinhan<ien, m1lurnl lia Bnvicra 
ou de Ilrunswick foi condcmnado fi morte e :1rcnhusaUo, 
sendo scpult.ido no ccrnilcrio protestante llos inglczcs nn 
Gamhóa; nos demais con!ou-sc-lhcs o tempo ele prisão 
prc\'Clll1\'.:t nos pontões como caslihO, <i.Cndo, cm segnidn, 
p.-.ra os fins tlc su:i projcclnda rcoq;anizriç:lo, tcmporarin
mcnlc .:ifoslndo.s do Rio <lc Janeiro. E si tnmbl'lll mais 
t.-1rde, nos li:1talhões cstrnngr.lrns rcorJ::nnis::idos, conlinun
r:::im :\ l'Xislir muitos abusos lnmcntnvcis, pelo menos rc
sullot1 da sc<liçüo <JUC a c.'lda sold:1do fo.~se, de :::iccordo 
com .1 promessa fcila, oulorgndo, pot cc;rripto. um pr:iso 
preciso de tempo tlc serviço, pelo que muitos dellcs Jogo 
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então, Ou no anno imediato, de 1829, podcrnm seguir 
como colonos pnrn. os cstab~lecimcmtos allemãC's d ns pro• 
vincins mcridionncs. 

Desse exercito de j:mizaros fez pílrtc o antigo offi
cinl brunswickcano Carlos Scidlcr, que, pcrmancccntlo 
nrrcsimentado sob :l baudcirn imperial durante cerca de 
oilo annos, nos lesou, após seu regresso á Europa. trcs 
narraliv::is pillorcscas das pcripecias do seu viver crrnntc 
sob o Cruzeiro do Sul. 

A que conslituc o presente volume publkatla cm 
1.cip?.ig:, cm 1837, e C boje tão exc:is-=.a. que somente esta 
circumslancia juslific:::iria a ,·crsão orn y:ind:1 it lumí', si a 
nbuml:rncia. de cpisodios e a rclcvaucta dos fnctos nclla 
contidos niio uuclorisasscm melhor a suu intlispcnsa\'Cl 
divulgação tro nosso idioma. 

Hio de J:1neiro1 1!)39. 

SYLVIO CR.\\'Q. 



INTRODUÇÃO 

(MEMORIAS DE mi OFFICIAL DE CAÇ"'úJORES) 

1826-1333 

N L,GUE:\l ignorn que um do.'i principncs moiivo'S da 
impopularítlnc.Jc d~ D. Pedro J, nos ullimos ::inno!'. 

tlc seu governo no Drasil, foi a sua mnrllícgla prcforenci:i 
pcln gu:irda pn:lorínna de mcrcc,wrios estrangeiros, com 
que pretendia firmar o prcsti,gio ele seu throno ,·acil
lanlc; poucos sabem, porêu!, que vnrios oíCicbcs da
qncllas tropas ad,•cnticias, tlc regresso á patrin, escreve
ram e pnhlic.o.rnm 11arr::ili",1s (lc suns lrihulaçOcs na ter· 
ra lcndnria do ouro e elos dinm::mtcs, cujo {ulsor os a(~ 
trnhirn com a mesma cupi<1cz febril dos ous:idos com
panheiros de Corlcz e ele Pizarro. 

Estes livros, hoje bastante raros e ainda mais ram· 
mente lidos, encerram, entretanto, ccnlribuiçõcs apcovcita
vcis para o cstuclo do parioclo inicb.l de 11ossn ,·icln hislo
rica comn naçüo inclcpcutlcntc e autonoma. São quasi to
dos Iibcllo~ \'irulenlos, a]icanlinas rnucorosas, trncluzindo 
cm linguagr.m m3) limada, f', por ,ezrs, -:issús g.ros,;dr:i, 
cle..,;.pcitos odientos e desilusões amargas, dcscrcvcutlo 
lragicas cxpcricncias ou rcsumllrnndo recriminações sem 
numero conlrn a gente e as cois1ls tlo Brasil. 

Ha cru todos a mesma nota í.o.Isa de vingnnçn impo~ 
lente. 

Os seus nulorcs, verdadeiro,; naufragas ela cxislcncia 
nns pl3gns natHCS, vicr:nn quasi toclos sccluzitlos pelas 
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promt:ss.is rnirifü:;1s tJo rc<,;rulndor-mür, o famigerado ma
jor \'OH Scha('fícr, e fascin:idos 11d:1 fl.'.1\·;'I niiragcm de ra
pida e íacil fortuna no impcrio de> Cruzeiro; eram, na 
1m1iori:J., a .. ·cntureiros trazendo por divhrn o velho moto 
<lo.s fllbu;tciros do sccttlo X\'I[ - urtm ucquinocfalem 
1wn peccuri -, e cxprmtlin<lo :1.pós, cm calumnias revol
tantes e falsüiru..lcs infames, n ira furios.'l gera<la <lo des
astroso fracasso de mais um:1 corrcri;_i no encalço 1.fo po
sições e <lc riquezas, 

O lypo ac:1.ba<lo clcstc t;cncro Jilcrario, que floresceu 
sobretudo no'l Allcmanha, no.s Uccconios de 1820 a 18:lO, 
se encontra induhitaYchnenlc n:1.s obras Uo tenente Car
los Scidlcr. 

São uada menos de Ires e intitulam-se: - "Dez ,m
nos no Brasil sob o governo de D. Pedro L e a11ós a sua 
:1bdic:1.ç;io" (Qucdlinllurf:o, 1835, 2 vais. in-12}: -- "His
toria das sucrr:1.s e rcvoluc;õcs tio Brasil <lcs<lc 1825 até 
;1.0 presente'' (Leipzig, 1:p1, in-12); e -· "Yfagcm ao 
Brasil" (;,-:'urcmbcrg, 18H, in-16)_ 

A primc;r:1 C, não só a mais consi<lcranil, corno lam
bem a mais pessu!ll e abundante cm. noticias e epísotlios 
curiosos, si bem (IUC cntrcruci:1<los llc .11lrcciuções jn
just::is e de juizos falsos. 

O seu conjunto offerccc um qnadro Uaslanlc viyo, 
nrns nem scmiirc Ycr<lnllcrr-0, ela situaç:1o cios milil:ll"CS 
estrangeiros em face <los n~cionacs, do estado elo nosso 
exercito sob o primeiro impcrio e do seu p!lpcl cm meio 
das :igitaçõcs daquclla êJlocha tormentosa. 

Não raro conlcm obscn.·açõcs interessantes e, ás vc~ 
zcs, not:1s de rc.il vigor dcscrip!it•o. ::\'.i impossihilid::illc 
Uc, sequer rc.smnil-:is aqui, <lcslac:ircmo!. o cpisol!io ca
ractcris1ico Lia entrc\'h,ln do :iulor com o primeiro Im
perador. 
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Em fins llc 1S25 Carlos Scidlrr tlcspin a f:irda de ca· 
dêtc llO l')iCrcilo de Brun:rn•ick, cnf;:1sliado da palrin. e dá 
carreir.t das armas, e deliberou vir lcnlnr 1.1 sorlc na terra 
1..bs p:ilmcirns. 

~este inluilo dirigiu-se á Hamburgo e, desdenhando 
cautclos:uncntc as offc-rlns do citado major 1,.•on Schacf
fcr, cuja physionomia moral deixou retratada com as 
côrcs mais nrgras, tomou passagem por conta propria cim 
uma harcn :1 fazer-se de \'Cl:\ para o Rio de Janeiro. 

A travessia, de cento e trcs di;1s; nada aprt:!sentou de 
cxtraordiunrio, bem como n:w offorC'ccm novid:u.lcs 3S 

dcscripçõcs QL'.c o n:ccm•cbcgatlo se apressou cm fazer 
da cidade imperial e dos seus admiravcis :irrcdorcs, com 
yari:rn !t.'s mais ou meu o:,; Htlcdignas e piltore.sc.1s, tão pro
fusamenle !!Lialtcci.das por lodos os visilantes. 

:'11,is, si :t natureza o deslumbrou, :is impressões que 
1eccbcu dos hom!!ns forn.m menos que lisonjeiras, e ao 
rcgisla-lr,s molhou evidentemente a sua penna no íél de 
incocrcivel rancor. 

A si!un.ção d.is classes armadas. dependentes do fa
vorilis1110 despejado, causou-lhe inlcnsn indignação; mns, 
n:io c)lconlrnnt.lo melhor meio de ,·ida, ignorante Ja 
Jingua do p.'.l.lz e baldo de recursos, resignou-se no pro
jcctr.i de no\·amente envergar o uniforme. 

Aconselhado por alguns r.:ompatriolas, cnllercçou ao 
ministro l:a BUerrn, Jo:iu Vieira de Carvalho, umn. peti
ção solicitando um posto de official suballeruo no exer
cito. Dccorrer;un, porém, semanas e semanas sem que 
surgisse o almejado despacho. 

O npcrto d:1 conjunclur:1 inspirou ao jo\·cn prctf'n
denlc uma decisão heroicu, de que h:\\·ia de colher bom 
fructo: nsscntnu cm levar dirnclomenlc :i D, Pedro I n 
sua pretcns5o, 
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- "Ao romper do t1ia, eonla cllc, segui pnra S. 
Cbrislovão; • <lcvia depôr a minba pcliçiio nas propria.,; 
mãos <lo impcra<lor e queria conhecer pessoalmente o 
sober.'.fno. A mnnbã cr.'.l. mngniCica; n nalurcza trnj::i.\·:1 
o seu mnnlo festivo e o sol moc.lra,1a ri:,,onho a sua phy
sioaomi,1 domin,;ucirn; ahcrcS CSp('ranç::is voll:wam ao 
meu peito e cm br:'lve cheguei ~o ]rnlacio im11crial. 

"Além,· no pnrquc, as mlmguciras gii;antcs, estas 
r::iinhas da ycgclaç.lo tropical, 1 cr,;ubm as suas [rondes 
umbrosas; ;1 fo)bag,cm dos pi'atanos murmurav::i dôccs 
saucfaçõcs e na brisu, que me banhava c:ml::rndo, flutua
vom pCríumes. 

"A ni'io ser isto, tudo cm ·volta era silencio e na.d~ 
rc"·cJavn. a proximidn<lc do auiocrata de lo<los os bra.sl~ 
lciros. Por mnis de :una horn pcrmnneci :itordo:u.lo e 
indeciso, como um mendigo á porta tlo opulento, aper
tando a fronte ardente de cnoonlro ao sr:1dil de Cerco. 
Nin,;uem se apresentava para me annunciar; o pafacio 
parecia deserto. 

"Subito vi um horncm~ de cns::ico ozul, calças bran
cas, a cabeça protegida por u1n chapen de palha, snhir 
do palncio e dirigir-se :'.Is cavDllariças visinhas. Passou 
por b<!m perto de mim sem parecer nolar a minha pre
sença; .olgum pensnmento clc\"Qdo occtipava o seu cspi
rilo e o olhar sombrio perdia-se no horizonte. Era an
tes baixo do que alto; o seu porte tr::ihi~ o mililar e a 
~ericdad~ nuslera que lbc moldava o gesto reveb~a o 
soberano. 

"Tinha as faces liseiramcplc crivadas de cicatrizes 
de variolu; o lronco era desproporcionado aos membros, 
o pcilo amplo e ::ibahulado, Osl braços curtos e os dedos 
compridos demais; ainda assim, ao primeiro aspeclo, 
não se podia deixar de co11sidrol-o um bonito homem. 

"Cabellos negros e crcspof cnquarlra,;am-lhe a fron• 
te ~bobodada e o olhar negrn ,,_ brilhante dcnota,·a cons-
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cicncia do proprio valor, despotismo e fcHcid::ide no 
amôr, 

ºSurprêso, acompanhavn ainda com a ,•isln o 'M..llto 
mâsculo, q,1ando ouYi passos ntr:í.s de mim. Em um 
facaio da casa imperial que me informou ser, aqucllc 
homem de casaco ai.uI1 o pro1>rio imperntJor. A cmcr
scncia não podia ser m:lis propicia: Corri para as ca
vnllariças. Alli cncouln::i S. :\!. blasphcmando e jurando 
porque niio achara um só C!strihciro, nem mesmo um 
nc:;ro parn scn•il-o, e \'i o orgulhoso D. Pedro scllar o 
seu ca•;allo com rlcstrcw \::il, que bem dcmonslrnYn nJ.o 
sc,r .aquclfo. n vez prinwirn cm <JUC se acl,aya cm semc
Jhanlc apcrlo. 

"Approximci-mc ousad:11m•nlc e, cnlrcgando-lhc a pe
tição, con11n11niquci-lhc, com poucas palavras, cm fran
ccz, os meus d~cjos. 

"- Altc11de::: rm moment; jc rr,v1cndrai rmssilôt", 
,sritou-mc eUe, snltant.lo sobre o cn\•allo in,slez e t.lispa
rnndo a ~:-ilopc. As p;ilo-,,·rns do imperador soaram aos 
meus ouvidos como um eni~ma; cnlretanto, permaneci 
immovel junto ao portão da Ca\·allnriça, ilb'Uardando o 
cumprimento d:::i promessa imperial. Depois de um quar
to ele hora lle espera. rufaram os tamborns da gunrda e 
YÍ algu!'m tJUC', da poria r.::o palncio, ,,ce1rn\·a para que 
me ::i.proximassc. Reco11bct::i logo o impero.dor e ,•oci 
ao scu ('ncontro. Assim que cheguei perto, descalçou a 
luvn ela mão llircil."1 e deu-m'a a beijar. A cerimonia 
correu felizmente; repeli o meu pedido de uma colloca
çiio 110 Cxercilo: D. Pcclro cx.·uuinou rapit.1:nnen!e a mi
nha pctiçiio e, depois de fixar sobre mim os seus gran
des olhos: ll<•sros, disse: 

"- .rille= au ministre de la 011crre et, sove= sans pr.ur; 
vous serc= employé"; e nm breve .sorriso, encrespou-lhe 
os fobias, cm(tunnto me re!>li'.L.i:J :i pcliç:io. 
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"Na mcsmn farde procurei o ministro dn guerra, quc 
aco!heu bcncrnJ::uncntc u minha prclcnsfü1, Experimentei 
cnlão um bem estar e alegria indizivcis. P:irccia-mc h;::i.
i,·er :isscnt;::i.do o alicerce de minha prospcrhfa.dc fulura''. 

Dois dias depois Scidlc::- co1"'.lpnreccu ao "beija-mão,. 
no Passo, e le,·c a i,•cntura Uc nUrahir a nllcnção da im
perntdz D. Leo_poldinu que se dignoll de indagar ele suas 
csp.:!ranças e a cuja grncios:1 in:crvcnçüo deveu ser, cm 
breve, nomeado scgundo-tcncalc pnra o 27,<> k1talbão de 
caçadores. 

Carlos Scidlcr continuou ao seryiço do Drasil atê se
rem Jiccnciad::is as lropus cstr~ngciras, e, depois de ten
tar varins profissões, voltou ã. Europa, cm 1333, tão pro
fund:unenlc dC"siltutlido quão cheio de odio ao pniz. onde 
Linb.nm fcnccido as suas mai~ risonh:.1~ esperanças de 
1::!Õria e de forluna. 

F.,,,r;;lc rancor ê a nota domin:1nte cm todns as suas im
pressões da gente e das coisa~ brasileiras, lransparcccruJo 
na narrati.,·a de í:i:ctos minimos, e prejudicando a vcraci-
1hidc da maior p~rlc das suns informações, nas quaes, 
ali:is, se m:1nifesta o obscrvacl01· pcoelrmJlc e narr::idor 
piltoresco. 

Ilastnnlc jaclaucioso, g"(!ra facilmcnlc a suspeita de 
mendacidade, sobretudo nas demoradas úcscripçõcs de 
suas frequentes :::.vcnlur::i.s de amôr e de seus ducllos sem
pre vietoriosos, parccC'nclo que n:i.s sn:1c; memorias, no 
invcz das do grande poeta !:iCU compalrio!a, h:1. mais ima
gina~ão do que realidade. 

Recife, 1915. 
ÁLFilEDO DE. CARVALHO. 



Historia das Guerras e Revoluções 
do Brasil de 1825 a 1835 

J A' no anno de 1825, quando fui nomeado official 
do .exercito brasileiro, era corrente. o boato de 

que um bulalllão elas tropas allemães deveria se
guir, com a. passivei brevidade, para o thcatro da 
guerra, no Rio Grande, a tomar parte na campa
nha que o imperio vinha sustentando, tão dcs
favoravcl.mcnt-e, contra Buenos Ayrés, na provi[]
cia Cisplatina. 

Todas as npparencias indicavam que n. cs
co]ha recairia sobre o 27.0 lrntnlhão de caçador,es, 
por ser o unico, como logo vcrPmns, q_uc estava 
completo. Que jubilo o meu em pertencer a clla'. 
Que magnifica cxpectaliva de gloria militar, de 
cxperiencia e de promoção I Os lrntalhões, com
postos de seis companliias, de,,iam contar 720 
homens, e o nosso punl1n em parada n-:.ais ele mil. 
Além de nõs lwvin entõo, no Rio de Janeiro, tlc 
tropas altemães, o 2.0 e o 3.0 batalhões de grnna
deiros e wn esquaclrão de lnncciros, que apcm1s 
formava 85 praças; o 28.0 bala.lhfio de caçadores, 
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igualmente composto de a1lcmãcs, conhecido en
tre os brasileiros pela alcunha de batalhão elo 
diabo, eslava. naquella epocha, cm Pernambuco. 
ajudando a suffocar um .insignificante movimen
to rc,·olucionario, que 1~ial chegâra a se pronun
ciar (1). Estes quatro batalhões de infantaria) 
inclusive o pequeno esquadrão, podirun. orçar ao 
lodo -cm 3.000 homens. E' da maxima impor
tancia para a sc-qncnda desta historia, indicar 
com toda a prcci:.:;ão possivcl o numero das l.ro~ 
pas allcmães que guarneciam a capital, Jlrinci
pa]mcntc se acrescentarmos que não era neces
sario maior poder militar para manter a ordem 
cm todo o Rio de Janeiro, si o ;mperador não 
tivesse commcltido a impruílcnci:i rlc, a cnnsc}hr, 
de sc11c; falsos amigos e por sofü:ilaç:io dos (:c
pnlados. cnYiar um balalhão após. outro para 
provincins muito afastadas e de assilll desguarne
cer n e~:rpítal. :\las, jú então as facções teciam 
activamcntc a rêdc cm que se devin deixar cahir o 
passaro imperial. Aconsr:lharam a D. Pedro, que 
parf>f'.ia rPalmcnte atacado <le cegueira, que rcmcf
tesse ri flôr <le suas tropas para Pernambuco, por
que nesta cidade <lomiua.va o espirito rcvolucio
nario; pouco depois c:\.igio-se igual providencia 
para a. parte meridioi~al <lo imperio, pois, a guerra 

(1) Este rr:o,·l111rn10 rc\'olocior.Jrlo, de f~çlo rcpublir:1n11 e scp:i
ratisla. Que r:içsou .\ l,is101i., :<o\J o r,orm: de Confedt'fa,Jb d" Eq1.1a;Jor. 
e :,:~itou l'Cf'1:t."TlbuCõ é :,:t: r,ro,·i.,ci::is diinh::is dt:r.,nk qu:i.~I lo~o o :inno 
de 1112.J, 11:,e r:n,lto m:ilor l~ipor\:.<1d.1 do que 11 e er.1pres1ou Scitllcr, ~ 
J sua reprcsslo c:,iglo nJo çcq1.1cncs sacrificio5 de \"ld.i.s e de c.ibcd:ics. 
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con~ra Buenos-Air-es in1punha semelhante sacri
ficio; finalmcn te, ainda um terceiro batalhão foi 
destacado para Santa Calharina. A ludo isto ac
ccclcu o imperador. 

No mer. de Novcr:::ibro de 18213, baixou, afina). 
11 ordem <lc embarque in1mediato do 27.0 batalhão 
de caçadores e dos lanceiros, para o Rio Grande, 
nfim ele se reunirem sem demora ao exercito a11i 
estacionado, soh o commando elo general Rosaclo. 
O lolal d:is tropns assim concentradas subia a 
1Ci.OOO homens_ 6.000 <fos quacs estavam em )lon
leyidco, 2000 cm diversas povoações da pro·vincia 
ele S. Pedro do Sul. e ccl·ca ele 8.000 na fronteira 
<la Cisplatina. Em compcnsnç.ão. os cxcl"cilos ai
lindos de Buenos Aires e dri Cisplatina (ou Bancla 
Oriental),'contavaru mais <lc 20.000 homens, 16.000 
dos t[uacs cnfrcutavam, cm campo aberto, ao ge
neral Rosado. O rio .Taguarão, que assignalm1n a 
fronteira entre as pro,•incias <la Cisplatina e <le 
S. Pedro do Sul, separava ainda os dois c..-...:ercilos. 
A::;sim esta-vnm as coisas, quanclo o imperador 
tomou a suhHa rc.soh1çã.o de se collocar em pessoa 
:i frente do exercito. 

D. Pedro não era de natureza. covarde, pos
suia sangue ardente e agitado, uma indole altiva 
e t~mcrnria, mn espirilo dc..c;potico, suspicaz. e in
domavel, que só raramente, mas cnli'io sempre de 
modo original, cedia lugar a uma e.ffusão elos seus 
1nell10rcs senli1nenlos; tinha muito discernimento 
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e agudeza, mas, nenhuma sagacidnde; ntuito zelo, 
mas:pouca persislenci a; muita obstinação, mas, só 
quando se lrat:1va da satisfacção dos seus capri
chos; era um homem robu5lo, porêm, extrema
mente scnsunl, que sempre cedia Yacillantc á 
primeira impressão de momcnlo, e que frcquealc
mentc era dominado pelos dcmonios da hypochon
dria, da saciedade, da mnbiç5.o, da politica e duma 
inconsr-ic'nle sP'rlr de !'.angne. Unir.mnenle em oc
casiôc ,, mcluncoHcas, que infelizmente ocorriam 
com dcm~siada frcquencia, era que D. Pedro, 
como outrora o rei Saal, se moslraYa pusillanime; 
mas, então,. ern tnmhcm duma cstoli.dez abso
luta. Mas, basta; o facto foi que ellc partio im-
1ncrlialrunentc para o Rio Grande, hnpcllido pela 
sua anda rlc acção, que tanto podia derivar de 
madura rcJlexão, como duma idCa fixa. Esta rle
liberaçiio do soberano foi acolhida com geral en· 
Hrnsiasmo; a solda<lescn, completamente e..,tcnua
da. por privações de toda a <?spccic e pelas fadigas 
dumo: cmnpunha prolor..gada e infeliz, ergueu-se do 
seu indolente lclhargo, e evocou para a sobria 
realidade os seus sonhos enthusiasticos de outrora. 
O pacifico burgucz Yia :n, em pensamento, a ap
proximnção da almejada paz, graças a nma vlClo
ria brHhanl-0. Ainda uma vez, o imperador ha.vin 
recuperado o amor de seus subdifas; os erros pas
sados foram esquecidos e cessou qualquer fermen
tação nascente. D. Pedro tornou-se o festejado 
hcróe do dia, o Cid corondo de glorias das bal-
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]adas alvíçarciras rlum futuro melhor. Foi qltando 
ra1:ccct1, repenlinmncnl-~ a imperatriz Leopoldina 
da Auslria, senhora altacucntc estimada e ,·cne
rada, quasi que com idolatria, por todos os brasi
leiros, e, con1 incri.vc] rapidez, espalliarnm-se por 
todo o imperio terriveis boatos sobre o morlo e a 
causa de sua morte subita.. Eslc foi o primeiro 
prego para o esquife do autocrata, o primeiro cho
que violcnlo para a sua inevitavcl queda. 

No Rio Grande, recebeu D. Pcclrn a noücia 
do inesperado traspas~ da esposa. Realmente foi 
surpreendido, ou seria o seu hcroismo simples a.f
feclação, temor e remorso? ::-.;-50 creio que se aven
turasse a tanto, pois, era :sempre um escravo cego 
de suas paixões. Sei que, no ler a triste novn, 
tremc•t e arrancou dcscspcra<la.rnentc os cnhcllo:-:::, 
e D. Pedro era sempre, nos seus affcctos um mau 
comediante. Tremeu de arrependimento e de me
do de perder o throno e a vida; conheceu a cris-e 
e teve de conjura-Ia quanto possível. Entregou 
ao Barbacena, estadista idonco, ma~ guerreiro in
e,.pcriente, o commaudo cio exercito em campanha, 
e embarcou, na fragata faabe/, para a sua copital, 
sem narla ter fcilo. Leopoldina da Ausfría falle
,cêra, como já disse, rcpcnlinamenle. Com a sua 
morte soffrcn a nação uma perda ineslimnvel; de 
milhões de boccas surgirnn1 milhares de supposi
ções que se c:xccdiam umas ás outras cm cxaggero, 
insensatez e per\'ersidad~ mas, que deviam ter 
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·uma causa qunlqucr. Affirmavmn que D. Pedro, 
antes de partir do Rio, dCTa ordem }}ara qnc, na 
sua nuscncia, a imperatriz fosse envenenada; pro
duzia-se uma exlraor<linariu ugitação; todos os 
negocios pararam, e urna revolução geral, que 
primeiro collcava como vérmc na poeira, ergueu 
aos poucos a sua cabeça de hydra. Os inimigos 
do imperador aproveitaram-se avidamente ela 
opporhmidade para realizar os seus projeclos par
ticuh:trcs e toruar o monarcha caria vez mais 
odiado <lo pO\'O; ousarrun atê nomear o mcclico 
que teria figurado como algoz secreto nesta sccna 
de horror. Infelizmente, este 1ncsmo indh,iduo 
foi, poucos dlas após, nomeado envfado cxlraor
dkario junto .ft côrtc ele Frauça, e a suspeita geral 
logrou novo e seguro apoio neste acto imper
doavcl. 

Segundo u01 outro boato, talvez, nrnis fun
dado, D. Pedro teria, num acccsso de colera, mal
tratado a esposa, então no ultimo periodo de gra
videz, e até a pisado a pés, o que fôra a causu 
de sua morte. )Ias, fôsse como fôsse~ neste pro
cesso não podia cornparccer tcslcmunha alguma e 
nenhuma mer.ccer credilo. Da corôa. do Brasil 
caíra a mais formosa gemma; o rubim ausente, 
quando n1uito, poderia ser substiluido por uma 
granada. Entretanto, rezava o holetirn: S. M. a 
imperotriz Leopoldina elo IlrasH fôrn. subitamente 
victimada por uma febre biliosa. e1n consequencia 
dum parto premahrro,.. Nas derradeiras horas de 
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sua Ião bencfica cxislcneia, a excelsa priuce.za 
cJesdenhou os n1idados dos mcdieos nacionacs e 
mandou <:hmnar ao cligno e gct·almenlc respeitado 
Dr. Rau, allcrnfio de nascimento. 11as, já era. 
tarde dclllais; jit não havia salvação passivei, e o 
rp:c de mais nobre ha,•i:1 na (erra leve de se trans
formar em pó. 

Aules mesmo que D. Pedro regressasse do 
Rto Grande. dr.v;°a realizar~se o enlci-ro da impc
r.i[riz, ,e, na rcalicJucJc, na noite dc!:ilinacJa à ce
rimonia, o aspcclo das cousas era ns~.az equivoco. 
A cidacJe inteira esta'\•a de luto; em tocJos os sem
l>lan lcs cslmnpava-se uma c.lôr muda e desespe
rada; negros, mulatos, portuguczes, irlandczcs e 
allcmães choravam a morlc ela sua mãe commum; 
pela primeira vc7, sentiam-se irmãos, cmmudcceu 
o odio nacional e lodos os rancores pessoacs pa
reciam extinclos. lTm movimento desusado rei
nava cm lodas ns ruas, uma ugitnção no 110rlo e 
tUll tumnltuar inquiclo nus praças publicas; 1nas, 
tudo silencioso, rclrahido e myslcrioso. Cada um 
sabin o que qne:ria, e estava prompto a tomar 
parle acliva na printcira crupç,_io; o governo ju
bilava-se sccrciamcntc com a ameaça da re\'o1ta, 
que serviria aos seus cgoislicos projcclos; segundo 
todas as app~rencias <lcvia oeeorrer uma grande 
mo<lificação no. administração; o impe.:rio osci1-
lava sobre os seus alicerces. Esperava-se, <lc to
elos os l.ndos, ,1ue as tropas allemãcs, incitadas ao 
furor e a vingança pelo pretenso assassinato da 
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imperatriz, pegassem em armas e negassem a 
obediencfa jurada a D. Pedro. )fois de setecentos 
mancebos brasileiros, das primeiras fa1nilias da 
cidade, todos arma<bs de pistolas e punhaes, tiw 
nham-sc reunido cm volta do co1n~nlo ela Ajuda, 
no qnal estava deposilado o corpo, e no Passeio 
Publico, e mandarnm offcrccer aos destacamentos 
das lTopas nllcmãcs al1i postados o seu concurso 
para um movimento suhver.,;ivo. Bastaria qnc um 
officinl acenasse e logo os soldnrlos, muito mnl 
~atisfc:loc;, ter-sc-fom lev:rnla.do~ P- a revolta, cres
cendo como avnlanchc, teria assumido ns pt·opor
ções duma grande revolução genernlizada. Ufos, 
nincincm ignorava que os brasileiros visnvam me~ 
nos vingar a fallccida imperatriz do que satisfazer 
o seu odio contra o imperador, e, ao mesmo tempo, 
rcali'zar ontros intuitos pcssoac.c; ainda mnis ran· 
corosos; sabia-se que., si as tropas allem:frs hou. 
vésscm cnlão traido ao seu soberano e abraçado 
o partido dos brasileiros, seriam recompensadas 
com ingratidão e, provaveln1cntc, despedidas dP
niodo ainda ma.is injttslo <lo que foram mais tar· 
de, por um ado do l)oder legisla.lho. 

Ao enterro careceu toda a solcmnidade; foi 
uma ll"isle. sccna <lc confusão, ele desorden1, de 
duvida e <le temor. De quando cm vez soavam 
algumas salvas fnnebres e dobravrun os sinos. 
Tudo era tão apressado e irregular. que parecia 
ha\'er um deliberado proposito de terminar feliz
mente a Iugubrc cerimonia, um desejo insoffrido 
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de atlingir ao seu fim, que a menor demora po
cleria fruslrnr. A trote 1nrgo, seis ?nssanles mor
zcl1os arnislnnun o coche funerario, e seis· lacaio::. 
conduziram o :,;ingclo esquife, parcamente 1nuni
do de alçns de prata, ate á capella; lrocando~sc 
ncsla nccasíão os mais lôrpcs clocslos, com me
nosprezo elo respeito, dn compostura e mesmo da 
gravidaclc ordinaria devida a qualcp1cr môr[o, 
sem dislinc-ção. Entrementes, a sombria capelln 
do convento tinha sido, açodadamcntc o c1uanlo 
possh'c>:l, ornnmcnt::ula; inumcravcis cirios illmui
navam o Ccu,trum dolori ... adornado de festões de 
veluclo ucgro, e. um fr.ndeco risonho acahav:'.l <lc. 
acender as ,·elas do altar. O escndo das armas 
impcri~cs fôra cn,·olto cn1 crepe; mas, o escudo 
nprcscnta,·a :1ma fenda e o crepe um rasgão, de 
sorlc~ c~uc com os vi-vos cabi:rllcs ele luz. e som
bra, a csµbcra do brasilo J>arcda um c.:omcla, com 
a sua medonha eaucla lurnlnosa. O ncompanha-
1ncnlo constava de cerca de vinte ciuco pessoas 
de classe superior, e outros tantos criados e .estri
bciros; a cci."imouia religiosa foi curta e ligeira; 
cnda nm sentia-se feliz por ,•cr fcrmiuada aquclln 
~cena dolorosa. Foi assim que, nem mesmo de
pois ele morta, a nobre Leopoldina mereceu as 
honras a que tão cxhuheranlcmcntc fizéra jils pela 
sua ,•ida bemiaz,cja; mas~ a naç5o inteira chorou 
a perda de su:i. n1ãc e a gloria ele Leopoldina n,ão 
desapparccerá cmquanlo forem prouundados os 
nomes do Brasil e da Aus(da. 
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Entretanto, o dia findou lranquJ:lo; o povo 
reprimiu em silencio a sua furia, o primeiro im
pulso ú revolução não foi <lado e o momento pro
picio passou dcsa:,rovcita<lo. Os habitantes <lo 
Rio rcc.:olhcram-se gradualmente ás snas casas, 
suppon<lõ hnv-cr assistido a mais uma prova <le 
sua vcUrn illusão- ele que os allcmãcs estavam li
gados a D. Pedro por inqucbractaeel fidelidade e 
nprovavam mesmo as suas pciore.s acções. Este 
aconl~cimenlo angmentau considcr.1vclmente o 
o<lio. já então muito radicado, dos nacionac.s a 
todos os estrnngeiros, e, com espcciali<la<le, aos 
militares allcmãcs, dos quacs se <lizia, por toda 
a parte, que lhes tinha falindo a coragem pre
cisa para ·viagar, <le. modo sangrento, a morte de 
sua augltsta compatriota. E cumpre não esquecer 
que naquclla dcsven 1 ura<la terra de Colombo, a 
viugançu é o eixo -cm volta do qual tu<lo se move, 
o lhcrmomelro qne sempre indica as agitações da 
vi<la convencioual. Quem não se sabe vingar, não 
po<le ser heróc ! 



CAPITULO 11 

D. Pcclro regressou, pois, com temerosil cele
ridade á Sllil capital; alli vio que 3iJJ<lil nada es
tava perdido e sentia-se de novo imperador. 

Pódc o seu coração ter longa e profunclamcnle 
g.emiclo coni a perda soffricla, pois, á sua clôr jun
tavam-se amadssímo arrependimento e a torh1-
rante cor:scicncia ela sua culpil; nrns. clle ator
doou a YOZ da conscienciil com idéils treslouca
cfas, novos projecios, prazeres scnsuacs, e deses
perados p1auos de acção, de antemão seguro da 
vjcloria. 1fos, quantils vezes, nas suas horas so
turnas, não o teria torturado a lembrança do seu 
exlinclo espirita protcctor, e o supplici:ldo a pre
visão sinfstra dlUilil proxilnil e terrivel Ucsven
turat Na realidade, cu posso, sem pretensão â 
nomeada dum falso prophctil, affirtnar que, si 
Leopoldina lh•e-<;se vivido mais tempo, D. Pc<lrc 
não teria sido destlrronado, 11em, ~nlvez, hou~·ésse 
morrido miscravclm.entc na flor cios annos da 
mesma .sorte lJUC a quc<lil de Nnpo1câo foi, ori-
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giuariru11ente, dctenninada pelo seu divorcio <le 
Josephiaa. 

Parece-me ser aqui o lugar proprio para en
cartar algumas IJa1:1vras e~uci<lativos do carncter 
deste homem singular e, cspccialmcutc, <le suas 
relações para com a esposa. Muito já se fcm so
bre isto dito e escrjplo; mas, si a verdade está, 
rcalmenfe, nos exfrcmos, o facfo é que cl1a só dif
íicihncnle se deixa extrahir dec;te umontoa<lo de 
versões desencontradas. Os Srs. YOL Mansfe)d 
e Rloso lralaram n111hos snpcrficfolmcnlc dcsfc 
nssuinplo; contaram, sem genuiuo espirito de cri
tica, o que onYiram aqui e a.:n durante a sua curta 
perm~:mencia no Brasil; contra<lissérmn-se sem 
cessar e andaram sempre tnctean<lo nns trevas. 
Deixemos faJiar prhneko o Sr. von 11Jnsfcld: 
"Succede, frequcnlr.mcntc, que o imperador, lra
jnuclo com simplicidade, ao passar peJas ruas, fe
Jic:tc, com a sua \'lsita a alguma familia <la classe 
media, e todos deliciam-se com a brandura e n 
affahilidade <lo augusto soberano". Mas, já na 
pagina i1runediata, <liz cm nota: "M:iis utna prova 
do quanto a propria imperatrfa tem de soffrcr por 
causas insignificantes, offcrecc o seguinte facto. 
Contava-se no Ric que o .c.spôso a maJtrahira com 
pancndas, porqt:e o mordomo, incumbido <las pc
quenns dcspezas Ua imperatriz, lhe cnviúra uma 
lista faivez, r,xorl1jlante, ela.e; mesmac:; conlns. A 
irnpcr.atdz vio-se forçada a escrever no seu mor
domo inforinando-o de que não lhe podia pagar 
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de promplo, e que, devido â sun carta .i. D. Pedro, 
já havia padecidou. E logo após: 

"Como se deve tC?r senti<lo infeliz a imncra
lriz, não só por ter recebido, uos seus apos;ntos 
privados, t-.ío <lu.ro tralan1eulo da parte do espóso, 
mas, porque este a insullou vHmcnle e a ma.!tra
tou de modo crucl, em plena rua, ,em face do 
povo indignado. Além disto, por n1aior que fôsse 
o seu dcsgôslo poristo, a desventurada imperalriz 
tinh:i de supportar ao seu lado, como cama.rcirn, 
â malafamada condessa de Santos". Como har
monizar netos dcsln natureza, de qu-c aquelle ho
mem e1·a capaz ooalra a mais nobre e cligna 
<las mulherc.'i, com a boudaàe e a aff abilidade 
com que é glorificado 110 livro do Sr. von 
iiansfcl<l? Apenas o que foi dilo por ultimo 
pôde ser Yerdadc, conforme era voz gernl enlrc 
o povo brasileiro, e a mini.ia propria expericncia 
o confinnou. Não a condessa. e sim a marqueza 
de Santos, outrora uma vulgar rapariga do 
cmripo, nulural da província de S. Pnulo, cnsada 
'depois com um segundo-tenente das milicfas dalli, 
foi u cansa principal dos muilos ultrajes feilos 
â. desventurada imperatrfa, hoje fallecida. A 
marqueza não podia, a.bsolulamenle, ser conside
rada formosa, sendo duma corpulencia exlraordi
nada; cnlrctaulo, sabb l;lo bem capli\'ar o im
perador, que csle a conservou como amante <lu
ranle muitos annos, e, depois de lhe haver con
Ieddo o litulo de marque.zu?· lhe fez construir um 
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mngnifico palacio, cm frente ao de sua rcsiclen
cia cm S. Christovão. Uma filha nascida desta 
ligação immoral foi feita per D. Pedro <luqucza 
ele Goyaz, e obrigou as princczas oriundas do seu 
legitimo consorcio a conviver fraternalmente com 
clla. Aqucllns visitas que segundo a <lescripção 
tio loquaz Sr. von 1Iansfclcl, o imperador, sómente 
por amor aos seus subditos, costumava fazer a 
mod<>slas fmni1ins de cla':isc mcdirmn, linham mui 
clivcrso ü1tuilo. Eis uma prOV!f. 

Certo ilia, D. Pedro avistou, ã jnnella de sua 
rcsidcncia, uma formosa rapariga, que até então 
gozúra de bàn non1cada. Sem mais formalidades 
parou o cavallo á porln ela casa, apeou~se e exigia 
dos paes ela moça que o cleixasscm a sós cmn e1la. 
Como jà se ti,•éssc dado a conhecer, com arro
gante~ palavras, aqueUcs rcürru·am-sc lim.id~
mcntc., quando o impcraclor con,·idou a rapariga, 
ta1Yc7. aincla então innoccntc, a ccclcr nos seus de
sejos. 

A miscranda crealurn não ousou contraria-lo; 
o inesperado da proposta a tinha surpreendido 
por tal fórma que perclêr;i toda a calma, e, tnl
vcz, tambcm -esperasse uma hrilhnnfc recom
pensa. Depois de hm•cr o imJ?crndor sufficicnte
mcnlc ahuzndo da fraqueza da infeliz rapariga, 
pcrguntou-Uie a vicüma, na esperança de, com a 
dcshonrn soffr:da, ter merecido, pelo menos, um 
ütulo, ou av•Jltada quantia: "i\Iajestade, que fico 
cu sendo agora?" ~ "Uma p ... 1 responclcu o 
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nobre soberano em lom jocoso e atirou sobre a 
meza mna moccla de cobre. 

O Sr. Rloss, que, na rcali<la<lc, fambem só se 
demorou nmilo pouco tempo no Brasil, mas, por 
varios moth·os é. preferivcl ao atrnz citado Sr. vou 
Mansfel<l, refere, á pagina 50 do seu Jivro, o que 
SCf,flJC: 

"Contaram-me ate qnc D. Pedro, quinze dias 
antes da minha chegada, ma.tára cm ))lena rua a 
mn negro, porque r_5le, portador dum fardo, ao 
)lassar por el1c, ignm·anclo fôsse o imperador pois 
este lrajúYa à paisana, n5o Jhc fez a co!'.tumcira 
rever-cncia, Gjoelhando. "Pára demonio !" grilou 
o tyram.10 ao negro -e, puxando dwna pistola, 
metteu-Jhe ~uua baln nn cabeça." 

Refere igu:ilmcnle o Sr. Kloss que, num dos 
seus habituacs passeios ó. c~vaJlo, o imperador, 
enconlrando um velho ncgoc:ante, que. não o re
conheceu logo e, cleviclo á agglomeração do po
pulacho, não lhe pôde, immediatamente, ceder 
passagem, bateu-lhe com o r-cbenque na cabeça 
e no rosto alé que o misero caio scmi-morlo do 
c:wallo. 

Si bem que eu não fôsse testemunha destas 
crueldades pralicadas por D. Peclro, J>arece-me, 
entretanto, si as comparo a alguns outros factos 
comprovados, que o Sr. IGoss nada cxaggcrou. 
nem sein}>re conforme á verdade. i\Juito do que 
nclle se contem deYe ser consícl~rado como com
No mai5 o seu livro é exlrewomente deficiente e 
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pilação e 1nais como rmn::mce. Aliás, para escre
ver sobre um paiz como o Brasil, é indispensavcl 
uma llcrmanencia n1ais clemor::uJa e o conheci
mento intimo da lingua e dos costumes dos seus 
habitantes, bem como urge vinjar ex.tensamente 
pelo seu vasto interior. Cada Ullla das dezoito 
(outrora dezenove) provindas desse imperio gi
gantesco, diffcre csscneialn1entc das outras; por 
i:-:so, é n eccssario ter Yi::.lo as rcgifü•_._ CP.n1rncs, e 
não apenas as por1ns maritimas de algumas 
<lellas, para poder externar opinião sobre o seu 
conjuncto. Quamanhas não são por toda a parte 
as <liYcI'Sidades do clin1a e dos productos, das 
condições darnograpllicas e polilicas, do caracter 
e dos usos dos respectivos habitantes t i)fas. após 
esta. diercssão, apresso-me em voltar ã minha 
narrativa. 



CAPITULO Ili 

Poucos dias depois da morte da , imperatriz, 
embarquei, co111 um destacamento de S5 homens, 
para o Rio Grande, afim Ue allí juntar-me ao meu 
batalhão. Partimos com um comboio de dczc.scis 
navios mercantes; uma fragata e um bergantim 
deviam servir-nos de prolccçiio, porquanto scme
lhaute cautela era exigida pclo receio <lo famoso 
allllirante Brown que, varias vezes, levâra a ban
deira de Buenos Aires, com verdadeira temeri
dade e pa.n.ico geral dos adversa.rios, até ao porto 
do Rio de Janeiro. Este Brown era um audaz 
aventureiro e experimentado marinheiro, um des
tem.iU.o cavalheiro da forluna, que tanto combatia 
por amor á gloria como no soldo mcrccnario, um 
clzevafier sru1s peur, mas, nem sempre sans repra
che; considerava a guerra como uma <.!Specie de 
torneio e usava <ln sua patente de ahnfrante co
mo duma carta de corso; fôsse qual fôsse a flo
tilha n qne commandn.sse, sempre procurava a es
quadra brasileira, que lhe era dez vezes superior, 
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e provocava cavalheirosamcnte um dos seus na
vios a combate singular, ducllo este que sempre 
terminava com a sun victorin. A nossa viagem 
foi, a principio, muito agt'adavel,. pois, o vento era 
lão faw>ravel qu~ cm tres dias, atli11gimos u al
tura de Santa CaUlarina, e assim vencemos me
tade da nossa derrota; acrescia ainda a distra
cção que nos proporc~onavam os constante signaes 
dos navios ele guerra, a emulação dos capitães por 
se adiantarem uns aos outros, a natureza nova, 
a gcrnl -cxpcclaliva e a jovialidade de todos. A 
fragata navegava á frente <lo comboio e o ber
ganlim protegia a retaguarda; era assim a ordem 
prcscripta. Após estes tres dias de navegação, o 
vento mudou de repente, começando a soprar 
com ,,iolencia do Scl, isto C, juslamcnle contra 
nós. Estes colpcc; de veuto, conhecidos pelo nome 
de pwnpeiros, levantam-se t..~o rapida e sul:rita
ntentc que não dão tempo aos marinheiros de co
lherem as velas no momento opporluno, succe
dendo até virar o navio ,com u impetuosidade do 
embate. Na occasião em que o pampeiro annun
ciou, com um ligeiro uivo, n sua approximaçl'ío, 
o nosso navio estava perto da fragata e, em cou
sequcncia., teve de virar de bórdo junto com ella. 
A fragata, porém, executou a manobra com multo 
,mais promptidão e destreza do que o nosso ron
ceiro navio, no qual, aliás, conforme o costume 
brasileiro, reiaava n maior desordem; as nossas 
velas e cordagcns embaraçaram-se e 1,.•ia111os elo-
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ramcn te que a fraga ta nos ia mefter a pique. 
Palliclo e desanimado, o capitão jazia nn sua ca
mara e o vinho hespanhol não lhe queria saber; 
tremendo encomnwndou a sua alma á miscricor
dia divina, e, no seu terror, esqueceu-se de dar 
ordens ou de tomar qualquer providencia para 
evitar o perigo. Os marinheiros voltavam cons
ternados os olhos do espectaculo da natureza; 
não ,•iram como a orgulhoso. fragata, na espuma 
das vagas, qual um espirita irritado, passou por 
nós como uma sctta, sentiram apenas o ligeiro 
abalo produzido pelo roçar das duas embarcações, 
e só depois de decorrido um quarto de hora foi 
que podéram alliviar, com um profundo suspjro, 
os seus corações opprimidos. Os brasileiros são, 
aliás, mnito mcdiocrcs marinheiros; tuna do1:
Lrina de pr<!deslinação não se adapta a um regi
men mari Limo regular; wn marinheiro deve sa
ber blasphemor tão bem quaulo rezar; a oração 
porém, não cabe no momeulo clecisivo. Escapa
mos desta vez, felizmente, ao perigo. 

Na manhã do dccimo quinlo dia. a fragata, 
finalmente fez signal de que avistava terra, e, 
cerca de uma hora depois1 tambcm nós lobriga
mos a costa arenosa do Rio Grande. Innnecliata
mentc pararam os dois navios de guerra, afim de 
darem signaI nos transportes para a enlrada no 
porto; quanto a ellcs, não podiam fazê-lo devido 
ú pouca profundidade do cnnaJ, e tivéram de pro
seguir na sua <lerrota pnr:1 o Sul, em demanda 
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de Montevideo, onde toda. a esquadra imperial 
bloqueiava a foz do Rio da Prata. A frota bra
sileira constava então de mais de trinta velas, das 
quaes onze ou doze eram grandes navios de pri
meira e segunda classe; ao contrario, todo o po
der naval da republica de Buenos Afres consistia 
apenas numa corveta. en1 que se achava o almi
rante, e de quatro peçucnas embarcações arma
das. Não obstante esta dcsigual,ladc de forças, a 
vantagem esta\'.:t sempre do lado dos mais fracos; 
nrown 1noslrava-sr1 sem medo, por toda a parte 
no mar; parecia gozar dos privilêgios da ubiqui
dade e da invisibilidade; acercava-se, de noite, 
sorrateiramente da frota jnimiga, as scnline1las 
eram trucidadas antes que podêss-cm dar alarma, 
a tripulação desarmada c1n silencio, e desta ma
neira eram capturados, um após outro, os navios 
imperiacs. Para a manutenç.:'io do seu poder na
val, assn7. consideravel, confonne já ,•jmos, o 
Brasi: linha que dispender somnias -enormes; 
Buenos Aires, porem, não tinha dinheiro, e tam
hem nadn podia fazer pela. sua 1narinha; mas, o 
produeto das prezas bastava para as despezas da 
sua pequena flotilha,. e, deste modo, .eram 11oupa
das ao Estado grandes clespcza.s. Não obstante a 
grande habilidade e o assignalado talento que 
Brown revelava. nos seus empreendimentos mili
tares, ler-lhe-iR sido impossive] uffrontar _por 
mnEo tempo a superioridade numcrica do poder 
brasi:ciro, si este fôsse dirigido por homens ho-
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nestos e empreendedores. O almirante. e com
mandante em chefe da esquadra, Lobo, m::mlinlm 
relações secretas com os inimigos da sua patria. 
Cuidando apenas do proprio interesse, pcrmitlio, 
mediante fortes quantias de dinheiro, que os na
vios de Buenos Aires entrassem e saisscm no Rio 
da Prata. Esl:i provado qnc navios mercantes 
brasileiros foram cnpturados ú sua vis~n, sem que 
elle se lembras~e de soccorrer aos seus patricios. 
Os navios inin1igos conduziam as suas prezas á 
Buenos Aires, atr:i.vez da esquadra brasileira, e, 
não raro, isto acontecia sem que fôsse disparado 
um só tiro de canhão. Alguns officiaes honestos 
acabaram por levar no proprio imperador queixas 
conlra esta couducta equivoca, pelo que Lobo foi 
chamado ao Rio de Janeiro. Mas, como durante 
o tempo do seu eommando tivéssc achado m-cios 
de enriquecer, não ille faltaram amigos que sou
béssem conduzir tão hem os seus negocios. que 
upenas foi acusado de negligencia e não de trai
ção. conforme fôra dcnnnci:ulo pelos seus subor
dinaclos. Rm virludf! da seutcuçn passada por 
um conselho de guerra adrede peitado, foi reco~ 
lhido á fortaleza de Santa Cruz; mas, npós breve 
prisão, rct.;upcrou a liberdade, conservando todos 
os seus tilulos e honras. 

Os s.ucressores de Lobo, que não temiam de
masiado mna punição desta natureza e que sô 
assumiam o commando animados do desejo de 
delle se aproveitarem para enriquecer, seguiram 
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o seu e.'tcmplo e deixaram, mediante paga, os na
vios entrarem e sairem. Ajudada assim, do he
roísmo de Bro\\'11 e da traição dos almirantes bra
sileiros, Buenos Aires pôde prolongar es:la guerra, 
que segundo todas as appaI'encias devin eêdo ter
minar; atê que D. Pedro se via, finalmente, for
çado a celebrar, a 30 de Outubro de 1828, uma 
paz, cm condições pouco vantajosas para o Brasil. 
A influcncin ela Inglaterra, que cm todo o trans
curso da guerra se manifestára assaz claramcnl~ 
saUentou-se lambem nestas condições de modo 
não muito digno. · 

Aliás, esta. guerra desastrada causou a lodo o 
Brasil prejuizos diversos; navios nortc-america
nos1 providos por Buenos Aires de cartas de corso, 
crnzavan1 constantemente, em grande numero, 
nas costas do in1perio; as embarcações mercantes 
não ousavam sair do porto do Rio de Janeiro sem 
a protecção da marinha de guerra;devido a isto 
o commcrcio paralisou quasi completamente, }lOÍs, 

não raro, acontecia que navios já carregados e 
promplos a seguir viagem tivé.':isem que esperar 
muitas semanas até poderem partir num comboio. 
O descontentamento contra o governo e o impe
rador augmentava diariamente; D. Pedro sentia 
a corôa oscilJar-lhe nn cabeça; no intimo come
çava a desanimar; mas, em publico n1ostrava-sc, 
por actos e pala-nas, cnda vez mais rispido e cruel. 

Cma fresca hr1sa nos ímpeIIio ao porto e, 
tre.s horas depois, ancoramos junto a Rio Grande 
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do ~forte bonita cidadezinha duns 2 .000 ha
bifnnt-cs. 

AIIi tinha dcscml10.rcndo o 27.0 de caçadores, 
e aguardava :::ts ordens do general Barbacena. a 
quem o imper,:Hlor, por occasiã.o do faBecimcnto 
da consorlc e do seu apressado regresso ft capital, 
confiára o commando supremo. Este homem, a 
quem o Estado Gevia gratidão, e qne, certamente, 
se raosfriira algumas vezes politico muito astuto 
e alnd:i mel110r ncgocinnlc, mas, aunca na sua 
vida fôra soldado, confiando demasiado nos seus 
talentos guerreiros -e na protccção <la cega for
tuna, déra ao set1 imperial protcctor a promessa 
inabalavcl ele termin.:1r v:::mtajosamenfe a proloa~ 
gndn campanha com uma uuica batalha. Por 
isso tivemos ordem de nos fraosportar r.:tpida
mcate para S. Francisco de Paulo, logarejo dis
tante sefe millrns de Ilio Grande, a espera <la 
occnsião de no.s podermos, sem perigo, reunir no 
exercito. Era a primeira ,·cz que naquelle lugar 
apparcciarn tropas estrangeiras; os habitantes, 
porCrn, não tm:<l:nam cm se relacionar bastante 
eomnosco, ligaram-se-nos anúgavelmcnte, e as 
porfas de todas as casas nos foram nbertas, o que 
nos lisonjeou duplamente, porquanto no Rio de 
Janeiro nos fôra quasi impossivel travar relações 
interessantes. A mocidade em todo o seu vigor~ 
o -prolongado e forçado isolamento <ln viagem 
marilima, o ardor dl.ls esperanças a.Incres - tudo 
se conjurava para nos tornar appeteci<los os prn-
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zer,es da vida; mas, o odio que os cariocas (assim 
chamam a si mesmos os brn.silciros nascidos no 
Rio de Janeiro) nutriam contra tudo o que era 
estrangeiro, tinha cm parte, desfeito as nossas 
illusõcs. Fomos, pois, aUi parn todos bemvindos 
e isto pelo motivo de serem os nllcmões geral
mente considerados gente muito cuJta e mansa; 
mns, logo quiz rc.e parecer que, por vezes, não 
}unia n1uila confiança na nossa coragem e rcsis
tencia cm campanha; talvez isto resultasse do facto 
de, a nós 1 jó,·~ns, hcIIicosos sol<ln.dos, filhos ainda 
irupubcrcs dum frio clima se:ptcntrional, faltarem 
as grandes barbas e o aspecto marcial dos brasi
leiros. 1\las, o inolvidavel dia 20 de Fevereiro de 
1827, não tardou ent lllcs den1onslrar o contrario; 
e, a partir dnqur::llc din, pas,;aram a consldernr, 
no seu transviado patriotismo, infinitamente aos 
allemfícs, que já de principio gozavam entre clles 
de exccll-cnlc renome, e esta admiração cresceu 
tonto que excedeu, talvez, ao mcrccitncnto real 
dos mesmos. Na~ suas baladas o proprio Brasil 
perdei; o seu mundo lcndario e a antiga e riso
nha Gcrmania transfonnou-sc nunta lcr.ra feer.ica, 
cheia de força e de bizarria. 



CAPITULO IV 

Após un1a pcrmancncia de algumas semanas, 
passadas, na realidade, do n10<.10 o mais agrada
vel, naquellc delicioso povoado, tivemos ordem de 
partir e de nos reunir ao exercito. Partimos a 
contragosto, e muitas lagrinrns correrom; mas, re-. 
ccbcrnos a ordem <lc animo alacrc, porque, sem 
a sombra dos louros, o myrto é pardo e a rosa 
descorada - e o nosso mais arclenle desejo era 
poder dar aos brasileiros uma prova <lo he.roismo 
allemão e da lealdade gennanica traduzida em 
porlugucz. Começou, então, uma verdadeira mon
iarfa, marchando-se de. noite e ele dia; o g.cncral 
cn1 chefe queria, ú força, dar quanto antes uma 
batalha decisiva, nn qual, segundo a sua inteira 
convicção, vence1·ia em qualquer hypothcsc. Foi, 
<mlão, que cessou de repente, e cm occasião 
inopporluna, o bom Lratamento que nté aIJi todos 
tinhmnos gozudo. As ruções do~ soldados qt1e. 

outrora, consistiam de carne, pão, feijão. arroz, 
nguardcntc e sal, foram reduzidas a carne e agua, 



56 1825 a 1835 

porque o marquez de Barbacena. no seu tre.slou
cado systema economico, era ele opinião que 
ao soldado bastava ~er a primeira para matar a 
fome e a segunda para saciar a sêde. Já nos pri
meiros dias da nossa marcha forçada, faltou-nos 
mesmo o mais neccssnrio; nem ao menos sal foi 
destribuido, e, frequentemente, n-em por dinheiro 
era passivei obtê-lo. E' facil compreencler a ne
fasta influencia que semelhante mudança procln
ziu no animo dos soldado que, de coração, jul
gavam nüo haver na sua conducta anterior causa 
que justific~sse tão mau tratamento, e os officiaes 
tinham sobejas opportunidadcs para perceber 
claros indicios de crescente descontentamento. 
Entretanto, como Jogo ve .. re.rnos, no dia da batalha, 
o 27 ." batalhão de caçadores distinguiu-se glorio
samente entre todos os demais corpos do exercito. 

Foi em principias do mez ele Fevereiro de 
1827 que partimos de S. Francisco de Pau]a; dia
riamente esperavamos encontrar uma partiela 
inimiga·, mas, chegmnos~ felizmente, ao c..xercito 
sem o menor accidente. Constava eJle ,lc tres se
guimentos de cavallar.ia e cinco batalhões de jn
f antaria, ele tropas regulares, ele nove regimen
tos c1e cavallaria miliciana e ele duas divisões de 
arlilharja, d.e seis peças cada uma; :10 todo cerca 
de 8.000 homens. O inimigo conta,·a com quasi 
dobradas forças; pois, dispunha, só c1e cavallaria, 
de 1'1.000 homens, !res pequenos batalhões de in
fantaria e 2.t canhões. 
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Pelas seis horas <la manl1ã ele 20 cle Fc,·erciro 
de 1827, cnfrcnlnrmn-no.s, no Pa.sso do Ilosario, 
alguns piquetes <le cavalJaria inimiga, qu-e nos re
ceberam com nutrido fogo d~ cal'abinas; logo teve 
o nosso haln11ião or<l-em ele despregar <luas com
panhias CIU alirndores, cmqunnto ns reslantes 
quatro companhias avançrivain em columoa cer
rada. A noite fôra escura e Iria; só pelas sete 
horas da lll[lnbã começou a dissipar-se a ncvoa; 
o sol brnhav::i no e-eu, e, poslndo ,cn1 ordem <lc 
lJUfalha sobre uma emincncin vizinha, avistamos 
o exercito inintlgo. :\Ias, o que distinguimos so
bre aqueUa lombada era menos da metade das 
forças contrarh1s; o grosso eslava emboscado nn 
canhada opposta. O sol darclc]ava, cada vez mais 
arclcnf.e.s, os seus raios; a oatunza <lormia como 
se o ntundo inteiro jazêssc em 1mz completa. Foi 
quan<lo o general Abreu leve ordem <le atacar o 
inimigo com a cavallaria miliciana, e de fazer 
avançar lentamente os cinco batalhões de infan
taria. A }Jrimeira investida foi extre10amente ar
dorosa, nrns. tiio <lesor<lennda que as nossas mi
licin.s u~lo tardaram cm ser rcchassa<las. Os ca
valleiros repclli<los, na mais horrivcl confusão, re
lroce(lcrnm, cou1 ímpeto ir.rcsislivcl, sobre ·o 18.0 

batalhão <le caçadores, que não podendo distin
guir amigos de iuimigos entre a mnlli<lão sem 
fardas, rompeu, ccgamcnle, fogo sobre os fugiti
vosj o proprjo general Abreu foi mortalmente fe
rido por uma clessas balas traiçoeiras. Ao mesmo 
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lcn1po. a outra metade do exercito inimigo, que 
se mantivera emboscada, acormncttcu, auxi!iada 
de \·.iolcnto canhoneio, as nossas tropas. Mau 
grado a enorme confusão qu~ desde o c01neço da 
batalha se Innnifcsl:ira uns nossas filcirns, os sol
dados al1emãcs permaneceram sempre calmos e 
não se deixaran1 abalar pelos reiterados esforços 
dos contra.rios. Aterrada ante taman11a sereni
dade e rcsistencia, a cava1Iaria inhniga. após trcs. 
cargos repelidas para romper o quadrado do 27.0 

batalhão de caçadores, não ousou mais acommct
tc-lo. Tamhcm un1 batalhão de infantaria, que 
avnnçou contra nós, retirou-se timidan1ente, após 
breve tiroteio; só a artilharia continuava a nos 
cnusnr graves <lamuos. De novo inflammou-sc o 
ardor bellicoso nas nossas fileiras; pouco a pouco 
concentr.aram~se as nossas n1iticias destroçadas, e 
conseguiram, depois de ·varias horas de peleja, re
pellir o inimigo, de sorte que ninguem mais du
vidava do resu1lado victorioso da bataJba, quan
do, suhilan1ente, por orden1 do geneTnl Barba
cena, soou o toque de retirada. Niuguem pôde 
explicar o motivo daqucUe sigua1 ele rehocesso, 
no momento e .. m que a sorte das armas pendia 
para o nosso lado; rnas, a ordem teve de ser obe
decida. A retirada começot: e a confusão chegou 
a tamanho auge que o idmigo, com um facíl 
golpe de mão, teria podido aprisionar n todo o 
nosso exercito, si não fôsse a covardia que lhe fez 
suspeitar na retirada dos nossos uma cilada. 
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Os nossos artilheiros só cuidaram cm sah·ar 
as proprias vidas, e abandonaram os canhões con
fiados ã sua guarda; a nossa cavallaria disper
sou-se por todos os quadrantes, e só a infanlada, 
com especialidade o batalhão allcmão1 permane
ceu sempre sercn.1 e firme. Vagarosan1cnte e na 
mais perfeita ordem, esta phaJange heroica foi re
trocedendo; os soldados, mortos de fadiga, arras
lara.Ill ainda ussim comsigo onze canhões e cobri
ram a retir:u.Ia de lodo o cxr.rcilo. Só uma peço., 
com as duas rodas quebradas, caio c1n mãos do 
adversaria; foi o unico tropheu dessa jornada mc.
moravcl. Emquar.to, porém, os dois exercitas se 
batiam, um grosso da cavallaria de Buenos Aires, 
preferindo aos riscos da batalha o snquc da nossa 
ba3"agem, deixada cinco milhas â rcctaguarda1 

surpreendeu a sua dcbil guarnição, que trucidou 
de n10do indigno, c pilhou todos os nossos ha
veres, os poucos objeclos de commodidade que 
tanto preza o coração do soldado em campanha. 

Neste dia, deixamos no campo da acção, entre 
mortos e feridos, 400 dos nossos, sendo 83 alle
mãcs. A perda do inimigo, segundo a sua pro
pri:i confissão, imporlon em mais do duplo. Esta 
sangrenta. acção devia ser coroada por uma scena 
de indescriptivel horror. Já no fim do combate, 
os patriotas (assim chamaYam a si mesmas as 
tropas que pelejavam por Buenos Aires e pela 
Cisplatina) haviam posto fogo ao capim secco, de 
lrcs a quatro pCs de altura, que cobriu a pl:inícic, 
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de modo que cm brc·\Te um medonho mar de 
chammas se derramou pelo campo da batalha e 
os dcsvcnlura<los feridos, que qualquer inimigo 
1nenos dc...c;hmnnno teria poupado, pereceram 
queimados. Foi uma grande pyra da yual não 
tar<lurin. cn1 se erguer de novo vigorosa a phenix 
do adio. 

O exercito brasileiro retrocedeu ate Cachoei
ra, onde as tropas <lispr.rsas nova.mente se reuni
ram. Duas milhas distante desse povoado esta
beleceu-se um acampan1ento, no c1ual permanece
mos a]gum tempo Lranquillos, sem sermos amea
çados ou incomn10da<los pelo inimigo. 

O negligente comman<l::mlc do exercito repu
hlic::mo, o general Alvcn.r, foi mafr. tarclc chamado 
a Buenos Aires e submettido a conselho de guerra, 
para se defender da ar.cm;ação de traidor á pa
tria; mas, como gozasse de boa nomeada e pos
suisse n1uilos parlidarios, foi absolvido com todas 
as honras. Não ouso decidir o que. na realidade, 
deterntlnou o general Alvear a não perseguir o 
fugitivo ,exercito brasileiro e deixar que o mesmo 
se recolhêsse sem estõrvo a uma posição segura; 
o certo é, porém, que as nossas tropas. que a fome 
e toda a sorte de privações tinham levado ao ex
tremo da fadiga. pouca ou nenhuma resistencia 
teriam opposto a uma seria perseguição. O nome 
<le Alvcar está inscripto, com grandes letras de 
ouro, nos pomposos a nnaes de Buenos Aires; 
:\[ncmosyue ainda não bafejou o seu escudo para 
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lhe embaçar o brilho; porisso q_ucrcmos lambem 
silenciar e aguardar o desfecho. 

Com infinito trabnlho cous1ruimos o ncnmpa
mcnto, que tinha cerca de tres quartos de milha 
de comprido e constava de qualro filas de bar
racas. A 11osiç:Io escolhida era pouco adequada 
ao pmposito; toda a madeira e a palha neccssa
rfa leve de ser trazida pelos soldados das distan
cias ele lres a quatro lcguas. Não parecia que o 
exercito devêssc <lcscançar alli apenas alguns 
dia5, mas, sim que se insta.llava parn sua prolon
gada pcrm::mencia. Cacla c<lificio isolado -
pois assim po<li a-se realmente chamar :iqucllas 
barracas, - eslava arranjado com teclo o con
fôrto e bom gôsto. As paredes, fcit:1.s ele juncos 
Ycr<lcs e amarcllos regularmente enlrelaçaelos, 
pareciam ~mies (apeçnrfos. francezas, elo que mu
ros ele taipa duma cabana de palha. Havia rne
zes qae sô nos abncntawmrns ele carne; 1nas, n11i 
no acampamento elcviamos ler ampia compensa
ção elas passadas desventuras, pois, ele repente, 
como uma jncsperada benção celeste, começaram 
a chcnar-nos viveres em profusão, as rações e o 
solclo atrazados foram-nos generosamente pagos e 
a nossa coragem cstimufa.cla pelo som <las moe
das. Agora, emfim, podiamas obter por dinheiro 
alguma cousa de real; numerosos negociantes ern
prcendeelores traziam ao nosso acampamento 
toda a sorte ele vitua]has e de rncrcadorins, que 
ventlian1 por preços bastante mo<l.icos. Durante 
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a nossa 1n:u-ch:.:i, não ratn. custnva lm1 cigarro · .. 10 
a 50 reis, uma ganal'u <la peior aguardente <luns 
piastrns hcspirnholas, a 1ib1·n de bolaclrn uma 
pfoslrn, e agora podiarnos uhter ludo isto pe]a 
quarta ou quinta parte <laquellcs preços. Come
çou enlão uma vida ele fo1ganças. co1110 outrora 
cn1 Capua, no tempo de .Annihal; o paganismo 
surgia <liuntc de nós com as suas antigas dh·inda
clcs dcsnudns; cclcbravamos com as mais treslou
cadas orgias. it sombi-a <lns florestas sulamerica
nas~ a fesla de Vcnus ~ du Victoria. Em vez de 
vinho bebialllOS agnar<lcnlc de canna e as negras 
representavam o papel de bailarinas. Felizmen
te, cslc viver voluptuoso mio <lc,·fa ter longa du
ração, pois, mal havimHC>:i ultiinado n construc
çãn <lo nosso magnifico acampamento, quaudo ti
vemos ordem de marchar para Freg:uczia Nova, 
pequeno e insignifícrmlc povOado. O go,·erno 
brasileiro preLendia occupar o pensamento <le D. 
Pedro c01u planos brilhanlcs, curar a sua deses
perada melnncolia com gloriosos sonhos de ma
jestade e de hcroi.smo; o exercito inteiro foi clC?.s
lrilnido <la melhor llHlllcira pclns peqLe1rns cida
_dcs e llOYoações vi:-:lnhas, para alli aguardar a 
passagcin <lo curto invc1.·no, e iniciar~ no comeco 
<la !:)rimm,:era, uma no,•a e mais afortunada ca;l
panha. 

~cs!P. po,·oudo permanecemos até o fim do 
mez de Sclembro, t! dest'arle a campatóa de 1827 
terminou com uma uuicu batalha infeliz. Corno 
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cnlão naqucllas regiões, já começa a ser verão, 
th·cmos ordem de marchar para Porto Alegre; 
e, cmbarcan<lo alli, seguimos atravcz da Lagoa 
<los Patos,. para S. Francisco de Paula, <lonüc de
via se í'nc:clar, com <lobradati forças, a nova cmn-
11anha. 

Foi as.sim <JUC cu fiz, nas cstcppcs <lo impcrio 
trausallantico, uma penosa campanha; realizei no 
interior do seu corpo gigante, como .Tonas no ven
tre da baleia, uma inlí'1·cssanle ,•i::tgcm de explo
rnção, e por fim. cumo aljUf!lle pequeno JHopheta, 
tlvc uma terrivel cxhm·Lação â Jlcnilcnda. - era, 
portanto, um hcroc, um aposloloJ Pelo menos 
assim sonhava eu, e um seguu<lo-lcncnte, no Novo 
i.;omo no Yelho )htndo, cstú Emitildo ás importan
l~s alegrias dos sonhos. Lma bala roçúra de leve o 
meu braço CS!(Uerdo, o meu sangue corrêra pelo 
meu impcra<lor, o lyranno t.:'..itraogeiro a quem cu 
1nc cnlrcgúra; sentia-me feliz no meu trcslouca<lo 
orgulho e não man<lei pôr uma manga nova á mi
nha far<la. Louco qne c:i. era! Que <leve um 
dC'Spota ao seu soldado mulila<lo? O privi1cgio 
<lc men<ligar é ~t sun real gratidão. Mas, .cu de
vanc:ava ainda. com o pensamento nos louros-ah! 
eu não sabia ainda que o loureiro não cresce no 
Brasil, que um escravo comprado pó<le, como 
Cocles, votar-se ú morlc, sem que possa pretcn
<ler à glori::i, ao amor, à im1norlalidade[ 





CAPITULO V 

Pcnnuneccmos algum tempo cm Porlo Alegre, 
e alli tivemos sufJicicntc. Jazer pnra :ios occup::u
um pouco com a scicncia administrntivat e para 
lançar um olhar de esgucU1a sobre a teia da 
administrnção publico brasileira. F.m geral do
ntina, neste p.lrticular, o feudalismo dum systc
ma consüfuciona1 adstocratico; o imperador tem 
o seu poder e a sua renda, como entre nós no 
tempo do S::mto hnperio Romano; os funcciona
rios publicos são cav:1Ilciros <lc rapina, que con
sideram o direito do scllo como o direito do mais 
forte; os burgue-zcs são imbecis. que reputam a 
palavra do soberano como uma emanação divina. 
Assim chegamos, com grande esforço, a desco
brir os motivos reaes porque o nosso exercito, so
bretudo durante as marchas, eslivéra exposto a 
tamanhas privações, e porque, na realidade, o 
nos.so gcnr.ral pensava quP. meia ração de carne 
e d'agaa bastava para conservar a vida de um mi
sero soldado, figura secundaria no taboleiro de 
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xadrez do poder arbitra.rio. Barbacena era, de 
facto, inimigo jurado do presidente da provincia 
ele S. Pedro a quem, em virtude do cargo, com
petia pro,•i<le11ciar sobre os fornecimentos neccs
sarios. )fos, como no Brasil as leis, aliâs escri
ptas com o zelo sanguinario de Dracon, e com a. 
sua propria ccgucirn, e, sob qualquer aspecto pa
recem com um habito esburacado rlc franciscano, 
podem ser facilmente ilJndidas, o presidente fi
zéra a::; tropas padecer fome, ~roposiladamentc~ im
pclJido pelo seu odio pesso:il ao general finan
ceiro que, anlcriormcntc, sendo seu superior, o 
chamâra n contns. Por este motivo, cito mil in
divíduos, que a loào o instante estavam. promptos 
a jogar as suas vidas pela causa do Brasil, tivêram, 
literalmenlc, <:uasi a morrer de fome, por c::msa da 
inimizo.de enlrc aqucJlcs honrados senhores. 

O resultado elas noss::is ohservações cstatisti
cas foi, pois, pouco favoravel; por toda a parte. 
fraude, oprcss5o, superstição e ser\'i1ismo. O fe
rimento do -meu braço sarou cn1 brc\•c.; mas, no 
meu coração rasgára-s~ uma profunda ferida, uma 
ferida incnraYcl, a que .se chama desconfiança. 
En1 mudo desespero fiz remendar a minha farda; 
para mini D. Pedro n:io era mais nenhum impe
rador Napolc.ão. S{) c.nlão apparcccu-me, como 
um deslumbran~c raio de lllz, a elymología desta 
pahnTa alti,,.a; - sim, ilnpcrador vem do ilnliano 
imperal'c; trunbcm cu esti\'éra na escola do eles
engano e ha,•in alli a.prendido al~t11na cousa. 
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Prccis:i."á distrair-me, precisava. fazer 1·olar o 
incubo que pesava horrivelmente sobre o meu 
peito - prccis~1sa respirar ar Ii'\T~i porque, no 
clclirio (~a febre, cu tinha escolhido novamente â 

Libcrduclc pura miuha noiva. Por isso estimei 
que recebêssemos ordem de cmbm·car e (fUc dci
xasscmos a formosa Porto-Alegre, para de novo 
arrostar o inimigo, que se approx.imava por varias 
pontos. Xcslc1 época, o commnndanlc en1 dicfo, 
marqucz de B~r1n1ccna, fàra cbam:uto no Rio <lc 
Janeiro e, a cxcmvlo do general rcpnhlicano Al
'\'Car, submcllido a conselho <lc gucnu, qnc, cnlrc
tanlo, o ahsok<"u. Xa sua auscncia, foi subsli
luido pc:o marechal Braun~ que gozava do renome 
de hran1ra pessoal. mas, wlo da c.slima elas tro
pas. Os soldados alkmães, que muito cspcrai:am 
do novo comm,mdanl<>, a qucu!, aliâs, porliam 
chamar de patrido, e, sobretudo, possuia n1ais 
coragem e cspi1·íto <le iniefo.ti,·a, mostraram-se 
muito satisfeitos com a llHHlnnçn; os brasileiros, 
porem, conhecendo e temendo n indole ,·iolcnla 
elo murecha1, pensavam que eJlc os ia atirar a 
falnl cx~crminio. Os primeiros constíluiam, cn
lrctanlo, unw diminuta, parcclla do exercito, e 
por j~so o cspirilo dominante no mesmo era-lhe, 
no conjuuclo, hostil. As muilas desventuras sof
íridas, a fome, as privnções e fndi2:1s do ultima 
campanha, a conducla despolica dos officiacs ~u
periorcs, o exilo, sempre infeliz, de tantos csíor
tjOS e s::crificios, -- ludo isto eslava ainda lllo íres-
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co na memoria <la maioria da indisciplinada sol
dadesca, que, mesmo em Porto Alegre, onde a 
nossa situação era assaz supportavc:, custava 
muito trabalho ohslar as frequentes deserções dos 
soldados brasileiros. 

Só o cxlrcmo r.igor, de que o marechal sempre 
usnYn, podia manter col:csa a mnssa rcvolln. 
Oitocentas chibatadas eram npplicadas, sem pie
dade, n lodo nqudlc que pcrmanPcesse :nrnenle do 
seu alojamento por mais de vinte qualro horas -
castigo a que poucos sohrcvivL::tm. .Man graclo ta
mnnhas cxigc11cii.1S, o soldo conUnuava c1n n(razo 
de muitos mezcs; havia longo ~empo qi..lC não eram 
<leslribuidos fordamcntosi e, wlretan{o, os solda
dos <levfam se aprcscnfnr sempre tão garbosos e 
hem equipados como nas paradas no Rio de Ja
neiro. As lropas já murmurnvam hem alto antes 
de começada n campanha, - que era de esperar 
do futuro! 

Si bem CJUC, da capital do imperio, nos che
gassem alguns destac:uncntos <le reforço, eslavn
mos numcrica.mente, muito inferiores no que era
mos no anno anterior, pois, as molcslias e as de
serções tinham rarea<lo muito as noss~s fileiras. 
Ao contrario, o inimigo, nos seus quarteis de in· 
verr10, fôra engrossado, não só dos nossos <leser
torC"s, r.omo de quanlidade de negros, <1uc, por 
esta fórma fugbm ao pczodn jugo da e5cravidão; 
dispuuha, aJém <listo, de .'.:!ado bastanle, para não 
precisar lrmcr a sua falta urgente. :\Iuitos m.ilha-
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rcs de rcz:e..,;;, que na campanha do anno anterior 
tidlilm sido ancbatadas á pro\·incia de S. Pedro 
do Sul, pastavam agora nas gordas buixadas da 
Cispktina, para gnu<lio e fortaleza dos republica
nos. As tropas de Ilucnos Aires não conheciam 
outro alimento que n:lo fôssc carne, ao passo que 
os brasileiros, e mais ainda os allcmiíes, exigiam 
muito mais para a sua nutrição; - ludo isto re
pr~sPntava diffir.uldarlc~ qnc não allforizavam a 
esperar o clcsrccho vidorioso da campanha inau
gurada sob tão infelizes auspicias. 

Dominados de lãa infaustas cspc.nmças, em
barcamo-nos, nos fins de- S('tcrnhro de. 1827, cm 
Porto Alegre, con:: a tolalicladc das tropas alli es
lacionnda, para nos dirigirmos primeiro n S. 
Francisco de Paula, ·C, apôs, continuar a nossa 
marcha para SccrHo, onclc s0. dc\'Ía cm·ontrar fado 
o exercito, ás ordens <lo marechal Braun. Nesta 
viagem tem-se que atra,·c~sar a Lagoa <los Patos, 
por vezes, de mui perigosa navegação. E' que, 
pelo meio desta lagôa, se estende um parcd.:lo de 
rochas, t:hmna<lo ::.Hnralha das Formigas, que, sú 
t!lll u:n uníco lugar offcrece p~1ssngem, mas, lãa 
cslrdto c;ue os navios só a podem transpor com 
excessiva cautela, e, ainda assim> correndo o 11e
rigo <le m.m[ragar de encontro aos abruptos pe
nbascos, CJUC., de suhilo, emergem do seio <las 
aguas. O canal era tão apertado, que parecia 
po::;siYel sallar-.sc, de ainbos os bordos da cmbar
t.:aç;.lo, ::;obre as margens~ nüo fôsse que as mons-
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truosas massas ele rochas se elevassem muito aci
ma dos mastros. Logo, parem, que se consegue 
,·iugar, felizmente, esta temerosa p:lssagem .. nada 
mais ha r1uc temer ele rochas cn1 toda a Ingôa; 
apenas, proximo ú entrada cm S. Fr:mdsco <le 
Paula, dilatam-se, até ao Rio Grande, extensos 
bancos de areia, não rncnos ameaçadores ao na
,·egantc. .,.\ nossa viagem foi, todavia, bôa, pois, 
th·emos \'Cntos fresco~, 1nas propicias, e alcunça
mos, s-cm o menor ~ccidcntc, o ponto do nosso 
destino. A nossa estada alli não foi, porêm, de 
longa duração, pois, apenas Ires dias depois, tendo 
os navios carregado mais alguns víveres, tivemos 
que proscguir caminho, reembarcando nos fragcis 
lra11sporlcs, para atrnvcz do oulTO grande fogo, 
cham.ado Lagoa ,:\fcl'irn, atliugir Scrrito. Numa 
das margens do canal, que liga as duas lagoas, 
tinham frequentemente np11arcciclo Gauehos (no
me de1)rccialívo dado pelos porlugucze.s nos rcpu
Ulicanos em geral), e atirado lraiçociramcntc 
sobre a marinhagem <los navios; por isso, parecia 
ncccssnrio ter cnulcla; mas, como tinhan1os a 
bôrdo infnnlarin ele sobra e muilo brms atiradores, 
nã~ se alrcvcr:nn a approximar da 111argem. Tum
bem as suas pequenas canhoneiras, que cruzaram 
cm numN·o consi<lcra\1el mi Lagoa J-fcrim, nos dei
:x::ir::im cn1 paz, e achnram de melhor ah'ilrr., ft ap
proximaçüo cJas nossas crnhnrcaçõcs maiores, l'S

condermu-sr nns t·usc:-iclas. ct)bcrlas ele j u11co:;, 
d:1 mal'.gem ,lo lago. A principio o Y('n{o uos fõra 
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contrario, soprando justamente de prôa, de modo 
que. it. saicla do canal, tivemos de fundear, até que 
mudasse cm nosso favor. Apro,•cilamos aquclfa.'> 
horas de l:.1zcr, p::tra ir caçar na região contigua, 
que a c:-impnnha do armo anterior transforrmi.r:t 
cm deserto~ a sorte nos prolejeu, pois, logo no 
primeiro dia malamos uma ::wcslrnz extraordina
riamente grande, que na realidade, niio nos scr
Yio de repaslo~ e quantidade de pombas, tattis, 
patos e outras' aves ac1naticas, f(llC muito nos sou
bóram, pois, para a im:;ignific::inte viagem, csln
Y:tlllos todos mal pro\'i<los de viveres. 

1Ins, assim que voltnmos <la caçada e cuida
vamos com mnilo zelo, de assar um enorme la(ú, 
o Ycnto mudou de repente, soou o s:gnul <le em
barque. e th·cmos qn,e nos precipitar, com a nos
sa caça meia ~ssa<la, }>ara hór<lo do navio, que 
Jogo levantou a ancora e singrou como uma ffe
xa. Devido ao inesperado c;a nossn partída de 
S. Francisco ele Paula, um official tinha ficado 
atroz, e o mesmo teria a~ni succcdido a varios 
outros, si o vecto houvesse 1·o<la<lo algu11s minu
tos anles. O lemJJO mostrou-se-nos Ião favorave1 
que recuperamos a demorn havida na saida <la. 
Jagoa, e, no quinto din apóz a nOS!óia par.ida de 
S. Fr:mcisco de Paulo, chegamos ao lugar do tem
porario destino q11e lcvavamos. T:rn1hem a La
goa ::\lcrim é de difficil nnvcnação. pois, princi-
1rnlnumle, junlo ú fm: do rio Jaguarfio. ,~ barra,la 
por bancos de arein e rocl1,1s. Dois dos nossos 
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navios cncaihor:un varias vezes na areia; 1nas, 
como não hou,·éssc. tcmporn1. apczar do vento so
prnr com baslantc violc.ncia, e. como ns pequenas 
-cmbnrr:nçõcs brnsilcirns são geralmente construl
<las de ma<lc.irns durissimas e duradouras, am
bos safaran1-sc sem avarias. Os recifes nfio são, 
c11lrctauto, os unicos a amc.açnrcm alli de perigo ao 
nnvcgnnlc; por vezes, surgem subilos ,e violcntis
simos golpes de vento, que podem fazer afun<lar 
os n:1.vjos si as velas não são colhid~s a tempo. 
As pcsr;ons que frcqucnlcmcnlc, navegam por estas 
aguns, reconhecem n approximação <lc semelhan
tes borrascns por uma pcc1ucna nuvem branca. 
<lc. brilho lremnlo ele cslrclla, que apparcce na 
limpidez do ccu i colhem immcdiatamcnle todns as 
velns. e mal têm acabado, cae sobre ellc~ o ven
clnv.'.ll com medonho bramido. Apeutr <lc toda a 
prccauç.fio de c1uc ll<;aln os marcanlcs, consta não 
scre1n raros os <lcsaslrcs c1uc llrodnz. Assim é que, 
pouco antes dn. nos!:ia cheg:i.da á Scrrilo, uma 
grande canhoneira brasileira fôra vir::i.da com toda 
a Sll::t tripulação de trinta pessoas. Por crmsa <lo 
\'ento contrario, não pudera entrar 11a foz do rio 
Jaguarão e tivera de fundear na Lagoa. Devido 
á noite e.scurissima e, tahcz, ta.mbem ao descuido 
dos \'igins, a lnl 1rnvcm branca não pôde ser per
cebida cm lcmpo; ,;;uhito começou a raivar o fura
cão e, nntcs que se 11u<léssc l:mçn.1· uma segunda 
.n.ncora, parlio~sc a amarra <la primeira, e a embar
cação, entregue à fnria das vagas e elo vento, nau-
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fragon. Trcs Gins depois acharam o seu c3sco 
boiando com a quilha para cima. Nn esperança 
ele ainda o poderem sah-ar, alguns pescadores que 
tinham descoberto o destroço, arrombaram o cos
tado e viram, com espanto. que no estreito recinto 
da camara jaziam, <lciladas umas sobre as outras, 
mais de trinla pessoas, dcsfalecídns ou mortas. 
Invidaran1 os melhores esforços para reanimar os 
infe:lizcs naufragas; sem demora, con<luziram· nos 
á terra, mas, npel1as tres <lcllcs <lcsperlararn para 
uma vigorosa cxislcncia; as demais, ou j.i ha\•hm1 
pereci elo anlcs suffocudos ou finaram-se no l1ospital 
da cidatle. Horrivcl deve ter sido a situação 
dessa gente no primeiro <lia da calnslrophc, em
quanto :1inda linha1n ::ir bastante no estreito re
cinto para, por sua faHa, não perderem os: scnli
<los; nos <lois dias seenintcs, segundo declararam 
os sobreviventes, nada mais sentiram, porquanto, 
per<lida a couscicucia, jaziam etn profundo Je. 
lhargo. 

Haviamas, pois, lcrminado, felizmente, a nossa 
viagem; aos nossos olhos Serrito dilalavn-se sobre 
a margem esplendida do Ja[!uarão e, j'.Islamcntc, 
cin frente. á cida<lc estava situada a bclla provin
da Cisplatina, por cuja posse iamas ele novo len
tar a sorte das a::.-mas. 





CAPITULO VI 

O marechal Ilraun já tinha chegado por terra 
e dc'J logo ordem para o nosso desembarque, que~ 
immcclialamentc, se rcalh:ou, apczar da chuva cair 
-cm torrentes. \'a.rias canôas, arrebanhadas .âs 
pressas, cncostaranl aos nossos na,·ios, e soldados 
sn.llavam, armacloti, e equipaclos, nos oscillanles 
esquifes, sem considerarem que estas tan,Jas, aJiãs 
muito pouco seguras, fcífas dwn lronco escavado, 
scn1 bôrdas sem quilha, podiam facilment-c virar 
com o choque das pessóas pcsndamenlc carrega
das que nellas s,1Havam do alto. Autcs qne a in
Lcn·enção dos ofriciacs, que accorrcrmn pressuro
sos a. advertir os soldados, podéssc cYilar um de
sastre, uma dns c11noas virou; lodos 05 solda.dos 
que ·continha cniram · n'ngua e quem nfio íôsse 
bom nadador era logo arrastado pela forte corrcn
lcz11 do rio. Fclir.meule, alguns negros, ::unedrou
fa<los com a ex.t:essiva prí!dpitação elo embarque 
elos soldados, tinham-se conservaclo afa.staclos com 
ns suns canôns, e lançaram-se com toda a celeri-
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cla<lc cm soccorro dos naufragados que, dcsla \'C7., 

escap::11..·a1n só com o banho; mas, o acci<lenle cus
toU-Tios a. pcrdn de seis espíngurc!as. Depois de, 
felizmente, passada esla pequena aventura, que 
mnis tarefo nos forneceu assumpto para gargalha
<las, pizamos, molhados atê aos ossos, terra e re
fugiamo-nos, assim que nos mandaram dispersar, 
na mais proxima taverna, para, pelo menos, es
capará chuva, que continuava torrencial. Os sol
da<los for.1m alojados em quarteis bastante espa
çosos e assciaclos; mas, quanto aos offieiacs ne
nhuma providencia fôra tomada; cada um tinha 
<le procurar onde se aboletar. O alojamento <las 
tropas, no Brasil, ó um problema assaz espinhoso, 
para as autoridades a quem compete providen
ciar a rste respeito nas cidades, de modo a fazê-lo 
com salisfac:ção <le to<los; nenhum cicladão brasi
leiro é obrigado a hospedar, por mais <le tres <lias. 
um mi1ilar, bem como, <le forma alguma, lhe cabe 
prm•er o hospede <lc alimentos, o que depende tão 
sómente <la sua boa vontade. O <lono <la casa· só 
tem que fornecel' lenha e 5aI, devendo o proprio 
soldado preparar as suas refeiçõe&; com as raçõc."i 
que lhe são forueci<las. i\Ias, para honra <los bu
bitanles <la provi.,cia <le S. Pe<lro do Sul, devo, 
entretanto, confessar, que só raramente se apro
\'eitavam de semelhantes prh·j]cgios e, cm regra, 
nos pro~)Qrcionavam, volunlariamente, tudo o que 
se continha nas suas cozir::hus e dispensas. Era 
que estn gente muito esperava Ua bravura <l:1s 
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tropas allemãcs e por ;sso consi<lc.ravam como um 
clev-cr agnzalha-Ias e tratn-las o melhor que po
clésse. Mas~ aqui, no pequeno povoado de Serrito, 
onclc já c.sta\·:l reunido um grande numero de mi
litares, tornou-se impc.:ssivd ahnlclar a toclos 
igualmente hem, pelo que, a maioria elos officiacs 
tc\·e cle se contentar com a]g:um::1s ruins barracas, 
armo<las junto á margem do Jagnarão1 não longe 
dos quarteis. Casualmente, tive a fortuna, cm 
compar:hia do ajuclan!c do meu batalhão e dum 
oulro officiaJ, ele cnconll·ar- quem me offerccêsse 
e cedêssc uma bonita cazinh::i, por lodo o lcm1Ju 
da nossa pcrmancncia. Não obstante termos que 
nos preparar, com constantes excrcicios, parn a 
proxima cam11:rnha, rcstu,·rr-nos tempo sufficicnte 
para poder examinar t.om vagar a povoação e 
os seus tkliciosos anedores. Scrrito ê. mal cdl
ficntla, tem ru::is estreitas e tortuosas, ca.sas haixas, 
cm parte cobertas de palha, e só se distingue por 
uma bcHn pr::iça. Os arredores, porém, conforme 
fi·ccpeutemente succedc no Brasil, são piltorescos 
e pos,;;nem, cm alto gráo, um cunho de exlra11ha 
LeHeza romantica. Innumcraveis collinas ele 
suave pendor, ntraves~aclas por escarpas corôaC;-is 
ele arvores e de :.i.rh,1stos de verclura primaveril, 
cercam n pequena cidaclc, siluada un margem do 
rio Jag-.inrão, e assim tem-se aqui tudo o c1ue pódc 
tornar uma paizagem allractivu -e inleres.sanlc: 
bosque~. agua. 1uontanhu, vaBes e Hnl ceu profun
<lamcnle azul. 
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O.s habitantes do referido [lO\'Õado mostra
ram-se para conmósco de extrema gentileza e 
ol)sec1uiosidadc, si hem que, conform:nlclo-sc com 
as circum;lancias, man(ivêsscrn, quanto ú politica, 
relações secretas com os seus '\'izinhos da provin
cia Cisplatina. A prccuria posição de Scrrito 
podia, a1iás, t1cscnl11ar a. condud::i cqui\·ocn tios 
sct1s moradores, pois, ora eslava cm poder dos 
porluguczcs, ora cm mãos dos hcspanltóes. O rio, 
qur. sr.parnva a ci<ladcziuha da região inimiga da 
margP.lll opposta, é fucil ele alravC'ssar C?Tll liGcirils 
e velozes canôas, e, como a cidade n.io possue for 
lificnção alguma, as tropas da republica snlamcri
cana #coslumm·am invadi-la, logo que os brasiki
ros lhes davam as costas. Xo dia 12 de Outubro 
de 1S27~ nnniYersarlo do im11crador D. Pedro I, 
todo o exercito estacionado en1 Serrito foi passado 
cm rc\'h;ta pelo mnrcclwl Braun. Então po<lia
mos orçar por H.000 homens; mas, faltm·am alnda 
.'.llguns regimentos <lc c.:av.illaria miliciana, que só 
unüs lardC' se nos <le,·iam juntar. O milrechal fi
zéra <lcslribui1· o soldo de iauilos mezcs cm alrazo, 
as rações eram fornecidas intcirns~ e o r.spirito <las 
lropas pareceu com isto crgucr~se de novo, pelo 
me11os momenlanea1nenlc, 

O padre vigario de Scrrito, homem aincla 
moço, ba:-;tanlc esclarecido. muito jovial e mnnho
so, a quem sú faltava aquil!o qnc o suslcnluva, 
isto é, rc1igião, proc.:uron csp(•cia]mentc captar ::i 

confiançn e a amizade das tropas aJlemãcs. Pro-
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via gratuitamente lodos os officiaes do 27.0 bata
lhão rle caçadores dos incfüores cavalics que pos
snia. e nos quaes, não raro, com espanto de suas 
<levolas ov-efhas, percorria, {1 disparada, as ruas do 
povoado. Acontecia scren1 reunidos 1nais de c1ui-
11heutos animaes (:?), entre os quaes, a pedido do 
citado vig:uio, linhamos de indicar os que mais 
nos agradava1n, que crmn immcdialamente pega
dos e uos dados de presente. O padre era um 
jcsuila, mas, no horn sentido <la palavra; gostava 
ainda ele u111 oulro systcmu de cOJ1versão, mas, os 
seus. meios cra.m sempre nobres e pcrsuash·os; 
no intimo, era um salyrico, que zombava do 
mundo inteiro e ele si proprio. 

Ali:ls, num:a mais encontrei um outro sacer
dote catholico de ~spll'ilo hio liberal como es.se 
inesc1uecivel vigario de Scrrito; discorria sobre a 
sua coucHção e a sua crença com uma franqueza 
e um.'.\ sincerjdade, que, de certo, não seria de 
-esperar uuma terra tão pronunciaclamenle catho
lica. Sempre r,lJe se mostrava solicilo pelo hem
estar elo exercito. Assim foi, por exempJo, pela 
fcsla do Nata], quau<lo, vendo que os soldados já 
llaviam di.ssipa<lo todo o sol<lo recebido, julgou 
de seu dever providenciar para que~ naquella 
noite solcmne se po<léssem dh·erlir com le,·es co
rações e pesadas cabeças. Por isso, finda a missa, 

{2) ;'\ào '.';e ;u.lr.1i11: o leito, ,1,: !.~o cte,·~,lo nul!'is!fO: :i:1 provind.1 
(.k S. l'l.'.dro di, S1rl h~ riropri~t:iríos r,ut coruam, nas su;i.s e1t:inci3S. 
1na,!: .i~ .'.ia C.00 ca\·a os. (.'/.do,\.). 
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fez um discurso a.os habitantes de Scrrilo, convi
dando-os a reunir uma pequena quantia para os 
c:oldados allcmãcs, que t5o valentemente se. ba
lian1 pclu sua nova patria, o Brasil, para que, 
conforme se -expressava, naquclle. dia, ein honra 
do Sal\'ador, podésscm ccvar-sc nos seus "vicias" 
(sic). O resultado da collecla foi Ião salisfaclo
rio que cada soldado recebeu cerca de meio tha
lcr, dinheiro prussiano, de prcscnlc de festa_ Ao 
terminar o discurso, vivou com voz forte, a S. :"if. 
o Imperador, ao marechal Braun e ao 27~º bata
lhão de caçadores, a que lodos os presentes na 
igreja corresponderam com ruidoso HVival". 
Tambcm, mais lardc, quando, longe. de Scrrilo, de 
110\'o crravamos pelos stcp11cs da província de S. 
Pedro, do SuI, o prestimoso vigario uos visitava, 
com frcqucne;ia, e era sempre recebido pelos sol
dados allcrnãcs, aos quaes, de ordinario, trazia. 
fumo ,e aguardente, con1 estrondoso llurrah!; e, 
mais ainda, niio lhe pesou, eslnndo o exercito 
distante lrinta milhas, PUYiar-nos vaccas, para for
talecer com: !cite fresco á gente do nosso batalhão. 
Após algum ten1po de estadia cm Scrrilo, o nosso 
batalhão teve de avançar milha e meia, atê un1 
lugar cm que os soldados foram aquarlcllados sob 
uns telheiros e os officiacs se abrigaram, nova.
mente, cm barracas. Tornara-se de urgcnlc ne
cessidade garantir, c01n fortes destacamentos, as 
vizinhanças, pois, o inimigo já Itavia. muitas ve
zes, ,•ade.ido, nos lugares rasos, o rio Jaguarão, e 
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nrrcbatado algumas boiadas. Muito a conlragos
to troquei a minha conforlavcl cazinha de Scrrilo 
por urna dtis pciorcs 1:inrracns que os inglezes ti
nham vendido :io governo brasileiro, por preço 
exorbitante. .Nclln, o calor era Ião inlolcravcf, 
que, mesmo ao mcio~<lia, tornnva-sc pref.erivcl nos 
expormos, sem ncuhum al:idgo, nos raios do sol~ 
a pcrm::mcccr cicbai~o daqueUas tendas insuppor
favc]mcnlc a.lJ:1fadiçris; ou[rosim, a chuva, que 
aqui de ordinnrio cac cm pesadas gotas, 1.rntia 
com fnrnanha força sobre a distendida lona del
gada. que ao seu abrigo ficrivnrnos tão depressa 
cnclmrca<los corno no a.r 1hTc; o menor golpe de. 
vento lança,·a por terra to<ln a sua problcrnalica 
magnificcncia, de modo que não era mais pos
sivcI fazer calculas sobre a eircnlação do orbe. 

C:tda vez crescia mais a nossa :1.ncicdadc por 
guc começasse a campanha, pois, esperavarnos 
que, ás ordens <lo marechal Braun, pelo menos, 
quanto ao ahaslecirnento de viveres, lcriamos a 
padecer menos do que sob o comrnando do mar
qucz de Barbacena. E;Hfirn, chegou a alrnej ada 
ordem; o dia 7 ele Janeiro de 1828 foi fixnclo para 
o da partida. Puzemo-nos, realmente, em mar
cha ·naquelle dia; um longo troço de carretas com 
provisões, bem corno quanfidndc de. outras reple
tas de mercadorias, seguia o exercito. Era assim 
chcgacfo o momento <JUC me devia timbrar de he
róc; era nssi01 que se me offrrecia o ensejo de, 
por proprio esforço, alcançar, no bruto torvelinho 
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da peleja, indcpendencia e g1oria, e de poder ca
lar o remorso da patria desdenhada e dos paren
tes nbandonados em ju\·cnil incuda; - as.sim de
via começar, glorjosamcnte, a minha carreira po
lilica, e eu Jlroprio .sair illustre e animado <la 
proya de fogo das populações sulamcricanas. Isto 
não passava de sonhos desvairados, como os que 
nos assaltam ao tempo feliz da 1nocidade, 
soubas. 



CAPITULO VII 

::\foi haYiamos dado as cosl~rn a Serrito, che
gou-nos a 11olicia de que alli culrára um desta
camento inimigo forte. de .mo homens. O mnrc
chnl Bmm ab:mdonou, de bom grado, nos rc:pu
l11icc.1nos aCfueHc po,·oado, e s<l cuirlou cm alcan
çar o gro,;so do exercito, tJne couslavn já ter pc
ne[ra<lo mais de yjntc lcgua:s (portugnezas), no tcr
ritoria <la província de S. Pedro do Sul. .i\larcha
mos noite e dia, para, quanto antes, enfrentar o 
inimigo que, entretanto, pnrccia pouco disposto a 
lravar uma hafalha decisiva, pois, a sua infanla
ria ainda ficúra alra;r, na :pro,incia CisplaHna. 
Contcn!ou-sc, por is.:.o, crn nos incommochir sem 
descanço, o que lhe era faci1 dcd<lo á grande Gif
fercnçn entre as .suas cavalhadas e as nossns. Os 
argentinos estavam lodos bem montados, e po
dimn, lo<los os dias, mudar, uma ou mais vezes 
<lc cavaHos, ao passo que a nossa cavallaria, no 
que respeaavn o cqdpnmcnto, se achava em mi
seravel estado. Por toda a parte cm que a nossa 
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infantaria se mostrava, os republicanos cedimn 
immediatamente o caminho, e, naquellas ampli
dões iut-crminas, não lhes era diffici!, cmn a sua 
excc!lcntc e vcioz cavallaria, nos acommcttercm, 
ora de frente, óra pela reclaguarda. Em alguma, 
porém, era possivcl fazê-las parnr, de sorlc qnr. 
quanlo mais nos ac1ianlavamos no seu encalço, 
tanto mais crilica se tornava a nossa siluação, 
pois, era evi<lr.nfe que inl~nlaram tão sómente 
arrebatar-nos as nossas Loiarlas e cortar-nos todo 
o supprimenlo de viveres. Por isso, o marechal, 
apés varias tentalivas infrucliferas por provocar 
um encontro decisivo, determinou que o exercito 
fizésse alto por alguns dias, para que a soldades
ca, extenuada por continu:1s marchas e confra
mnrthf).s, se podésse. refazer, e fossemos reabas
tecidos de munir,õcs. Apenas, porérn, acampa
mos, Jogo nos cercou de novo o -in:migo por to
dos os lados, si bem que fuglsse. cada vez que. 
uma insignificante partida das nossas tropas se 
mostrava ao lor.gc. Jh então comcçarmn n fnltnr 
no e.xerciln muitas das cousns que o soJc1ado cn1 
cmnpanha não pôde dispensar. A 1naioria dos 
comboios n nôs destinados tinham sido captura
dos e as escoltas que os guardavan1 trucidadas; 
alé mesmo os mercadores, que atê enlão uos ha
Yiam seguido com as suas carretas de Lois, puze~ 
ram-se ao Inrgo e não appareceram mais. 

Finaln1e.nte, um bombeiro, ou espião, trouxe 
ao general a noticia de. que:, na nossa mais pro-
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xima vizinhança, linha acampado um corpo de 
cnvalfa.rfo. inimjga, forte ele G.000 homens. Pelas 
seis horas da tarde do mesmo dia, o 27.0 e mais 
dois outros hatnlhõcs hrusileims de cí.lçadorcs e 
al,cnns rf>tilmcntos de cavallaria, tivéram ordem 
de avançar immccliatamcntc, no maior silencio, 
sem mochilas, com leves calçns brancas, mas, bem 
providos ele cartuchos. A maior parte da c:r\'al
Jaria e atlilharia, hem corno dois hataJhõcs de in
fantaria., ficnram atraz no acam11umcnto. Com n 
maxima cautela nos adiantamos vagarosamente; 
sob as. mnis SC\'cras penas era prohibiclo pronun
ciar a menor palavra; quanto mais avançavamos, 
tanto mais de nós se npproximavam e se esguei
ravam cx11loraclorc:s. que nos clcnunciavam a vi
zinhança elo inimigo. Estavamas. persuadidos de 
que iamas cmfim [ravnr batalh::i. e nos rcgosija
vamos de anlemão; suhito, 11cla meia-noite, fez-se 
alto e o marechal immediatamentc retrocedeu 
pelo mesmo caminho. Acamp:imos cheios de 
nncicdn<lc, aguardando novas ordens. A noHc era 
muito fria; um \'cnto nspcro e cortante parecia 
querer penetrar até !L medn1Ia dris nossos ossos. 
As espingardas foram ensarilhadas cm silencio, e 
cada um procurou todo o nb!."igo possível contra 
o frio JJor lraz ele alguma an·ore ou de algum 
monticnlo. Finalmente, pelas quatro horas ela 
manhã, appareccu cm vez elo marechal, um aju
dante, trazendo a ordem de regressarmos ao nosso 
acampamento. Sem poder aliaar com o molh•o 
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<lesta suhita mmlança, n tropa obedeceu á ordem 
murmurando; só quando chegamos ãs nossas bar
racas foi <[Ue .soubemos ler chegado, poucas horas 
dc110is da nossa partida. o lcncnte-gcnernl Lccor. 
visconde de Laguna, a C]UCm o go,·crno confiárn o 
commando cm chefe do cxcrcilo, e que ,cxpcdirn 
ordem expressa ao marechal para que se retirasse 
com a max.irna l,rc\·idade. 

O 111arcchal Ilrnun procurúra lraYar uma ha
tn1ha, porC]UC -estava convencido de sair victo
rioso; o nosso aclual gcnernlissimo, infelizmente, 
seguia nmn diverso systema. Era de opinião de 
que qualquer cnconlro com o inin1igo devia ser 
,cvilnclo, uporquanto, no caso cluma batalha dc
saslrosa, o Brnsi1 não poderia pôr cm campo um 
segundo exercito, vindo, porisso, Yenccr o inimigo 
com a prndcnci:-t, isto é, com peitas, mas. nunca 
a força cl'armns." Depois duma dcmorrula con
ferencia, sobre este assumpfo, com o seu novo su
perior, o marechal, profundamente offendi<lo, re
tirou-se furioso p::i.r.'l a sua barraca. 

O general Lecor era um homem de setenta e 
doü:; annos. de aspecto marcinl e vcncra\'el, e po
dia ler sido. em outros tempos, um bom cabo <le 
guerra, tanto que a Inglaterra lhe confió.ra um 
exercito de 10.000 homens de seus filhos, rluranlc 
a campanha pcninsttlar, sob o tmprc.mo commnn
do de \Vellinglon e ele Bercsforcl; agora. porém, 
takcz por deinais adiantado cm annos, ou não 
tendo acompanhado de perto os progressos do 
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tempo, tornára-sc excessivamente libio e inde
ciso nas suas deliberações. Sc.gunUo o seu prin
cipio, rcccmeç::nnos, pois, a ·vagar pelos campos 
da pro\'incia de S. Pedro <lo Su1, scni que se pu
dé.sse prever uma decisão pclns armas. 

O il1imigo, entretanto, mcstra\'a-se cada vez 
mais atrevido; bandos numerosos enxameavam 
conslantcmcntc. ao redor de nós, não se 1>odia 
pensar cm nhastecimcntos) a falta do mais ncces
sario a5sediava-nos por lodos os lados, e todas. as 
manhfis cncoulra\'amos algumas das nossas sen
tincllas assassinadas. Os hespanhócs approxima
vam-sc, sorralciranicntc, com as suas carabinas, 
cm geral c,uregadas com pedaços ele balas, por 
traz de cavallos pnra este fim amestrados, no si
lencio do. noite, atiravam de emboscada sobre as 
nossas senfincllas, monta,·am em seguida rapida
mente á crtYallo e fugiam :i disparada. Em gcrol, 
o infeliz: allingitlo por est-cs fragmentos de chumbo 
succumbia ao ferimento, porque, devido á igno
rancia dos noss')S cirurgiões e a fosnfficicncia dns 
nossas boticas de campanha, não tardava cm ser 
acommettido de gangrena. Afim ele combater 
tamanha desordem ,e. evitar um prolongado e ver
gonhoso aniquilamento, o general ou chefe teve 
de se decidir a tcnlaI" algo sedo contI"a o inimigo; 
por isso, Jevantmnos novamente o acampamento e 
pI"ocuramos força-lo, com as nossas marchas> a 
acccilar batalha. 
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A 20 de Fc,•crciro ele 1828, pareceu mesmo 
que, finalmente, os republicanos prclcncfü.un so
lcmnizar o annivcrsario da halnlha <lo Passo do 
Rosario, travada 11aqncl1e dia do anno anterior, 
pois, jú cêdo pcln manhã com<.>çou n atacar n nossa 
vanguarda. Ao romper do dia ouvimos prolon
gado e nutrido fogo de fuzilaria, pelo que o ba
talhão de caçadores allcmãcs foi mandado avan
çar com toda a presteza pos,5ivcl; mas, ,,ãu ta.r
dou que vissemas a nossa vanguarda retroceder 
ncoçadn Jlor num,:,,rosos bm1dfJs; apenas, porém, 
apparccenios sobre as eminencias logo se retira
ram os republicanos, Yisivclrncnlc amedronfaclos. 
Pretendiam, porventura, medir-se com n nossa ca
vallnria, mas, não cmn a infontnria; ,entretanto, 
executaram a sua :retiracln com !amanha rapidez 
e em tão bôn ordem, que nos foi impossivcl se
gui-los. Desl'arfc li\'cmos, durante o dia inteiro~ 
o inimigo á nossa ,•jsfa, sem que dcHe nos pudés
semos approximar; sómente as escararn uças da ca
vnllnrin continuaram incesc;anfes. A 21 de Feve
reiro, assim que rompcn o dia, avjstnmos os repu
blicanos postados numa c:xtensa linha, muito perto 
de nós; alguns tiros de canhão que o marechal, 
agora marchando sempre com a ,·anguarda, man
clou fazer sobre elles, provocou-os a combnre. Mas, 
o inimigo pcrmancccn trnnqt:illo e parecc11, sensa
tameute, a3uurdar um atar1uc <la nossa fraca e 
indisciplinada canl!laria; quaudo, porCrn, em vez 
desta, algumas companhias de caçadores. avança-
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ram cm nlirndorcs, retirou-se vagarosamente, de
pois <lc lrocndos poucos Eiros. A nossa cavnllaria 
lançou-se então ao seu <:ncnlço, mas, foi logo rc
chassndn. 

A 22 de Fevereiro repeliram-se ns mesmas 
sccnns dos dois di.:is anlcriores. De lodos os 
lados ouvinmos violento llrotcio e frequentemente 
chegavam feridos; mns, crn impossível deter os re
publicanos ·o tempo ncccssario 1>arn que n infan
taria tomasse parle no combale. Sem que, na 
rcnli<ladc, pcrdêsse terreno, o inimigo evitava-nos, 
orn à direita, ora ::í esquerda, o que se <lcixnva 
realizar facilmente nnq ucllcs extensos slcppes, 
onde não hm·in melo de o cucurrnlar. 

A 2,1 dcsnppnrcccu cmfim, comp1clnmcnlc dn 
nossa vista, e de novo recomeçamo!> n vagar, por 
algum tempo, atrnz dellc, sem que acorrêssc o 
menor combale. Depois houve ainda algumas cs
caranrnças insignlficanlcs e finalmcnic acampa
mos junto ao pequeno Arroio do ;.\leio. 

~csln cpocha a provincia inteirn eslava cxgo
tada. i\acla m:tis nos cn.1 fornC'ciclo, nl~m de, lo~ 
dos os cfü:is, duns libras de ç;irnc magra e nsqne
rosn, que, comida sem pão e sem sal, era impos
sivel saciar-se n nossa fome, cxnsperndn por 
incontaveis fndigo.s. Em eonscqucncio. <lc scmc-
1hnnlc pcnuria succe<lia que os soldados esfoimn
<los invn<lisscm algwnas vezes umn cstancia vi
zinha~ nfim ele apanhar pêccgos semi-verdes, que 
cozinhavam cm agua e devoravam aví<lamcute 
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:,cm Jllnis tcnÍpcro. Mas, lambem c.stc recurso 
lhes foi llrohibido sob pena ele 200 açoites. Certo 
<lia, um aI1cmão, iufringin<lo a prohihição, co1hcn 
aJguns dos citados fructos na nJludic.la cstancia, 
mas, foj~ i1lfelizmc11lc, surprchen<li<lo no aclo. 
Scr\'ia ellc num e.los 1>alalhõc...:; brn:;ilciros, cujo 
comman<lanle não se demorou cm lhe rnandar 
applicar o <lelcrminu<lo numero ele açoites; mas, 
o dcsv.cnturndo possuio bastante. brio para prcp 
ferir a morte ú infamia; e, <Junndo o scl1 capitão 
illspeccionava a compnnhia, rucUcu uma haJn na 
cabeça. Os brasileiros conten111Inram, coin pas
ma<la admiração o cada.ver <lo infeliz suicida; 
mas, todos c1cci<liram qt1c era prefcrivcl apanhar 
os 200 açoites a tomar semelhante resolução. 

Ca<la <lia .JUgmcnlava a miseria; os nossos sol
dados mnlnram Lodos os c.ães que ain<la havia no 
acampamenlo e c]e\·oraram como acepipe a estes 
lcaes companheiros de nossos inforlunios, porque. 
pelo menos, possuian1 mais carne ,e gm·durn do 
que bois c.xlenuaclos, os qua<~s, c]evido às marchas. 
prolougaclr1..s e ú fome; cstavnn1 tão magros que, 
cm vez do lulnno1 ele que dantes nos serviamos 
para assar, não tinham nrnis e.lo que sangtte nos 
ossos. Havia muito tempo que não recebiamos o 
soldo, o qunl alli, aliás, não era pago en1 papeJ, 
como no Rio de Janeiro, e. sim em moeda sonan
te. de modo que, inc.lusíve todas as gratificações, 
importava ctn qnasi o dobro daquellc.; co1nh1do, 
ele pouco nos poderia ter servido o dinheiro, pois, 
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os ucgucian lcs, desde que os hcspanhóes ca1lLU

rm·am algumas de suas car.rêlas e m.:Haram os 
1·cspcclivos donos. nunca mais apparcccrrun nas 
nossas proxünidades. Enlrclanlo, o governo bra
sileiro rcmctlin, rom frcqucncia~ a\"l1ltu<las quan
tias, que deviam ser npplica<las ao pagamento <lo::; 
soldos, mas, crmn, principnfmcnte, enlregucs por 
Lccor ao fainigC"rado general Frucluoso Rivet'a, 
que r.sinva ac:arnprulo, com cerca de 2.000 homens, 
cm Santa ::\fnria, nas llissõcs. Antes de proseguir 
com il miuh:i. n:irrnliva, <levo encartar aqui álguns 
dados biographicos dcslc singular individuo. 

Fruduoso Rivera, o sagaz avcnlur-ciro de en
conlr'o a ~ujos ;,fnnos ambiciosos a autoridade de 
D. Pedro !aulas vezes fnlh:íra, esti\'éru anterior~ 
mcnlc ao ser\'iço do nrnsil, como major. Sem 
possuir. na realidade, J>rofun<los conhecimentos 
de qualitucr cousa, sabin a<laplar-sc rapi<lamenle 
a fo<las as conlingcncias <la d<lu. ern sempre lrnbil 
<' ;i\tulo, mostrou cm mui las occasiôes extrao.rdi
naria pcrspicacia, conhecia pctícilamcnle o tcr
J'eno cm que se desenrolava a gllel'.ra. J)Ossuia 
grande conhecimento dos homens, persistia nos 
seus projcdos com rarn conslancia, uma pc.rse
vc.rnnça obstinada, e, nfio se <lclinha na conside
ração dos meios, bons ou maus, de que usava 
para a.s realizar. A sua c.xccsslvu confiança cm 
si mesmo, a sca lrc.slouca<la polilica, u sua e;.:ag
gera<la amLição, não lhe pc.rmitliam se scrllisse 
feliz no posto dum major; não. mal atlingira a 
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idade adulta, já começára a cogitar na empreza 
de submeller ao seu c)ominfo as provjncias S. 
Pedro do Sul e Cisplatina> com as quaes 1 nos seus 
sonhos majcslalicos, prelcnclia constituir para si 
um reino. Para <lar principio a ~ão arduo comme
limento, entrou em relações secretas com o ge
neral cn1 chefe inimigo, promettcndo-llle passar
se para o Jado dos rcpuhlicauos, com lodo o re
gimeato que commandavu. Não tarefou muito qne 
ndrnsse opporlunida<lc <lc realizar este plano arro
j[!Jo. Havc'Hlo previamente avisado o inimigo 
do seu ptoposilo, Rivera conduziu o regimento a 
um vallc, fechado .cm volta J)Ol" moulanh::is~ onde 
ehcgado deu ordcn1 de dcssclar os Ca\·allos e de 
cnsariihar as carabinas. Eni seguida mandou a 
maior parle da sua gente buscar lenha, agua e 
carne. Tudo estava arranjado de modo qnc os 
camin!ws por anele os soldados tinham de passar 
para obter aq:icl1es objeclos fossem longos e diffi
ceis, exi!,rindo a demor.'.l. de sua ausencia. Entre
mentes, a um signal ào audaz traidor, uma insig
ujfícante partida inimiga approximou-se e apos
sou-se trnnquillamente ele todas as armas dos bra
sileiros assim surpreendidos e Yendi<los pelo seu 
proprio major. Quando os soldados, terminando 
o trabalho, voltavam ao acampamento, virain-se 
indefcscs e cercados por tropas inimigas. Sem 
mesmo tentarem a menor rcsisfencin, rende
ram-se todos e, ma.is farde, quasi todos enlrarum 
no sen·iço da republica. Em recompensa desta 
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villania, Frucluoso Rivera Ici promovido a coro
nel e, pouco depois, a hrígadeiro · do exercito de 
Buenos Aires. O seu orgulho não coascnlia ser
vir sub as ordens de outrem, e como todas as 
intrigas par.a derrubar o general Alvcar fracas
sassem diaatc da fil'mcza do então vrcsidcnle de 
Buenos Aires, resolveu ellc. qual segundo \Vallcn
stcin, organizar por conta propria llll1 bando de 
salteadores. Xestc desígnio arreJauhou toda a 
gentalha que, de perto e de longe, pôde conse
guir, prindp::t..lmenlc iadios, e pcnclrou no terri
torio das )lissães, oulróra pcrlc11centc aos jcsui
tas, onde procurou refazer, á custa dos l.iabilan
tcs, o seu baado meio esfomeado. A partir deste. 
1110Jncnto, tanto o Brasil como Buenos Aires, co
meçaram n lançar as vistas poxa este formidavel 
hcrúe: que, sem declarar os seus intuitos, reunira 
um exercito de 2.000 homens, e, pondo-se fóra da 
lei, dispunha-se a dieta-la com a espada. Ambos 
os governos cortejavam a sua atnizade, pois, t::t..l 
homem, com sen1elhante sequilo, seria bemvindo 
de ambos, podendo até decidir d.a terminação da 
prolo11.3ada guerra. ~Ias, Rivera era bm;taute ha
bil para se aproveitar devidamente da vantagem 
conquislada, usando da laclica soberba de deixar 
na duvida e na. esperança. Lisonjea,·a iguabuen
le, ao imperio e á republica com a agrnda\'-cl ex
pectativa de que se lhes juntaria ao seu exercito 
com o bando que lhe obedecia; mas, prol-clou por 
tal fórma a realização de i;m1s promessas, que.,, ele 
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ambos os lados, começaram a não lhe dar inteiro 
credito, Ent;cmcnlcs, o sct: pequeno ,exercito 
avolumnYn-.sc, como a bola de nc\'C em avulanche, 
ao ponto ele ser RiYcra considerado o arbitro nc
ccssario -cnlrc du::is pot~ncias cousidel'nvcis co1::10 

o Br:isil e Bncnos Aires. O pomo dn discor<lia era 
a posse da bclla provincia Cisp1alina, e por isso 
crescia a ím1>ortancia do homem que, com o seu 
auxilio e o do seu pcc1uc110 exercito, podia dcciclir 
o. conlcuda a favor dos que cscolhfü;:;c para 
.amigos. 

O general Lccor que, como já disse antc.-s, 
partia <lo vrlucipio <lc que o ex.crcilo inimigo se
ria mais facil ele vencer com o ouro do que com 
o ferro, cnvian1 to<lo o dinheiro que recebia para 
pagar os .soldos, ác1uclle equivoco crmlaclor, para 
angariar ass:m n sun alliança e auxilio: Fruduoso 
Rivera acceilaYn lnclo, faz;ia co:1tin11os juramentos 
de fidelidade uo Brasil, assegurava que nunca se 
propuzéra voluntariamente a e:1Lrar :.lo ser•.'iço da 
republica, mas, fôra a isto conlrnngldo por um 
accicll'ülc irúcliz, e proscguin lranquillamcule c01:n 
os seus saques e pilhagens nas :'tlissões. 

O m:ir.echal Braun, ao contrario, nial podendo 
refreiar a sua furia adverlio, por varias vezes, 
iusislenlem.enle, ao general Lccor que não con
fiasse num homem cujo manifesto proposilo era 
forta.lccer-s.e o mais possivel nngariando sequa
zes, para pocice entrar livre como terceiro na con
tenda, e, finalmente, na occasião da partida, arre-
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Ualar para si o melhor quh:hão, como o leão da 
fabula. :;\fas, loc1as as considerações desta natu
reza, ,eram ocios::is; o obsLiuado general tinha <1ue 
satisfnzer o seu capricho e o nosso exercito que 
padcL:cr fome e .se aniquilar aos poucos. 

Emqu:rnto que, dcst'arlc, Fructuoso Rivera 
enCrctinha o goYcl'no brasileiro cont ~cmpre novas 
e tentadoras promessns, o seu pequeno exercito 
cngross::P•a. com Lanlo nrnior facilidade <(uanto 
maiores eram os sulJsidios cp1e lhe eram ~uviados 
p~lo jmpcrio e pch republica. Illudindo n ambas 
:.is potencias, com as segnrrmças de sua dedicação 
e do proposilo de correr cm seu auxilio, no mo-
11w11lo nzado, ~eri.-ia-sc, ni:io só do dinheiro como 
das prodsõcs qnc assim obliuha cm consideru,,e1 
quanlidadc, pnra maul<'r hem animadas as suas 
tropas e consolidar cada \'CZ mais a sua vosiç:lo. 
Xão ohstunlc todos us esforços para determinar 
eslc alre\'jdo partidario, que cm terra C"Cprcscn
lasa papel identico ao de lonl Cochr.1ne <[uasi 
conlcm1ior!.mcumenle no mar, n se declarar por 
um dos governos hostis, Ri,.·cra conseguio evitar, 
lrnbilmenlc, ama dcmonstraç[ío franca dos seus 
\ crcludciros intuitos, desculpando-se conslanlc-
1nenle, cnm pretextos futeis, de se não ler nlndu 
juntado ao exercito, e continuava a ser o temido 
dclapilador dus :\íis:,:;õcs. A juslu colcra do mare
chal Braun chegou uo p:.Jl'oxysmo; o ,·clho Lecor 
(e\'e de ceder, e por solicitação sua, de eil\·iar, 
finalmehle, um corpo de tropas contra Frnduoso, 
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·que, po::ém, foi logo atacado e rcchnssac.lo pelos 
nossos pretensos amigos. Assiin foram, por fim, 
<lcs,·cnda<los os pedidos projccfos do ambic:oso 
avenlurci:o, cu&an<lo a dolorosa cxpcricncia o 
nosso general da sua illusão; percebeu-se clara
mente que, <lesdc o começo, todas ns negociações 
com Frucluoso não tín:iam passado dum tecido 
<lc intrigas. Entretanto, não se ousava enfren
ta-lo abcrtamcnlc, e deixou-se, provisoriamente, 
que continuasse a roubar e pilhar quanto qui
zéssc. O sagaz rei ele bandidos não descurava 
nunca, apôs uma <lc suns hallituacs corrcrias1 de 
enviar ao nosso general um rclnlorio, J>rocuran<lo 
representar a sua conducta como de todo nccess:::i.
ria. Quando, finalmente, a 30 <lc Outubro <le 
1823, firmou-se n paz entre o Bra.">il e Buenos 
Aires, e a outrora provh1cia Cisplatína foi lrans
Iormada em republica do C"ruguny, Frucluoso 
achou-se á frente dum numeroso exercito, com o 
qual precipitou-se sobre 1\1onte\'i<leo, afim de se 
fazer proclnmnr dicta<lor da republica. Os seus 
planos, relativos á fundação dum 11ovo reino inde
pcnd""nte, h:n·iam, nliás, fracassado; n1as, nindn 
assim rcn1izâra o seu proposito ao ponto de s~r 
aindn hoje o presidcnle da repubika do Uruguay, 
a mesma provinda sobre o qual sonhára outrora 
domiunr como soberano absoluto, 



CAPITULO VIII 

Feita e~la breve digressão, volto com a mi.nha 
narrnliYa ao nosso acampamento do Arroio do 
:\leio, onde conlinuameute reina\'a a fome e a mi
seria; a falta de viveres chegou a tal extremo que 
varias allemãcs se suicidaram por desespero, pois, 
Ião sómente os índios cxislenks no nosso exer
cito .sabi:un ainda como se a.poderar de um boi, 
ou, pelo menos, dum Yile1Io. Todas as cmmincn
cias cm volla de nosso acampamenlo do Arroio 
do :\leio estavam constantcmenlc occupadas por 
partidos inimigos que, sem cessar, nos obscrva
vnm,. mas, logo que se mostrava o menor desta
camento das nossas tropas, se sumiam com incri
vcl pre.stcza. Não tardou que cm toda a rcdon
Ucza não se achasse mais wnn follta de capim, 
de sorte que as poucas rezes que ainda havíamos 
poup;-i<lo morreram de fome, ou ~klimas Uuma su
bita epidemia. O g,enernl Lccor, que~ prcca1rida
mcnte. trazia comsig:o uma grande carrêta com vi
veres sufficientes, parecia se incommodar pouco 
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com a miserin de suas tropns; só o zelo do ma
rechal Braun não arrrfoccu: hl';istio obstinada
mente n~ mud.:inç:1 <lo ,1eampamcnto ,e conscg:uio 
fazer prcYuleccr n :=;u~ vontade. Em pnrtc, de
vido a isto e C'Hl parte por causo ele sccnas ante
riormente occorridas, gerou-se uma altihule hostil 
entre os flois gcncracs. 

Com cffcito, levantamos ncampmncnto e de 
novo nos a{lproximnmos hem dclihcrndarncnfc do 
.foguarã:o ~ elo aprnzi\·cl Scrrito, porgu::mto aqui 
podiamos ser muito mah; focitmcntc abastccido'i 
<lo que no Arroio do )feio. Durante a marcha 
encontramos Yarins est.'.l.ncins, isola,l::uncntc situa
dos, nas quac:, observamos signncs evidentes das 
vioicncias pralicac!as 11clas tropas rcpublicnnas. 
As parceles cbs crisas csltl\·mn arrombadas, lodos 
os moYeis feitos cm mil pccfaços, nem uma só ja
ncJfa huYia inteira, e ús p1·oprias imagens sacras 
os soldados inimigos, ~1pcz.ar de serem lodos tum
hem cntholicos, haY!am poslo .is cabeças aos pés, 
e cm \'CZ dcllrt5 coll°' . .:aclo, com sacrilcga insolcn
ci::i, montes ele rxcrcm<'utos sobre os troncos nrn
tilados. Nem o gado pcrlcnccntc a estas -eslan
cias, nem sequer as arvores fruclifcras escaparam 
ú vanclalica devastaçiío; mas. :1 sanha dos argcn· 
tinós nãn se satisfez com a dcslniição de objc
ctos inanimados, e alê innocentes crcaluras hu
mana~ tivéram de ser immoladas ao odio nacio· 
nnl que, ha scculos, existe entre estes desccrnlcn-
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lcs de hcspanhócs e de porluguezes. O marechal 
Braun, fa.tigado do clcrno ,•agncar pelos sleppcs 
dn provinda de S. Pedro do Sul, e excessivamente 
revoltado com as crueldades a que os habitantes 
da mesma provincia estavam incess::rnlcmeute 
cxposlos, deliberou então aproveitar a primeira 
opporlnnidadc 11ara, mesmo sem ordem cio gene
rnl Lccor, alncar o jnimigo. Tambcm não tardou 
mnit0 que puzéssc cm cxecnçiío o seu atrevido 
pI:mo. Hnviamos ele novo acampado pcrlo c}o Jn
guarão, afim de que :i.s nossns tropns se pudéssem 

~fozcr um pouco da fadiga resultante de fomes 
e de marchas forçndas, quando de repente occor
reu ao gcncra I Lccor a idén de expulsar a guar
niç:1o rcpub1ica11a de -100 homens que occupava 
Serrito. Neste proposito destacou o marechal 
Braun, com lres balolhões de infanlaria e alguns 
regimentos de cavallaria, com instrucções para 
capturar si passivei to<ln a pnrlidn argentina. 
Entre as tropas confiadas ao marechal para esta 
cmprcza, achrl\'n-se, felizmente, lambem o bata
lhão a11emão, e por isso Braun, seguro da com
provada hr::i\·nra dos seus palridos, ousou des
denhar a ordem do seu superior, et cm vez de 
marchar sobre Ser.rito, trauspôz a toda a pressa 
o Jaguarãot afim de surpreender um forte corpo 
argentino no proprio lerritorio da provincia Cis
phititia, e, si bem que dcixasscmos á rcctnguarda 
forças inimigas, porventnra transferir, com grande 
pro,·eito 110sso, o tlicatro das operações para ]áJ 
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Uma. manhã muito nevoenta favoreceu o ani
moso projecto <lo marechal. Antes que rompêsse 
o dia, liahamos atra,,essaclo o allndido rio e avi
zinha\'n.mos, no maior silencio, <lo acumpruncnto 
inimigo. Os rep'.1blicanos instruídos, pc~os mui
tos cst)iÕcs que conlavam no exl'rcito brasileiro, 
do avanço das nossas tropas sobre Scrrito, não 
suspeitavam que o marechal, exhorbHando as 
ordens rr.crhi<las, lh<'s f()sc;c f:'lzcr nma visita 110 

seu prcprio tcrritorio,. Porisso deixaram-se ficnr 
no m~ior clcscuido, enviando apenas :l\"iso du pe
rigo que; o ameaçava ao coronel La.torre, rp1e com
manda,·a em Serrito. O momento parecia nos fa
vorecer; cmqua.nto n infantaria, occulta ás ·vistas 
do inimigo pelo denso nc,·ociro, a.vança'\·a de 
mansinho, uma partida da nossa cavallaria lm
pellia em direcção á fronteira quantidade consi
deraYcl de bois e de ca:vallos, que pastavam na
qnellas gordas baixadas. Peln.s oito horas da nia
uhã, chegamos, finalmente~ .]unto a um grande 
edificio branco, onde cncontran1os os primeiros 
soldados iuhuigos. Suspeitavan1 tão pouco da 
nossa approximação que, sem ser disparado um 
só tiro, fonun todos aprisionados; dos prisionei
ros souhe1nos que o ac.:unpamento, no qual de,•ia 
haver cerca de 3.000 homens, exclusivamente de 
cavalJarfo., íicava <listante dalli menos durna horn.. 
Entrem.entes, o ne,•oeiro se adensava cada vez 
mais; o inimigo, para se defender, teria primeiro 
que pegar os cavallos, soltos sem pcias nos vastos 
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campos vizinhos; - cm rC.Sllmo, havia a maxirna 
prolJalJilidadc de podcnnos cercar todo o acn:n
pamcnto e. antes que os republicanos nos porlés
scm oppôr rcsistencia cfficaz, capturar lodo o 
lJando. l\Ial havia, pois, o marechal Braun co
lhido as informações ucccssarias e se dispunha a 
prose...3"uir com a m:ircha, quando o comm:mdante 
ela cavallaria que nos acompanhava, o coronel 
Bento )fonocl, declarou sulJilamcntc que "não 
d::tria mais um só passo adiante., sem que antes 
hou"éssc lrocado os magros e miseras cavallos de 
sua gente pelos melhores já captur~dos durante 
esta nossa entrada na pro,.·incia Cisplntina." Nem 
a furi:i, nem as a.ff.nvcis ndmocstaçõcs do mare
chal th·éra111 fructo; o coronel permaneceu olJsti
nado f!O seu prnposilo e, lodo!i os officbes da ca
,·allaria tomaram o seu partldo. Na Europa, se
melhante clcsohcdicncia parn com um superior 
teria sldo casligada com impbcavcl rigor; Bento 
)Ianocl, ao que cu saiba, nem a.o menos foi rcs
ponsalJilisaclo por esta [r;:insgressão, o {jUC só .se 
deixa explicnr pelo facto do proprio marecllal ter 
ultrapassado ns ordens recebidas, e por isso, tal
vez, não ousasse, mais tarde, ncusar o coronel 
junto ao governo. 

Braun ,ia-se, pois, forçado a ceder ao nume
ro; com o cornção conlriclo, dc11 ordem de fozer 
alto, para dar tempo á cavallaria de mudar de 
auimaes; nisto consumio-sc, porCm, duas horas 
de rclogio, lempo este .em que o inimigo teve suf-
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ficicntc noticia ela imn1íncnci:.1. do perigo e, rapi
<lnmcntc, tomou as providencias ncccssarias. 

Enlrctauto, o ucYociro dissipou-se aos poucos; 
avistamos o ne;:nnpamcnto dos republicano:,; perto 
da nossa frcn~c. mas. obsc:n:amos ao mesmo tem
po, que saltavam no:,; <lois e ao:: trcs sobre um só 
crt\"alJo cm· pêlJo e disparnva.m a to<la a carreira. 
Avançamos cada ,•c1. mais velozmente alé pene
trarmo.e:. no campo inimigo, que, porém, -cn('ontra-
1nos ql'nsi deserto. A incsperarla prolchu;fio, si 
não fizéra falhai" inteiramente o plano do mare
chal, pelo menos, oLstára que tivesse sido reali
zado <lc accôrdo c.om o projcclo inicial. Fizemos 
apenas poucos prisioneiros e tivemos que nos con
tentar com mandar lnccncliar~ por alguns solda 
elos o ncampamcufo, composto, é verdade, ele ca
banas ele palhn, mas, muito bem arranjado. cxtre-
1namcnle :1sseiaclo e qnasi clcgantcmenlc edifi
ca.elo. Muito mais consideravcl foi o 11rcjuizo sof
frido pelos repuhlicauos em gado, pois arrebata
mo-lhes mais <lc G.000 l':tYallos e quasi outros tan
tos bois. Do qnanlo esta surpresa foi inesperada 
para o ini:niao, testemunha o facto de havcnnos 
encontrado sobre as m:czas cartas ele jogm· que, 
segundo todas as apparcncias tinham sido larga
das no momento preciso cm que cercavamos as 
barracns. Ü{[iciul i.:1curnbido de incendiar as pa
lhoças achou mesmo, sobre as mezas tecidos de 
palhn, algumas piaslr::is hespanholas esq11ccidas 
pelos fugitivos na pressa de escaparem. Algumas 
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pancUas de ferro em que ns indias preparavam o 
almoço • .ainda csl~1Yam sobre o lume. 

ErnCJU::rnto tuna parte dns nossas tropas levava 
a ferro e fogo o cam110 inimigo, ,·imos o coronel 
Lalorrc qi1e, com o sc11 bando, se retirava por traz 
duma Iombndn proxima; a ninguem acorreu en
tão interceJ>lar a fuga daquelle corpo de 400 ho
mens. O coronel argentino dirigia-se para Serro 
Largo, onde cnlão eslnva o quarlcl general dos 
republicanos :b ordens de LavaUcja. Jã a rapi<la 
retirada. de Lntorrc de Serrilo <kmonstrn clnra
menle? f_]ue cstn,;a instruido do a,·nnço or<lcoado 
ao exercito brasileiro sobre aqnel:c povoado, mas, 
que ahsolutrnnenle, não podia suspeitar que o ina
rechaf Braun projeclasse 11ma tnvasão da pro,•h
cia Cisplalina; tudo isto re1:clava que teriamas 
ohtido um resultado fo.voravel, uma vict~rfa IJri
Jhan[e, porque, além do mais, protegidos r>elo nc
,,oeiro tcrinmos caido de surpresa sobre o acrun
pameuto inimigo. Foi assim que, mais uma vez, 
as mais miscravcis inlrjg::is, sob a inrJuencia dum 
eslupido rancor nacional, annulararn os animosos 
projectos dum homem, senão Grande, pelo n1enos, 
<leciciido. :No dia seguinte a esta jornada quusí 
in[ructHcra, voltnmos ao Jaguar.fio, onde encon
tramos o visconde de Lagunn e todo o excrcilo 
reunido. Em cOil!><"CJUenci;1 elo n-..i~o que, dn nossa 
lemeraria expedição, lhe <lêra o n1arcchnl Bar
reto, inimigo jurado do m:i.rechal Braun, puzê
rn-sc elle rupidamenle, en1 movimento para 
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correr quanto antes cm nosso a:ixilio, porquanto, 
conforme declarou depois~ esperava. que. no corpo 
que ha\'ia. confiado ãs ordens <lo cnlão chefe do 
esta.do m:::iior (o marechal Braun) \'oHa.ria cm eles
ordenada fuga." Xo intuito de prejudicar o seu 
rivaJ, Da=reto havfa espalhado no exercito este 
boato, e, como habil inldganlc, fizéra com que 
logo chegasse aos ouvidos do gc.ncralissimo, que, 
como já foi dHot logo se clispoz a soccorrer proir..
plamcnle o corpo, na sna opinio, batido e fugi
Uvo, indo com ~audio intimo, lentamente, ao seu 
encontro. Mas, quando o visconde nos ·vio re~ 
gressar cm bôn or<lem n trazendo rica preza em 
gn<lo, a expressão <la colcra pareceu abandonar 
subitamente o seu rosto amarc~!o e cnru~ado, e 
saudou ao marechal, que. dcJle se n.pproximou 
allivo, com todas as <lernonslrnções <ln mais fcr
,•orosa amizade e gratidão. )Ias, esta apparencia 
affavel era apenas uma mascara, ignorada <lo co
ração, pois, Lecor bem percebia que. Draun ga
nharia, com as suas proczns mna snperiori<lade 
sobre ellc, que, fortalecida pela sympati:, dos sol
dados, facilmente lhe arrebataria a sua forrada 
cama de louros. Porisso Barreto empregou lodos 
os esforços 1maginaveis para convencer o general 
Lecor· desta suspeita e a induzi-lo, si passive] fôsse, 
a afaslar do exercito o marechal Brauu. E' fa
cto que, em face <la letra expressa das ordenações 
mi]ilures, este era, em to<lo o caso, passive! <le 
puniçfio, pois, :por mais vantajosa que houvésse 
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resultado a expedição á Cisplatina, Braun teria 
sempre. transgredido as ordens do seu superior. 
::\fas, em que consiste, no Brasil, n disciplina? 

Assim nnsccu, entre os officfacs superiores do 
ex-crcito brasileiro, nma discordia que devia ser 
fatalmente noci\'a ú cn11s-a publica. Barreto, con
scguio, por meio de <linheiro e <lc lisonjas, chamar 
a si os corlczõcs <lo gcn cr:il Lecor, e, por inter~ 
mc<lio clclles ganhar a confiança do vole.ludinario 
e -vacillante macrobio <1m favor dos seus planos, 
ao ponto de conseguir qnc cl!c acusasse al>erln
mcutc pnra o Rio de Janeiro a Braun, como tendo 
lransgrcdidu as orcfcr.s officialmec.te recebidas. 
O destemido marechal foi, por este motivo, cha
mado ú cnpitnl do fmpcrio .. onde, porém, justifi
cou \ã.0 bi:-m as su;-,s suspcí tn.5 operações militares, 
que o conselho de gt1crr11 a que sr.n1 demora foi 
~ubmc-ltido, o alJsolYeH de qualquer culpa. 

Tudo isto prova assaz que, uo que respeita 
ú organização mili!:tr, se não obedecia a um sys
lcma preestabelecido, e as.sim a causas secundarias 
e fort 11itas; (lllem melhor po<léssc usar da pala
,·ra era, cerlamcute, sempre vcnc~dor. O marr.
chal Braun1 por naturcz;, e por pratica, bom ora
dor, e, tendo já antcrjormcule servido muito 
tempo cm Portugal, pel'fcilamente senhor <la lin
gua porlugueza1 podia, pois, para se justificar, dis
farçar, com facilidade, a violação da ordem re
tebid.:l e expor à mais vh·a luz a nc~ligcncia do 
general Lccor. )fois '.nrde, lambem o \'isconde 
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foi chamado á rcsponsabilida,Jc; rnas, a exemplo 
<lo marechal, absolvido. 

Pouco após a ultima expedição de Braun. o 
exercito foi occupar um acamflamenlo junto no 
Arroio do Bate, e o animo smnln·ia que dominava 
as tropas era cada dia mais apparcnte. Os alle~ 
mães, a n1aforia <las quaes tinham sido induzi
dos pelos engodas e promessas ,(e fa111igera<lo ma
jor von SdrnHfer a lrocar a :rna patria pelo 
llrasil, escolhiam jú então o 1ncio, 11n sun opi
nião, mais honroso de se libcrtarcrn daqucBas ca
deias, mcllendo uma bala na cabeça. Qnasi todU.s 
os dias ouvirunos no acamparncato soar um tiro 
<le fuziJ. e, sclll que ulguem procurasse indagar 
da sua caw.;a, cada um a.ffirma,.·a Jogo de m1lc
mâo, CJHC n1ais um allcmão se suid<lára. Os bra
sileiros, para os quacs a vida no Arroio elo Bote 
era tão into]cravcl como para nús não tinham, 
entretanto, a coragem precisa para, por este mo
do, se transporlurcm ao outro mundo, e preferiam 
desertar aos bandos, ou para voltar aos lugares 
<lo seu naseimento, ou para se lnt1çrtrem uos bra
ços do inimigo, hypolhcsc esta cm que não li
ulrnm a rcceiar perecer indignamente de fome, 
de n1iseria e de de~potismo. Quando os aUemãcs 
começaram a perceber que dos frequentes suici
dios de nenhum modo Jhcs resultava vantagem. 
adoptarru,1 tambcm sensaiamcnlc o processo do!-i 
brasileiros e desertavam, se1npre que para isto se 
lhes offereeia oceasião. 
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Suc~cdia não sô que ao sct·cm Ycncidas as 
guardas avançadas mmhuma só das senlincllas era 
enconlrada~ pelo que o exercito brasileiro ficavn 
exposlo ao perigo duma surpresa, corno, por ve
zes, o proprio c.:ommmHhmlc du guarda, [emendo 
ser rcsponsahilir.atlo pela deserção das 5cntincllas, 
seguia o exemplo destas com Codos os seus sn
hordinudos. LcYavam comsigo tudo, fo.rdamculo, 
armas, c;Jvu11os, 1le modo (]llC nssim causavam 
:iincb maior dan1110 ao nosso exercito, jã Uio falho 
de totlo o ncccssario. Por csln f6rmu o exercito 
foi, gra<lualmcnlc, sc·rcdmd11do tanto c1uc o vis
conde de Laguna começou a se inquicl3r e deli
berou cxhortar pcssoalmcnlc os soldados alle
mãcs. Dirigio-lhes u [JuJavra com muílo ardor, 
pc<l:inclo antes do que or<l<-•11m1do; mas, de todos 
os lactos teve n rcsposla: "11ue durnutc (oda a 
campanha, os soldados linlw.111 sitlo sempre 1llu
didos co1n promessas vazias, e engan:i<lo.'i com a 
esperança de que, no Arroio do Bole, lhes paga
riam os soldos alrazados e forneceriam far<la
nwu(o; e que, enlre[Jnto, as tropas, ás quacs o 
governo jú tleviu os soJdos de 111H nnno inteiro, 
aincl.n não ha\·iam recebülo um só vinlem"! Com 
esla resposla enunudeceu o general e retirou-se 
apressadamente; .:mies, porém, determinou ao 
comman<l;:inle do nosso bal:;ilhão, Luiz :'.\Ianoel de 
Jesus (?L que reunisse os seus officbcs, para. de 
novo deliberarem sobre os meios <lc conjurar o 
mul. :\Ias, qual foi o e.spauto tle.5te quando os 
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officiacs, uonoimcmcnte~ cléram razão aos solda
dos, e jbc lançáram cm rôslo, que ellc proprio 
podia e devia ter feito n1uito mais pelo seu ba
talllão, e que promessas illusorias não enchiam os 
ventres nem coofortayam os corn.ções <lc gentes re
crutadas cm cxlranhas terras. Oc..,;;t'nrlc a cousa 
ficou como estava, e percebia.se clar:imcntc que 
a dissolução <lo exercito estava immincntc, si em 
hrcve uão surgisse remedlo. 

Foi qunn<lo, -finalmente, chegaram ao acam
pamento alguus ncgocirmlcs; mas, mngucm tinha 
dinheiro co1n que comprar. Afin1 ele acalmar, 
pelo menos, os o[ficiacs, o gcncc1l fallou áquclics 
cspccnlnc1orcs e pedia-lhes que lhes vcndêsscm a 
credito, mediante desconlo de seus sol<los, o que 
ncr.c!-is.itasscm. Os negociantes as~umirnm ao ne
gocio, mas, exigiram que o visconde garantisse 
com u sua assinatura os debitos, e por este modo 
pudemos obter algum nllivio. ~1:is, cm beneficio 
do!'> soldados 11:Hla foi fcilo, e a cousn chegou ao 
extremo <lum conselho de guerra absolver nna11i
mcn1ente a seis desertores, que dcscnlparaITI o seu 
crime allcgan<lo o tratamf'.nto indigno que tinham 
soffrido. 

Além da fôme, começou, por este tempo, lam
bem o frio a nos atormentar não pouco. A agua 
empoçada das chuvas aprcscnta,•a-sc, cm muitos 
lugares, coberta duma crosta de gelo da espessurn 
dum dedo; um ventr, aspero e cortante, que então 
soprava con~ribuía assai. para tornar ainda mais 
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sensivcl a friagem, aliás, de p:Jt:ca monta para os 
allcmãcs. As tropas dos provincias do Norte elo 
Ilrasil, e entre e.1Ias principa1rncnlc os pernambu
canos e. bahianos, soffrüun muito mais do que· nós, 
e obscn•avam, com admiração -e espanto, a 11os
sibilidacle da agua transformar-se. ourna 1nassa so
lida sob n acção do frio. Até um coronel, que 
então commanclava a primeira bdgacla, notol.l 
com pnsmo este phcnome.no novo para ellc, p.:ir
tio um pedaço d'agua gela.da e quiz, muito seria
mente, guarda-lo como uma raridade e rcmcllê-Io 
para a r,ua pro\'incia natnl ele Pernambuco. En
tretanto, linhom as tropas, quasi desnudas, que 
permanecer, no mais intenso do frio, cm armas, 
desde as duos, o mais tardar as tres horas da ma
drugado atê ás nove. ou dez da m'lnhã., porque o 
timi<lo visconde receinva, ncsl:1. parle do dia, u 
todo o momento uma uggrcssão dos argentinos. 
Como seria possivel que, com semelhante trnta
mcnlo, o exercHo pudésse. estar satisfcilo, - como 
pensar cm querer Ímpedir deserções e suicidios? 

Emquaulo assim pe.rmaucciamos inaclivos e 
cercados ele nüi ufflicções. longe ela capital do im
pcrio, lendo presente a toda hora a mais ignomi
uiosu das 1norl-es, poralizaclos nmn miseravel 
aea.mpamculo, precipitou-se uma medonha tem
pestade sobre o Rio de Jancil'o e o throno oseil
lante de D. Pedro. O firm::unr.nto politico elo Ilrn
sil, por mois cslrcllas que ostente na hcralclica e 
por mais azul que aBi se apresente, hovia muito 
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q11c eslava olmmbrado de pesadas nuvens, sulcado 
de re]umpagos, e ainda outros phenomenos atmos
phericos ainda mais extranhos; 11111 cometa, com a 
sua cauda de chammas, semclllanle á espada de 
Damoc1cs1 pendia, por um fio, sobre a cabeça do 
irresoluto imperador, que era demasiado pussil
lanime para possuir temor, lyrannico para ter cau
tela e orgulhoso para usar de prudencia. Xão ê 
possível aegar <1ue D. Pedro fôsse um bom poli
tico, porquanto a sua suprema aspiração era sC-lo; 
1nas, neste particular elle commclteu, até n sua 
morlc, sempre o erro capital de considerar a po
Jitica, idolatrada imagem de Jano duma nova dy
nastia, não como a sua mentora, conforme devera 
ter feito, e sim como um Litere, que, dependendo 
das circunstancias do momento, elle fosse ora 
fr;ico ora forte demais, ora demasiado prudente 
ora leviano, ora bom ora mau cm excesso; que, 
para gozar dum lrllnnpho 1nomcnlanco, renun
ciasse a todos os sacrificios c1ue, e1n longos annos 
ele desesperada resignação e lorluranle remorsos, 
havia ahsurda1nenlc feito ao seu :\Ioloch. 



CAPITCLO IX 

E' cslc grauc..lc drama que, com fidelidade his
lorica, YOU evocar com to<la a slngcleza ante os 
111cus leitores. 

Pnrn ain<la mais ussign::tlar a falta <le nume
rario, dominante na c.:apila1 do impeda, e a pes
sima disciplina ele lodo o exercito brasileiro, de
via, p01· este tempo, rebentar uma revolta cnlre 
as Lrcpas estrangeiras ac1uartclarlns no Rio. As 
grandes e cxaggera<los promessas que, recrutado
res sem cscrupu1os, tinh.:un feilo en1 Hamburgo .e 
cm Bremen, úc1uellcs que serviam nos halalhõcs 
estrangeiros, não formn, como jâ vimos, nem 
approxima.damcntc saUsfeitns no Brasil, e por isso 
o animo dos soldados allcmãcs, que além do mais, 
tinham li<lo 110 Rio <lc .Jaueiro o peior tratamento, 
estava lrrilado cxlrnordinariamculc, e, muitas 
vezes, proximo ao desespero. A principio, estas 
tropas constavam de indh-:iduos de todas us na~ 
ções da Europa, priucipaJmenle, de fraccezes e <le 
suissos; o temperamento impetuoso e n perse,·e~ 



112 1825 a 1835 

rança com que esta gente, em todas as occasiõcs, 
costumava fazer valer a sua vontade, incluzirain o 
governo brasileiro n recrutar allemãcs. dos qnacs, 
com razão e perspicacin politica, esperava maif. 
submissão e cbedieucia. 

Os allemãcs, podem, porêm, não ter sido no 
Drasil o mesmo que crnn1 na sua frígida patria, 
pois, não raro commetliam tão graves excessos, 
que D. Pedro se vio impcllido a mandar alistar 
3.000 irlandczcs, dos quacs esperava mais catho
lico scr\'ilis1110. O coronc: CoUcr, que, pelo me
nos quanto á falta tle consdcncia, não ficava atra.1. 
do mnjor Sch5.eff.cr, teve a incumbcncia de ir 
angariar, na sua patria rcm~ta, esta gente para n 
corôa do Brasil. No que respeita ao numero dos 
indivicluos, o coronel desempenhou a sua missão 
cxacta e pontualmente; mas, Hgára pouca impor
tancia à índole da gente que, por ordem do im
perador, devia transportar da pantanosa Híbcrnin 
aos campos magníficos do Brasil. Quem conhece 
a Irlanda e os seus habitantes, compreenderá fa
cilmente que esses engajados não haviam de. to
lerar, por n1uito tempo, o severo jugo, a que iam 
ser sul)metlidos nwua terra extranJ1a; sol)reludo 
quando não lhes concediam nem metade das van
tagens promcllidas na sua palria. Recusarain-sc. 
por isso, a servir no exerci.to, declarando terem 
sido alistados como colonos, e nfío como soldados, 
e ameaçando caso usassem contra eBes de víolen
cia, a resistirem vigorosamente. Os officiaes que 
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Colter, conforme os plenos poderes que lhe ti
nham si<lo conferidos, já trazia nomeados da Ir
landa, assemelhavam-se aos soldados e excita
vam-nos continuamente à. revolt~ princinaJmente, 
porque, desde o comcço1 ·virain nos ullernãcs teme
rosos rivacs, e, talvez, pretendessem, desfartc, 
afasta-los. 

Sir Robert Gordon, então enviado da Ingla
terra junto á côrte do Hio dP- Janeiro, favoreceu 
os seus semi-compatriotas com ,·igoroso apoio, e 
declarou abertamente ao governo brasileiro, qnc 
estas gentes, livres sub<litos <lc S. M. Bril:rnnica, 
niio podiam ser compcllidas ao serviço das armas, 
porquanto jamais havian1 annuido aos pretensos 
co11lractos <lo coronel CoUcr. Procurou se, então, 
persuadir, com complasr.cncia, aos irlandezes a 
pcgare1n cm armas, prometlcndo-lhcs o soldo dia
rio <le um schilling inglez, razões dobradas e isen
ção de. ca.sligos corporaes, IÍ. vista elo que se alis
taram cerca de ,1QO ho1nens; os demais, porém. 
não se deixaranL ~eduzir e, de quando em vez? sõ 
procuravam os se'Js palricios far<lados para. os 
apupar e debicar, ou delles obter un1 copo de 
agu:ll'denle. · Os irlande.zes, ::issim alistados, fo
ra.in. impensadr.mente, encorporaclos ao terceiro 
batalhão allemão. de granadeiros, então mnilo 
dC'sfalcado e a.(J_llarlelado, ús ordens <lo coronel 
Cotter, no Campo da Honra. Assim exercia o 
commaodo <lo batalhão um .irlnndez, que, natural
mente, dava por todos os n10dos, preíerencia aos 
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seus patricios; os officiaes e os inferiores, no con
trario, eram quasi todos allcmãcs, e, ])Or oulro 
Indo, a soldadesca era na maioria irfande:..:a. Dada 
semelhante con(u!-ilio clnica, e ~onsidcrado o fa
clo que uma mcladr. tlo batalhão goza\'a de soldo 
dobrado a::J ela outra, muito mais antiga, e tam
bcm, no que r-cspcilava o !ratamcnlo, fruia muito 
muiorcs vantagens, era impossivcl que os aJlcmãcs 
po(lé-;scm occn1tar por mais lcm::,o os seus clrsi
gnios 110stis,. e romo jâ então, niio rebentou no 
meio dc-llcs uma rcvolla, só pódc srr altrihuido ao 
perfeito co11hccimcnto que os membros do terceiro 
batalhão de granadeiros possuiam do espirita de 
crcscenlc rcbcBiã.o, que fermcntnva cnlrc as dc
m:lis tropas cs!rangcir.:1s. Sabialll ser qcral a ani
mosidade, e vrcfcrir:i.m nguardnr o rumpim-cnlo 
do ]c\','.llllc a provoca-lo. Xcsla cpoc-ha, o 27." ha
tall1ão de caçadores estava acantonado na Praia 
Yermc1ha, fortalC?za situadn á enlrada elo parlo 
<lo Rio e na qual linha sido aloj:uhi. a maioria 
dos colonos irlandczf's, e o 2.ª balnlhifo de grana
<lciros occnpnva um quartel proximo ao imperial 
paJacio de S. Christov:10. Este uHhno foi que pri
meiro lc,·e ensejo ele crg1tcr a bandeira ela revolta, 
dc,·iclo ao incidente seguinte. 

Succedêra que ·um solda<lo allcmüo, <lo citado 
hnlalh:lo, cnconlr::rn<lo, após tC'rcm os sino.s daóo 
A,·c .:\forin, um officinl, brasílc-iro de nascimento, 
<lci:-.assc dC' lhe prestar a ronlincncin I1ahil11a1, 
porqllanlo ns leis do paiz dispcn:-;sassC?!ll os solda-
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dos de fazê-la por n10lh·o ela escuridão reinante. 
O officiaJ, porCm, ferido no seu imbecil orgulho, 
inlcrpellou rudemente o .soldado, que então scn•ia 
de bagageiro a um officinl de engenharia, e per
guntou-lhe si não sabia qnnl era o seu dever. usei 
muito hem," respondeu-lhe o soldado, u~uc deve
ria ter feito contincncia; mas, u5o percebi a V. 
Sra., e demais ;n locou a A vc )faria, de modo 
que em dgor ,cu não sou n isto obrigado." - Hei 
de te ensinar n cumprir a tna obrignção," retor
<1uio-lhe irndo o ofíicial, e logo foi d.ir parle do 
occorriclo ao ma~or Drago, cnliio comrr.andan!e do 
2.0 batalhão ele granaclciro.s, <ruc, sem ou,•ír o sol
dado, o condemnou a levar Yiutc cinco chibata
das, por occasião da par~uln do dia immc<liato. 

Tão injusta sentença espalhou-se, com incri
,·er rapidez por lo<los os demais batalhões, e como 
o grana<lciro fôs~e conhecido como homem or
deiro e bem comportado, sendo muito estimado 
do official a quem servia, 1.1111 digno franccz, não 
podia deix.'.lr de acontecer <1ue os animos 1 jú <le si 
exaltados, se inCmrnlln!-isem de violenta coiera. O 
choque eslava <lado; o raio ferirn o paiol de pol
voru! Quando, no dia seguinte, de,•ia começar a 
execução, esti.1'-·am reunidos numerosos solda<los 
<le todos os bnlalhões estrangeiros e mesmo uma 
multidão de irla:ndczcs, CJUe, ou queriam ser tes
temunhas do acto iniquo, ou, caso o 2.0 bo.talhão 
de granadeiros se Ievanl:::isse, preslar-'hc o seu 
npoio. O conclernna<lo foi mellido no quadrado, 
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e Drago, que não tinha cm vão o nome de dra
gão, ordenou ao delinquente que tfospissc a farda, 
ao que este se recuzou com finncz::i, grilando em 
alla!i vozes que in ser castigado innoccntcmcntc e 
pedindo pura SCl' submcttido a conselho de guerra. 
O major brasileiro deu, então, ortlem aos tambo
res para que tirassem, á força,. a fardêla. ao sol
dado rcnHcnle; estes, porém, n quem parecia sus
peita a muJLirlão de expectadores, quedaram-se 
indedsos, cmqu:mlo o delinquente., mun discurso 
catilinario, invocava o soccôrro dos seus camara
das. Nas physionomias de todos os assistentes e.s
tampa,•a-sc profundo rancor e, como o surdo e 
longiquio trovejar da tempestade que se approxí
nun·:1.1 percorreu todo o quaclrado um murmure· 
jar cada vez mais temeroso. Furioso, grilou 
Drago que, cm vez de 25, applicasscm ao soldado 
125 chihaladas; mas, como que 1>ara provocar de 
vez a explosão da revolta, appareceu neste mo
mento o capitão de engenharia a quem o grana
deiro innocentc servia de bagageiro. Com phrascs 
basln.nte forte.e;. cx1lrobou cllc ao major o seu in 
justo procedimento, e ex.ígio que o soldado íôsse 
immediatarncnte posto em liberdade. No mesmo 
instante, Drago accedcu, tremulo de medo; mas, 
já era lorde demais, pois, a multidão revolta co
meçava a se adensar cm volta dc!lc. Correndo o 
maximo perigo de vida, poz-se cm fuga e conse
guiu a'lc.ançar incolum~ a sua casa proxima antes 
que os perseguidores o agarrassem pela barba cri-



Guerras e Revoluções do Brasil 117 

çada. )las, apenas alli chegado, conieçaram os so1-
dados a arrombar as portas, e com muita diffi
cnlchde loarou cllc ganhar, por uma janella, o 
jardim, pal'.:i. <lalli proscguir com a fuga. Em meio 
de gritos de ":Morra o cachorro portuguezl :'\Ialri. 
o canalhn!" foi arrombada a porta. principal <la 
casa, e tocla a massa amotinada penetrou no quarto 
do major que, por felicidade, já não estava mais 
alli. Para saciar, no m~nos cm parle, n sua furia 
vingativa, os re\'ollosos demolir:uu s~m piedade a 
casa; entre br.rros 1·uidosos, fiz.é.rurn em. mil pe
daços todos os moveis, e a propria criação (1ue 
havia no quiut::i1 teye de r,agar com a vida a ini
quidade do seu dono; i ponta de espadas, os sol
dados ira<los impclliram ao mar o cavallo do ma
jor. As~lm, subitamente, sem nenhuma pre,·ia 
comhinação geral, foi dado o signal para n rebcl
li:io. Dcpo]s <le complct.1menle <lestruida a 1nng-
11ifica residencin <lo mnjor Drago, o segundo bata
lhão de granadeiros avançou contra o palacio im~ 
pcrial de S. ChristoY5o e cx:igio, cm tom impera
tivo, que D. Pedro fizêssc caslignr scvcra.menle o 
major, lhes mandasse dar uma capitulação e.scri
pta de só servirem Lrcs annos, abolisse os castigos 
corporaes e Jhcs <lés se soldo e tra t::unento igual ao 
dos idandezcs. 

A princi1Jio, o imperador nada quiz ceder e 
censurou aos amotinados a sua conducta, com pa~ 
la,·ras asperns e colcricas; n1as, o amol' e n Ycnc· 
raç...'10 que os nUlitares allcmães tinham ou(rorn 
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nutrido por elle., haviaxn desapparecido para sem
pre, e insistirnm com vehemcncia na immediata 
.salisfocção de si::as c.xigeucias. an1eaçando. por 
fim, conqu;star pelas armas n s11a renlisação, e 
demonstrando com n1guns tiros de bala a serie
dnde do proposita. Finalmente, foram salisfeitas 
as imposições dos soldados amotinados; por 
ordem do imperador, foi logo procurndo o major 
Drago e conduzido preso pa.rn a ilha das C.ol.Jras, 
mais no intuito ele garanti-lo da furla <los .sells 
inimigos. elo que, realmenle, para o castigar; mas, 
ao mesmo fempo, commettcn-se a imprudencia de 
maudar Lambem recolher a uma [orhtlcza ao 
bravo capitão de engenharia, e, mul os soldados 
disto lh·C!ram noticia, logo exigiram, cm tumulto, 
a snn soltura. 



CAPITULO X 

O odio nacional entrou em jogo, surgira a 
opportunidadc dc.scj ada de se vingnrem sangren
tamente nos llrnsileiros dn destruição das suas 
nwis bcllas espcrançns, e, sem considcrur a quem 
as balas porh~sscm ferir, os soldados, postados na 
eminencia cm que eslava situado o quartel, come
çaran1 a atirar sohre todos os tnutseuntcs {fllc dcs
cinm a larga estrada de communicação com a pro
vincia de ::\linas Gcraes; nem mesmo as mulas, 
bois e cavallos e os seus tanjedorcs foram poupa
dos. Entretanto, n,cslc primeiro dia, o governo 
nculnuna providencia tmnou parn nhafar a re
volta, t::ilvcz r1or<111e pcusassc que, usando de con
dcsccndencia, ella se extinguisse por si mesma; 
talvez larnbcm por que cru sabido que nenhum 
ofricial nella tomára abertainenle parte, e por isso 
menosprezasse como i11siguificat1lc a uma massa. 
clesonlcn:ula e ~cm chefe. )Ias, já o dia seguinte 
revelou a gravidade do )lerigo que pairava sobre 
o Rio de .Janeiro. 
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Enlrcmcntcs1 os soldados tinham achado 
meios de communicar ao 28.0 batalhão de caça
dores, estacionado no forte da Praia Vermelha, 
não sô a cxplosao da revolta, como as esperanças 
que depositavam nos seus futuros plauos, e 
aquellc, acompanhado pelos colonos irlandczcs, 
não se demorou cm seguir o cxemp]o do 2.0 bata
lhão de grunadciros. O começo elas sccnas tra
gicas que então se dcscnrolatan1 no forte foi o 
assassinato do major Thiola, italiano de nasci
mento. Havia muito que este homem vinha pro
vocando o mais inteuso adio dos seus suboI"Clina
dos pelas fraudes, extorçõcs e horríveis cruelda
des de toda a casta, qne c01mncttia. Foi as'litn 
«Juc, para só citar um exemplo, ()Uando o batalhão 
esteve sob o seu commando cm Pernambuco, con
demnou um soldado, por insignif1cante infracção 
da disciplina, a SOO chibatadas, O infeliz rece
beu, com cff cito, 500 golpes; mas, de repente 
nrrancou de dentro do quadrado que o cercava, 
e atirou-se louco de dor ao rio proximo. Alguns 
prelos, que p(!Scavam nas immcdiu:çõcs, conseg:n..i
ram I"ctiral~o d'agua, mas, fôra tarde - o desven
turado linha succumbido a uma congestão. Sa
bedor disto, ordenou Thiola que o ca<lavcr fôsse 
de novo mP.ltido no quadrado e obrigou, de cs
poda em punho e com indiffcrença cannibn.Iesca, 
os tambores a applicnrcm no morto as restantes 
300 chibatadas. Varias seco.as semelhantes eram-
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lhe, de certo não sem razão, allrihuidns, ao que 
accrcsci:l n.incfo. qnc bem se sabia ler clle varias 
vezes, para salisfoçâo de seus vicias, desfalcado 
u caixa do batalhão. 

Os soldados desvairados n.1.o deixaram de 
aproveitar a cxcellcntc opportunidadc que se lhes 
offcrccin de se vingarem de scmcllwnlc tyranno, e 
o major Thiola foi procurado por todo o forte. 
:\Ias, prevendo a horrh'cl sorte que o aguardava, 
cllc vestira-se apressadamente á paisana pnra 
poder fu~ir <la Praia Ycrmclha1 sem ser notado. 
Já proximo da guarda, avistou-o o bando sangue
scdcnlo e atacou-o a pc<lraclas; mas, lnhez ainda 
honvé.ssc para cllc salvação, si o official comman
dautc da gunrda, que já pegúra em armas, o ti
véssc protegido, A vingança Linha, porém, de se
guir o seu caminho; Lcmpos antes, aqucllc mesmo 
officia], que jamais quizéra concordar com as suas 
fraudes1 fôra gravemente oflen<li<lo pelo major, .e, 
tal·vcz, a lcmbranç.a da injustiça soHrí<la outrora, 
obslnsse qnc então assumisse, com cucrgia, a pro
lecção do fugith·o. Em vez de impedir, de baio
neta calada, os amotinados de continuar a per
seguição, repeJlio friamente, com as palavras: 
uTenho ordem rigorosa de não deixar ningucm 
s..iir <lo forte", ao major, que se lhe Ianç:ira cho
rando nos braços e, como uma limi<la crcança, 
implorrt'\·a o scn auxilio. Neste momento foi 
Thiola arrnnca<lo por varias l1rnços robustos, dcr
rubu<lo con1 grandes pedradas, açoitado com tições 
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accsoS', e completamente di1accraclo pela multidão 
furiosa, cuja loucura cmmibo.ksca crescia a ca<la 
1nomcnlo, terminando por ser o seu ca<laver, mc
<louhamcnte mulila<lo, lançado aos pés <la esposa 
desmaiado. 

Agora csla\'a <la<lo o signal para o le\'anlc 
geral; as tropas~ unidas ans colonos irlanclczcs, 
saira.m lumuHuariainculc. <lo forte <la Praia V cr
n1c1ha e saqucal'am as vcu<l::i.s proxllnas. Eulrc
tanto, o governo permanecia cm completa inncti
vi<la<lc, deixando roubar e matnr, emquanto hem 
quizcram os clcscnfrciados csh·angciros. Jâ ncslc 
<lia, a nrnioria <los o!Ticiacs tio 28.0 batalhão 
de caça<lôrcs paz-se cm fuga, clcixan<lo por esta 
fórma ainda maior Iibcrda<lc ao$ sol<la<lus. N'o 
forte, a fermentação crescia a ca<la momento, cm
(l.uanlo que a agitação na cnpilaJ atlingia ao unge. 
Já se e'>pCra\·a, a lo<lo o instante, uo Rio de Ja
neiro, que os balalhõcs estrangeiros se reuuisse111 
e tentassem um assallo â ci<la<le; para fazer face 
n Lal cmcrgcneia, os moradores 1,rovcram-se <le 
offieiaes, tanto <lo 28.0 <le caçadores como <lo 2.0 

de grnna<leiros. que cní<lavam gozar <lc grande 
influencia sobre os: seus ~ubonHna<los, ons:.wrim ir 
aconselhar aos amotina<los obed.icncia e calma; 
mas, pe<lra<las alira<lns pelos irJan<lczcs, e tiros 
<lc fm~il disparados pelos aflcmães contra os seus 
proprins patricios e superiores, logo couvenceram 
estes homens, v.er<lu<leiramcnte animosos, que, 
sc1u o emptego <la força, seria inutil pensar no 
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rcslabclccimculo da ordem lc~al. Não foi mais 
bem st.:ccc<lido o coronel dcll'Hosle, italiano ele 
nasdn1enlo, que, eonyencido de haver merecido a 
estima dos allemã.es, se prcccpilou, como me<lia
dor no tumulto; obrigaram-no, pouco delicada
mente, a cingir nm. avental e, levam.lo-o ao rancho 
do batalhão, onde, 111au grado n sua rcluctancia, 
o fizéram ingerir uma das .rnções ordinarias dos 
sohfodos. Dizendo-Illc: "Agora lias de provar 
uma vez da comida que nos tens d:ulo/' aprcscn
tarmn-Ihe 1tm grande prato de feij5o prêlo e arroz 
111eio co:tido e, furç:.uam-no a couecs d'n.rnws, a 
engulir até ao ultimo bocado o sordhlo repasto. 

Ern meio <le.ssns sccnas de horror, surgia, fi
nalmenle o sol do terceiro din; dcvia"porém~ lll%Ír 
ai11dn mais s,urg:rC'nfu aos habil:rntcs da eapital do 
HrasiJ. do que o dos dois anteriores. O 3.0 bata
lhão de granadeiros. nteío allcmão e meio irlnn
dc%, ~quartclfo.do no c~unpo de Sant,Auna, agor:.1 
clt:.1mado Campo tla Honra, cedo preparou-se para 
auxiliar vigorosamente aos amotinados. Farta
Jnenle provida de polvora e chumbo, com o sa<fUC 
<los deposilos de munições, e semi nllucinatla 
pelo abuso de bebidas alcoolicas, o furor desta 
massa desvairada não couheccn limites, tornan
do-se, em supremo grão, ameaçadora á cidade. 
Dcspejando•se pelos 110rlõcs do quartel. começou 
por Jançnr, sobre a mulli<lão de expectadores 
agglomerados na pruç.a, uma tremenda chuva ele 
pedrndas, a que os negros da facção opposta res-
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ponderam com violcncin não menor. i\Ias, como 
os irlandczcs, apczar da sua habilidade Iapiclalo
ria, pcrccbcsscm a in[crioridadc cm que si!· acha
vam ante o numero dos a<lvcrsarios. vo:laram ao 
quartel, pe.garnm das espingardas e abriram, j un
lamcule com os allemães, aos quacs <lantes não 
consickravam como amigos, uni fogo 1norlifcro 
contra os brasileiros. O cffcito das armas bem 
apontadas mio se fez esperar; o hando apavorado 
dispersou-se cm todas as direcções e procurou sal
var-se, cn1 desorC.:cnada fuga, nas ruas vizinhas. 
1\.las, lambem alli proscguio a sêdc de sangue das 
tropas estrangeiras, a lemJ>rança dos compatriotas 
traiçol!iramcnlc assassinado.:,- pelos brasileiros in
flammou tanto os aUcmães como os lrlandezcs, a 
un1 tal ex.tremo de furor que, sem piedade truci
davam a quantos nacionacs podiam apanhar. Ne
nhum grilo de "Vivam os estrangeiros!" evitava 
a 1norlc e, neste dia, nem a propria cr!ancinha 
de berço teve a vida garantida. Alguns elos nrnis 
temera.rios, arrnaclos de pistolas, facas, espadas e 
punhaes, e vestidos quasi á moda dos bandidos 
italianos, avenluraraDl·SC. alé âs ruas mais popu
lares da capital, para massacrar o primeiro bra· 
sileiro qnc. topassem cm can1inho. Varios offi
ciaes, com especialidade um capiHío e o ajudante 
elo 2.t> baf.ilhão de gran.adciros, foran1 agredidos 
pela. corja dcsvn:ra<la e, sobretudo o primeiro, 
crucbnente maltratados. 
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Só então comprccnclcu o governo ser chegado 
o 1nomenlo de recorrer a providencias encrgicas, 
1rnra evitar uma verdadeira luta parU<laria, que 
seria a conscqucncia fatal destes acontecimentos, 
e para garantir os habitantes ela cidaclc ameaça
dos ele violencias a.bela maiores. Eutretanto, pro
cedeu-se ainda contra os rcLclcles com muita com
p]asccncia, pois, tll<lo o que se f~ foi m::rndar-lhcs 
varios officiacs, como par1amcatarios, parà 
accommodar a sitnaçifo ele modo 11acifico. i\las, 
em r-cgra, respondiam-lhes com pedradas e liras, e 
os cn1issarios rctro(:cdian1~ ordinariamc1~tc, gratos 
por lrnzcrcm sa.l.Yas as ,·icfos. O proprio conde ele 
ruo Pardo, então aju<lrmtc general elo imperador e 
inspcclor de todas as tropas estrangeiras, foi 
vaiado e insulf.ndo, vendo-se forçado? para escapar 
ó sanha dos ir1andC7.es, a fugir apressadamente. 
Emfirn, tomaram-se medidas para effieaz rcsis
lencia; mas, os batalhões estrangeiros, de posse 
de abundantes mnr.ições e suffieientemenle abas
tecidos de viveres e de bebidas, temeram tão 
pouco os fracos batalhões de infautaria apostados 
para Jhes impedir as communicaçõcs entre S. 
Christovão, o Campo de Sanl'Anna e n Praia Ver
melha, que, ~inda na ma.nhfi deste terceiro dia, 
mantinham continuo e violento fogo de nrlilharia. 
Sobretudo, em frente ao quartel do 3." batalhão 
rle granadeiros, no achrnl Campo da Honra, o 
cornLntc foi traw1do com um furor e um odio ta], 
que não podia occulle.r as mauifc.slações do ran-
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cor nacional. Os negros trucidavam, com os mais 
horrivcis suppJicios, aos allcmãcs e irlandczes que 
nestas cscnramuçns caiam feridos; é verdade que, 
lamllcm os adversarias não lhes duvnm quartel, 
mas. mostravmn-se muito mais humanos, inalan
do logo os conlrarJos sem lhes inflingircm maiores 
torluras. Que os brasileiros assim não proce
diam, testemunharam os muitos cadavercs, mcdo
nhamcnlc mutilados, depois encontrados. aos 
nwntões, nas ruas da capital. Enlrc os clcsvcu
tu1:ndos que, nestes dias, foran1 victimas rlo odio 
nacional e do furor parlidario, achou-se um bruns
wichiano, cin volta de cujo pescoço havian1 sus
pendido nun1 cordel os narizes, as orelhas e ou
tros mcmhros. que a pmlicicia não pcrmitlc no
mear, cortados <lo seu corpo. 

Os frlan<lczes, que haviam participado da rc· 
\·olta mais por sê<le de rapina do que em <lcfeza 

. de seus direitos, não tardaram e111 aban<louar os 
allemãcs e cm vez de, reunidos aos seus al1iados, 
offcrcccrcm rcsislencia aos brasilclI"os, entregu· 
rmn-sc ao saque das vendas e tavernas, onde se 
embriagaram -por tal forma que, privados dos sen
tidos, foram, sem combate, nu1ssacrados em pleoa 
rua pelos negros a quem os senhores tinham ar
mado de facas e pistolas. 

O conde de Rio Pardo, pcrccbenclo cmfim que 
nada conseguiria por meios conciliatorios, man
dou pr.ü.neiro dis1rnrar alguns tiros de 1nctralJ1a 
por cima <las cabeças dos rebeldes; mas, os pou-



Guerras e Revolilções do Brasil 127 

cos sol<lados do 3.0 halalhão de granadeiros man
livêram-se firmes no seu proposito e cJ.1cgaram 
rucsmo a responder com liras de fuzil e pedra
das; zomhav.:un das halas <los bra,;ilciros, nem 
1111w. M) das qtw.cs li1d1a acertado, precipitaram-se, 

('m massa, de baioucLa calada, pelo por[âo prin
cipal, e atacaram os regimentos brasileiros, que 
havia muitas longas horus cstnvam posta<los no 
Campo ele Snnl'Ann:i. l'm solda<lo allcm:io ousou 
atirar-se, sózinho, diante <las. botcas <lc <lois ca
nhões hra~dlci1·o!i e couscguio, felizmente, pôr em 
fuga a lo<los os arlilheiws <la primeira peça; 
quando, porém, se voltava contra a segunda, esta 
foi detonada e o bra,·o guerreiro fcilo em mil 
pedaços. Scrin alongar-me demasiado querer re
ferir nqni, in<lividualme11lc, os actos <le to<los 
aquellf'.s que, nesta occasião, se disLinguiram por 
getlllina cot·agcm, ou, lamhem, por louca lemeri
<la<le; o certo é que os allemães se. bateram va
lentemente pela conquista <los seus direitos cons
purca<los, ao passo que os irlan<lezes, deveu<lo 
desde o comeco se terem moslra<lo satisfeitos com 
o cnmprímr.nlo pontual do CJUC lhes fôra promel
li<lo, pegaram em a1m:1s, com covarde crucl<lu<le, 
muis por pen<lor á rebellião e ancia de roubar e 
<le furtar. Alguns tiros certeiros <le .artilharia, 
aju<la<los <lo fogo <los balnlhões de. infantaria bra
sileira, fizéram com que, finalmente, os amotina· 
<los se recolhessem ao quartel, on<le se entrinchei
raram cuida<losamenle, continuando, sem cessar, 
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a atirar, <las janellas <le cima, sobre os seus 
inimigos. 

O frOar da arliHlaria, o galopr!" da cavallaria, 
a grila dos indios, o berreiro dos negros, o aspecto 
dos muilos feridos, que. se ~ttrastavam lcntan1cntc, 
como sombras, pelas ruas - tudo isto revelava, 
ele sobejo, aos habitantes da capital a enormidade 
do perigo que os ameaçava; cada u:u prepara
va-se, com <lcscspcracln <lcci,;;ão, parn. dcfen<lcr, 
emquanto passivei fôsse, os seus bens e haveres. 
Não obstante a confusão que a tudo assoberbava, 
o 2. 0 batalhão de granadeiros afio descurou de pos
tar, regularmente, uma guarda <lc voluntarios 
diante do palacio <lo imperador, para, cm caso <le 
ncccssi<laclc, garantir a s'Ja pessoa, - segura 
prova ele que a animadversão vizava mais o go
verno do que D. Pedro. ~isto espall:ou-sc, subi
tamcnlc, o boato de que o 2.0 <le grarla<leiros e o 
2S.0 de caçadores se dispunham a mo.rchar sobre 
o Rio de Jaaeiro, afi1n ele se juntarem ás tropas 
aquarteladas 110 Campo de Sant'Anna, com o crie 
o governo, ainda sempre indeciso, se vio em não 
pequena perplexidade, porq'Janto, cm pd1neiro 
lugar, fallcciam-lhc forças para se opporem ,•au
lajosamcntc áqueles bandos rcsolulos, e, cm se
guado lugar, <lc\lia esperar que, graças às negocia
ções já rcgukirmcntc eulaboladas entre os insur
recl.os. a Juta, até então <le~or<lena<ln, ••iesse a se 
transformar uuma ver<la<leira batalha; affirma
va-se mesmo que diversos officiaes, que gozavmn 
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da inteira confiança dos sol<lados, se poriam á 
frente dos rebeldes; que estes pretendiam se 
apossar do palacio de S. Chrislovão ,e elos canhões 
brasileiros alli postados, e conscr\'ar o imperador 
prisioneiro até á tcrminacão da rc,·olln. O terror 
que a probabilidade desta calamitosa noticia c.'i· 
palhou, não sô entre os lrabitanles do Rio, mas, 
mesmo no seio da côrtc imperial, foi tamanho, que 
rapidamente retomou o alvitre de recorrer ao 
auxilie dos almirantes que commandavam os nu
rncrosos navios cl~ guerra francczcs e inglezes fun
deados no porto. Ambos os almirantes consenti
ram, de bom grado, em mandar desembarcar wn 
certo numero dos seus sol<la<los navacs, para, cm 
ca.so de necessidade,. prestarem mão forte na re
prcs:::ão dos amotinados, Cerca de 1.000 homens 
destas tropas avançaram sobre S. Christovão, aíim 
de desarmarem o 2.0 halnlhi.io de granadeiros; 
mas, como a csle já faltassem muniçõe::: e, devido 
aos esforços e ás inlerminavcis orgias dos lres dias 
preeedenles, cstivéssc cm extremo fnti,gaclo, e 
-vis..<;e dcantc de si um munero superior de tropas 
enropens hem organizadas, não foi diííiciI conven
eC:l-o a capitl1lar, e persundir os granadeiros a 
depor as armas, mediante soicnme promessa de 
runncstia. 

Só nian grado seu obedeceram os fi'ancezes á 
ordem de desarmar os aHernães, porquanto não 
podiam manter cordial amizade com os brasileiros 
e muito menos com os negros qne. nesta occa~hio se 
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tinham approximado cm multidão, como especta
dores. Coin plenos poderes para, caso urgisse, ali
rarc1n sohre os revoltosos, não dispnr.1ram um só 
tiro, si hem que o 2.0 batalhão de granadeiros 
ainda sustentasse por algum tempo o tiroteio com 
os hrasilcfros; ao conlrnrio, todo aqucUe uacionn1 
que, ao hrado de 1'Qucm vem lâ?'" não clava 
prompla e salisfaclorin resposta, era logo derru
bado a tiro pelos soldados navaes francczcs, e o.s 
inglczcs, que só tinham ordem de gnranlir a 
pessoa do imperador e por outra fórma não httcr
·vir na luta, conservaram-se sempre, tranq·uilla
mcnte, como meros expccl:ulorcs destas sccnas. 

Por csfa fórma foi, pois, desarmado o 2.0 hn.
tal11ão de granadeiros, sem que, contra ellc, se 
usasse da n1cnor Yiole~1cía; com igual prornptidão 
submettcu..sc, ao receber a notida, o 3.-n batalhão, 
e lambem o 28.0 de caçadores voltou á ordem an
terior. A este ultimo não .se ousou então tomar 
as armas, provavelmente porque se rccciava po
désse vir a offrrcccr resistencia, juntamrnle com 
os co)o;ios irlandczcs aquartelados n.n Praia Vcr
vclha, o que de,•ido á excellcnte posição <lo forlc. 
poderia trazer as mais nefaslas consequencias; 
mas, afim de afaslar das ,·islas do povo este cha
mado B((fa/hão do Diabo, <JllC por causa ele ante
riores e:...ccssos era extremamente odiado no Rio 
de Janeiro, foi clle, pouco depois, mandado reunir 
ao exercito estacionado contra a Cisplatina. 
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Assim fôra abafada a revolta e o governo 
apressou-se em nomear umn commissão incnm
bicla ele descobrir º·" cabeças da sedição. Ficou, 
enlretanlo, provado que não se tiJ1ha baseado em 
nenhum plano prevfamcutc concerlado, e sim que 
a parcialidade cotn que se l;n.ha prefericlo os ir
Jandezes aos alJemães, e a falta ele cumprimento 
das muitas promessas feitas aos eslrangéiros ha
viam sido us unicas causas <lelerminanfcs de lo
clns aquelles lris~cs aconl~cimentos. A sentença 
prof crida pcfo conselho de guerra co11dcrnnou um 
soldado, que ferira o ajudante do 2.0 Lafalhüo, a 
ser arcabuzado, e algum; outros a prisão lJCrpchw. 
nas fortalezas; comluclo, mais tarde, o rigor elo 
castigo dos u}limos foi muito mi!igacJo, e já dois 
ou lres annos após podiam ser vistos transitando 
pelas nrns ela capital. 

Os irlan<lezes, cuja incapacidade para o ser
,·ico militar brasileiro es(avà sobejamente <lr
in~nslra<la, e a quem se altribuia a culpa priuci
paf no levante, foram immediatnmen!e reembar
cados e enviados para a sua patria, de modo que 
as sommas fabulosas <lispcrnlidas com o lrans-
1rnrle1 na vinda e na voHn. desta gente, provaram 
lerem sido inuliL:ncnle dissipadas. O seu engaja
mento na Irlanda e n sun con<lnçâ.o ao nio de. 
Janeiro haviam custado ccn.lenas de contos. e 
outro ta'.lto foi mislér desembolsar para fazel· yol
tar â sua pntria uma multidão de indivi<luos que 
jamuis prestaram sen•iços ao Brasil, e ha,•i:1111 
ameacado ri ~ua capital du mais horrh'el devas
tação.· 





CAPITULO XI 

Cmn torJa n justiça, a opposição, que contava 
com a maiorht dos dcpnlaclos, rompeu então cm 
violenta hostilidade ao ministcrio, mas, com cs
pecialidaclc contra o ministro da fazenda, pedindo 
conta do muito <linheiro inutilmente desperdiça
do; e já então percebia-se claramente quão pouco 
satisfeito se estava, cm geral, com o go\·erno de 
D. Pedro. Exigia-se, corn impacicucia,. a imme
rJiala dissolução de todos os bat::illiões estrangei
ros, havendo manifesto descontentamento por só 
terem sido afastados os irlanclczes, ao passo que, 
por ordem do ;,,;pcrador, os batalhões allcmãcs 
deviam ser novamente orga;1izados. O oclio que 
todo o brasileiro nntrc no seu seio contra tudo o 
que é cslrangciro, rc,•elava-sc agora clistincta
mcnte.. e parecia chegado o momento de romper 
um sP.gundo levante por parte dos liahit::m les rJa 
cnpilal, pois, os muitos cadm·cres mulllados, que 
ainrJa jaziam inscpL1ltos nas ruas rJo Rio de J a
neiro, e entre os quaes este ou aquelle reconhecia 
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o dum parente ou o dum amigo, excitavam natu
ralmente o po,·o à sangrenta vingança. Inex1:li
cnvclmcntc, porém, tudo se conservou assaz trnn
quillo, de modo que os gritos de "Mnta os ca· 
charros estrangeiros!'\ que soou em varias partes 
da capital nenhum effeHo produziram. Por mais 
deseguacs que fossem as parlidns, pois os brasi
leiros podiam facilmente, pôr em armas 20.000 ho
mens contra os allemães, talvez, ainda Pm nu
mero de 2.000, os primeiros estavam tão abalados 
pela tresloucada cor.ngem rc,•clarla, nos dias pre
cedentes, por alguns soldados dos batalhões es
trangeiros, que ludo se limitou ú ,·ozeirias, não 
occorrcn<lo uma só aggressõo contra os forastei
ros, na maioria desarmados, ::qiesar do cego ran
cor do populacho. A opposiçâo, que, com todos 
esfe.s succe.c;sos ganhara grande força, impcllía a 
1nultidão jú excitada a se desfazer, niio com pa
]a,•ras e sim com as armas na mão, <lestes poucos 
estrangeiros, e a todos, não só aos militares como 
aos ncgocinntcs, aos arlifices e aos arlislas, de
portarem para a sua patria; mas, não era ainda 
chegado o tempo propicio :i_ realização dum pJano 
tiio injustamente generalizado. Ning~e1n se -vio, 
com isto, mais embaraçado <lo que o proprio D. 
Pedro, a quem, de todos os la.dos, apertavam vio
Jentament.e para que nholiss~ o co1110 de csLran
geiros. )fa~. como o impcrudor se imbuira <la pcr
sunção de que o seu l11rono, e, talvez, a sua vida., 
só podiam ser garantidas pela prolecção dos me.e;-
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mos eslraugeiros, conYencido, outrosim <le que, 
entre todos os forasteiros que irnmigraram no 
Brasil, os alfomãc,; eram os que lhe mostravan1 
mais leril cledicação, <leUberou conservar as tro
pas tculo-brusilciras, e, caso urgisse, empenhar 
neste sculiclo lodos os seus esforços. Isto impor
tava, porém, cm tão difficil problema, que foi for
çado a <lissoh·er o rninisterio todo, e a substitui-lo 
por homens que, entre o povo, gozavam ela fama 
de liheracs. Esta!, medidas, ele facto, lrouxérnm, 
<le certo modo, a lrauquiBiclade â capital; mas, 
qtiasi nada concorreram p~irn a reorganização elos 
l.J,:lfalhõcs cst["angeiros1 pois, primeiro cuidou-se 
de afastn-las o quanto 110ssi.vcl da Yisla dos JJra
silciros da r.apilal, para effcclunr a sua rcorganiR 
zação Plll pro,·i11('ias longinquas. Com o reforço 
de 300 homens, primitivamcatc destinados a se
guir, sob o commando elo coronel Schwalbuch, 
para a ilha Terceira, afim de nlli comhatcr contra 
D. i\'liguel e cujo desembarque fôra obstado por 
navios ing1ezcs, foj possivcl com11ldar aqucllcs 
corpos, e, si não na capital, reorganizar rapidaR 
mente nas JJrOYincias os batalhões estrangeiros, cm 
condições muito melhores do que primitivamente. 

A semente desta insurreição, que custou tan
lns vidas, foi, inqucslionavclmc.nte lan~ada pelo 
inspector dns lropas estrangeiras, o concfo. ele Rio 
Pareio, por ter aggrcgado a cnda um dos lrntalhõ('~ 
um majo1· 11orlugucz. Estes homcn~, educados nn 
escola de I3cr-esford, cujo nome ainda hoje é proR 
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ferido em Portugal inteiro com n maxima anirna
dver::;ão, eram scm:1re da opinião de que a subor
dinação militar e a disciplina só podiam ser man
tidas à custa de chibaladas, e procr:diam, por isso, 
sem consideração ás pessoa:=; e ao caracter elos de
linquentes, com uma crueldade que, não rnro, lem
brava estar-se num paiz no qual ainda d01nina,·n 
o regimen servil. Como, além disto, lhes falleces
scm quacsqucr prcclicn<los de educação e os co
nhecimentos exigidos pelo seu elevado pos[o, eram 
cstec; majores intensamente odiado!'. pe}os seus su
bordina.elos, e mesmo desprezados, e sô, por meio 
dum rigor c1ue ullrapassava todos os limites, con
segttiam manter a (:isciplina inili~ar? tão ncccssa
ria cm c1na1qucr exérclto. O abuso ela autoridade 
confiada a estes indignos indh:iduos, foi a primi
tiva causa do lcYanlc dos bat:ilhõcs cslr.1ngciros, 
-e. a culpa do sangue d:!rrrmia<lo nos <lias da secli
ç.ão rccnío unica e exclush·amcnte sobre o conde 
de Rio Pardo e a sua imbecibili<lacle patriolica. 
Si se tivésse agido imparcinlmcnte; si se houvêssc 
conferido aos aHemães e aos irlandezes direitos 
iguacsj si não se livés~c aggrcgado nos bala}hõcs 
allemãcs os taes majores porluguezes, não haveria 
siclo a temer nenhuma revolução. :vias, <lc como o 
govrrno brasileiro sempre procede <lc n1odo con
Lrn.rio <lo íJl.le deve fazer, mostrou, mais uma vez, es
te caso, pois, cm lugm· de empregar acJucllns tropas, 
com infinito pl'o'\-·eilo, contra a Argentina, fez com 
que se lhe tr,msformasse111 cm temeroso perigo. 



CAPITULO XII 

~c!::>ln occasiâo~ (anlo o impc:ador como aJiã"à, 
o governo, acharam-se cm situação cxl:rcmamcnte 
crilica. Graças ao levante <los estrangeiros; a 
oppooição havia feito grandes :progressos; o exer
cito, estaciona.do no Arroío do Bole, dcvi<lo ú falta 
<lc uwniç-ão e (, irregularidade 110 png::uncnlo do 
so]do, eslnva, iguahnc11lc, muilo mal satisfeito, e 
u írola, que hloqueiava a enlracla <lo Rio da Prata, 
perm::mecia cm completa inacUvi<l::idc, ao }>nsso 
que o ::tlmirantc republicano Brown se tornava 
ca<la <lia mais lemivel. Au<laz e temcrario, este 
hcróc naval cruzava, com a sua flotilha, na all~Jra 
do Rio Grande, zomha.n<lo <la supcriori<ladc nu
mcricn da cs<t'..I::t<lrn hrasilein:a, que ua sua maioria 
se quedava lranquillamcotc ancorada no porto <lc 
l\lonlevidêo. To<los os <lias chegavam no Rio de 
Janeiro, queixas e rcclama~ões rnoliva<lus pela 
captura de navios~ muitas vezes apresados ó. visla 
<la cosia do impcrio; os comma1H]anlcs dos navios 
de guerra <lcsliua<los a comboiar .as embarcações 
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mercantes, ou de transporte, trcmim:i ao simples 
som <lo nome do almirante inimigo. e até acon
tecia. n:io raro, que avultadas sommas de dinhei
ro, cm moeda sonante, enviadas para pagamento 
do solc1.o das tropas da guarnição de 1[onlevidéo, 
caisse1n cm mãos <los conlrarios. Varias nego
ciantes, príncipa1mcnlc nortc-mncricanos, que co
nh<'ciam assaz a iuocua acção <la 111arii1hu brasi
lcirn, l:::rnçaram, então, muito solertemcntc as suas 
,·istàs sobre aproxima guerra naval; e, prevendo 
<1uc no caso dum feliz <lcsfccho leriam muito a 
ganhar da especulação, oblivéram, por bom preço, 
cartas de corso de Buenos Afrcs, aprestaram na
vios, e, cm breve, tornaram-se mais prcju<liciacs 
ao c.ommercio do impcrio do que toda a frota dn 
repnhlica inimiga. 

Por e~lc modo, achou-se a Argcnlinn nu si
tuação <lc proseguir impunemente, con1 a luta, 
que, pelo menos, '10 mar, era desigual. Ao mes
mo tempo, o almil'antc argentino Brown apoiava 
de mo<lo nrnito m.L.s cfficaz os planos de opera
ções do general Lavnlleja, 110 Rio Grande, de que 
cru o caso pot parte elo almirante brasileiro Pinto 
Guedes. Este ultimo, um ancião Yalctu<linario, 
.sohremo<lo intimidado pelo exilo frequente dlls 
proezas <le Brown, parecia mais proprenso a evi
tar mu encontro com o inimigo do que pro\'oca-lo. 
Aliás, a e:xpcdição, completamente nrn.Hograda. 
enYiada, cm 1826, .is suas ordens coulra Martim 
Garcia, no Rio da Prata, o eusinó.ra sufficiente-
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mente quanto ern difficil navegar com grandes 
embarcações, dirigidas por officiacs muito igno
rnntc~, em aguas das quacs se não possuia exaclo 
conhecimento. Assim foi que, no Cnnal do In
ferno, se pcrcleram ,,arios navios brasileiros cn
\'iados á 1nocuru elos cruza.dores foimigos, cm 
parte devido á pusilnnimidadc e cm parle á. iguo
rancia dos respectivos comm::mdan tcs, sendo que 
alguns cêdo cncalhaLam nos bancos de areia nlli 
muito frequentes, os demais, porém, amcdrontn
dos com o ·vlolenlo fogo que lhes faziam as. pc
qmmas c::uthoncira::- de Buenos Aires, logo puz.é
ram-sc cm fugn. Algmriàs outras tentativas feitas 
contra as colonias argentinas na Patagonin, não 
foram mais felizes, e não se conseguia scquér, cm-• 
pre~an<lo para isto Ioda a frola brasileiro, impe
dir as comnmnicaçõcs entre a .Cisplatir..a e Buenos 
Aires, o que, entretanto, Leria sido facil, dada uma 
guerra regularmente dirigida e uu1 zelo leal pelo 
ser\'iÇo por parte dos officiaes e marinheiros da 
esquadra imperial. 

Apro,·eilando-se da inactivida<le do nlmitanle 
brasileiro, os corsarios privilegiados não tardnram 
em exercer francamente a pirataria, e não raro 
desappareciam havios que, segundo todas us pro
babilidades, não podiam ter naufragado, e dos 
quaes, entretanto, nunca mais houve noticia. Os 
negociantes dos principacs centros commerciaes, 
como Hio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, não 
ousavum mais enviar as suas emburea.ções para 
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o Sul, senão sol> bandeira cslrangcira, mas, 
ainda assim jamais lhes devia faltar uma 
forle escolta de cauhonciras. E' focil de com
preender quanto com· islo soffria o comn;.cr
cio, e qnc v;;r-ios negociantes fôsscm arruinados 
pela captura <los seus navios, pois, as raras prezas 
feitas pela csquadrn brasileira não se compara
vam com os, quasi <liariamcnle, tomadas pela 
frota inimiga. Não ~ó os parlicu)arcs eram pre
jn<lir::uJos, mas, ao proprio governo rcsultaYa 
immcn!>O <lamno <lcssa dcsastra,Ja guerra naval, 
porquanto não se procedia, com :relação ás prezas, 
conforme á lei; pois, cm regra, os comman<lantcs 
<los navios de guerra hrnsilciros guardavam, sem 
mais 1mrtilh:1, o melhor quinhão para elles. To
<las as medi<l.1s par:1 impe,lir estas fraudes eram 
]nfruclifcras, pois, altcuta a aulori<la<le conferüln 
aos capil5.cs <los naYios, não se J)O<lia a<lmittir que 
um suhor<linado ousnssc a:1rcscntar-se para dar 
queixa dum seu superior 11craule um governo rc
conhcci<lamcnte injusto; por outro Ià<lo, os pou
cos na,,ios aprisionados pelos brasileiros, na elll
bocndura do Hio <ln Prata, por violação do blo
queio, e que, na maioria, pertenciam a francezes, 
ou norte-americanos, crrun encri;icamcatc r~cla
mn<los pelos plcnipotenciarios <las respedivns na
çõeS, seu<lo o Brasil, mau grado todos os protes
tos, ohl'igndo a pngar ns sommas cxaggera<las que 
os capitães dos navios mercantes exigiam comn 
indemnização pela perda <los seus navios ca11tu-



Guerras e Revoluções do Brasil 141 

ra<los e ca1Tegamenlos confiscados. Si a.s finao
çns do· imperio já não cstivCssc1n complelamenfc 
a.rruin::1das, de certo, o seriam agora. 

Ern conscquencia da invas5o, de que já fra
tamo.s, I'Caliz::1da pelo marechal Br:J:un ua pro\'Íll
cia Cisplatina, renasceu, é certo, alguma espe
rança para o Brasil clum desfecho feliz dessa 
guerra cspccnlativa, porcp1anto o gcncr::1I Lavalcja 
rrlirou, immcdiatruncnte, a:-: suas tropas parn 
Serro Largo, p.ira nlli aquartelado passar o in
vcn10. Tuml>cm o almirante Brown abandonou, 
com u sua flolilht\ a allura cio Rio Granclc, e 
passou a cruzar errante ao longo das costas bra
sileiras, ú cs11rcita de Ilrezas~ A cidade achnu 
mcncio11nda e, talvez, toda a provinch de S. Pedro 
do Sul, lcri:l caido em poder do inimigo, si o ma
rl'chaI Brnuu nüo houvésse realizado nquelle ala.
que ú Cisplalina; 1nns, htdo isto ainda não era 
suffieiente para dissipar o temor <los brasileiros 
e arrancar a .espada. <las mãos da opposiç.ão; os 
clamorc.s pela p::iz com a Argentina tornaram-se 
lãa iusistenle.s, que o imperador se via, finalmen
te, compcllido a ceder, quér quizéssc quer nãu. 
Assim foi que, a 28 <le Oulubro de 1828, (1) effe
cluou-sc a assigualnra das bases 11ro\•isorias ela 
me.iH1u1, constantes das seguinles clausulas, qu!! 
traduzimos para u alJemão dum livro 1rnrlug11ez 
recen{Pmentc publicado. 

(() O tra!ltlD f)rt:Umlr1ur de í':i:i: foi :.s.sli:,n.lú(.I no Rio de J:u,dro. :i 

:!.1 de :1gos10 tk IS~. to;::c: ;1Jear1:~ SI! ur~. 
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Arl. 1." - S. M. o impcra(lor <lo Brasil dec.:,wn 
a provinr.ia Cisplatina, outrora )Iontcvidéo~ scpa
ra<la elo impcrio, livre e inrlcpcn<lcntc, para, como 
qunlqncr outra nação se constituir e acloplar urna 
fórnta <le governo que seja a rnais apropria<la aos 
seus interesses, necessidades e recursos. 

Art. 2.0 
- O governo da Republica reconhece 

igualmente a indepcn<lcncia da provincia <lc ~Ion.
tevirléo, t>xprC"-Sa no artigo prccc<lcntc. 

Art. ~t" - Ambas as parles contractanlcs com
promcllcm-sc a manler a iu<lcpcudcncia e a intc
grMa<lc da provincin de )fonlcvidêo até á celebra
ção da paz definitiva. 

Arl. 4. 0 
- O aclual governo da Ilamla Orien

tal, apô.'i a ratificaç;.lo dcslco; prc:liniínarcs ele paz, 
Cotl\'Ocará os representantes da dila provi11cia1 e 
o governo de .Montevidé.o fará ou:ro tanto com rC
lação nos habilant.es <la mesma cidade para que 
se estabeleça o numero de seus representantes re
lnlivamenlc aos da provincin e a forma ele sua 
eleição, de aecordo com o regulamento cm ·vigor 
para a esco:l1a dos scns deputados na ultima le
gb;Jall\'a.. 

Arl. 5.0 
- A"3 eleições dos representantes da 

praça de i\IontevidCo se farão extramuros, fóra elo 
alcance da arlilharin das suas fortificações e sem 
força nnrradn. 

Art. G.º - Reunidos os reprc5entzi.nlcs da pro
vincia cn1 lagar distanle ha mais de dez leguas do 
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acantonamento da lropa ma.is proxima, cslabcle
c.crão um go\'erno pro\'isorio que dirigirá toda a. 
provincia atC que se iuslale o governo definitivo 
que a conslituiç..ío vier a crcar cm su.bstituiçã:o 
aos actuacs governos de :Mon tcvidéo e da Ba11 da. 
Oriental. 

Art. 7.0 
- Os mesmos representantes votarão, 

em seguida, a constituição poJilica da provinda 
de :\fonlcvidéo, a qual, antes de ser jurada, será 
c:xmuinada por comis:,arios dos govcruos contra
ctantes, somente 1rnrn o fim de vcr.ificarcm se 
existe ncl1n. algum artigo contrario a segurança 
dos seus respectivos Estado. No caso aff:rmalho 
serh o nssumpto resolvido pelos dilos commissa
rios, ou, na falta de accordo entre cllcs, pelos go
vernos contractautcs. 

ArL 8.0 - A todo habitante da proviacia de 
l\lonleYidéo será permittido sahir do seu territo
rio com os haveres que possuir. 

Arl. 9.0 - Far-se-á perpetuo e absoluto cs
'lllccimenlo <le toclos os actos e opiniões políticas, 
que os habitantes <la prov.lncia de )lonlevidéo e 
do territorio <lo Imperio do Brasil, que esteve 
occupn<lo por tropas da Republica das Pro,•incias 
Unidas, houverem praticado ou professado até a 
data dn. ratificação dcsle lr.atado. 

Arl. 10 - Sendo <lev!~r dos ,covcrnos contra..: 
dantes auxiliar e proteger a provincia de l\lonlc
vidéo até que clla se org,rnize completamente, fica 
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eslahelccído que, si antes <lc <lecrctadu a consti
tuição <la dila provincia e alé cinco annos <lcpois, 
a sun lranquilli<lndc fôr perturbada por uma 
guerra ch•jJ, as pnrlcs conlraclantes :prestarão ao 
seu governo legal o uu:<llio nccessario afim ele 
1nnnlel-o e suslcnlal-o. Depois deste prazo ces
sará a :protccção que aqui se :promcllc, ficando a 
1ucsma provinciu cm condições de. perfeita e abso
luta i11dcpcndcncia. 

Art. 11.0 - Ambas as Altns partes conlraduu
lcs declaram, muito explicita e t:alhc.goricamcntc, 
que n protccção acima promclti<la se limilaLÚ a 
rcslabclc:cr a ordem e que cessará a intervenção 
immcdiala.mcutc após seu rcstabclccüncnlo. 

Arl. 12." - As tropas da :provincia de. :Monlc
vidéo e as da Republica das PLovincias Cuidas 
<lcsoccuparão o tcrritorio hrnsilei.ro dentro <le <lois 
mezcs con ta<los da dat.a cm que forem troca<las 
as ratificações desta con,,cnção, passan<lo as se
gun<las para a margem direita do Rio da Pr-Jta ou 
do rio Urucuay; menos umu força de 1.500 ho
mens, ou 11rnior, conforme o f:!Ovcrno da dita Re
publica achar neccssario, que se conscrvarit dentro 
da provincia de Monte\'idéo até que as tropas de 
Sua Magcslade o Imperador do Brasil dcsoccupcm 
a praça de 'Moa.tcvi<léo. 

Arl. 13.0 
- As tropas de Sua )lages\ade o 

Impera<lor <lo Brasil <lesoccnparão o lerrilorio da 
província de l\Iontevidéo, inclusive a Colouia do 
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Sacramculo, dentro <lc <lois mcz.cs, contados elo 
dia crn que se der a ratificação da presente con
Ycnção, retirando-se para as fronteiras elo Impcrin 
ou scu<lÜ embarcadas; menos uma força de 1.500 
home':ls que o governo do mesmo Senhor poderá 
<.·onscrYar na praça de )Ionlc\·idéo, alé. c1uc seja 
iu:slalado o goYcrno p.rovisorio da dita proYincia; 
com a .expressa obrigação <lc retirar as alludidas 
tropas no fiin dos primeiros quatro mrzcs seguin
tes após a organização do mesmo governo provi
sorio, e fazendo entrega da ;:iraça in :;tatu quo 
ante brllum aos cfolcga<los cmnpclcntc:r:('nle auto
risndos ad-lwc pelo governo legitimo <la mesma 
provincia. 

Art. 14.0 ·-- Fica entendido qnc tanto os tro
pas da Ilcpublic..1 das Provincias Unidas quanto ns 
de Sua ~fogeslade o Imper.n<lor do BrasU que, de 
conformidade com os artigos prccec1enlcs, ficam 
temporariamente no terr!torio da proYincia de 
Montcvidéo, não poderão intervir <le forma algu
ma nos negocios polilicos da mesma provincia. em 
scn go,·cn10, In~lituições, ele. Terão acção mera
mente passiva e de ohscn·ação, devendo proteger 
o governo e garantir as lHrnrdadcs e propriedades 
publicas e particulares, e somente agir:ío sl o go
verno requisitar o seu au-xilio. 

Ari. 15.0 - Cessarão as hostilich,lcs em mar e 
{Cl'ra hnme<liatamcntc após a troc..'l -das ratifica
ções da presente Convençâo. O bl0<1ueio que está 
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sendo effcctundo pela esquadra Imperial scrâ le
Yanlado dcnlro de ·18 heras; a lula cm terra ccs
sar:i logo (lUC se fizer a nolificnção desta couvc!l
ção aos excrcilos; e no mar cessar..\ dentro de 2 
dias at~ Saula )faria, cm oito até S:1.nla Calha
rina, em quinze até Cabo Frio. cm vinte e dois 
até Pernambuco, e quarenta até a linha do Equa
dor, cm sessenta até as costas ele Leste, e cm 
oitenta até os mares da Europa. Tocl:.1s as pr.csas 
que foram feitas cm mnr e lena, nlêm destes pra
zos, serão julgadas más e rcciprocamenlc indem
nizadas. 

Art. 16.0 
- Todos os prisioneiros de guerra, 

em terra 011 mar, serão postos cm liberdade, após 
a troca de ratificações da presente Convenção, 
sem que, ~ntrctn.n lo, possnm deixar o lagar cm 
que se achem sem assegurar o pagamento elas di
vidas que., por\"cnlura, houverem conlrai<lo. 

Ar!. 17.0 - Effcclttuda a troca das ratifica
ções, ambas as Altas Partes coulraclantes nomea
rão os seus Plcnipolenc:arios para ajnslar e con· 
cluir o trntaclo definitivo <lc Paz cnlre .'l Repu
blica das Provincias Cni<l::1s e o Imperio do Brasil. 

Art. 18.0 
- Conlrarfomcnte ao que se <leve es

perar, si as Altas Partes contractantcs não pode
rem che~ar a accordo quanto aos termos do refe
rido lrat::iclo definitivo de Paz, por questões super~ 
vcnicntcs, ap<'zar da mediação <lc Sua àfogesladc 
Britaníca, as hostilidades entre a Republica e o 
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Imperio não poderão~ser reiniciadas antes de pas
sados os cinco annos cstipulaUos no artigo 10; 
nem, mesmo depois de vencido esse prazo, as mcn
cíonadas operações poderão ser cffccluadas antes 
da notificação previa de seis mezcs Feita rccipro
cnmcnt.c, com conhecimento cfa rmtcncia media
dora. 

Ar!. rn., - A troca de ratificações dn pre
sente Convr.nç.ão se fará 11a prnça ele "i\fontevi<léo 
rlentro de setenta dias. dc.c;[a data. 

Arl. Addicional - Ambas as Altas Pnrtcs con
tractm1lcs se obrigam a cmpr.c.~ar toUos os meios 
a seu alcance para rinc a navegação do Rio da 
Prata, r de todos os seus tributarias, se nrn.nlcnha 
livre noc; subditos de uma e outra naç5o durante 
o prn,:o de quinze annos, na forma que ficar esta
belecida no tralado definitivo <le P:1z. 

Rio de Janeiro, 27 de Agosto <le 1828. 

Juan RC1mon Balcarcc, Tomcís Guido, Marqur= 
de Aracaty, José Clemente Pereira, Joaquim d·ou
ueira Afoares. 

Por meio desta trcgua de cinco annos> a Ingla
terra tinha alcançado os seus fins; como pofencia 
1ncclia<lora havia ganho consideravel influencia 
na agora re11ubJica do Uru~aay; o bloqueio dn 
foz do Rio da Prata fõra ]evanbdo e, cm con:-.c-
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quencia, ccssára de ser ameaçado o commercio 
de Buenos Aires, e o Brasil tivéra, finnln1cntc que 
concluir uma paz que, delcrmitrnda t:ío sómente 
pelo prestigio da Grã-Brclanha7 rcvclnva a snn 
propría fr:tcyucza; o ntinislro inglcz põde contem
plar triumphanlc a sua obra. 

Tanto o Brasil ,como Buenos Aires haviam 
esbanjado somnrns fabulosas com esta contenda 
de litercs, sem que podésscm auferir o menor pro
veito; a ilh1soria cspcrnnça de que a Cisplatina, 
devastada por lutas internas, não se JJodcrb n1an
lcr indcpcr.dcntc, e por isso, cêdo ou tarde7 ti
vesse que voltar á soberania de um dos dois Es
tados, dcsapparcccu cêdo, pois, a Argentina, apc
zar de .1Jg-mnos agitações ir.tcslin::is, conseguia, cm 
pouco tempo, estabelecer alli mn governo solido. 
Só a Iaglatc.rra e a Anierica do )forte tinham lu
crado com estq. guerra - a ultima, especialmente, 
graças a.os in numeras corsa.rios que enx:an1caram 
nas costas do Brasil, e, providos ele cartas paten
tes de Buenos A.ires, capturavam os navios mer
cantes hras.ílciros, lambem da venda de vnrios na
·vios tlc gt1crra, que D. Pedro, e1n nome do paiz, 
irr-eflectidarnenle, obteve alli. A fragata Isabel, 
então o mais bello navio de. que se orgulhava o 
Brasil, pertencia a este numero. Assaz para la
mentar era que, nos magnificas estaleiros do Rio 
de Janeiro, da Bab.ia e de outros portos, se não 
podéssc construir, regularmente, um navio bem 
apparelhado; mas, disto lambem cm. culpado o go-
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Ycrno, que não sabin apreciar, e atê desprezava, 
os talentos elos poucos con::.lruclo:r{!s navaes. A' 
Amcrica do Norlc crn indiffcrcnlc qua] cbs duas 
partes contcncloras ·viésse n lriumphar por fim, 
comlanlo que o proprio interesse não entrasse cm 
jogo; pouco ]hc importava que, com auxilias se
cretos, pro\'ocasse a rulua do impeda ou da re
pubJic3, si com isto pudé.sse encher os proprios 
holsos. 





CAPITULO XIII 

Dcst'arle teria cu tecido o fio dessas memo
rias lransal1a11licas até ú cal.1!-ilrüphc maxima do 
grande drama, que cêdo se desenvolverá aos 
nossos olho.s, com toda sua c..<ipeclacularicladc. 
Deixei que o heróe de~a lragicmncclia, D. Pedro I, 
apparccêssc. nas dh·crs.ts contingendas da sua 
vida familiur e maje.stalica, com as p~1avras e os 
actos, conforme os surpreendi na realidade e es
preitei nos pergaminhos de Clió; desenhei-lhe o 
caracter com as vivas cambiantes dnma original 
concentraçfio de forças, dum contrnstc singular
mente h~umcmico de conlras~cs de coragem e ele 
covardia. de aslncia e de imprndcncia, de capricho 
e de indolc lyrannica; descrevi-o como um brasílico 
Na{)oleão imperador. jsto C, como um Napoleão 
sem os louros da vidoria, sem os pensamentos san
guinarios duma sublime elevação d'alma, sem o 
lumulo rochoso nn ilha "santa". Todas cslil!:i 
circunstnncia~ accc!-isori.1s pos!>uiam importancia 
igual ó. da c~lastrophc; st'!m fôgo não ha cxplosfio 
possi,·el. 
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Só agora apparccia D. Pedro como actor 
princi11a]; com a s1w distinção incognita dcs
fizéra-sc de todas as considerações secundarias; 
percebeu que os caturras (seja-n1e percloa<l.i cs(a 
cxprcss5.o estudandcsca), se precipitavam sobre 
clle; comprccnckn que a luxuria egoislica, quaJ 
voluptuos:t Dalila, Jhc ,;-ouhasa, com as madeixas 
cortadas, o uJlimo resto da força vital; clle ouvia 
o brado tdnnlphal: "'Samsão, os philistJúms são 
sobre li!" Ergueu-"ie, enlão. como um Samsão, 
pois as cohmmas do seu Uirono oscillavam; mns, 
as madeixas não lhe r11rnrinm renascer, e não der
ruia sobre si mn cclificio, "de modo a que o acom
panhassem na morfc m11ilos mafr. do que os que 
cm ,•ida fir.éra perecer." 

Não, a rcbcllião o tornaria prudente, C', por 
toda a parte., a hri~a matutian, o crepusculo e ns 
sombras ela mein-n'Jitc, sussurra\'am-lhe o velho 
e odiado avizo: '"Sam são, os philistcns são .sobre 
ti!" O imperador sempre foi suspicaz, e não sem 
razão; mas, agora, umn <lesconfiançn ~ervil abafa
va-lhe os ultin10s germes de nobreza de suo n1m:1, 
para com a qual n natureza, certamente, não fôra 
avara de dotes; vio rnaHogrndos os seus mais ca
ros auhelos; talvez, como ~era, já. cnidas.se cm se 
transfigurar e1n Trajano (pelo 1nenos o jcsuilisn10 
juslificava planos l5o condemnaveis); percebeu 
que se não queria mais aguardar a ''epocha da 
declaração dos dcsignios", e, como mn jogador te~ 
merario, appostou tudo, menos o seu dinheiro, 
numa carta e perdeu a parada, 



CAPITULO XIV 

.1\ntcs que lratassemos da sctliçfiu das tropas 
cslrangcdras e das condições da paz de 28 de Ou
tubro ele 1S28, deixamos acampado no ~rroio (:o 
Bote~ o exercito c1uc, sustinlia a Juta, tão pouco 
cava1heresca, contra a republica de Buenos-Aires; 
o seu perfumado e valclndinario gcneralissimo, 
apczm· <la sua i1ulolc c:.isquilha prclcu cler affettar 
o 1nm dum nobre porlt>guez auligo, n:'.io ousava 
apanhal', con1 os de<los osscos a Juv.i de ferro que 
lhe fôra atirada, como o signal «lum leal e deci
sivo <lncllo, e preteria, na sua arro~ancia bem far
tada de -pasteis e de vinhos generosos, como o rei 
italiano no "')Iergulhador," de Schiller; 

''Quem ousa 

)las niugucm ousava, nem off5dai, nem sol
,lmlo, ous:iva mergulh:i.r 110 my$\crio~o ahysmo <lo 
parlidarismo, ria infamia, de teia de intrigas e de 
:inglorio perigo, para trazer ao orgulhoso chctc 
uma taça de ouro; Lecor, o ,vcJhn1:::ton suleuro-
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peu, illudia-sc na totalidade ele suas desvairadas 
e.spcranças, dcs<lenhan<lo cm ncsc.:ia. presumpção, 
o seu Lilulo honorifico de visconde de Laguna. 
Tmnbcm os louros murclrnm, quando arrancados 
do tronco pnra cnlrclcccrc1n uma corôa innnorlal; 
ns suas folhns seccas podc1n então scr\'ir, quando 
muito, para um mô]ho picante. 

O nosso exercito meio~esfome:iado achava-se, 
como jú foi dito, nn. mais misP.ravel siluaç.ão, e 
ns sol<la<los, levados proximos a sc<lição, exigiam 
cada dia majs t:Iamorosamc11tc. a entrega <le far
damento e <lo solo atrasado; as deserções, sobre~ 
lu<lo entre as u1ilicias, augmcntarunt por tal fór
ma que, não raro, o pccptcno exercito, cor.lava 
num só mcz, mais de 200 baixas por clla pro<lu
ziclas; mas, nem os 1nais (r,rrh·cis cnsligos, nem 
as promessas feitas com n1cndaz generosidade 
conscm1iam impcdü· a desordem crescente. Final
mente, apparcccu, para consolo daquclle timido 
,dscoudc de Laguna, o secretario da legação in
glcza, Frascr, com <1 missão <le entabolar as pri
me.iras negociações de paz entre. as potencias be1-
ligcranles. Quasi pela n1cs111a époclrn., rcaliznv:i o 
marcchnl Braun n mencionada surpresa do acmn
pamc.nto ini1nigo na Cisplalinn, e, além <listo, a 
esquadra brasileira alcançára algumas vantagens 
sobre os adversarios republicanos. Por todas es
tas circunstancias senlio-sc o general argentino 
Lavnlcja compcllido a rctirur as suas tropas para 
CcI"ro Largo, e de crwiar ~o general Paz, que se 
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:i.pproxima\'a com a sua divisão do po"oado de 
S. Francisco de Paula, a ordem severa de retro
ceder immcclintamcntc e de junlnr-se de noyo ao 
grosso do exercito. Os habitante.s daquellc po
voado já havinm, neste tempo, se refugindo nns 
aldeias vizinhas. e Rio Grande foi. apressada
mente, fortificada com eslrcpes e pallissadas que, 
como o tempo urgisse, foram construidns com la
lrnas meio-podres de caix:1s c1c assucar e de pipas 
de aguardente, tão proximo, tão ameaçador, tão 
ftmeslo suppunham todos o perigo ünminente. 
Com a retirada do general Paz, com a concentra
ção elas tropas inimigas cm Cerro La:-go, bem 
como com as cntaboladas negociações de paz, Le
cor, o orgulhoso visconde ele Laguna, podérn. rcs~ 
pirnr um pouco, e dispôz-se logo, a abandonar o 
odiado acampamento e a retirar-se para o pe
queno povoado de Pirutimin, situado junto no rio 
do mesmo nome. clislanle cerca de dezenm,·e le
,guas do Arroio do Bote. 

Lavaleja consentio que o exercito brasileiro 
marchac:.;se lhTemenlc, sem fazer a menor tentalivn 
para a sua perseguição. Certamente que, cinda a 

n1iseria geral ([Ue dominava no seu excrdto e o 
gc-ande numero de rctardatarfos, nn maiorja doen
tes, muitos dos nossos soldados teriam caido -em 
m[los do inimigo, si rnn insignificncle <leslnca
ruento de cavalJaria nos honvésse seguido na rc
tiradu; até as boiadas teriron sido perdidas, pois 
mal se podiam arrastar tüo extenuadas cslavamJ 
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,e nem mnis attcndiarn ó.s varas aciculaclas dos tan
gcdorcs; cxhnuriclos pela fome, ns fadigas, o frio 
e a humidade, 05 pobres animaes caiam ex.animes 
para não mais se lcvanl:1.rem; n1as, lambem a Re
publica pcr<lcu, <lesta v-cz, a cabeça. 

A chuva lcrrhcl, que inccssanlemcnte, caia 
sobre nós cm grossas e <lensas gôtas, anmentava 
nin<la os incommodos a que estavam.os expostos; 
as cavall1adas de reserva estavam igualmente <'..Jll 

miscravcl estado, na totali(lacfo incapazes de sup
porlar os cavollciros, e, cm breve; vio-sc, tanto os 
soldados da primeira linlia como os 1nilici::mos, a 
principio muito bem 1nontados, arras.tarem-se, len
tamente nlraz do exercito, carrcnando as scllas aos 
hombros; a arlillrnrin, devido aos cruuinhos urnl 
aplanados e escorregadios, movia-se c:om <lifficul
dadej éra mister atrelar n1ulas e bois, e, cm casos 
urgentes atê mesmo homens, para arrastar as pc
çns ainda restantes. Por esta fórma, insoffri<lo e 
tnurmuran<lo, avançava o exercito, cerca de uma. 
lcgua por dia; raramente, nos permiti ia a exces
siva humi.::la<le, acender fogueiras para, se nüo 
assar, pelo menos aquecer um pouco a minguada 
ração <lc magra carne de vacca, alimento uuico 
que nos era fornecido; atê mesmo soldados alle
mães cortavam com facas e facões as st1as rações 
cm pequenos pedaços e devoravam-nos assin1 
qua sí cruas. 

Oito dias erru:n pnssndos deste n10do, sem que 
mn só 1notnento pudéssemos estar enxutos, pois, 
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dia e uoilc despejavam-se sobre nós as calaralas 
do ceu, como si c1uizC.SScm renovar o· antigo di
luvio; nlêm disto o frio augmcnlavn diariamente, 
JJOr lal fúrma que os soldados, com especialidade 
os bahiancs e pernambucano~. ao serem, pela. ma
nhã, dcspcrta<los dum somno semelhante á n10rlc, 
cstavrun tão estarrcei<los que não se podiam er
guer, sem estranho auxilio, do sólo cncharca<lo. 
Perdida a falla e cucurvados como arcos disten
didos, jazirun os infeliz<'_<; sem poderem mover os 
membros, cu proferir um som scquér, e, aqucllcs 
dcn lrc cllcs, a quem a na lurcza <lotãra <lc me
lhores forças e mais robustos musculos, e a quem 
as pro,·ações n5o haviam extenuado tanto, viam-se 
forçados a levantar do ~hão os cumara<las e a aju
<la-los a .:melar algum tempo acima e abaixo no 
acampamento, até que aus seus :11cmbros. paraly
za<los pela humanida<lc, voltasse algum ca:lor vi
la! e flexihili<lade. Varios comman<lantes <le ba
tnll1ões ousaram mau<lar apresentar alguns destes 
cantli<latos á morte, ao generaliss'.mo, no intuito 
<le obterem remedia para. a in<ligencia que ultra
passava to<los os limites; mas, um "Não posso fa
zer nmla!" (Textual), foí a Jaconica resposta <lo 
digno vjseontlc. Lecor cbntinuava n se embalar 
no seu son!10 tle permaneutc repouso; cuida\'a dos 
seus cabello~ cncaneci<los com honra. e que po
<lcria ,•ir a perder com exccssi\'OS esforços mcn
taes; rceeiavn que perigos e privações potlé.!>scm 
arruíuar o seu delicado eslomago e o seu caver-
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noso pcilo, e que, si vjéssc a morrer, o Brasil fi
cmia. privndo <lo seu jubiln<lo hcróc. A sua 
grande carrêta., bem provida. de victualhns, \'inhos 
e toda a sorte de gulodices, llem como os frequen
tes e uão pequenos presentes que recebia conti
nu:1.meulc <los e.slanciciros, ga.nmtimn, a cllc e nos 
seus cavnllos, contra· a penurin, e o exercito que 
trat:issc de se tirar !lo aperto como pudéssc. O 
desanimo apnU1ico que se apoclerára <ln maioria 
<lo C:\.crcito, cmu c::;pccialicl:i..dc dos brasileiros elas 
proviucins do Norlc, chegou n tal c:xlrcmo que o 
1ua.js leve suss:irro da brizn fazia tremer -csl:.is vi
ctinrns dmna. polilica. imbecil; embuta.dos e ex.te
nun<los seguiam npós o cortejo de fantasmas. 
· Fina.lmcut~ uo nono din da nossa marcha, ras~ 
g:arnm ns n uvcns prcnhes de chuva., e unt claro 
raio de sol illuminou, como a cspcrunça na 
innuorla.lida.de ao justo 1norilmu<lo, o nosso exer
cito molha.do e envolto cm trapos e cm immor
talidadc. Um alarido de alacrc transporte fen
deu os ares ao seu aspecto; cada qual procurava 
qt1anto po~si,·cl se rcslnur::1.r ao calor vivificante 
do lmne cclc-;lr. c seccar ns suns roupas esfal'ra
pndns. ~Ias, como nesta <lesvcnlura<la. marcha, 
não fôssc só a. temer a perseguição por parte dos 
argentinos ,e sim tambc1n a. maldição do Omu ipo
tente, a momcnlnnca clnri<lnde depressa lra11sfor-
1nou-se no mais tcrrivcl tc1npornl a que jamais 
nssisti sob os tropicos, este regia dominio do tro
vão. Subilameulc, amon~oa.rrun-se 110 horizonte 
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massas sombrias. <1uc pareciam, quncs férus 
hesl11s da remela ílorcslu de nuven~, nos se
guir com ollrnrcs ameaçadores e passos lentos; 
o ar conscrv.1\·a-sc frio, mas, lr::rnquillo; as 
pcsa<lns nuvens cc)r de cn:-,,;.ofrc roç:wam cada Yez 

mais proxímas elas grimpas das collinas, <laquclla 
região ondnla<la. A cada minuto. a tcmpcsladc 
parecia conccnlrar-sc e augmcntnr tcmcros:uncn
le., e antes se leria acrcclilado que a Cochilln 
Grande era que estava, na rcalitla<lc, cm movi
mcuto. <lo que ser loda aquclla mc<lo11h.n app,1ri
ção apenas urna cspccic <lc procissão .'lcrca a des
filar sob a abobada do firnunncn lo. 

Cmn pasmo e pnvor fitavmn os hrasilcil'os o 
exh·anho e terrificante phcnomcno, aquelle :...1ppn
rcnlc connubin tln. terra e do ceu, e asscgnr.'lvam. 
no primeiro susto, ser a colera <li\'iun qnc. cm 
poucos minulos Uavia <le destruir por um milagre 
o exercito inteiro. como ás hordas üc Plmráo no 
:\I..u· Vermelho. A principio, os allemães zoml.Ja
rmn <los seus camnr:ulas menos animosos; mas, 
quando as nuvens de :rnbito !>C abrirm11 e, com 
tcrri\'el magrrifieencia, dcsprcntlPram sua carga 
cletrica, calaram-se lambem os cantices jocosos e 
irouicas expressões do 27.0 batalhão. Um só golpe 
de vculo impetuoso irnpellio, uum instunle a tem
pestade sollrc ns. 11os~.t1s cabeças, quando rebentou 
con1 tamanho {'[feito que, muilos di.1s depois, r;1-

ros eram os que no exercito não consen·anuu no 
corpo conlun<lido leml>ranças de sua passagem; 
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foi que ú troYoada seguia-se uma saraivadn tão 
:1.spcrn e pesada, que os brasileiros, apesar de se 
cn\'ohcrcm att> as orelhas nos capotes eshuraca
<los, grilaYam de dôr, cmquaulo c1uc o granizo, de 
misturo com a chuvu, r:rcpila,·a incessante sobre 
nós. Sem que soasse o toque de a.lto, n co!umnn 
julcira parou, deu ao vento ás cosias encurvadas 
e bradou unanimemente: "Que diabo de chuva 
ele pedras!,. (Textual). Os raios precipitavam-se 
n miu<lc. os trovões branllam pavorosos, a terra 
rch1mhava, e Lodo o_ horizonte parecia. abrasado 
ele chnmmas; <lesaninrn<las, as tropas acocora
ram-se no chão, esperando, cm n1uda resignação, 
o ad\'cato elo juizo final. :.\Ias, ainda não era che
gado este dia f.'ltidico; finalmente ::uuninou a fu
ria da tormentn, emmn<lecermn os trovões, e só 
a chnv:1. persistia, p:ua cessar gra<lua1mcntc, 
qunndo chegamos a Piralinim. LcvaYamos assim 
quinze longos <lias pnra vencer 3peuas dezenove 
leguas. Ao entrarmos naquelle povoa.elo, crn, 
realmente, larnentoso o aspecto do exercito, com
posto ele c1uusi todas ns nações <lo mundo Clsili
zado e sclvngem, que o ferro inimigo não <lcsi
miU"a, mas :1. fome e a niiscria cmnbalira. O ca
nlinho, que trilhamos, do acainpamento úquelia 
povoação~ em <1ue ns l:op::i.s foram provisoria
mente alojada:':, ficara juncn<lo de c3rcassas ele 
bois e ele cavaBos; os commis.sarios incnnlllidos de 
uvcrignar o j,_ll'ejuizo~ eslimaram a perda de ga<lo 
en1 ü.000 cabeços. Mas, não só animaes tinham 
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succumhido e sim lambem homens, }101ncns que 
para manter o proprio jugo lyrannico que os 
opprimj~, haviam posto em jogo :1 saúde, a fcli
ci<la<lc dmncslica e a \'ida; sobretudo, os batalhões 
rccruln<los na Bahia, cm Pcrnnmb11co e no Ccarâ, 
contáram o maior numero ele victi.mas. A muitos 
destes infelizes teria sido possh·cl salvar, si fôs
scm poslas cm pralica as raais simples providen
cias nccessarias; mas, ac; poucas carretas que 
niu<la acornpauhav:1111 o exercito, ficavam sempre 
muitas mi11rns à rcctaguarda, e í1s botíca.r:. de cam
panha fullavam todos os medicamentos - atC de 
toxicos não dispunham mais. Urgia abandonar, 
scn1 piedade, n todos os que não podiao1 susten
tar a m::irchn, ~. cm regra, os morilmnclo!; crom 
despojados, pelos proprios camaradas, dos escas
sos farrrtpos que os cobriam, anlcs que cxhalasscm 
o ultimo suspiro. O cgoistico visconde, culpado 
de Loda essa calamidade, son-:'.tava ainda na eles· 
]caldndc do seu querido nmigo Fructuoso Ili\·cra., 
o astuto cuncfalor, e cavn.lgnvrs, quando farto elo 
cferno viajar cm carro, crn meio dessas sccnas ele 
horror, tranquillarncntc ao lado do cxercilo, com 
o impassivcl semblante marmorco, parecendo 
pouco se im11orfar com a jJiimilada miscria dos 
seus subordinados. Alcançrunos, finalmcnl~ de~ 
pois ele nos termos cem vezes con:c;i<lcrado votados 
ao c.'.:lcrmi11io~ o pequeno po\'oado c1c Piralinim, 
onde, provisoriamente cslabe1eccmos quarteis ele 
inverno e aguardamos, com i.mpacicncia, o rcsul~ 



lfi2 1825 a 1835 

tàdo das negociações ele paz iniciadas. Os habi
tantes deste lugar assistiram, com espanto e hor
ror, à entrada do cx!!rcito bra5flciro; as poucas 
roupas esfarrapadas mal chegavam para dissimu
lar a nudez dos soldados; atC mesmo entre os offi
ciaes havia poucos aos quaes a 11t1midatle durante 
a marcha não livéssc privaclo de sólas aos sapa
tos; calçado de alpcrcatns, prc7.as aos pés por cor
reias cfo conro crú, apresentou-se n mnioria do 
exercito o.os mornclorcs boquinbcrtos de Pirati
nim. Ellcs, haviam, com razão, esperado rever
nos e1n pleno brilho das íarcfos e de corôas triun
phaes. e, por isso, tinham scmeiado de rlore.s ns 
ruas e tecido aromaticas grinaldas parri os liber
tadores da pa!rin, que regressavam; mas, qunndo 
o prcslito grotesco começoll a desfilar, emmudc
ceram os gritos de alegria da mullidão ainda, 
pouco antes. jubilosa. Roto, csírnngalhado e mal
lrapil110, nrrastou-sc o exercito até a vasta praça 
<ln feira, donde. o.s diíferentcs hataU1õc.c; devimn 
ser conduzidos aos respectivos alojamentos. Aos 
allemães foi dada, parn qnar~el provisorio, a 
igreja, emn,trnida C!m estilo gotico-chinez, .si bem 
tfllc. contra islo muito se insurgisse n. padraria; 
cm compensação, toda a officialidade do 27.0 ba
talhão de caçadores tc\'C por albergue uma cazi
nha immundn, que antes par<!cin um curral de 
porcos do que habitação humana. Entretanto, lo
dos se consideraram felizes por se verem, pela 
primeira vez após tantos mczcs, ao abrigo dum 
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teclo,, e se moslraram satisfeitos com po<1ercm 
dormir, é vcrdnde que sobre a terra uúa, um 
somno pelo menos tranquillo e lh:rc dos dCmo
nios <la horrivcl realidade; mas, ainda muito mais 
alegres ficamos. alguns dias depois, qnando, fo
mos despertados pelo troar da arli!hnria que pro
clamava a conclusão das ncgocfoçõcs de paz. 

Em ccnscqucncia da mesmn, tornavn-sc drsnc
ccssaria a p-<:rm::mcncia do cxcrcHo junto ú fron
teira da republica, e, diariamcufc, espc-ravamos 
ser tr:.msfcridos para umn oulrn :>:o,,incia; mas, 
o Yclho Yisconclc parccin dar-se tão bem em Pi
rnlinim (fllC', por muíto l<'mpo ni'io se pôde res;ol
ver a deixar este povoado. Quanto a mim, era-me 
impossivcl continuar a snpportar aquclin unifor
nie ociosidade, <' poris;so requeri transícrcnd:, pura 
um outro batalhão, o que -cm brc\'e me foi con
cedido. Devia regressar ú caJ)ilal cTo impcrio, 
mas, demorar-me cm S. Francisco de Paula, até 
receber CC'rlos despachos, destinados a serem en
tregues n D. Pedro I em pC'sson. 

Emqnonto eu assim aguardava impaciente, 
naquellc lugar, n chegada elos aHudidos despa
chos, haviam lambem ns (rapas partido ele Pira
linim, e, en trc outros, foi o Zl.0 bntafüão de ca
çadores transferido para S. Francisco <Íc Paula. 
Os hnhitantes conheciam os sold~dos, outrora tão 
bem fardados, .e sómente a côr branca do geral 
dos roslos os convenceram serem os mesmos al:c
mãcs que, nm pouco antes, haviam por a1li pas-
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sa<lo cm tão brilhante pompa. Com o effcclivo 
reduzido a metade elo com que tínhamos partido 
do Río de Janeiro, apcsnr de durante a cnmpanha 
termos rf'cehidG o reforço de vnrios dcslac:rn1cn
los, csfan·apados e desnudos, desfigurados 1w1a 
fome e pela miscria, entraram os soldados em 
grande desordem, um após outro. - Em frente ao 
povoado foi novamente levantado um acilmpa
n1cato, mas, desta -vez, não de palhoças e sim de 
barracas; o desgosto que, hm·i:i muito, vinha 1irc
valcccncTo entre a tropa, foi alli ainda augmcn
t.ido peios moradores que, lendo naturalmente ctn 
vista o proprio interesse, instigaram os soldados 
extenuados a exigirem, a força d'annas, <lo vis
conde o pnga111ento elos soldos atraz.ados, chegan
do até a promc[lrr-lhcs todo o auxilio, cm caso 
de necessidade. 

Em meio destas infelizes previsões ;:,,ppro:d
mou-se a festa <lo )fatal, solcmnida<le que na Aile
manha, quasi ninguem, e mnilo menos a gente 
baha deixa de celebrar. i\'a noite da vespera os 
ven<leiros e taverneiros, hem conhecendo o pen
dor dos allcrnãcs pnra o Yinlio e n aguardente. 
allraíram ús suas pocilgas os soldados, e deram 
aos pobres diabos, sem vinlem r.as algibeiras. gra
tuitamente toda a bebida c1uc quizéram ingerir, 
e atiçaram nssim, cadn yc.z mais o fogo que havin 
mczcs ardi a debaixo <las cinzas. O rcsu ltado de
sejado não se fez esperai'. .f :í na manhã seguinte 
as chamnrns ÍITomperam furiosas. O batnlhão li-
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,,éra orde1n para formar, Pontualmente, :is dc.z 
horas, para a pnrndn da jgrcj a; soou forte o loque 
de reunir, mas, ncn1 um só soldado appareceu na 
praça, conscrYando-~c Lodos, reunidos em densos 
grupos. ele pé junto ás suns barracas. Nem ns 
ameaças nem ns benevolas admoestações dos offi
ciaes conseguiram movê-los, e nté dois t':clles, que 
quizêran1 usar clc violencb, foram rapidamente 
cercados e tivéram ele fugir ás pressns, afim de 
escapar a ignominiosa morte. 

Com a nw.ior cahna rcpcHo então o batalhão, 
unanimemente, a dcclarnçflo de que "nenhum sol
dado voltaria a pegar em armas antes qne lhes 
pagassem. pelo menos, dois ou kcs mczes dos sol
dos alrazndos. n não ser q11c o fizésscm cn1 de
feza propria~ ou para ahrir violentamente as par
las e os cofrC's ela lhcsouraria"; affirmaram, lo
d:wia, que muito estimavam e respeitavam aos 
seus superiore..c;, excepto apenas o visconde de La
guna, que j:í por demais 'li'C7.es os Linha· illudido. 

O levante do 27.• batalhão de caçadores pro
duz.ia geral espanto e honor no quartel-general, 
e, especialmente, o velho ·visconde perdeu de todo 
a. cabêça; todos os officiaes que, ás pressns, foi 
possível reunir, tivéram ordem de mandar sel1ar 
os cavallos, afim de lhe scr"iretn de cscolla na 
sua ida ao acrunpamento. A11i chegn,lo, ordenou 
aos soldados dcsnrmados que formassC"m um c1na
drado, no qual, apparcntcmcute, sem medo pene
trou com o seu scquilo. e convidou o batalhão a 
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escolher no seu seio tres dclcgadosJ que deviam 
fallar' por todos. A escolha operou-se rapida
mente e os frcs rcpresenkmlcs perfibram~sc im
pU"ddos dia.ntc cio general furloso. 

Assás commcdido, e com toda a dignidade 
que já de si lhe cm)lrC'stavarn a idade avnnçada, 
os cabcJlos hrnncos. o vulto esbelto e majestoso, 
o velho visconde indagou, com palavras discretas, 
d:i causa do Jcvanle; mas, com '\'Oz e asp:C'Cla fir
me, quasi .1rroganle, rcsponrlcu-]hc um dos dc]e
gados que ''as tropns, cançacl.is de terem, por tão 
longo lcmpo • .sido Judibria<la.s com wrns p:-omcs
sas, eslavmn finalmente rcsol\'idas a gastar a pol
vora e o chumbo, que o Estado lhes déra para a 
guerra co;11 a Argentina, ronlra aqucl1c..."> que con
tinuassem c1 aferrolhar nos cofres dn lh<'sonrnrin, 
ou mesmo enviar como engodo ao inhnigo, o di
nheiro crue ]hes era devido". Lccor, a qnem esta 
declaração não nssustou pouco, recorreu ainda 
uma vez ,'.ls pa]avrns consolatorias com que, havia 
tanto tempo, trn7.ia, fcfizmcnle, o c-xcrcifo i1ludido; 
faJlou de melhores Lempos a vircn1, assegurou que 
cm breve chegaria do Rio de Janeiro uma avul
tada somnia de dinheiro, e pedio, quasi chorando~ 
que Uvêsscn1os paciencia por mais alguns dins. 
Mos, desta vez, toda n sua versuaçflo foi inuti]; 
de todo:r; o:r; lados partiram gritos de "Velho tra
lanlc." l\lacaco de cabeça brar..cal r\Iuluto bas
tardor - e exi1:,'lndo a lmtnr..diata sntisfacção do 
pagamento. A timidez do visconde augmenton 
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vizivcJmente, tanto mais quando ns suas phrascs 
cahnanfes eram abafodas por selvagem vozeria, e 
acabo11 promellendo, a trc1ncr, (]llP. daria ordr.:n 
cxprc.ssa ao pag:ulm· p:nn que entregassf', imnrC'
diatamcntc, :10 qunrtcl-mcslrc do hatalhão a im
portnacia de dois mczcs de so1do. Com islo acal
maram-se, é certo, os soldados a.molinados, mas. 
persistiram no proposifo de não pegar em anuns 
cmquanto o promeltido pngamcnlo não se reali
zasse nté o 11llimo rc;1J. Tarde da noite fornm. 
cmfim, concluidos os complic:ulos calculas. 1\h.l 
havia este lcrminndo, quando o ba~aC1ão inteiro 
se precipitou sobre S. Francisco de Paula, onde, 
cm meio do jubilo elos moradores cbrios de ,•inho 
e de alegria, dentro de poucos minutos encheram 
por lal forma todus as vendas e la\'l~rnas que, cm 
todo o rigor du p;:i.lnvra, era. impo5sivel nellas dei
xar cair uma maçã no chão. As tropas da Bahia 
e de Peroambuco, de ordinarío não muito amigns 
do 27.0 bala)hão, vivararn, na sua emhriaguez, cem 
vezes aos allern:ics; a penuria era entre ellas 
m11Ho maior do que a nossa, porque, desde o prin
cipia, eram muito mais mal pagas; tah·cz, por esla 
fórma, esperassem lambem consegulr o pagamen
to de dois mczes do soldo alrazudo; mas, a sua 
inclole servil os impedia de confiar uns nos oulros, 
e porisso não inútaram, com energia, o e.,"(emplo 
dos sc:..is camaradas estrangeiros, limitando-se a 
viva-los, pelo que, terminada essa força revolu
cionaria, em vez de obterem o desejado dinheiro 
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e satisfacçfio, tivéram todos de trotar, por muitas 
horas seguidas, junto ao acampamento, em com
pleta ordem de marcha. 

Quando. a 26 de: Dezembro, soou o toque de 
reurúr, o 27.0 bnfa]hão :'ormou na melhor ordem, 
parecendo que nada ele anormal havia ocorrido; 
cada soldado procurava provar, pela conducfa 
exemplar, sobretudo no serviço aclivo, que só o 
inaudito mau tratamento, a arbitrnricdade dcs
potica e o atrazo no pagamento do soldo o havia 
impcllido ao desespero, e obrigado a recorrer á. 
violcncia, sem que o movesse qualquer inluilo po
litico. Não obstante a gravidade do occorrido, ja
mais este levante foi objccto de inquerito, certa
mente, por que se temia a rcproducçfío das sccn:is 
do primeiro dia de Natal. Enlrclanto, ficou pro
vado que nem um só official, e só muito poucos 
inferiores, tinham participado da re\~oHa. Afim 
de esconder a propria infamia, o visconde pro
curou fiagir que llavia ignorado todo o negocio, 
declarando, na sua :imJ>ecíl bcnevo1encia~ que nem 
seqnér castigaria os cabeças da revoHa, ainda n1es
que viés-,e a saber os seus nomes. 

Na<la:1do cm delicias por poder em breve, com 
a. minha trausferencia, escapar a estas desordens, 
ás privações da tresloucada campanha e á mono
tonia duma tão ociosa vida de acampamento, go
zando <ln hcma\·enh1rança duma rcnO\·ada cons
cicncin de força e animado de aspirações de h
berdud~ presumi-me soberano do meu proprio 
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impcrio, autocrata no reino infinito da nalurczn. 
A doutrina da mctcmpsychose não é um mytho; 
o c.spirito humano não passa dum fànla..,:;ma, que, 
vo]untarinmcnlc ao sabor das circun.stancias assu
me loclnc; as fôrmas, afim de aterrorizar o mundo 
exterior; mas, não raro, assusta-se ante a propria 
imagem, e a ili usâo, que é a. mo] a que movjmcnln 
todo o mcclrn.nismo universal, cessa de funccionar. 





CAPITULO 2,."V 

Depois de ter 1ittuidndo, da melhor mo.ncira, 
os 1neus negocios em S. Francisco d.e Paula, cuidei 
em desempenhar> com toda a presteza possiveJ, a 
minha missão no Rio de Janeiro; e não lat·dci em 
encontrar uma favoravel opporlunidade de trans
porte, de que logo me aJ>roveitci. Núo surpreen
da ao leitor que eu nüo descrc1p·a mais circnnslan
ciadarncnte esta viagem de 200 milhas; o tcdio é 

a unica cousa de que se pôde foliar tlas viagens 
111aritimns, e este tcilio me torturou até que a 
nossa ancora ferrou no porto do Rio de Janeiro, 
proximo aos rochedos <la fortaleza de ViUcgai
gnon. Na cnpital havja muitas 11ovidadc.s, poucas, 
porém, eram prazentes. AlH ludo agít.wa-se na 
mmdma confusão; todos temiam, cu desejavam 
rel>en[asse uma rcvo!ução. 

Em principias do anno de 1831, começârn. a 
se manifestar uma fermentação geral, que aba~ 
lava a capilal como um terremoto, (Lisbôa agia 
nisto activrunente); já luziam, aqui e aJli, frtgn-
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lhas brilhantes <lo mal abafa<lo mon!uro; já 
alguns jornalistas mais emprccn<lc<lorcs., comcça
van1 a fallar <lo imperador e <lmna modificação 
da situação até então dominante, com mna fran
queza, que, a qualquer obscr\'a<lor eircumspccto, 
cle,·ja parecer o prenuncio duma époc;ha prenhe 
de desastres; nos vidros <lc to<ln.s as janclla.s appa
recfom collm1as caricaturas imprudentes e dcs
prczivcis, obras primas de fobricas inglezas e 
nortcamcricanas, vendidas a vil preço; os pro
prios actorcs impcriaes não poupm.·a.m, no palco, 
allusócs a Pc<lro-:Napolcão, â éra <la usurpação e 
<lo es.-rcina<lo. 

O conde <lc Ilia Par<lo, cnlão ministro <la 
guerra e inspeclor <las tropas estrangeiras, a quem, 
como porlngucz: de nascimcnlo, estas ngitaçõcs im
pressionavam sinislrmnenle, procurou abrir os 
olhos do visionaria imperador para a situaç..1o real 
do seu mal <lirigi<lo governo e as "acrobacias~ ex
tremamente amcaça<lôras e excessivamente popu
lares", da camara <los <lcpulados; <lemonslrou-lhc 
cm quanto importava que S. M. imperial se mos
trasse aos sul>ditos <las 1Iemais llf0\'1ncias dos seus 
dominios, e alli procurasse caplivar c1n seu favor 
a opinião pul>lica. 

Semelh:llltc resolucão era, na renli<la<le, <la 
maxima urgencia, Pois,~ na provincia <lc )linas Ge
raes, Jú se corucçava1n a reunir numerosos ban
dos qu~ insliga<los pelos respectivos <lcpnta<los, 
se declaravo.m proruptos a arriscar a vido, cm 
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prol dos dcsignios de aJguns prophetas do egoismo 
e missionarias do myslicismo, n::i esperança de. que 
uma nmdança de goYcrno pndésse mc]horar a sua 
si luação. 

Tudo dependia agora de ganhar os mineiros 
(ou habituutcs da província de "Minas Gcracs), 
com dcmonslr:1çõcs de affabilidn.dc e de pompa.; 
o Rio de Janeiro não poderia resistir às forças que 
:uyuclla pro,•incia, no momento cm quE'. bem qui
zés~c, de:.cn\'Ohcria, como uma hy<lrn dr. inunor
laes cabeças e :inguas. Vma vjagcm do imperial 
casal áquclla região pareceu ao conde o mais se
guro meio de acalmar tcmporarin.mcntc os ,mi
mos, e D. Pedro, que, aliás, cm lo<lns as cmcr
gcncias se mostrava indeciso, e se via, na sua ca
pital, por tal Iorma assediado de inimigo que mal 
se lhe oHcrecia uma s::üda digna, ncccilou alegre
mente o alvitre. Fizeram-se lodos os preparatj
\'OS necessarios a cercar os augustos viajantes de 
todo o espleador devido U sua. suprema. condição; 
o Ia.iscar dos diamantes, o luzir do ouro, o brilbo 
da prata, a condescendente clemencia das pala
vrn5 <lo soberano, ludo isto deslumbrava Ião fa
cilmente as vistas do populaclm; e, na occasião, 
não se desejava mais do que offuscar, nada mais 
do que ganhar tempo. Xumerosa criadagem, mul
tidão de cavallos e de mulas, deviam tomar pnrte 
no prestito triumphal; - em resumo, a saga?. pro
posta do ministro da guerra, anciosamenle preoe-
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cupado da sua propria co11scrvação, parecia fr se 
rcaliznr sem mais difficuldadcs. 

Os adeptos <lc D. Pedro já augura\"am que 
esta crn·algnda hnslaria para ganbar a mnssa im
hcllc do po,·o, afini de poder mais tarde suhmct
tc-lo ainda mais duramente ao jugo do absolu
tismo. 

Foi quando surgia a camara dos deputados, 
na plenitude do seu cgoümio; ordenou ao impe
rador que permanccéssc na capital, "por que, cm 
face dos ntotivos da agitação rcpuhlic.'ma, então 
reinante no Rio, a sua presença era absolutamente 
ncccssaria para gnruntia da constituição", 

D. Pedro scntio-sc offcndi<lo por uma cxigcn
cia lâo arrogante; jurou por todos os snntos do 
ccu e do inferno que havia de seguir para :\finas 
Gerues, ainda que isto custasse centenas de vidns; 
declarou que a constiluição, por ellc outorgadn, 
não prohibla o monarcha de -visitar as varins pro
vincias do imperioi e desta vez linha eHe razão 
porquanto nenhum artigo da lei basica brasileira, 
mesmo toJnado ao pé da letra, encerra semelhante 
prohibiçfio, E, ua realidade, seria um absurdo 
in<rualificavcl não permittir que o soberano dum 
paiz o perco:-resse pessoahneate. 

A camara dos <lepu1ados (côrles) empregou 
lodos os esforços !maginaYcis para, por meio de 
intrigas e de cabalas de toda a sorte, dissuadir 
deste proposito o imperndor; m:ls 1 este havin dito: 
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.. Eu <Jucro !" e com isto ficou assentado que via
jarja. Talvez hoU\•êssc agido com melhor critc
rio si não tivéssc persistido ti'io lcnar.mcnlc c1n le
var avunlc a s11a vontade, porquanto, a sua pre
sença obsfariu ()UC utuilos dos grandes adherisscm 
aherlamenle ú conspiração. Já por occasião da 
parlida, numerosos fonim os inc.licios nefastos, 
que rcvela\"am o nr abafadiço e precursor de tor
mentas que en'Venenasa a ahnospllcra da capital. 
Apenas os cc;peeladorcs correspondiam ao amavcl 
"adeus" dcl aug11sla princl!za descolirindo negiigen
tcmenle as cabeçns. 

Os deputados haviam assislic.lo lrnuquilamcnle 
aos preparativos da viagem e á propria parlidn; 
pareciam intciramentci fracassados os ~cus projc
ctos de reler o mouarcha no Rio e assim ilnpc
di-lo de c.ntalwlur cm :.\tinas Geracs refações, que 
podéssem vir a ser prcjudiciaes ú sua urrogancia. 
O imperador Unha feito prevalecer a sua vontade 
e lhes mostrado, mais uma vez, que era o unico 
soberano divergente do imperio brasileiro e. que 
o queria ser sempre; nrns, a propria ca]ma com 
que o deixaran1 partir dcmonslra\·n nssás clara
mente que, de ha muito, já estavam concertados 
oulros projectos, outros planos para a sua ruina. 

D. Pedro para longe da capital, tcr-se-in n()ui 
muilo mnior facilidade de acção, poder-se-ia gu
nh:.1r muito mais promplnmcnte os animas, já de 
si irrequietos, e, provnvelmente, preparar, com 
maior presteza e segurança, a queda do sobciauo. 
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Os deputados cuidaram lambem, com sufficic:itc 
circumspecção, de annular o objccto de seus de
signios junto aos mineiros; por meio de cmissarios 
enviados do Rio de J a..nciro, conseguiram com boa
tos, fundados m1s e iln-cnlados outros, incutir no 
animo do povo daquclla provinciu tamanha ani
madversão ao monarcha, que alli uüo havia mais 
que esperar regressassem ao cumprimento do de
ver, e muito menos, que se abalanç~Ssem a ,em
preender, fôsse. o que fôssc, cm favor de D. Pedro, 
com danrno á cons:tltuição. O então governador 
do Rio de Janeiro, Limo, risonho, tartufo, zom
beteiro, que na frente s~rnprc se mostràra amigo 
e pelas coslas sempre fôra inimigo do imperador, 
olhava de longe para o seu desva;ra<lo protcctor 
e pensava comsigo 1nesmo: "Vae, minha raposa, 
vac cair na armadilha, da qual eu fui um do5 
priudpaes artífices". 

Esle parasita, a quem o favor de D. Pedro 
elevára, com toda a sua frunilia, da mais baixa 
poeira a um dos nwis altos cargos do imperio, 
ousou então, segundo o testemunho de muitos 
brasileiros nota\:cis, sentir rr tcmeraria jdéa de 
usurpar para si e para os seus descendentes mas
culinos, si não todo o imperio, pelo menos a sua 
mais hella porção. Não eram, pois, de esperar 
sentimentos de gratidüo e de dever, Ue um homem, 
cujo egoísmo brutal ji o redemia Ue qualquer 
obediencia "por ser brasileiro aato e D. Pedro um 
-estrangeiro''. 
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Deste principio constitucional, tão desvairada
mente rer.ovado, partiam então, e ainda hoje par
tem, os brasi1ciros em geral, pois. até os filhos 
de. pacs portugueses nascidos no Drasil, suppõem, 
na sua palriotica i' lusão in<li~na, pouco ou narla 
deverem âquellcs. A revolução de 7 de Abril c]c 
1831 deu c.xemplos terrivcis desta verdade quasi 
incrivcl, Os filhos dcclarm•am, sem pejo, aos 
pacs que ficnriam assás contentes si estes quizés
sem regressará terra natol uma vez (]tte os indem
nisassem da parte da fortuna que lhes cabia;,cerla · 
·vez onvi um rapaz dizer: "Si cu souhrssr. que 
mcL1 pac crn um "pedrista" {partidario de D. 
Pedro), seria o primeiro que, com a ajuda de 
todos os santos, lhe cortava o pescoço!" (Textual) 
Xa reali<la<l~ não se podem desejar mais amavcis 
sentimentos filiaes, - - que bcucfica po]itica ! Os 
paes portuguezes reconhecernm, pc]a mais <lo1o
rosa das experiencias, o grande amor que lhes vo
taram os seus caros rebentos, e1 é certo, fallavam 
de bofes lavados, pois, mais duma vez ouvi o pne 
europeu conferir ao filhinho fransatlantico o li
tu)o l10norifico de 11 Filha <la p ... dum brasileiro l" 
(Textual). Na minha opinião, isto só e suffi
ciente. para apresentar um quadro eloquente da 
vida intima das frunilins excentricas, em que, na 
linha dos usccndcnles, cruzaram portuguezes com 
brasL.eiros. 

Pnra qne b[lixos interesses, paro que fins indi
gnos, era aqui usada a palavra patriotismo! O 
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mesmo homem, o mesmo Lima, que apenas agira 
ein proveito da sua o.mbiciosa individualidade, 
pôde, poncos n~czes após. bradar aos seus com
patriotas: "O que fiz foi pur amor <le vós e <la 
nossa palria!" Esqüh·o e canto, como as serpen
tes mosqueadas de sua terra, que esgueírnndo-sc 
lentamente na relva, evitam a pisada humana, 
havia atê então proseguido o governador com os 
seus planos de futuro. Havia muito tempo que 
estava cm Tclações com a mai~ria dos dcpu!ndos; 
mas, como se os cobrisse uma mascara dc ferro, 
os traços rcacs da sua pedida pltysionomiu ha
viam! c.scapa<lo, tanto ao imperador, como ao 
conde de Rio Pardo, aliás, eru vnrios sentidos, 
mui(o obluzo. Agora, que o imperador estava 
bastante longe e uão havia a temer o sr.n promplo 
regresso, mnnifo.,c;lou-se 1nais atrevido e arrogante, 
mas, sempre de f<írma a ler segura a retirada. 
Governador, então, da provinda do Rio de Ja
neiro e, como tal, chefe ele todas as tropas esta
cionadas nar1uclla parte do imperio, cuidou prl
meiram enle de ganhar a affeição dos seus Sltbor
dinado<s, 1tão poupando esfo1·ços para o conseguir. 

Junto a alguns batalhões de caçadores brasi
leiros logrou quasi o seu intento; 1nenos effcito 
devia, porem, produzir a sua arte de persuadir 
junto á nrtilharia montada, a guarda de honra e 
o batalhão do imperador, os melhores e sclcctos 
corpos do exercito. pois C'~c;tc.-;, no dia da abdicação 
forçada de D. Pedro, recor<larnm-sc do juramento 



Guerras e Revoluções do Brasil 179 

prestado outrora e só nhandonaram ao seu senhor 
e pae, quando este, como dantes o lamuriQso 
Encfls, se paz cm fugn. Que niio procurou se
duzir com a sua voz de sereia ao nnico bata1hfio 
allcmão então estacionado na cnpila1, é ocioso 
affirmor; leria, com cffcíto~ sido a maior lolicc 
do inundo tentar "fazer esquecer o seu dc\'cr a sol
dados então ainda presos por innholavel lcaldacle 
á D. Pedro, a quem consiclcraYam corno seu unico 
protcctor cm terra cxtranhn. Al<'m dislo, nós ti
nhmnos un-..a noção muito mais exadn dos intui
tos r~acs elo general Lima do que o ministro da 
guerra e o proprio soberano, e porisso mesmo 
pouca esperança podia haver ele ganlrnr para os 
pfanos somhrios duma facç-llo conspirmlora âquclla 
hoste\ pequena cm numero, mas, animadn ele co
rngcm de cledicoção ao seu monarcha. Cada -vez 
mais npertaclo se foi grnc1ualmcnte fechando o 
lnço que prendia os conspiradores (na maioria cle
putados), Hns. aos outros, o laço que cm hrevc 
arneaçarin a vida do imperador. Tjn]1am hgar 
reuniões secreta!. nocturnas.. cm que o.s "cavalhei
ros cl.'.l nevo a,., !>Ob o pretexto ele deliberarem so
bre o bem elo Estado, forjavam os mais negros 
planos para a ruina do imperador. Chamo .'.l estes 
planos de negros já pm"()Ue, nus tacs reuniões, se 
n:lo cui<lavn cm manter illesa a constiluiç:io, e 
sim to<los cspcrm·am, graças á suhvcrsão do Es4 

lado, alcançar uma posição mais elevada, nma 
co11clccornçi"io, ou mesmo moeda sonante~ 
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A muitos dos cabeças da gente que, nas tre
vas da noite, se junlaya para conspirar, eram im
pcllidos pela Yingança. a empreender uni movi-

1nenlo que, apesar ela ausencja do imperador, crn 
ainda assin1 assás arriscado. Entre estes ultimas 
conlava-sc o no~sr; ·ex-general mn chefe, de modo 
indiguu de.stiluido do cummanc.lo, o atrm~ mencio
nado marquez de Barbacena. Depois que perdêra 
o fa,·or do soberano, depois qnc dcsa?pareccrn a 
esperança de poder s-er ainda o intcrn1cdinrio de 
cmprcsfonos uslJrarios da Inglaterra ao Brasil, e 
que ]hc proporcionassem ensejo de augTncntar 
aind.1. mais os seus incalculavcis haveres; depois 
que para cllc não havia mais títulos de general 
nem condecornção, jurou odio ao outrora queri
dissirno impcrnclor. De qLJc Lom:n•n a serio scme
lhant.e jaramento tcstcmuahavn a subitn e extra
nha generosidade do conhecido avarenlo; na<la 
poupava, nem influencia, nem intrigas, nem di
nheiro para reunir toda a canalha tresmalhada e 
ganha-Ia para os seus planos; ::1s bcl:as e luzen 
tes piastrns hespanholas voavam como moedas àc 
cobre por to<los os cantos da capital e, natural
mente, havia abnndancia de mãos sujas parn as 
apanhar. 

Uma parle dos conspiradores, e era a grande 
maioria delles, era, pois, impellida á participar 
àa conjuração pela cobiça e a ambição; a outros 
movia_ o desejo da vingança insaciada, e n raros 
o gcouino amor da patria. Entre os primeiros 
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distinguia-se Lima, entre os segundos Bnrbncenn, 
e entre os ultimos cumpria incluir o deputado 
)Iontezumn, homem tão cmprccn<lcdor quanto 
iHustrndo. Este homem havia, já em Cpoclrn ante
rior, posto cm jogo a sua fortuna e a propria 
\'ida, sem poder contar com outra recompensa 
para tacs sacriíicics que não fôsse a gratidão e o 
amor dos seus concidadãos. 

Montczuma era um ardente republicano, e 
partiu da idé..1 fixa de que o Brasil não poderia ser 
feliz cmquanto livêssc o tilulo <lc monarchla. 
Tinha sempre em mente a livre Amcdca do Norte 
e cogitava cm dar á sua palria uma constituiçflo 
scmcl1taule a dnquclla; era apenas Para lnstimar 
qnc o bom do homem não considerasse quão dif
fcrcntes os dois pnizcs e os seus habitantes eram 
lms dos outros. Quando a America do Norte sa
cndio o jogo da tyrnnnia ínglcza, estava perfei
tamente amadurecida para conslituir um estado 
Jivre e independente; havia já atlingído o gráo 
de cultura o que muitas nações da Europa ainda 
não tinham chegado; nns veias do seu povo corria, 
si bem que não mais cm toda a sua pureza, o 
sangue ardente daqucllas raças singulares, que a 
natureza, 110 seu capricho criador, constituira 
muito mais vigorosos do que os inglezes, allcmãcs 
e francczes, dos quaes principalmente descende a 
uctual geração norte~runericana; as scicncins e as 
artes já haviam alli instullado o seu throno, que 
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oen1mma ordem ministerial ingleza podia mais 
derrubar. 

i\las, como era cliY.erso o aspecto elo Brasil! 
Que provas podia Monlczuma apresentar <le que 
a slla patria jú lin:rnm progrc<litlo bastante para 
merecer a constituição que lhe queria dar? Estes 
desccnclentcs de porluguezcs (e estes eram os mais 
nobres), de indios e de negros de todas as raças 
africnílas imnginavcis não podiam ainda iguallar a 
um povo cuja inclustría alfingira a um grão tal, 
que provocava a admiração do mundo inteiro. O 
bravo i\Ionle;rnma teria, na realidade, cstrciado 
mal no pnpel de ,vashington, si um acaso favo
ravcl, conscqucncia do exilo ele seus planos, ]h'o 
livCssc conferido. 

O Brasil jazia ainrla acorrentado aos grilhões 
da superstic;..ão e do catholicismo; aindn era de
masiado dcbil parn poder erguer a cabeça fati
gada e incerta; precisava ainda dum soberano; 
mas, es:e soher2no não <lc,·in ser um Pedro, e 
sim um monarcha que tivésse bastante juízo para 
corrigir os infinitos defeitos elo seu imperio, e, 
quando fôsse mistér, agir energicamente. Aqui 
deveria surgir um 110\•o Frederico II o qual, 
apoiado num forte poder mililar7 primeiro cnfre
iassc com a.s rcdeas da lei aos bandos de Jnulnlos 
e aplis cuidnssP. com afinco tla coloni:rnção eslranw 
gcira, pois~ esta não lruria apenas braços para o 
amanho das lcrrus ainda desapro,·eitadns. como 
lamlJcm as artes e a cultura curopCa. 
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lllontezuma rleixou de perceber tudo isto. Pos
suido dum excessivo delírio lib!!rtario, não lhe rcs
tn,•a tempo para considerar si um paiz não pode
rja tambcm ser liVTc e feliz sob um governo mo
nnrchico;~ na sua opinião, o Brnsil devia e- tinha 
de ser uma republica. Vira oulrora, cm Pnris. o 
velho Lafnyetle~ e p!!nsnva agir ele pleno accôrdo 
com o pensamcn to deste grande homem, destruin
clo tudo na sua pntrin, sem cuidar cm edificar; en
tretanto, como j:i. disse, cllc era entre os conspi
raclorcfi um dos melhores, porque os seus netos tc-
1ncrarios não obcdcci::tm .a interesses privados e 
eram guiados por um puro e sincero palriotjsmo. 





CAPITULO 1..'VI 

Dadas estas circumstanclns <lcvin lhe ser in<lif
ferente a quali<la<le <la gente com que então se 
ligou pnra dcrrubnr D. Pe<lro e os motivos que 
a <lcterminavom a tomar parte na conjuração, 
comtanto qne alcançasse os seus fins; mas, <le 
que, entretanto, penetrava no intimo <lestes tar
tufos, testemunham os seus <liscursos tro\'-ejnnles 
na camara dos <leputa<los, nos quacs atacou com 
extrema violcneia, principalmente, n um certo 
Evaristo, lôbo em pelle de cor<leiro. 

Afim <le aproveitar prompta e decisivamente 
a ausencia do imperador, procurou-se por meio 
do suborno., este mais vulgar dos processos de cor
rupção, ganhar o poYo baixo, instigando nos ban
<los <lc mulatos a percorrerem., de noite, as ruas 
<la capital aos gritos <le: 11 Viva a liber<lude ame
ricmia!" e tambcm: "Viva a republicai" (sic.). 
Arntados de cacélr.s e <le facas, não raro em gru
pos <lc 30 a 50 indivi<luos, zombavam <la timidez 
<ln policia, á qual, aliás, se déra ot·<lem <le em-
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pregar prematuro rigor. Ningu~rn mais, de noite, 
esto.va seguro da sua vida ou ela sua honra; a 
qualquer cidadão que pacificamcnlc seguia ca
minho ,te sua casa, cercavam estes furiosos e, er
guendo os cacêlcs e punhacs, perguntavmn: 
"Quc1n ,•ivc!" .Ai! <lo infeliz que rcspon<lê.ssc: 
~~Dom Pedro H", pois, era immcdiatnmcnte tru
cidado, Penctravain nas. vendas, exigiam ·violcn
latncntc vinho, aguardente e cigarros e por fim 
o hando se.mi-cbrio seguia aYantc, sem pagar o 
u1iscro ,,cu<lciro. Os portugucz<'.s eram as suas vi
ctimas mais frequentes, pois, a morte dcslcs Linha 
sido cem vezes juracla, por screin considerados 
adeptos naturaes. elo imperador, ,e por que, não 
sem razõ.o, cspcravatn encontrar em seu poder 
1nais dinheiro. .Tá agora esta"'ª pro[crido o pro
logo da tragedia que uão tardo.ria começar. Não 
chan10 â proprin rc\'oluç,..=io de 7 de Abril unia 
h·agcdia, porque, na l'calidade não póde ser con
siderada senão como uma caça ú lebre, na qual 
o tímido D. Pedro, perseguido por adcxtrada ma
tilha, paz-se c.m fuga, anle.s mesmo que os caça
dores po déssem dispnrar as suas espingardas; 
n1as, as suas e.onscquencias e os incontavcis assas
sinatos que a precederam e lhe succcdcram, fo
ram bastante tragicos. Não havia uma só manhã 
cn1 que, ao clnrcnr o sol as ruas da capítal, estas 
não apparccesscm avermelhadas do sangue dos 
assassinados. 
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Emquuuto nn capital tudo andava assim snb
,•erll<lo, o soberauo deste paiz immcnso proseguia, 
trnn~uilinmentc, 1.:om a sua \'iagem na pro,•incia 
de )linas Geracs, e YiYia já, em S. João <l'El-Rcy, 
ao lado da sua formosa consorte, como outrora. 
>\forco Antonio ao lado da scductora Cleopalra, 
<lcsprcoccupado <lo destino rcscT:Vado ao scn im
pcrio e á sua propria pcssôa. O par imperial li
nha, cm lodo o caminho, sido r-eccbirlo com wii
<loso jubilo; principalmente., a jovcn imperah·i1 .. 
filha <lo caYa1hcrcsco Eugenia Bcanharn.:iis, pro
vocava a admiração <lc todos, que nella pcnsaYam 
rever rcsuscitadn n. ir:amortal Leopoldina da Aus
tria primeira esposa do impcrn<lor e senhora alta
mculc venerada pelo povo. Flores <le todas as 
côrcs adornavam os caminhos por que pussavam 
os scberanos, por toda a pai·le estavam erguidos 
arcos lriumphaes, e os ...-ivns não cessaram desd~ 
o momento em que o imperador lrnnspo1. a pro
'\'incia <lo Rio de Janeiro ate que chegou á S. João 
d'El-Rcy. 

Ante lnes <lcmonslraeçõcs, D. Pedro julgou fu
cii ganhnr o povo para os seus plauos, de abolir 
a e01:stiluiçã.o e implantar um governo absoklo. 
i\las, quando em alguns dos seus raros m.omenlos 
luciclos, meditava sobre o modo melhor de islo 
rea.:.izar, os seus inimigos na capital jú haviam 
agido energicamente, e, como um raio, chegou su
bilameutc aos seus ouvidos .i nolicin de que os 
deputados, sem lerein sido cOln'oca<los, e a11e..sar 
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das suas ordens eru contrario, como outrora os 
revolucionarias francczes na sala do baile, se reu
niam auloritariamcntc cm grande numero. 

Enlã.o dissipou-se num instante.. cmno densa 
ncvoa ossianica, o sonilo <lum illirnilado amor do 
seu povo e da solidez inac:ihavcl do throno. Os 
olhos medrosos cnlreabriran1-sc; para onde quer 
que Jançassc a vista havia perigos, e negro, como 
a entrada do Acheron, apparccia-lhe. o tenebroso 
futuro. Dclw.ldc recorreu, nesta emergencia, aos 
que o cercavam, e nm significatiYo movimento de 
hombros, uma contracção ·dos musculos do face, 
continha toda a inexpressiva resposta. Rcsol
v-cu-se, então, a agir cllc proprio e o mais prom
plo passivei. 

S. JoUn, sem ser a capital da provinda de ~:i~ 
nas Gcraes (que é Villa Rica) é a cidade maior, 
mais rica e mais iinpor~anlc daquella vasla e opu
lenta região. Os seus habilanles. pelo menos os 
mais nbaslados dentre ellcs, são quasi todos por
lugnczcs natos, cuja influencia sobre a classe me· 
dia da populnçõ.o da 11ro·\'inciu inteira se cxere:a 
<lc modo evidente, seudo quasi lodos os morado
res elo interior da provincia c.lcvedorcs dos nego
ciantes estabclccic.los cm S. João, e por isso dellcs 
dependentes em varios sentidos. D. Pedro tinha 
especulado muito aeertad:::unenlc diri~indo a sua 
viagem primeiro para aHi, pois, dos ricos portu
guczcs, seus eompo.triolas, devia com a maior se
gurança esperar 11m auxilio para os seus 11roje-
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ctos. Tumbcm o acolhimento cxtraorUinaria
mcntc brilhante e onerosissimo que alli rcccheu, 
tcstcmm1liou da lca)Uac1c d:1 dedicação real on fin
gida de que, cm geral, naquclla região era objccto. 

Com todas as possh•cis cautclns e no maior si
lencio, o imperador mandou chamar à snn pre
sença. ufi.o só rle rlia como de noile, os homens 
mais notavcis <lc S. João <l'El-Rcy, e com cllcs <lc
lihcrova sobre o modo, os meios, os golpes <le 
força e os sacrificios ncccssarios p.ira obviar com 
segurança a desgraça immincnte, que não amea
ça,·a sô a cllc, como a todos os portuguc.zes resi
dentes no Brasil. 
~ "Em baixo a Constituição! (sic) scgrc<la

Yam-lhe ao ouvic1o alguns dos mais resolutos lu
zilanos. Com isto dc...i;;am1vicu-se a physionomin. 
<lc D. Pc<lro como um romper da aurorn; confes
sou ter, ha,·ia rnuilo, este desejo e intenção; mas, 
por que processos poderia ser realizada empreza 
tão· ardua e perigosa'? Para isto era preciso di
nheiro, armas e não pequeno numero ele cal)cças 
emprecn<ledôras. Com tu<lo isto promeHeram-lh~ 
na sua sofrcgllidão cgoistica, o,; obsequiosos por
tuguezes provt~-lo; que o imperador se <lignassc 
<le <ln.r começo ao 1novimcnto no Rio <le Janeiro, 
inflam1nnn<lo apenas as primeirn.s tochas e Jogo 
11Ie chegaria <le )linas Geraes prom}lto soccõrro, 
com que festejar os nupcias da sobcrn.nin. 

Alli havia D. Pe<lro, apparcntemente, liquidado 
com fcUcida<le, os seus intrincados negocios; ,es-
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lava. iniciada uma contra-conjuração, uma ullra
conspiração, e foi com o coração muito mais trau
quillo que partio de Yolta para a capital. 

Si, cnlão, üvé..ssc disposto dos seus qcalro ba
talhões cslrangciros e dos lanceiros, não púdc ha
ver cluvida <1uc leria visto r.cnlfaados os seus de
sejos e cspcrnm;ns; mas? tudo aquillo eslava dis-
11c1·satlo; os alJcmãcs, na fortaleza tla Praia Ver
melha, orç:wnm cm menos de 300 homens. Se
gundo corria no Rio, o imperador coulnsa que a 
111arinl1a francrr.a pr-c~lnssc m~io [orle cm seu fa
vor; ha, fa mesmo quem affirmasse a cxislencia 
de tratados sccrclos cnlrc cllc e Car1os X, que ga-
1·antiam a D. Pedro cHicaz auxilio por ?arte da 
França, no caso de tentar cou1 enérgia o projcclo 
de .se proclamar sobc.rau0 nbsoluto (lo Brasil. 

~a rcalidr,clc. as cous:1s tah-cz não C3livéssem., 
renlruenlc, assim; mas, cm lnes boatos havia, de 
c-crlo, algo de verdade; disto lestemuuhnvam, pe.lo 
menos, as audieucias cxtraordinat·iam.cnle fre
quentes que, pouco antes da sua Yiagcm, o impe
rador tivêra com o n1inis[ro franccz, be1n como 
o numero de navios de guerra qne couslant,c.menle 
upparcciam proximo â costa e, a1,czar de amrnn
ciados pe]o te1egrapho, júmais surgiam no porto. 
Mal chegavam, logo se afastavam, como que que
rendo dizer: "Ac1ui estamos; si predsar,1es de nôs 
será só chamar-nos". Aliás, naquclla cpocha, men
tia-se tonto, e o minimo incidente provocava tn
numhas desconfianças, quç não ouso me eonsli-
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inir fiador <lo facto <lum comprmnisso <lesta cr
dcm cnlre a França e o Br:::isil. Conto aqui ape
nas o que então se -presumia no paiz inteiro e era 
re-pcliclo abertamente sem temor. 

Nós, os 300 aJlemãcs que nos achavamos no 
Rio, aguarda.vamos com inlcnsa ancicdadc o re
gresso do impcrarlor â cnpilal. Desde o começo. 
os brasileiros nos tinhan1 ocliaclo sem 1notivo, e, 
na v,·rc1nrlc, quanto a nós. não os amava.mos; 
amarguras, odio 11acional e um rancor havia annos 
comprimido, haviam afiado as nossas espadas e 
l.Jaionclas; mna carnng:cm, por mais sangrenta 
que resultasse, ter-nos-ia sido con1ialmcntc l.Jcm
vinda. 

Cm dr:1slico testemunho ria reciproca ho$lHi
cla.<lc j.i. fôra chulo, conforme vimos, pelo lc\·autc 
das tropas estrangeiras, quando <lc ambos os la.
elos foram praticados, sem pierl.ade, os ma.i~ hor
riveis n.ssassina.tos; agora, porém, o ful'or seria 
nin<la mais dc..<;eufreiado; qualquer alkmão que 
ca.isse cm mãos dos brasiJeiros, bem como crual
quer dos ultimas que caísse em podei:" dos pri
meiros~ -estaria irremediavelmente perdido. Os 
n1cus compatriotas deixaram, na.quelics momen
tos, ele ser germanos; um ardente sangue meri
dional parecia. fcn·el"-lhe n3s veias; de l.Jom grado 
se dci~a.riam cortar cm pcclaços, comtanto que 
uma duzi:1 <los seus lnimigos jurados os nc.ompa
nhasscm no inferno, 
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Em meio dessa geral fermentação~ regressou 
D. Pedro ao Rio de .Janeiro. Sobre a capital pai
rava uma atmosphera polilica, mórna e s1úfo
canle; a desconfiunça era geral, os proprios paes 
suspeitava1n dos filhos. A tormenta não de,•ia 
tardar cm se desencadeinr, pois. as nuvens, pre
nhcs de desgraças, já ameaçavam de contacto os 
pinaculos das torres elo Rio; no mesmo instante em 
que se cspa)hou a noticia do regresso do impe
rador, a camarn dos deputados decretou .1. <lisso
lnção de lodos os corpos de tropas estrangelras. 

O soberano foi recebido com fríezn; apenas a 
garotagem corria atraz <lo seu carro gritando: 
.. Viva o Imperador!" A gente mais rica procn
rnva evitar qualquer cneonlro com ellc, receiando 
as aggrcssõcs do J>opnlacho; e este, composto prin-
ciJ)a1mente de mn1atos, acompanhava_ a sua passa
gem de insultos, votando-o em altas vozes, ás pro
fundezas do inferno. Em vez duma solemo.e rc
c.epção, apresentarnm-lhe, para que o assignasse, o 
citado decreto <la camara. 

Horrorizado procurou D. Pedro os amigos, 
que lhe lw.\'iam jur:i.clo fidelidade olé: a morte;. 
mas, onde estavam elles? Uns, en1 face da pre
cari n situação das cousas, tinham-se: allin<lo, 
promptamente, ao Jrnrtido oppóslo; outros, er
guendo, timidamente, os hombros, preferiram a 
neutralidade; os poucos que, dominados pela 
conscieacia do dever e da lenlda<le, ainda perma
neceram, com inabalavel firmeza no seu Indo, 
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eram cm numero por demais diminulo para po
derem conjurar n tormenta, que se avfainlJaya nas 
azns do Vt>nlo. Apenas os ailcmãcs, esta g:cnlc 
que, por monar-chnc. eslrncgeiros, tem tingido rlc 
vermelho todns as pnrtcs do mundo, m::mfivé
ram.-se lranqui11os e firmes cm meio dos nconlc~ 
cimentos, que, entretanto, ameaçavam. tão gravc
met1tc ú sua propria segurança, ú sua propria 
vida. E, justamente~ a r.slcs poucos, nos quncs D. 
Pedro podin confiar com torlci n segurança. devia 
agora "iacrificru· aos pcrfidos dC'signios de seus 
inimlgos. 

Resistia um momcnt.o; parccin-Jhc, npczar de 
ludo~ por demais pcccamino\o e ingrato, sem mnis 
prcnmbulos, dispensar do serviço âtJttella gente 
que, mais duma \'C7., tinha posto ('Ill jogo a ,•ida, 
mais em fnvor ddle do que cm pro] do imperio; 
1nas, logo olhou o pcrjgo ameaçador, e a sua co
Yttr<lfn de prompto lhe sugerio um uh·itTe: "'Si li
cenciares as tropns estrangeiras, os brasilciros se 
deixarão mais umn vez illu<lir; verfío nisto uma 
pro'\'a da confiança que nelles depositas e serhs 
um desmenlido aos boatos de pretenderes dissol
ver a camara dos deputados e implantar- um go
verno despotieo; pelo menos. ficarão cnlados por 
momentos, tem:>o este que tu ganharás. e ganhar 
tempo é aqui ganhar ludo." 

Em vez, pois, de por outros meios protelar o 
mais pos.sh·cl a cxplosãO do movimento revolucio
nario, emquanlo secretamente fizCsse uma tenta-
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tiva. de concentrar os batalhões es\.rangeiros na 
capital, na afflicção ele sua nlmn, pegou subita
mente da pcnna e pensou realizar uma obra prima 
p0Iilica1 cscreYcndo a palavra Imperador no de
creto ele dissolução elas tropas estrangeiras. 

Por esta fórma são cumpridas no Brasil as 
promessas, os cont1·uclos cseriplos, assigna<los pelo 
imperador e por doze ou quinze dos primeiros 
{unccionarios do pair.; como, por exemplo, é o 
caso com ~l minha patente de offici.11, na qual, 
além do mais, se lê: "O tenente Carlos Frederico 
Gustavo Scidlcr gozarâ, por minha imperial 
ordem, todas as prcrogativas, honras, privilegias, 
libcr<ladcs e vrmtagens que lhe sã.o garantidas pelo 
seu posto e posição." Por sua ,·-cz, certo artigo 
da constituição reza: "Nenhum offieial poderá ~er 
C..'.'.eluido do exercito 5em que tenha comrneltitlo 
detido graYe e sido submcllido a conselho de 
guerra. cxeepto se e!le proprio requerer a sua ex
clusão." 

Isto era, pois, sufficientemente, claro e com
preensivo; âs prerogntivas alludi<hs pçrtcucin a 
conferida pelo citado artigo da constituição. 
Como poder, então, demiltir mais de cem offi
ciaes de vustos superiores, entre os qune~ varios 
<le estado maior e até unt marechal de campo 
(Braun), sem ao menos lhes dizer o porque de 
suas demissões? Mas, isto ~uccedia no Brasil, 
nesta terra em que as concepções de. lealdade e 
de fé ,1uaa<lo muito sã.o conhecidas pelos diccio-
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nnrios, mas, cujo vcr<ladciro sen1itlo, na praticn 
da Yido., não se comprecrtcle, ou 11ão se quér com
preender. Em resumo, a cam:ua elos de11utaclos 
linha feito prc,,nlccer a sua vontade, D. Pedro 
lrnxia posto a sua assi~naturn no fntidico docu
mento, e n questão agora era achar o meio, tiio 
seguro quão silencioso possh·cl, ele rctirur as :irmas 
das mãos desse pequeno bando ele inclivicluos em
preendedores e exasperados. Não se ousava pro
ceder ahcrtamcntc e anuuuciar, sem mais prcam
hnlo~. âs tropas estrangeiras o seu Jiccnciamento; 
pretendia-se, por caminhos indireclos, cnfraque
ct•-bs ~radunlmcnlc, parn dcpo;.s surpreende-las 
ele rcpcutc; isto, é mais umn prova do quanto se 
temia {1quelle punhado de gente, e de como se re
conhecia lacilamenlc que .se com111eltin uma imli
g-nitlaclc Yiolando, sem mai.s consideraç.5o, sem cnn
sa e sem 1>iedade1 promessas escripla~ e timhra
cl~.-; com as armas imperiaes. 

:\Ias. jú bem cêdo, logo a 5 de Abril ele 1831, 
leve o imperadOl' <le se arrepender de haver cui
dado m:üs da sua bolsa do que do gon•rno, pois~ 
já naquel!e dia. os bandos de populacho qnc lu
mullua\1um nus ruas, mostrnram com sobeja cla
reza, 11or pala·\'ras e actos, que os brasileiros não 
Unham prelendido apenas conseguir a <lissohrção 
das tropas estrangeiras, e sim nspir:ivam á mu
dança completa do systema de governo, para o 
que urrria remelter, quanto antes D. Pedro paru 
a Europa, apôs os seus jú condemnados adeptos. 



196 1825 a 1835 

.Tá cc<lo pela manhã de 5 de Abril, via-se cm to
das as esquinas grupos numerosos a confabular 
m:;slcrio.sarncnlc; murrntiravn-sc, fallava-se, dis
cutia-se e grila\'a-sc. Emquanlo uns a11cnas ou
savam expressar, cm Yoz baixa, as suas opiniões 
sohre o presente estado de cousas, outros brada
vam, cmn arrogante insolencia: "Fôr.a estes filhos 
<lo Rcjno, fôra a cachor.:-ada!n (sic). Nisto com
precndimn ao proprio imperador. Os soldados 
da policia csg:ucirr1vam-se medrosos pelas rnm;, 
quando soava um <lcsl<>s hrados; ning:ucm ousava 
pôr o açaruo á l)lchc dcsenfreiada. Estes bandos 
tinham-se armado de cacêtes, facas e pistolas; ~ 

covardia innata parecia 1nomentancamcntc dcsap
parecicla~ pois. já nfio l1avia mais tropas cslran
gcirns que temer. O tumulto perdurou o dia in
lcil*o, e quando, finalmente, a noite baixou co1n as 
suas negrns nzas ~obre a capil.n), chu,·cram ns pe
dradas conlrn ns jancllas dos portuguezes ricos, 
os vidros quebrados caiam tinindo sobre o cal
çamento e as balas das :pistolas sibilavam pelos 
biqueiras dos tclhado.s. 

Só tnrclc da noite foi amairnm<lo a tenebrosa 
agitação, para recomeçar na manhã de 6. Mal 
avermelllaram o horizocle os raios do sol, agru
param-se novamente os amotinados, e, agora, afoi
tados com :JS sccna~ do dia anterior, grilavam sem 
rebuços; "Em baixo o l\Iinisterio'"· e algwnas vo
zes, meio abafadas, acrescentavam: "Em baixo o 
imperadorl" 
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Nisto um unico portugucz, a pislola carrcgal!.a 
em punho e a espada presa ao pulso por uma 
correia, a{rav~sson correndo por entre os bandos 
do populacho, e bradou aos mulatos reunidos: 
.. Viva Pedro primeiro !11 O seu aspecto sch-agcm 
e as roupas Untas ele sangue indica\'am c1ue vinha 
de ar<luo trabalho, e, apavorada, n mulli<lão vo
zeanlc, dispersou-se como as folhas seccas ao sô
pro do vcnclnval. Isto é sufficicnle para demous
fl•ar com rrne í:1cilidaclc se po<lcria ter posto cm 
fugn ~:qucllcs handos, uão fôssc a falta <lumn. bôa 
malillrn. 

A exemplo llo que o.coolccêra ao tempo <lo 
levante <las tropas cslraogeiras, no palacio impc 
ria <lc .S. Christo,·ão, o primeiro dia da rcvo:u
ção decorreu cm dcspreoccupadn. inaclh·idade; es
perava-se que o incendio se extinguisse por si 
mesmo; mas, a continua chegada de noticias alar
mantes, o crepitar longinquo do tiroteio, o rolnr 
das pesadas ·viaturas da arlil11uria, Ludo isto teste
munhava a necessidade de agir com presteza e 
energia para atalhar a <lesor<lem. 

Porisso as tropas fornm postas de promplidão 
e fartamente providas de cartuchos emlrnla<los. 
D. Pedro fícára n1arma<lo, percebendo que a sua 
corôa e o seu sccptro csla\'alll cm jogoí por fim, 
resolveu-se a descer ao Rio de Janeiro, para -ve
rificar, pessoalmente, o que havia de -verdade nos 
boatos espa]ha<los, e, ca.so fôsse preciso, tomar as 
mais severas providencias. Seguido duma cscoltu 
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de hussa.res, de espadas <lcscmbain}iadas, coberlo 
de 1.:adcias de ouro e adornado de preciosos. bor
dados, apresentou-se ao povo, e o seu porte credo 
a cavallo, bem como o arreganho marcial que 
procurava ::dTeclar, traiam o desejo de se impôr. 
:\las, era passado toda a referencia anterior, apc
zar ela escolta. a plcl>c blasphema,•:::t.. a.traz <lcJlc, 
e parcc:a pouco lemer as laminas luzentes. Os 
grupos adensa'\'am-se ca<l:i vez mais, Ora.dando 
pela <lernissão elo minislerio. 

Nesta apcrta<l:i cmergcncia, e na fallaz espe
rança ele restabelecer a calma, protnctlcu o ]mpc
rador corresponder ao <lescjo dos seus subditos e 
corrigir, sobrctu<lo, ainda outros ab•1sos, assegu
rando urnis. que sempre fôra lcul adepto <la cons
lituiç.ão~ e que, Ha qualidade <le ''defensor perpe
tuo" do hnperio <lo Brasil, desejava. garantir lo
<los os direilos da nação e bem nssim os <lc cada 
cida<lão. 

Mas, nen1 todas estas promessas, nem mesmo 
a. escolha dum novo n1inislerin acalmaram os aní~ 
mos -exalta.dos. D. Pc<lro vio-sc obrigado a voltar 
para S. Christovão, e alli conYocar o seu conselho 
de csla<lo, de cujo intclligcncio cspera'\':::t.. remedi.o 
na critica situação. :\los, to elos os conselheiros mo
vermu gra.vc111c11lc os homhros, e o nobre conselho 
não soube que conselho <lar; si a maioria, aliás, jó 
se tiuha, silenciosamente, posto a hon1 recalo, e 
nguarOa,·a junto ao cacs, na dliuhança dos holcs 
preparados. o rcsulta<lo da tormenta que ameaça-
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"ª <lcscncadciar-sc sobre as augustas cabeça~. E, 
de novo, o imperador vio-sc só. 

Grande <lcvia ser a sua afflicção neste dia, 
pois, na mesma 11oilc, mandou cncn.ixotar todos 
os seus haveres. :\las, logo que foi tcrminn<lo eslc 
serviço, consta que subitamente se mostrou <le 
novo muito calmo e <lcspTeoccupado. Assim foi 
que, a 11111 camareiro que lhe pintava, com ns cô
res nrnis carrcgad:)s, o pcl'igo immincmte, respon
deu: "Ora. ainda mesmo que <laqui me cxpul:.cm, 
tenho só neste coírc ·vinte cinco 1nílhõcs de cru
zu<los, cm ouro e cm notas <lo banco da Inglaterra; 
mctto-me num navio e vou-me embora; com este 
cnpitnl e rnais o que o nrcsmo banco ainda me 
deve, irei viver na Europa, como particular, muito 
mais ícliz <lo que aqui no Brasil como soberano 
jmpcrador." A rcalisação dcslc desejo não <levia 
tardar muito; rompia o dia 7 de Abril de 1831. 

Antes que os raios dcsl'..lmbrantes <lo sol es
pancassem as nevo~s mntutinas, o populacho co
meçou a reunir-se em todas JS praça:; publicas, 
com especialidade no Campo de Sant'Anna; cho
viam iusultos, nrnldições e iinpropcrios sohre o 
hnpcrador, o governo e o ministerio. "Par:1 o 
inferno com cslcs dcmonios/' grilavam uns. "Com 
que gôsto cu -não daria uma .facada nesta cn1rnllrn· 
portugucza," acrcscentnva lmt corpulcnlo mula
to; por todos os lados viam-se cacete!- erguidos e 
ns Jaminns de facas mal occuHas luziam por baixo 
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das mangas <las jaquêlas <le chita dos dcscon
tcnlcs. 

Quanto mais se adiantavam os ponteiros do 
rclogio do Estado brasileiro, tanto mais ruidosa
mente murmuravwn os bandos. que bloquciavam 
mueaçadores as entradas das ruas. Ningucm acre
ditava mais nas promessas de D. Pedro; todos 
qucrian1 saber os nomes dos novos ministros no
meados e, ao mesmo tempo, consCf.'llir uma me
lhor garantia da 1nanutcnç..,_o <ln c:onslituiç.5o. "E' 
preciso n10strar a esta gente que não temos medo 
dclla", gritavam alguns, "\'amos para o Campo de 
Sl. Anna e <lulli, reunidos aos nossos patricios, 
iremos cercar a qniata imperial, afim de obter á 
força o qu~ n5.o nos querem conceder por bc1n!' 1 

E com lSto toda a mullhlão amotinada precipi
tou-se p~ta a praça principal da capital. Não 
tar<lou n1uito que n.lli se juntassem cerca de 20.000 
pessoas. na maioria negros e mulatos. todos anna
<los pela fórma já dcscripta. Eu contemplava o 
lumul~o e nunca <lcscjei mais <lo que eut5.o, poder 
lançar 1111t olhar no futuro e conhecer antecipa
damente o desfecho daquellas sc,.enas ameaçado
ras. Cedo, porém, devia se me des\'en<lar o eni
gma: faltavam a11enas poucos minutos e D. Pc
<lro tinha perdi<lo o seu Uirono. 

No Campo <le St. Anna a multi<lão popular 
agila\'n-se como um rna.r tP:mpestuôso, gr-ilando e 
h~rrando, prompta, a todo o 1nomculo, a marchar 
sobre S. Christovão. Eulrcmcnlcs, o impera<lor 
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conscrvaYo-se de pé, junto a uma das janel1as do 
seu p::'t1.acio, contemplava, com olhar sombrio e 
turvo, as risonhas campinas sobre as quacs, até 
então, dorninára tiio arhitrn.riamentc. Nisto appro
).imou-sc a gaJope o gcner:il Lima, apeou-se apres
sadamente d~ cnYallo e suhio, sem se fazer nnnun
çiat\ os largos degrúos da escada do palncio im
perial. 

- "E11liio, Lima, que 11~?'' perguntou D. 
Pedro. 

-
11 Saibn V. l\.l c1ue ns cousas vão mal; o povo 

c:;,,.igc uma. melhor garantia para a constiluiç.lo e 
um ministerio que não abafe as opiniões lihcracs. 

- "E que pensas a rcspeHo, general?'' 
-- "Sou <ln opinião do p0vo e, e.m cn.~o rle 

necessidn<lf!, descmhainhnrel a minhn propria es
pmla cm ch•frzn da c:rnsn da jnstiçn". 

Esta resposta seria cm si bastante nobre e 
louvavcl, si Lima hom•éssc anteriormente pensado 
ass.im; mas, até enlio tinha sido um servo dn ly
rannin e sô altingira no alto posto em que agora 
se rnostravn tiío arrogante~ unica e cxclush·amcnte 
graças ao favor imperial. O egoisrno ern o im
pulso que lhe dictavn aqucllas pala'\Tas, pois, 
pouco se lembrava do:. beneficios recebidos e a 
grnlidão era,. aliils1 c;,;.lrnnha ao coração daqucllc 
homem lãa pouco illustrado quão inexpedente, 
pelo menos do ponto de visln militar. 

Irado, apontou-lhe D. Pedro n porln. Lima 
saio; mas, foi para imme<liatamenlc moutar a ca-
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vallo e correr ao Campo <la Honra para alli, como 
um rebelde, collocar-sc :i fr-cnle da multidão amo
tinarla~ que entre critos e lum_ullos, reclamava o 
cumprimento das promessas feílns. Neste mo
mento, porérn, alguns officiacs precipitarant-se 
pura a quinta, e assediaram o imperador com ins
tantes -pedidos para que dC:Ssc, íinalmcutc, ordem 
ás tropas para atacar os revoltosos. O negligente 
monarcha deciclio-:.c; a\·ançou cm pcssôn, cont to
das as forças militares cnlão reunidas no Hio de 
Janeiro, sobre o Campo de St. Anna e con\•idou a 
multidão alli reunida a voltar, sem resistencin, 
para as suas casas. 

Via-se então que aquclla ge:.ilc nâo pro·vinha 
toda das classes baixas elo Pº"º, porquanto pes
soas de distincção, entre a~ quaes até o marque:,.; 
de Barbacena, apresentnr::un-se, seguidas de não 
pequc.."l.o nuniero de rnu]alos, com uma arrogancia 
tal que ao proprio aulocrala do imperio transa
tlantico fez ,•acillar e tremer. 

- "Queira V. M. mandar fazer fôgo sobre 
esta caua:l1a!" grilou certo tenente, que alli se 
dizia chamar "de )la!ja", mas na realidade, oriun
do rlur:ia familia allcmã, tinha por appcllido 
Meyer, e agora, como os brasi1eiros desconheces~ 
sem .os gradações do systema nobiliarchico aUe~ 
mão, se arvorina cn1 fidalgo. ~o N"o,'o llnndo, 
bem como no Velho, a aristocra.cia já foi de certo 
modo sepultada; mas, ainda assim o Sr. Mcyer 
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pensou alcançar, por meio do "de", dctermina.dns 
prerogativas. 

~Ins, D. Peclro não ousou pôr em pratica o 
aJvitrc suggeddo pelo berrador, esperando ainda 
poder acalmar com palavras o poYo agitado. Por 
isso apciou-sc do cnvnllo, e adinntou-sc, si bem 
que, rosto pallido e tremendo-lhe todos os mem
bros, com pnssos bastante seguros, ao enconlro dos 
delegados da multidão reunida e perguntou-lhes, 
com voz aspera. o que queriam dellc. Erg11c11-sc 
então uma vozeria gcrJI. Este queria a demissão 
<lo rninistc~.io, aqucllc a expulsão do impcrddor, 
terceiro rccl::una.va contra. eslc abuso, e quarto 
confrn aquc1la arbilrariedade, e ela confusão era 
impossiveI apurar qu:11 fôssc o intuito real da
quclla reunião illegnI. Comcçnrarn a voar p,:u1s e 
pedras, a luzir cspad.1s e facas ½ no fundo da 
sccna, estoiraram alguns liras ele pistola. 

Ao mesmo tempo, a maior parte cJas tropas 
adheria ao partido do povo; sómente a artilharia 
monlacla, a guarda de honra e o batalhão do im
perador pareceram querer cumprir lealmente, o 
seu de\·er. Com \ºOZ lconica hradou Li.ma o seu 
"Viva a Constituição!" reproduzido milhares de 
,•czes pelo ccho dos bandos ele negros ,e de mu]u
tos. Nesta cmergencia, D. Pedro perdeu comple
tamente a cabeça e a coragem; como uma caça 
perseguida correu pnra traz, montou a cnv:illo e 
corrr11, como q11e scellido de todas as f'nrias do 
inferno, para o seu pnlucio de S. Chrislo\'5o. Alli 
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o recebeu, banhada em pranto, a sua esposn alur
rnada, mas não desanimada, e procurou, como ge
nuína filha dum Benuha.rnais, infiltrar um pouco 
dn propria firmeza no espirita debil e combalido 
do esposo. Mas, todos os seus esforços foram bal
dados, pois, o imperador já estava chéque-mate, 
antes mesmo que o cercassem cavalleiros e peões. 
Cheio de medo e de terror. recorreu aos seus ami
gos os inglczes, que tão gratos lhe devia1n ser 
pela permissão que lhes outorgãra ele e"Xgotar, ó. 
vontnde, o imperio brasileiro. E, de facto, junto 
á qulnta de S. Christo·\'ão já havin varias boles 
promptos a receber o imperador fugiti\'o. Os pe
didos e as advertencias de sua suplice esposa, que, 
segundo se diz, se lhe lançou aos pe:5, no intuito 
de o demover do proposito ele ab::m<lonar, sem 
mais tentar, o Brasil, nada produziram; despa
chada com as mais gtossciras expressões, te\'e a 
augusta senhora ordem de acompanhar sem de
mora ao prcfugo rnon.1rcha. A toda a 11rêssu fo
rmn então trnnsporlatlos, para hórdo duma fra
gata ingleza, o imperador, n imperatriz e a actunl 
rainha de Portugal, D. )Inria da Gloria. Alli che
gados, escrcv-cu D. Pedro, sem attr.mder ás ponde
rações elos seus mais intiinos, um bilhete, aos re
presenlantcs do po,•o, no qual "renunciava, em fa
vor de seu filho, a todos os seus direitos á r:.orôa 
brasileira." Por este tempo, coo.lavam-se, uo Rio 
de Janeiro, ,Uversas anccdotas, ele cuja aulhenH· 
cidade I!ão 11osso ser fiador, pois, não fui teste-
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munha ocular, mas, que são tanto mais dignas de 
credito quanto mais correspondem a~ caracter do 
ex-irapr.rndor. Quero referir apenas uma dcllas 
no final desses "Subsidias para a historia rc,,olu
cionaria do Brasil." 

l'tfo.1 cl1egou o imperador a llórdo da fragata 
ingleza, e teve certeza de estarem cm segurança 
os seus thczouros, logo pegou duma rabeca e fez 
soar elas suas cordas a mais ignobil das cnnçõcs 
populares brasileiras. Um dos cortczões, que o 
Unham acompanhado ua fuga, pensou a.ngnria.r 
ainda maior fm·or no animo do seu scuhor, com 
um pilhcrico improviso, dizendo que só um Fre
derico Segundo (sic) seria capaz de tamanha fir
meza e longanirni<ladr.. O hajul.:ldor não couhc
cia sequer os graudcs feitas do ,grande Frederico 
pela historia unh'ersal, e sirn apenas por algumas 
nolicir.s de jornacs que, aqui e alli, .nlluclcm ao 
heróe ·imu1orta1. 

-
11 0ra !,'' respondeu D. Pedro ao lisonjeiro, 

que grande perda soffri cu! Alli, tinha que me 
torturar com os cuidados elo governo, e na Eu
ropa ·viverei de futuro cm dcsprcoccupado {llr 
nie11le, e quanlo muilo tocarei, para dclcit.c <los 
circunslanlcs1 um mínclinho. 

QL1cm nssim pensa não merece, na minha opi
nifio, ser portador dtuna corô~ pois, só a poucos 
é conccclida liio alta ventura, e cstc.'i niio a elevem 
levianamente clcsdenlrnr. 
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Consignarei, porém, ai~da um oulro inciden~e 
occorrido a bórdo <la fragata ingleza, ainda surta 
no porto do Rio <le Janeiro. 

A formosa -e amavel imperatriz, que acompa
nhâra ao esposo, como que "par ordre du granel 
Seigneur, foi convidada a comparecer á meia, ao 
que se recusou, naturalmente, porque a lembrança 
das sccnas precedentes :he havian1 tirado o aJlpc
tite. Uma arriem forma) de D. Pedro obrigou, po
rém, a sub1ime. ereatura a comparecer á refeição. 
e alli o seu esposo, tão grosseiro quão facilmente 
irado, foi assás hrutal para, cm presença de 
quinze officiaes inglezcs e sob a ameaça de bofe
tadas, prohibi-la de chorar ,e obriga-la, com as 
mais baixas e..xprcssõcs, a sentar-se á meza e a 
participar do repasto. 

Estes lraçns, aqui referidos, da vida do ex
imperador, são sufficientcs para caracterizar o 
homem; porisso, posso terminar e descrever, com 
brevidade, o estado das cousas no Rio de Janeiro 
apõs a revolução. 



CAPITULO xvn 

Caira o punno sobre o acto principal do 
drama. O aulocrata do imperio brasileiro boiava 
já, expulso da sua capital, em frente ao porto do 
Rio de Janeiro, no Oceano AHanlico, de onde de
via em breve seguir para a Inglaterra, n França, 
n Hha Terceira e, íina]mentc, para Portugal, afim 
de., neste ullimo paiz, na qualidade de duque de 
Bragança, fazer valer os direilos de sua filha, D. 
l\Iaria da Gloria, â corôa da Lusitania. 

Assim como a força impetuosa da te1npestade, 
depois de haver açoitado por longo tempo as ondas 
espumantes, vue aos poucos dimin:iindo, assim 
tambem se acalmaram os animos exaltados e o 
sangue começou a correr mais lentamente nas 
veias da multidão amotinada. Estava conseguido 
um dos seus principaes objectivos, com a abdica
ção e a fuga de D. Pedro. Alguns gritadores ha
via que uínda faziam .soar o brado de: '"Viva a 
Republica!"; mas, não tardou que a parte mnis 
seasatu do povo lhes impuzésse silencio, com al-
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gmnos ameaças bem :intencionadas. D. Pedro II 
foi proclamado imperador consliluC1onnl do B-rJ.si1 
cm meio das maiorer; demonslraçõe::. de alegrin, 
sendo instituida uma regencia rle trcs membros, 
mn dos quacs era o astuto Lima, para dirigir os 
destinos da nação durante :1 menori<lade do so
berano. Para tutor do mesmo, D. Pedro havia no
mciado, antes da sua partida, ao Sr. José Boni
facio de Andrnda, vr.neratlo ancifio e diplomata 
idonco. truc lendo rcrcorrido a maior parte dos 
paizcs .europeus, es·nv:t assaz familiarizado com a 
direcção tlos negocios nos nossos gabinetes. O 
motivo pe!o qual o imperador confiou a educação 
tios seus filhos justamente a este homem, pareceu 
cnigmatico porque JosC Bonifacio pouco antes 
perdêro o seu favor; mas, D. Pedro, certame:lte, 
reconheceu que, mau gra<lo as suas opiniões con
trarias, não poderia cacoutrnr cm to<lo o Brasil 
uma só pessoa mais digna da delicada missão para 
a qual o -escolheu. 

Fogos de yjstn, illuminação, e.mfitn festejos de 
to<la a casta. transformaram então o [irmamcnto 
sombrio e prenhe de tempestades no mais puro 
ar.ul clhereo;- os brasi:eiros sonhavam com um fu
turo de ·venturas, que snppuubam proximo, mas, 
do qual nincla eslavmn muito <listantes. O estoirar 
dos foguêlcs e o amplo rehoar das salvas de a.rti-
11.iaria. nllrahia novamente u povo disperso para o 
Campo <le SL Annn, cujo uomc a canalha do Rio 
de .Janeiro transformou no tle Campo <la Honra. 
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Ebrios de triumpilo e cambaleando de alegria, 
bem como exaltados pefas bebidas alcoolicas a 
trausilorin loucura, contavam alli uns aos outros, 
do hcrois1110 brasileiro, elo amor á libcrd.ncle e do 
"espirita nacional que se erguia até ús estrcllas." 
Na sua opinião não havia, no n11..:ndo inteiro, um 
povo maior nem mais poderoso, e cada mulato 
esfarrapado considerava-se mn principc, porque, 
no seu }H·stunto, a affirm:ltiva orgulhosa de: "Eu 
~ou brasileiro verdadeiro," o uobilitava. i\fas, 
infelizmente, nüo houve dcstribuição ele diplomas 
de pl.itriotismo, incidculcs isolados logo nmargu
rru·am o ruidoso jubilo e lançaram um nrnnto som
brio de luto sobre a geral festividade.. 

Sccnas de sangue, pro\'ocacfos pelos portuguc.
zes, que aind:l adhcrian1 ao pa::tido do seu impe
rial con1patriola, e promovidas com violcncia e 
cm qunnlidnde, de.rrarnararn gôtas de fel na taça 
<ln alegria. Antigas discor<lias pessôacs eram 
agora filiadas á causa da palria, - grande manto 
earbonario que servia para occultnr a sêdc de 
vinganç.u, n cobiça de dinheiro, e tambem o ci1tme 
e a inveja. 

As desordens começaram na Ilha dns Cobras. 
Vm official, que havia muito tempo alli estava 
preso, sob o pretexto de ser parti<lario apaixonado 
do imperador desU1ron~do, estava um dia sentado 
<lianlc da misera cozinhn que lbc servia de pri
são, mcdilando ·"obre a sua immereeida sórtc e 
trislc situação. Nísto subio inesperudamcntc a 
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emlncncia. sobre a qual, em meio do porto, as 
fortificações se erguem como os destroços dum 
navio fl.uufragaclo, um individuo que, sac::m<lo de
baixo elo manto uma cnonnc espada, intimou ao 
preso que se dcfcndêsse. Este levantou u vista e 
reconheceu no aggressor um antigo rival, tanto de 
pôsto cerno de amor, si bem que este ultimo fôssc 
a causa principal do sen odio. Num instante es
<fttcceu o heróc deste episodío os fanf3sticos Sll
nhos de ::unor em C(llC cslivéra absôrto; com pas
sos rapidos dirigia-se ao baixo aposento, e a mão, 
que ainda ha pouco lhe sustinha a cabeça pesa
rosa, pegou da lamina afiada, para enfrentar vi
gorosamente. o adversaria, 

Aqui urge observar, como especialmente ca
racterlsUco, que naqueHa c1,ocha, os officiacs pre
sos tinham perntlssão de levar as suas nnnas para 
a fortaleza, conltanto que possuissem mais dwnn 
espada, e podéssc1n entregar 11mn dcllas no aju
dante do seu côrpo. Bem armado. levando sobre 
o contendor as vantogens da força e da agilidade, 
o provocado reappareceu após breves instantes e 
110stou-sc, com serenidade, confiarn;a em si mes
mo e garbo militar, en1 frente ao inimigo abra
sado de colern. Singular duello, na verdade t 
Não ba\'Ía testemunhas, e apenas os moradores 
clomiciliailos na ilha, approximaram-s.e para as
sistir a.o sangrento cspeclaculo. .c\s laminas cru
zaram-se; com indescriptivel furor trocaram-se os 
golpes e os estocadns; o brasileiro manejava a 
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arma com malor rancor, e o portuguez com mais 
segurança e força. Já de ambos os combatentes 
corria o sangue de profundas feridas, mas, não 
pareciam senti-las; o cncarniçamcnto allingira ao 
paroxysmo. 

Finabnente, enfraqueceu, varado cm vnrios 
lugares o braço do hrasilciroi exhaurido pela 
cnorn1e perda de snngue. abaixou a mão e a pe
sada espadn caio rclinin<lo no chão; o aggrcdi<lo 
vibrou ainda alguns golpes. mo'\i<los pela força da 
colcra inr.onHda, contra o adversaria desarmado, 
e afastou-se triumphante do campo da lula. 

Sô então, a guardo, composta ele alguns arti
lheiros invalidos, ousou, por ordem do governa
dor da ílhG, approximnr-sc lentamente e transpor
tar o corpo quasi exanime e nbundantemente san
grado do heróe brasileiro. Este incidente não 
conlrihuio para aggravar o rigor do castigo im
posto no preso, porque, comquanlo, nnquella epo
cha, os uacionaes jã. houvéssem conquistado o pre
domínio, havia. entre os officiaes mais antigos, 
priacipalmcntc, entre os conunandantes de forta
lezas, muitos portuguezes natos, que o governo não 
ousava despedir porque já se ach.1vam ao serviço 
do imperio antes de 1822, e, portanto, antes do 
juramento da constituição. Era deste numero o 
commandanlc da Ilha das Cobras, que protegeu 
por todos os meios o preso victorioso, seu com
patriota, contrn: a furia dos brasileiros que, do 
contrario, o teriam feito cm pedaços. 
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Interrupções scmcll1anlcs turvavam, frequen
temente,' a apparenle alegria geral e bôa dispo
sição do povo; eram os entrcaclos do grande dr,1-
ma. l\Ias, Lima, o esperto Limn, sabia desfazer 
promplamcnlc a mú ilnpressão causada por estes 
incidentes. Promovcrmn-sc paradas, a qúc com
parecia a tola1idadc da guarda nacional recen
temente crcatla, procissões, bailes, rcpresentnçõcs 
thcatracs e toda a sorte de festas, por occasião 
das quac.s o pequeno imperador era expôs.to ao 
povo como uma linda boucca. Tendo á esquerda 
o tutor e á direita o regente, a criança sobrecarre
gada de cruzes e de brilhantes, 1narchava entre os 
dois inhnigos jurados - José Bonifacio, com phy
sionomia a.m avel e c:i.rinbosa, c.urvando~sc cons
tantcmenlc para elle fallanclo-lh~, Lima, olhando 
por cima da multidão, com aspecto altaneiro e 
arrogante, e exaggera<ln fiducia. Havia sempre 
juntos muitos milhares de negros e de mulatos 
que faziam soar, c1n côro dcsbarmonico os seus 
"Viva D. Pedro Scgundot" hymuos enchiam o ar 
com o incenso <lo catholicismo, ao compasso das 
ghandolas de foguêtes e das bombas. 

Jlns, a gente distincla da cidade raramente 
co1npa::recia a estes pomposos cortejos, de certo, 
por tcmcl' a agil chírologia e as bem afiadas facas 
destr__s bastardos. Mal se poderia acreditar c:ue 
semelhante excessos po<léssem occorrer, cm pleno 
dia, numa cidade assim populosa; entretanto, 
eram e, e1n parte, e.inda hoje são cousa assaz \"Ul-
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gar. Hccor<lo-mc de um exemplo daquc1lc per-iodo 
de terror, que é bastante singular para merecer 
ser aqui referido. 

Um negro que, para castigo <lc graves crimes, 
segundo· as leis curopéas, havia muito devia estar 
pendendo duma fôrca, teve ensejo de fugir do 
prisão, graças ás pcssimas condições de scgura11çn 
da mesma e á negligencia <las autoridades. Já 
anteriormente este negro tinhn jurado de morte a 
todos os brancos, e sabia muito Irem ser impos
sivcl escapar, uo centro da tapitíll, aos soldados 
de polic;a saídos ao ::icu encalço; anima,·n-o, a cllc 
hada muito votado á morte, apenas o desejo san
guinario, de antes de partir <leste mundo, satis
faz.cr ainda 11ma vez a sua sê<le de assassino, e 
levar pnra o além-tumulo mais alguns compa
nheiros. Armado dtU11 ferro curto e agudo, dei
tou a correr pela run mnis }iro:xima~ desdenhando 
nos seus irmãos na côr e só procurando brancos. 
O caprichoso destino fazia sub.ir a mesma rua a 
mna senhora já idosa; ao avistar o rlemonio nef:_rrO 
adiantar-se tão apressadan1ente, fugia para a ca
snria opposln, mas, onles que attingisse a calçado, 
foi alcançada e fc1ida. 

- "Pega o ladrão! Pega o assnssino!" come
ça1·am então a gritnr de lodos os lados; nrns, o 
fncinora já h::nia ganho um gral'tlc avanço e j(l 
sangrava entre as sua~ mãos 111alditas uma pobre 
e innacenle crennça. 
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"Nossa Senhora da Conceição!" bradavam 
uns, .. Fecha a porta!" gritavam outros, emquanto 
o monstro se precipitava numn trnvcssa -parn pro
seguir com os seus horrores. 

Nas ruas jazem, n1ortos ou feridas, sete pes
soas, a fêra atlingc iucolumc o Cnrn1w da Honra, 
sorri-lhe n. esperança de se I)odcr refugiar no pro
ximo morro coberto de. malta, c1unndo alli no 
meio d::1 praça, o nk.ançnu a Nomcsis -vingad6ra, 
Dois soldados ele c:wallaria surgem, a galope, da 
rua dos Ciganos, e, de espada em punho, intimrun 
o fugit:vo a fozcr alto. Este.. porém, jâ abando
n:ira toda a esperança de escapar ao 1nerecido cas
tigo; na certeza de morrer, dispoz-se a resistir de
sesperadamente, \l'U gol1ic tcrrivcl lança ao solo 
o temerario, a arma s~mgrcn ta é arrancada de 
sua mão sem forças, e. elle é reconduzido á prisão. 
Não sei o que lhe succedeu depois; mas, provavel 
e prcsumivehueutc, déra,n-lllc. un1 lugarzinho 
entre o ccu e a terra. 

Estas pequenas scenas de horror deviam pre
ceder a outr.is maiores, para demonstrar aos bra
sileiI'os que, coro a mudança de. governo, nada ha
viaiu ganho e sim perdido muito. Os herócs <la 
revolução, os ho1nens do povo, mostnn•am-se, de 
dia a dia, cadn vez mais arrogantes; o merito de 
haverem e..,pulsado um imperador era, na sua 
opinião, lamnnho que a naçiío inteira jamais os 
podc.i·ia rccom11cnsar assaz gratamc.nte. Elle.s 
n1csrnos, que cxpellido o tyranno, transforma-
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vam-sc agora cm tyrannos; a aristocracia agitava 
o sccplro roubado. 

Quando muna terra como o Brasil~ uma terra 
do partidarismo, da superstição e da avareza, tan
tos se julgam aptos a governar, é incvitavel que 
o resultado seja. muito feliz; o povo baixo deixa-se, 
faciJmcnte, induzir a violcncias, por n1cio de da
divas de dinheiro e de promessas; quem dá muis 
e mai.s promcttc é o mais digno de ser o timo
neiro do grande lume do Estado. E si então o 
throno é occupado por um imperador infante, cu~o 
nome serve de man lo á pratica de muitas urbi
tradcda dcs, é hnpossivcl que as cousas corram 
bem, Aggrav::wa ainda mais a situação a. altitude 
hostil do tutor e do regente, observando ciosa
mente um ao outro. e, sem attcnderem ao hem do 
Estado, caJumniando-se e perseguindo se mutua
n1cntc. Accrescia oinda que o general Barbacena, 
este bahiano tão orgulhôso quão ambicioso, con
seguio com o seu muito dinheiro um numeroso se
quito de partida.rios, e appareceu como terceiro 
actor da grande comedia sinúesca no palco bra
sileiro, ou, para dizer n1elhor, dançava entre ~ 
proscenio e a orche.stra. 

Agora a revolução estava á porta; havia em 
todos os cantos conspirações e confab.ulações se· 
eretas. Si aquellc trio se tivéssc então unido, tal
vez, o imperio houvesse deixado de existir no 
Brasil, e aquelle opulento e 1nagnifico paiz estaria 
hoje mutilado e dilacerado, como a Italia; mas, 
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lodos·os lrcs rperiam ser senhores e por Isso ne
nhum o foi. 

Em meio de toda esla confusão, os presos. na 
Ilha dns Cobras julgaram ser chegado o 1nomento 
propicio parn, á força d~nrmas, recuperarem a li
berda<lc. Irrmnperam dns s1H1s casa-mat:::is, des
armaram a guarda de invalidos, e fizéram-sc se
nhores de todas as fortificações da ilha, situada 
bem emfrcnte á capital. Com o auxilio de rc1o.
çõcs secretas travadas no Rio, pretendiam derru
bar o novo governo, e um queria proc:1::un3r em 
seu lugar a republica, oulrt> a federação e um ter
ceiro D. Pc dro I. A1guas disparos de canhões re
boara.n1 da ilha JlO.ra. aviso dos rebeldes <la cidade, 
e annunciarom ó. tremula. capital. quão longinquo 
ainda. csta_va o termino do derramamento ele san
gue. A guerra civil, com lodos os seus terrores 
e ]iorrores, parecia hnmineutc; todos pegnrrun em 
armas, cada um queria, pelo menos, defender o 
cru::mto passivei os seus bens e haveres. 

Em qualquer caso o dcsfccl10 leria sido ne
fasto, si tivésse havido verdadeira concorc.Jin entre 
os criminosos da lli1a das Cobras e os mulatos da 
cidade. Estes uH.imos, covardes por natureza, 
l(Uerimu esperar primeiro pelo que os seus aJlia
dos pudésscm realizar sóz.ínhos, e, talvez, aguar
dassc1n antes uma bõa occasifio para furtar e rou· 
bar, do que pensassem numa mudança do go
verno. Esta demora e estns vacilluções déran1 
lempo sufficicnte para que, no Rio, se reunisse a 
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guarda civil e bem asshn a Guarda Permanente e 
se rcquisilasscm lodos os botes do Arscnnl de 1la
rinha. Junlo a mn convento. chamado <lc S. 
Bento, forani postados canhões; pretendia-se bom
bardear o ninho dos rcv()llosos de terra o <lo mar~ 
c:iso eslcs llc'lo voHasscm immediafamentc á cal
ma. :\foviclo ele medo e rlc pavor, chegou Limn 
a toda a pressa da sua casa de campo, mos, não 
on.sou nwn<hir Jogo r-oinpcr fogo, e sim c11Yim1 
primeiro uma dcplllaç:ío quC', por meio ele supp1i
cas e de ameaças, deveria 1ranquilliz.ar os rebe:
dcs. ~Ias, da llha partirain disparos de fuzilaria e 
as bafa!- viérnm bater nagua junto ao bote que 
conduzia os emissnrios. Estes retrocederam aprcs
sndarncnte, 11ois, nestes apertos os brasileiros não 
se rndlcm de ho1n grado. .Th que se não podia 
parlamentar, nfio restava outro meio senão o de 
romper de S. Bento o canhoneio. A primeira halu 
<lcsmoütou logo urna das peças da fortaleza, isto, 
porém, pouco atemorizou aos chefes al1i, e, sem 
cerimonín, rcsponckrnm lriplicachimenle á <lescor
tcz saudação. Só então ~mbarcou-se a guarda 
civil 1 para ccrcnr a ilha com os boles e dar-lhe 
o nssalto. 

O combate teria sido nwrtifero si os presos 
estive.5sem sufficicntcmcntc providos de espingar
das, polvora e chumbo; mas. alCm das pesadas e 
n\·ariac1as peças de arlilllaria de posição~ cmn que 
se pôde allin_gir .is ~raiHlcs naus de guerra, mas, 
difficilmcnf,c aecr!.ar cm pequenas chalupas, nada 
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mais possufo.m senão os poucos mosquêtcs e sa
bres, que ou hn.viam arrebatado á guarniç...~o de 
invalidos, ou ,iaziam enferrujados e imprcstavcis 
num quarto da fortaleza. Désl'artc lodo o heroico 
empreendimento da imperial guarda civil brasi
leira asscmclhou-sc a um bnnqucclo de crcanç,is, 
deslcs cm que muitos dos meus leitores, ccrta
mcnle, tonforam parte na sua infancin; chamam 
a este brinquedo de - "ladrões e solda<los", com 
a cliffcrcnça apenas de que nellc os sol<laclos são 
habHunlmcntc os ,•cncidos e aqui o foram os 
ladrões. 

A passo ele c:irga avançou-se sobre a quasi 
inclcfeza guarnição, com scptupla superioridade 
nnmcrica, e o mais arrojado dr.ste>s brunos l1c1·clcs, 
o cscre.vcnlc clun1 juiz de paz, foi o primeiro a 
escalar a muralha n1eio arruinada. No momento 
en1 que se dispunha a erguer triumphalmenle. 
Yivns ao imper3dor e á constituição, uma bala va
rou-lhe o peito e cortou-lhe a palavra eomeçucla. 
Precipitado, sobre :ts rochas, que cercam a ilha, 
morreu pouco depois. i\Iuito felizmente foi este 
o unieo sacrificado da parte da guarda ch•il, que 
então, ele baioneta. calada~ penetrou por todos os 
lados no forlc e o co1H[Uislou, quasi sem encontrar 
um s6 advcrsario. A diminuta e desconcertada 
gu[lrnição havia nrnito que se recolhêra aos seus 
esconderijos, porquanto percebera, ceriamcntc, 
que na. falta do esperado alL"\.ilio da cidade e da(la 
a superioridade da força atacnnte, não teria loú-
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ros n colher. Alguns dos rebeldes foram ln1ci
dados e os ou lros uOYamcnlc encarregados. 

Ah! '.Mns, de. que gloria se cobriu alli a nobre. 
guarda civil! A destruição de Troya ou de :\Ia
gcleburgo nada eram ao lado ela conquista da Tiha 
das Cobra.s, um Ac:lillcs ou um l;lysscs parecia 
umn criança comparado a um segundo-tenente da 
guurda ch,iJ, e nem sequér podia-se nomear os be
róes da Guerra dos Trintn Annos. 

~fol se pócle <lcscrcYcr os exaggcros de entlm
siasmo provocados por este insignificante snc
cesso. Compuzcrarn-se poesias em honra dos 
l>ra,•os co11quistaclorcs da ilha e do guarda unico 
civil morto no combate. 

ObUdos as.sim estes louros, a gu[lrda civil re
gressou jrthilosa d::i sua jornada lriumphnl -- o 
sapateiro pegou de novo no til'apé. e o alfaiate 
pendurou a espada na parede para lançar n1ão 
d:t agulha. Mas, a calma não devia durar muito 
e um.1. no\·a trovoada, desta ,·cz JlOrém de mnilo 
peior especie, vinha já cm camin!10. José Boui.
facio d'Andrada, o tutor do imperador, havia 
muito que se sentia offondi<lo pelo orgulho do re
gente Lima, e linha, finalmente. tomado a rcso
Iuçfio de, com o emprego de todas as forças elo 
scn dispôr, oppôr uma forte harrclra · ás preten
sões do seu ndversario. Elaborou o plano lemc
r:rrio de, a força d'armas, derrubar ~'l regencin ·d
geute e instituir uma nova. Toda a criadagem do 
pnço e o populacho dos arrabaldes do Rio eram-
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lhe· fielmente dedicados; podia contar com segu
rança com o seu auxilio. -e só faltava mna cabeça 
scnsatn. que iniciasse comnnmicaçõe.s secretas na 
cidade, e fôssc apta para assumir o commando. 
Esta, pensou o tutor ter encontrado cm um homem 
que, no Rio de Janeiro se fazia chamar de Barão 
de Bulow, mas, conforme se ,•erificou depois, niio 
era barão e nem seq_nér pertencia á nobreza, e sim 
))TO\'inha rlwna familia 1nuito \'Ulgar de Hanno
vc~, t.cndo na realidade o nome fie Hoiscr. Era 
um individuo npparcnlcmente: talentoso, rnns, 
ig:nahncntc embusteiro; sabia fazer-se entcudido 
cm quasí todas ns linguas curopéas. si bem que 
ern ncnhun1u fôsse provecto; possttia o dote de, 
apezar da. cabclleira ,·ulpina e elo aspecto nada 
nttrahentc, se tornar geralmente querido; snbia 
fnnfarronar hem e, quando preciso, mentir ainda 
melhor; manejava habi]mcnlc a peuna, pouco se 
importando a que senhor servia; mas, sabia tão 
faciln1cnle lisonjear quaulo se 1noslrar grosseiro, 
- cm resumo, era mn homem que correspondia 
inlciramcntc aos fins do tutor. Antedormct~te 
servira con10 officiul na b'llarda elo rei Fernando II. 
de Hcspanlrn; mas, leve ele fugir de Já por ter <les
truido uma sentença de morte Javradn contra um 
seu compatriota. Dirigio-s-c então para Buenos 
Aires 1netlcndo-sc alli nos nc::!ocios do governo; 
mas, como a rcpitblica 11sassc c:i.; poucas cerimo
nias pn.rn com inlrujõcs fa]laclorcs, foi preso, en
carcerado e condcmnado ao patibulo. Entretanto, 
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foi depois perdoado e concederam-lhe a liberdade. 
solJ a condição de deixar immc<liatamcnte o pa.iz. 

Fôssc que !antas \·icii;;sitndes nõ.o hou,•ésscm 
abrnndado o animo aventureiro do D. Qttcixolc 
allcmão, ou fosse que o forçasse a necessidade 
de <lit1hciro, o certo é que acccitou sem ,•acillar 
a lemcrnda proposta. Ellc, que pouco antes 
ainda andava mal vestido, apparcccu de rcpcute 
luxuosamente trajado, r-cprcscntou de cavalheiro 
e fez, no rlecnrso de poucas semanas, mais rela
ções agrada\'cis e ,•antajosas do que qualquer 
oulro estrangeiro, na melhor hypothcsC', .cm outros 
tantos annos. Aos seus brilhantes pamph1ctos, ao 
seu zelo infatigavcl e unctuosa força ele lJcrsua
s.lo, deveu o tnlor. que nlifls sôa agiu cm scgredu 
e não cmpreS[avn o seu nome á cons11iração, uni
c:..1mente que cm poucos dias se organizasse uma 
conjuração completa, na qual participavam pelo 
menos :íOO ou GOO prssõns. Em· toda a cidade sa
hia-se mais ou menos disto e esperava-se diaria
meute ,·er de novo as ruas tintas de sangue e sc
meiadas de cadavcres. 

Era, realmente, muito ridicu1o, quando na
qnclle tempo se passn\·n ele manhfi cedo pelas 
ruas, ver os brasileiros, excilados cm alto gráo, 
como formigas assustmfas, e cm febril indecisão. 
a correr diante das suas portas e escutar as suas 
conversns; lodos olhavam o cc11 para pre\·er si 
ehuveria ou não. 
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- "Graças a Deus", dizia um ao oulro, "vem 
chuva, hoje não ha nadal" 

Bastava, pois, um pouco de chuva para. fnr.cr 
adiar urna revolução. Que rniscria, que insensa
tez! Quero pensar que quem se mctte e1n semc-
1lmnle e1nprcza não se deve temer de algumas 
gôtns cl'agua, si é que está. devéras disposto a 
affronlar a morte. )fos, isto é outra vez bem bra
sileiro, genuinamente brasileiro. Em scmellmntcs 
revoluções as bomb:::is de inccndio representam o 
pnpel dos r.nnhões. 

Entretanto, nem todos os dias chuvia, e, certa 
manhã, correrias e tumultos desusados rev,claram 
aos habitantes do Rio de Janeiro, ainda antes de 
completamente dl?~'>Ecitas as son1bras da uoite, que 
alguma cousa de cx\raordinario succcdin, que a 
revolta estnva cn1 pleno movimento. Por dois ca
minhos diEfcrenles viéram os conjurados, soh a 
djrccção do citado ps-cudo-Bulow, marchando de 
S. Christovão e postaram-se no Cnrnpo da Honra, 
onde., assim que rompeu o dia, despertaram a Li
ma e aos seus consertes de lranquiHo somno, cmu 
alguns disparos de canhão e gritos de "Abai.-..;:o o 
Governo!'' 

Os rebeldes tinham, provavelmente, esperado 
que., além da Guarda Pcrrnanent~ ningucm mais 
se Jbes oppuzésse; enganaram-se, porém: toda n 
guarda civil pegou cm armas, por ordem do go
verno, e avançou, forte de alguns miJharcs de ho
mens, contra o bando amotinado, Tentou-se pri-
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mciro uma capitulação; mas foi dcl>aldc. Bulow 
<leu a voz de fogo e as balas cairam sobre as den
sas fileiras dos Permanentes. Estes não se demo
raram cm corresponder á saudação; efficazmente 
auxiliados pela guarda chil, atacaram os contra
rios, travando-se morlifera peleja. Uma multidão 
de expectadores assombrados acolovclla-sc subin
do a Rua dos Ciganos. que descmbocca no Campo 
<la Honra, paro aguarelar de ]onge o desfecho do 
<lesig:Jal combate; mas, lambem alli irun cair as 
balas, e alguns deIJes pngaram com a vida a sua 
curiosidade. Finalmente, a cava.11ario carregou 
sobre os rchcldcs e decidia em poucos minutos a 
desigual contenda. Sem sufficicntc disciplina mi
litar para poder operar cm ordem uma retirada 
pela estreita estrada de S. ChrisloYão, fugiram os 
rebeldes para to,los os quatro ventos e procuraram 
occuHar-sc no multo das montanhas vizinhas. 

Logo no começo da batalha, o senhor gene
ralíssimo v. Bulow, havia dado, com louvavcl pru
dcncia "ãs de ,•illa Diogo," indo refugiar-se na 

~ chacara de um seu amigo norte-americano, onde 
se escondeu numa estrebaria, mcllido na farda de 
grande gala de general. Entretanto, não tardou 
muito cm ser descoberto o seu esconderijo, e, aliás, 
devido á traição de um official allcmão, que 
consta ter recebido 200 patacõcs por tii.o nobre 
acção, e cujo nome calo por considerações espc
ciaes, si bem que dcvcss~. para vergonha da Allc
manha, ser mencionado~ 
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Por demriis c°'•orde para., como outrora Ca
lão, precipitar-se, apôs a balal!rn. perdida, sobre 
a propria cspatfo, deixou-se tr:rnquillamenle pren
der pela gente de Lima e co11<l 11zir, sob nmncrosa 
escolta, ao ::::nrccre. Provavelmente jú se acha 
outra vez. em liberdade, grnças ã influC'ncin e ao 
dinheiro do digno José Bonifacio, pois já apenas 
depois de m11 anno de prisão comcçoL1-sc n foliar 
que seria perdnarlo, e hcin a5sh1, logo depoic; de 
prc>so, lf'YC' ])crmis~ffo paru morar cm casa do r:ar
ccrclro~ de onde leria podido fugir cem YCZcs sP.m 
perigo. Mas, ou Bulow, a quem nunca faltou di
nheiro, scnlin-sc bem na sua siluação, ou conhecia 
assnz de ~1crto a justiça brasileira para ler a prc\'i0. 
ccrtesa de 1111c <'lll hrevc- o ,lei:-;.nri.ntn ir em pa.r.. 

Debalde d:unavn por vinganç:i. o sangue dos 
as~ns5inados no Campo cln Honra; n toda n prPssa 
e com o passivei silencio foram os caclavcre..c; 
amontoados numa cnrroça e coi1dllz.iclos no cemi
tcrio da Miscricordi~. onde foram sepultados sem 
ruido. Com islo deu-se -por t.erminndo o inciden
te; uma e.alma morna e abafalivt1 voltou a do
minar na capital. 

Poderia relatar ainda muitas outros sccnns sc
mellianle.c;, si o meu tinteiro já não estivéssc sccco, 
o meu papel ::1111arcHccido e n minha pcnna em
botada; si não tivéssc o receio de pôr a pacicn
cia dos meus leitores a umn c~ccssiva prova d'a
gnn e Ue fogo. Mau grado ,•apon~s e eskatlas Uc 
ferro, o coutinente sul-::uncricono nindn não está 
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bastante proxirno de nós para que uma simples 
descripção, sem intcrcss-c historico po<léssc ser 
conveniente neste lugar. O nosso hcroc, D. 
Pedro I, que representava o papel pr;ncipal, reti
rou-se elo palco, de que não o tivéssc feilu com 
mafa dcccncia não nos cabe a culpa. 

O historiador não pódc estar sempre montaclo 
no cav3llo da parada: muil:Js Yczcs tem, para gau
dio da plehc, de fazer dançar ursos, apresentar 
macacos e mandar cachorros fazer conlinendas. 
E.o;tas allorladac;' r..-:voluçõcs mililrircs 1ornam-se 
semp1c csqucr<la!:i e ridicub.s, e cu não desejo 
acrescentar, á mir.ha tragedia historico-c1assica, 
um f.ccrico bailado romantica. 



Dr. Al(rrclo clr Cnr1•11lfm 




