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COLEC.AO CONTINENTE 
~ 

ESTANTE OOS FORASTEIROS 

N.0 I 

INTRODUQAO GERAL 

N a bibliografia estrangeira versando assuritos gaúchos con
tam-se algumas obras-primas. Além disso, todo um acervo 
importante de obras convoca atenc;ao e estudo, e bastaria o 
vultoso lote referente a emigrac;ao e colonizac;áo para assé
gurar-lhe um relevo especial. Estamos diante de urna verda
deira biblioteca, nao apenas de urna estante. 

O maior encanto dessa biblioteca secundária e comple
mentar da bibliografía gaúcha consiste certamente na sua rica 
variedade de aspectos. Cientistas, viajantes cotnerciais ou 
forasteiros em transito, legionários das guerras platinas, es
tudiosos da emigrac;áo e colonizac;áo, simples aventureiros -
de quase tudo há um pouco, sem esquecer os que deixaram 
algumas referencias ocasionais em obras que nao cabem no 
mesmo ambito bibliográfico. Se remontamos aos limites mais 
recuados da nossa proto-história, atendendo apenas ao critério 
de área geográfica, também <levemos admitir na mesma família 
de autores os jesuítas que deixaram cronicas ou relatos notá
veis; darei como exe;fllplo os padres Anton Sepp e Tadeu 
Xavier Henis. 

Os mais conhecidos, Saint-Hilaire, Nicolau Dreys, Arsene 
Isabelle, Avé-Lallemant, comec;aram finalmente a integrar-se 
na biblioteca do leitor médio, grac;as a traduc;óes e reedi~<>es. 
Se ainda nao trazem no pé da página o comentário que estao 
sugerindo a cada passo aos estudiosos" ao menos chegaram ao 
alcance de muitos leitores, apeados da estante inacessível a 
que se acorrentam medievalmente as obras raras, com pesados 
grilhóes de ouro. Um exemplar da edic;áo original de Voyage a 
Rio Grande do Sul,· que há uns vinte anos, mais ou menos, 
ainda se mantinha numa cotac;áo para bibliófilo remediado, 
custa hoje os olhos da cara. Nao Ihe cede· o passo o be~o 
volume de Voyage a Buénos-Ayres et a Porto-Alegre, de Arsene 
Isabelle, com suas litografías de sabor tao romantico: a vista 
de Buenos Aires, as duas portenhas, o gaúcho la~ando. Quanto 
a Notícia D escritiva da Província do Rio Grande de S. Pedro 
do Sul, de Nicolau Dreys, sua extrema raridade justifica de 
algum modo a oferta gananciosa e arbitrá~ia. dos alfarrabistas. 
Direi entre parenteses que tive a sorte, quando diretor da 
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Biblioteca Pública do Estado, de descobrir um dos raríssimos 
exemplares originais, .ao ciscar num restolho de livros velhos. 

J á é tempo de se atacar o estudo dessa contribui~ao de 
modo sistemático e nao apenas por capricho de amadorismo 
e com o luxo dos bibliófilos- que folheiam de vez em quando 
a sua Brasiliana ornamental, espécie de donzelona estéril. Alf re
do de Carvalho, J. Artur Montenegro, Graciano A. de Azam
buja, Carl von Koseritz, Hermann von Ihering já haviam 
.<y><;>ntado .a relevaneia de certas contribui9i)es em língua estran
g~ira, sobret1.J,do as científicas, para os estudos riograndenses, 
~cja qu?-1 ·dentro das suas preferencias. Abeillard Barreto, num 
~µsaio de pionei1:·0; ,As Primeiras lnvestigar;óes Cien.tíficas no 
Ri9 Grande .do .$ul1 deu orienta~ao segura .a essa. pesquisa, 
tra~ando rumos e . desbravando o terreno; além disso, conse
guiu . re un.ir .<;o.~ . grande esf or~o um precios·o acervo de obras 
raras, quando se. achava .a testa da Biblioteca Rio-Grandense . . . . . . ' 
pa c!9~qe ~o: Ri~ . Grande, promovendo ao mesqio tempo a tra-
du~ao_ :~ :e algumas dessas obras. Na verdade, porém, nada se 
t ento4 . ainda, com a necessária continuidade. 
. . Qom .~ef~renci~ a dois autores considerados· clássicos na 
forma~ao de. urna Estante Gaúcha, Saint-Hilaire e Nicolau 
Dreys, . observe;:se. que . ainda nao ternos, nem boa tradu~ao, 
11em boa reedj~ao . .. Quanto a . Dreys, baste dizer que em seu 
p,refácio para a. ·reedi~ao da Biblioteca Rio-Grandense Alfredo 
Ft:rreir-a Rodrigues tece . conjeturas vagas sobre a naci¿nalidade 
do au~or, e. :ve anglicism<?S no texto, suposi~ao que nao resiste 
ao ma1s leve exame, ao passo que os galicismos estao saltando 
·aos olhos . de qu.alquer leitor atento (1 ). 

. . ' ' 

* * "' 
A' _'NO.t~cia . D~~critiva, apesar das falhas de linguagem 

~ ~~ forma um tanto desajeitada - parece que o autor anda 
v~st1.do com. ro~p~ de .outro - nao se recomenda por nenhuma 
quahd:ide . v1~or~sa; mas, gra~as a um <;amplexo de virtudes 
remed~adas, u~poe-~e . a · a~en~ao do leitor, . como obra séria e 
~restante. ~m .seu esfor~o de compreensao por simpatía sen-
9mos ~onestidade, eq4ilíbrio, um testemunho fiel. É' Iivro 
que c~e1ra bem,. transpira modéstia e bons ·propósitos. 
. . N1col.a~ ,. Dreys .. _parece-me o contrário do europeu que 
olha .. as cousas americanas do alto da sua presun~ao mais ou 

.. 0) ·v.'. '.NoU~ia ? Descri,Úva da Província do R i9 Gratide de Sao Pedro 
·dó Sul, P9rfo Aleg.re, :Livr'aría Americana 1927, Esb&~o Crítico. Os galí
dsmós ·:ém: Dreys' "estao a 'flor do texto. ' 
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menos condescendente, e dentro · do mesmo sector bibliográfico, 
poucos autores apresentam a mesma receptividade compreen
siva e aquele anseio de se adaptar ªº objeto estudado, sopi
tando preconceitos, que só a partir da consciente disciplina de 
método criada pelos etnógrafos, na segunda metade do século 
XIX, come~ou a corrigir a miopia dos observadores ocidentais, 
nos relatos de viagens. Bom exemplo dessa vista curta, apesar 
-do olho vivo e interesseiro, é John Luccock, no malicioso 
comentário de Guilhermino César: "Talvez por ter vivido em 
contato muito estrei to com a gente do comércio e correspon
<lentes de casas inglesas, chega a dizer que os brasi leiros, amigos 
da, . Inglaterra, ficariam contentíssimos se essa na~ao ocupasse 
a Ilha de Santa Catarina; de outras .regioes do ·país, todos 
.acorreriam felizes para lá. · .. " Custa a crer que o mesmo crítico 
logo a seguir avan~asse, a propósito de Nicolau Dreys·: "Ob~er
vador de má língua, nao escondía o pensamento" (2). Nao 
podia ser "observador de má língua" quem tra~ou como ~le 
um retrato cálido e lisonjeiro do homem continentino e encer
rava a introdu~ao ao seu livro com as seguintes palavras: 
"'Feliz se virmos ainda florescerem a .sombra da paz esses 
campos amados do céu, que, durante os. mais belos anos de 
nossa vida, nunca deixamos sem saudade, nem tornaremós a 
ver sem prazer". 

. Talvez se pudesse afirmar, pelo . contrário, que as vezes 
teria sido preferível mais rigor crítico e menos "empatia", 
par.a que nada faltasse a sua notícia descritiva. Mas, um 
dos maiores encantos da sua obra é juntamente aquele frescor 
de .generosidade e .certa nota de gratidáo que logo percehemos: 
a gratidao do forasteiro que mereceu . bom acolhimento, hos
pitaleiro agasalho e até mesmo, desinteressada ajuda em seus 
négócios comerciais, da parte dos continentinos. Sobre a sua 
hospitalidade proverbial, ninguém foi mais expressivo que . ele: 
"A generosidade parece urna qualidade inerente ao solo. A 
porta da _ charqueada ou da estancia existe um sino, que é 
uso tocar-se nas horas da comida: serve ele para avisar o via
jante vagando pelo campo, ou o desvalido da vizinhan~a, que 
pode se chegar a mesa do dono, que está se aprontando; e, 
com efeito, assenta-se quem quer a essa mesa da hospitalidade. 

. (2) V. Guílhermino César, História da Literatura do Rio Grande do 
SuJ., Porto Alegre, Editora Globo, 1956, p. 131. . . 
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Nunca o dono repele a ninguém, nem sequer pergunta-lhe 
que é" (8 ). 

Pensando bem, é com algum arbítrio que chegamos a 
filiar Nicolau Dreys a estante dos autores forasteiros. Nao só' 
escreveu, bem ou mal, na própria língua do país, como viveu 
dez anos entre nós, sem contar como título de naturaliza~ao 
os largos anos de residencia em lgua pe e no Rio de J aneiro,. 
ao todo, vinte e seis anos vividos no Brasil, de 1-ª17 a 1843. 
Levaram-no a emigrar os sucessos políticos de 1815. -

Que havia até entao, 'ls~omo estudo de conjunto, sobre 
a Capitania e agora Província de Sao Pedro? Achavam-se 
publicados, a contar de 1822, os Anais da Capitania de S. 
Pedro e as M em6rias Ecónomo-Políticas, de Gon~alves Chaves. 
Por feliz coincidencia, naquele mesmo ano de 1839, aparece na 
Tipografia de Casimir, em París, a segunda edi~ao dos Anais 
do Visconde de Sao Leopoldo. Da contribui~ao de viajantes, 
devemos destacar a obra de Arsene lsabelle, publicada em 1835; 
e mal cabe urna referencia as Notes on Rio de ]aneiro, and 
the Southern Parts of Brazil, de J ohn Lucoock, ao magro ca
pítulo XIX da obra de John Mawe, e ao Aperfu d'un voyage 
dans l'intérieur du Brésil, la province Cisplatine et les missions 
dites du Paraguay, de Saint-Hilaire, na separata do Muséum 
d'Histoire N aturelle, com algumas páginas dedicadas ao Rio 
Grande do Sul. Também ·a publica~ao dos Anais havia suge
rido a Saint-Hilaire um comentário sobre a obra do Visconde, 
raríssimo folheto de vinte e duas páginas, sem qualquer indi
ca~ao de data, mas provavelmeni:e de 1824, segundo pesquisas. 
do professor Georg-es Raeders. lmpresso nas oficinas gráficas 
de A. Pihan de la Forest, trazia o título: Province de S. Pedro 
do Rio Grande do · Sul au Brésil. E em subtítulo: "Rapport 
sur l'ouvrage intitulé: Annaes da Provincia de S. Pedro par 
M. José Feliciano Fernanaez Pinheiro, Baron de S. Leopoldo, 
ancien ininistre de l'Empire du Brésil. . . par M. Augusto de 
Saint-Hilaire" (4). 

Continuavam naquela data inéditos os minuciosos apon
tamentos de Saint-Hilaire durante as suas jornadas pelo extre
mo-sul; só muito mais tarde, decorrido meio século, seráo 

(3) V. ed. or., p. 174. Sobre a hospitalidade, cf. as restri<;óes de 
Arsene l sabelle, ed. or., p. 428-29 e 453; p. 245 e 257 na trad . de Teode
miro Tos tes. 

(4) V. Bibl·iograph-ie ,Fra1ico-Bresilie11me, organizada por Georges 
Raeder91 com revisáo de Edson Nery da Fonseca, a sair em edi<;áo . do 
Instituto Nacional do LivrO', na sua Cole<;áo B 1, Bibliografia, vol. XII. 
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publicados como papéis póstumos, coroando a obra do incan
savel naturalista de Sologne. 

Em tais circunstancias, a lv otícia Descritiva avultava
entre as outras contribui~oes do mesmo genero como obra 
pioneira de mais peso. J á de um ponto de vista quantitativo,. 
a contribui<;ao de Arsene Isabelle para a descri<;ao da Pro
vincia na sua primeira obra, nao ia além de cento e cinqüenta
e cinc~ páginas. Sem pretensóes a fazer obs·erva<;ao científica, 
o viajante comercial apadrinhava-se com Humboldt: "Tímido, 
mas atento imitador, procuramos seguir, bem que de longe, 
os passos do sapientíssimo naturalista, criador da ciencia das· 
viagens", dec~ara na introdu<;ao. .Além de Humboldt, santo 
da sua devo<;ao colocado em um nicho, refere-se a Mawe, Ro
bertson, Saint-Hilaire, Mary Graham, Bougainville, Anson, 0< 

Visconde de Sao Leopoldo. /\ propósito da falta de um bom 
mapa, abre nota a página 18 para consignar o apareci1nento 
da segunda edi~ao dos Anais. Trata, porém, com o maior des
prezo as "historietas deduzidas de algun1as superfícies pelo~ 
Olway, Allois, Is·abelle, Douville e outros semelhantes"; e 
acrescenta: "Nao é assim que urna imagina~ao judiciosa recebe 
e transmite as impressóes; infeliz do viajante que, depois de 
alguns anos de observa<;ao, nao lacerou suas primeiras notas; 
arrisca a enganar-se a s i mesmo e enganar os outros". No que 
respeita a Isabelle, foi decerto excessivo o rigor de Nicolau 
Dreys. Teodemiro Tostes, em nota prefacial a sua excelente 
tradu<;ao da primeira obra de Isabelle, iá havia observado: 
"Depois de acompanhar o autor em sua viagem, nao é possívef 
compreender a má vontade do seu compatriota Nicolau Dreys, 
taxando o livro de superficial e comparando Isabelle ao incrívef 
J. B. Douville" (5). Deixou esse aventureiro J ean-Baptiste 
Douville grande fama de tratante por estas bandas an1erica-· 
nas e um rabo tao comprido como o interminável título da sua
segunda narrativa de viagem: 30 mois de ma vie, quinze mofr 
avant et quinze mois apres 1non V oyage au Congo, ou mtt 

justification des infamies débitées contre moi; suivie de détails· 
nouveaux et curieux sur les moeurs et les usages des habitans 
du Brésil et de Buenos-Ayres, et d'une descriptio11, de la colonie 
Paitagonia. Tentava com essa obra publicada em 1833, defen
der-se dos ataques provocados pela sua famosa Viagem ao 
Congo, que é de 1832; ficou afinal comprovado que o suposto 
explorador, premiado com 1nedalha de ouro pela Sociedade de 
Geografia, jamais estivera no interior da África e havia com-· 

(5) V. ed. da Livraria Editora Zélio Valverde S. A., Rio, 1949, p. 14_ 



pilado o relato de viagem com informa~óes bebidas em ant1gos 
cronistas portugueses (6 ). 

Nicolau Dreys conheceu pessoalmente Saint-Hilaire em 
-circunstancias que se acham relatadas a páginas setenta e ~inco 
da Notícia, e o episódio lembra de muito perto as páginas de 
V oyage a R io-Grande do Sul, onde o autor descreve o enve
n enamento por me] de lechiguana. Depois de referir-se .aos 
"magníficos cisnes de colo preto, emigrados das terras mage
lanicas", provavelmente a Mareca sibilatrix de Poeppig, já 
descrita por Hermann von Ihering, Dreys acrescenta: "Deve.
mos advertir aqui que a carne <lestes últimos · é venenosa: ten
.do-nos acontecido matar um día tres· daqueles enormes voláteis 
quisemos experimentá-los na qualidade de comid·a, e . man: 
~a~1nos a~sar urna parte deles para um alin~o, a que p~r-· 
t1c1pou (sic) M. Auguste de Saint-Hilaire, en tao residente no 
Río-Grande; porém, apenas se itinha principiado a digestao, q~e 
todos os comensais f oram acometidos de vomitos e ansieda
des". Na obra de Saint-Hilaire, todavía, nao se encontra refe
rencia alguma a N icolau Dreys. 

Além de suas constantes jornadas pelo interior do Rio 
Grande, a servi~o de interesses. c.omerciais, N icolau Dreys per
.co.rreu longamente a costa mend1onal do Brasil, da Laguna ao 
R10 da Prata, levado, diz ele "de irresistível propensa.o para 
os. es~udos geográficos": Transparecem · tais preocupa~oes das 
pnmeuas cento e quarenta páginas iniciais onde o autor de
.s~nv?lve a "topografia física" e descreve ~ "distribui~ao ter
IItonal", como parte introdutóría da "topografia política" . . Na 
seg_unda parte desta ·sec~áo, estancias e charqueadas, o costeio 
do. gado e seu aproveitamento industrial, aparecem pela pri-
1ne1ra vez de modo menos incompleto numa -obra de viajante. 

~as é n? capítulo terceiro, intitulado "Da popula~áo"·, 
.que ele nos da o melhor fruto das suas observa~oes; depois ·de 
<lescrever a "popula~ao regular", seja o rio-grandense do meio 
rural ou da cidades, já nas últimas páginas da Notícia, tra.;a 
um retrato compreensivo dos famosos "Gaúchos" de vida solta· 
ainda nao assimilados e em pleno vi~o de sua aventura · histó~ 
rica. Como deixei apontado em Gaúcho, História de uma Pala,.. 
vra, nao escapou a Dreys o tra~o acultura•tivo dessa aventura, 
e peste passo leva sem dúvida grande vantagem sobre a intran
sigencia preconceitual que podemos notar em tantos autores, 
inclusive Saint-Hilaire. Estabelece além disso urna distin~ao 

(6) V. Alfredo de Carvalho, Biblioteca Exótico-Brasileira, Río de 
Janeiro, Paulo, Pongetti & C .. 1930, vol. 2.0 , p. 67 .sgs. 
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entre os "Gaúchos", "singular associa~áo" que ainda participa 
da vida errática de Pampas e Minuanos, e outra "corpóra-~ao 
notável por seus fins e mormente por seus costumes", os con
trabandistas: "Ousados e empreendedores como eles, como eles 
duros e prontos no combate, e, fora de sua profissao, homens 
sociáveis, obsequiosos e i~ofensivos", assim os viu. Conhe
ceu-os Dreys no Río Grande e mais tarde nos campos de Curi
tiba; e quando se refere a alguns veteranos dessa estranha 
corpora~ao, mais ou menos aposentados, logo nos acode o caso 
de J ango Jorge, no conto O Contrabandista. 

Dá pena e provoca indigna~ao verificar como foi rece
bida pelo Instituto Histórico Brasileiro, logo após a publica
~ao, a modesta notícia descritiva de Nicolau Dreys. Consta 
o juízo crítico, assinado "José Silvestre H.ebelo e Dr. Lino 
Antonio Rebelo", da col~~ao da Revista, ano de 1840. Depois 
de desfiar um rosário de restri~óes, que se pretendem objeti
vas e estao bradando má vontade, observam os pedantes da 
co·miss.ao, deitando humorismo: "Se por que um corpo é n1ais 
compndo do que largo, como sao as dua:s principais lagoas do 
Rio Grande, se lhe podem aplicar os epítetos - Lóbulos Ovoides 
- também o Sr. Nicolau Dreys, pois que é mais comprido do 
que largo, pode chamar-se a si - Lóbulo Ovoide". A título de 
rema1te, a comissáo recomenda caridosamente a leitura da obra 
"por9~e dá . bastantes idéias da Província, e porque o seu estilo 
exqu1s1to d1verte ao leitor" ( 7). 

, . De qu~lquer modo, com? já havia observado José Ho
nono Rodrigues, o .fato de N1colau Dreys ser admitido como 
s·ócio da Sociedade Auxiliadora da Indústria "demonstra sobe
j amente, que seu trabalho e seus servi~os foram considerados 
úteis e valiosos". Nas atas originais das sessóes da mesma 
Sociedade, que se conservam no arquivo do Instituto Histó
rico e Geográfico Brasileiro, -nao encontrou José lionório Ro
drigues nenhum tra~o de sua atividade. 

Por mais de urna vez a N otícia Descritiva é a presentada 
pelo autor ao seu leitor como simples fragmento de obra mais 
extensa, resultado de vinte anos de observa~óes sobre o Brasil 
meridionál, e da introdu~ao consta este mesmo título, indicado 
em itálico: Brasil M eridional. Mas, além da Not·ícia Descrir
tiva, Nicolau Dreys deixou apenas em letra de forma um 
folheto de vinte páginas, impresso no Río de J aneiro por 
Cremiere, Impressor do Teatro Frances, Rua do Ouvidor, 104, 

(7) V. Revista do !11.stituto Histórico e Geográfico Brasilúro, Tomo 
11, Ano de 1840, p. 99-105: "Juízo sobre a obra intitulada Notícia, Des
critiva da Província do Río Grande de S. Pedro do Sul, por Nicolau Dreys" . 
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e1n, 1842: iVl e1n:ória sóbre o estado atital da f'abricar;iio do 
Afucar no Brasil, e os melhoramentos a introduzir. O Instituto 
do A~úcar e do Álcool fez reeditar a breve monografía pelo 
Brasil Ar;ucareiro, em 1942, acompanhado o texto de urna nota 
bio-bibliográfica de José Honório Rodrigues(ª). 

'*' • * 
. É ~ ~ossa clássica J?aisagem de areias e dunas que recebe 

Sa1nt-H1laire, .quando ~.isa. terras. do 1:lio Grande. Mas, pas
sado o Mamp1tuba (o pai do fno" diz ele "o breJ· al das co-
b " . d ' ' ras , segun .º Teodoro Sampaio ), e depois de um bom trecho, 
come~a a avistar ªº. longe as Torres. Para quem já tentou o 
mes1no percurso, a impressao é sempre a mesma· o primeiro 
contato, seguindo a costa de Norte a Sul decert¿ renova em 
todo visitante a. i~pr~ssao dos J?Íoneiros, 'quando exploravam 
as extremas mend1ona1s da América Portuguesa: dunas, areias, 
onde ~ vento arma e desn1ancha ondula\:Óe-s caprichosas, como 
um bnnquedo gigantesco. 

Ao virar da primeira folha, é o Saint-Hilaire escrupuloso 
e observador que logo se acusa. Na descri~ao das Torres, em
prega a palavra morn~, crioula das Antilhas, altera~ao do 
espanhol morro, e man1festa surpresa ao encontrar na mais 
setentrional. a mirtácea chamada pitanga. 

l\1as a1nda em tempo me acod-e: pouco adianta recome
~armos a viagem na solícita companhia de Saint-Hilaire se o 
leitor vai n1uito fiado ·na tradu~áo da Cole~ao Brasilian;. Eu 
pelo n:enos, depois de várias tentativas, abandonei para sem~
pre a ilusao de que Voyage a Ria-Grande do Sul H. Herluison 
Orléans, 1887, era Jivro razoavelmente traduzido. Deixemo; 
de lado exigencias 1naiores, de :;ipuro na forma e acatamento 
ao e.stilo ?o autor; de respei~o ao ritmo indicado na pontua~ao; 
de .s1metnas e correspondencias na constru~ao f raseológica. Bas
tanam , as prei:das. remed.iadas da fi?elidade. E o fato é que, só 
no cap1::ulo pnme1ro, o simples cotejo de versao e oril7inal deixa 
o leitor desconfiado e prevenido (9) . º 

. (8) V. José Honório Rodrigues, Notícia de Vária História, Rio,, 
L1vraria Sao José, 1951. p. 231 sgs. 

(9) V. Augusto de Saint-Hilaire, Viagern ao Rio GrMide do Sul,. 
(1820-1821), Segunda Edi~ao, Tradu~ao de Leonam de Azeredo Pena Sao 
Paulo, ~ompa_n~ia Editora _Nacional, 1939. A primeira edi~ao foi la~~ada 
pela Anel Editora, em 193.'.l. O tradutor que tao hem souhe retificar as 
deturpa\;óes de toponimos que ocorrem ~o original deveria completar o 
seu louvável esfor~o, com a revisao minuciosa do te~to para nova edicáo. 
Na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 
a contar de . 1923, come~ou a sair urna boa versao de Aclroaldo Mesquitd 
da CO'Sta. Amda nao _e~iste urna. tradu.;ao integral de Voyage a Rio Grande 
do Sul, e o texto ongmal contmua a desafiar os tradutores e a solicitar 
a colahora~ao de bons anotadores. 
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Nao vamoS' entrar em minudencias, vamos acampar um 
pouco nesse capítulo primeiro, examinando alguns aspectos da 
versa o. Nao f altam, ou melhor f altam frases engolidas; a pá
ginas 31, da tradu~áo, depois de "nao me fez entrar", falta: 
U 11 ' d l' A T d' T " T 

0 

e e m a re~u e autre cote une porte coupee ; na pagina 
40, depois de ''tendo eu lhe dito ser frances", nao vejo: "et elle 
a eu toutes les peines du monde a se persuader que je fusse 
baptisé". Bouquets de hois, para o tradutor, ora sao moitas 
de mato (p. 28 e 29), ora simplesmente moitas (p. 32), ou 
grupos de árvores (p. 37). Tudo isto vem de urna imprecisáo 
apressada; a palavra bou.quet, além de valer por si mesma 
como variante de bosq11,et, costuma empregar-se com determi
nativo apropriado, para dar a entender: grupo de árvores. 
Charrette, que Saint-Hilaire emprega muito bem para tradu
zir a nossa carreta, ou carro de bois, aparece como carrofa, 
que em frances é tombereau. A nota sobre remise (p. 28) nao 
toma em considera~áo o significado essencial no caso: abrigo 
arborizado, ou pequeno souto para a preserva~ao da ca~a. 
Bouquets de bois e remises sao expressoes aproximativas com 
q~e Saint-Hilaire tenta sugerir ao leitor europeu o aspecto 
pitoresco dos nossos capoes. Referindo-se a mudan~a de com
portamento de Firmiano, o índio botocudo que trouxe das 
margens do Jequitinhonha, diz o Autor que ele se tornou 
malhonnete, isto é, grosseiro, sem modos; o tradutor nao hesita 
em escrever: "Torna-se deshonesto, mentiroso ... " (onde está 
no original este "mentiroso"?). A mudan~a de tempo nos 
verbos é freqüente e as vezes leva a urna tor~áo do sentido: 
"Choverá, se nao sobrevier um vento forte" (p. 31) pretende 
corresponder a "il aurait plu, s'il ne s' était elevé un vent tres 
violent". Firm~ano ~ai.u em busca de lenha e foi picado por 
urna cobra; Saint-Hila1re reconhece no tornozelo a marca dos 
dentes. Lemos no original: "Je me suis empressé d'y faire 
couler quelques gouttes d'alcali et j'en ai fait boire au malade 
quatre gouttes dans une tasse d'eau", providencia urgente com 
tratamento local e interno, que se transforma na seguint; tra
du~ao 111utilada: "Corrí a preparar algumas gotas de álcali 
ministrando ª vítima quatro gotas em um copo de água". :E 
nao obstante, nada mais claro que aquela frase inicial, aquele y 
a seu tempo e lugar, indicando a ferida. A página 40 da tra
du~ao, o leitor incauto lerá, esfregando os olhos: "Todos os 
homens livres que vi depois de Laguna eram brancos, fre
qüentemente brancos de tez e cabeleira". Deve o leitor en
tender que todos teriam cabelos brancos, ou cabeleira branca? 
Nao, a cousa muda de figura no original: "Tous les hommes 

-libres que j'ai vus depuis Laguna étaient blancs; ils ont sou-
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nvent , des couleurs et des éheveux blonds", dizia Saint-Hilaire, 
anotando que eram muita vez corados e tinham cabelos louros. 
Logo a .seguir, travando relac;oes com o mate do cedo com 0 
seu primeiro chimarrao, observa: "Ce matin de bonn~ heure 

hA ' I ' ) mes. otes m ont envoye, par une négresse, du maté", o que 
·se transmuda na . versao: "Os meus hospedeiros tiveram esta 
manha a feliz idéia de me mandar por um negro mate ... ". 
De bonne h:eure, (cedo) transformóu-se em feliz idéia, e a negra 
mudou de sexo. · 

. Ch~gai_nos , ~ss!m ao f a~oso tre~ho, tao citado e glosado, 
em q.ue Sa1nt-H_1la1_~e transmite ao !e1to; a forte impressao que 
lhe ~tcou do pr~me1ro encontro ma1s· vivo com a gente conti
nent1na, em V1amao. "Lorsque j'ai passé. a Viamao, j'y ai 
trouvé ~n grand .nombre d'hommes rassemblés, je ne sai's 
pourquo1; tous éta1nt blancs en géneral, grands et bien faits 
et la plupart ayaient des cheveux cha tains et des couleürs": 
Na · traduc;ao, podemos verificar que rassemblés, (reunidos, 

·agrupad.os) para o tradutor significa: muito parecidos entre si, 
talvez por confusao com ressembler, assemelhar-se: · "Ao sair 
de Viamao· cruzei com um grande número de homens muito 
parecidos entre si, se:rri que pudesse atinar com o motivo disso. 
Todos eram brancos, corpulentos e bem conformados, na maior 
parte dotados de cabelos castanhos". Todos parecidos entre si? 
A cousa realmente era de assombrar nao só um naturalistá 
mas .<J.ualquer observ~dor desprevenido. Ora, na verdade a~ 
dizer: "je ne sais pourquoi", fazia apenas constar que 'nao 
atinava com os propósitos daquela concentrac;áo de tanta gente 
clara, desempenada e corada (o tradutor deixou cair: des 
couleur s). · 

Mas, a contar daqui, deixemos o descaminho da traduc;áo, 
to1!1and<;> ~ estrada real d~ t~xto~ E quem m~lhor que o grande 
Sa1nt-.Htlaire, na sua propna ltngua, podena trac;ar, a trac;o 
largo e generoso, o flagrante de·ssa reuniao da gauchada, na 
Capela de Viamáo, em meados de junho de 1820? "Ce qui m'a 
frappé, depuis que je suis dans cette capitainerie est l'air de 
liberté qu'ont tous ceux que je rencontre, et l'~isance qu'ils 
m~ntrent dans leurs manieres; ils n'ont point cette. langueur 
qui caractéris'e les habitants de l'intérieur; leurs mouvements 
.$ont plus v~fs, il y a moins de mignardise dans Ieur politesse; 
en un m<?t, ils sont plus hommes". 

~ste elogio do homem continentino será completado e 
também retificado aos poucos, num vivo esbQ\o que se renova, 
abrangendo o meiQ urbano ou a campanha. Logo a seguir, 
depoi$. de urna ·referencia a derrota de Artigas erh Taquarembó 
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e' acentuando o contr-aste que apresentam os nossos milicianos: 
éom· -a indiada de suas tropas, observa: "Les milices qui les. 
orif. battus a- Taquarembó ne leur sont guere inférieures dans 
l'art de monter a cheval et de traverser· les tivieres a la nage" .. 
Dreys, ao des.crever o g-aúcho livre, que vagueava pelos campos, 
náo deixa de acentuar igualmente: "É verdade consagrada pela 
experiencia, e vigente na sua própria c·onvic\ao, ·que, em rela-. 
\ªº a dexteridade,, a for\a física, a constancia, dificilmente pode 
competir com os filhos da popula\áo regular, cuja educa\áO 
~· a mesma e produz ·os mesmos resultados com a perfei~áo q·ue· 
procuram os cálculos do intelecto e o seritimento de urna exce--
1encia nata" (10}. 

Impressiónante, por ser quase sempre concorde, é o tes
temunho de Nicolau Dreys e Saint-Hilaire sobre o continen
tino daquele momento histórico, pelo menos o habitante da 
caínpanha, o :mesmo homem que alguns anos depois há de· 
einpenhar-se com tanta pertinácia nas lutas da revolu\áO far
roupilha, essa tomada · imprevista de · consciencia do seu valor, 
tal como o pressentira o naturalista frances. Arsene Isabelle, 
as vésperas do levante de setembro, também consigna , em . seu 
ptimeiro livro, referindo-se expressamente aos farrupilhas ( em 
n'ota de pé de página esclarece, para fins de pronúncia figurada: 
Farr.oupillas mouillé): "Il s'y fait ouatre ou cinq .iournaux 
·périodiques entieremerit consacrés a la politique: l~s habitans· 
de ·Porto-Alegre, de meme que tous ceux des autres villes de 
l'~mpire, sont divisés en deux partís, celui des Caramurus, com
prenal).t . tous les p'artisans et défenseurs dU gouvernement 
monarchique, et celui des farrupilhas, ou sans-culottes, parti
s.ans du gouvernement républicain. Les derniers sont en· force, 
cómme partout; mais cette force ils ne la connaissent pas" ( 11). 

De um ponto de vista plástico e impressioniS'ta, a con
cordancia é a mesma, nos tra\os característicos; apenas Isabelle· 
dá relevo particular ao trajo vistoso e pitoresco. Veja-se Dreys: 
"O hom~m do Río-Grande. é geralmente alt;o, robusto, bem 
apessoado, e suas feic;óes viris nada perdem por serem ·quáse· 
sempre acorppanhadas de urna cor alva, que faz sobressair a 
·preta capilaria e o avermelhado das faces, assemelhando--se· 
assim 'a p~imeira vista, aos habitantes das regióes montuo~·as 
qo· centro da ·Fran\a". E $aint-Hilaire, confirmando as pri
m,eiras impressoes: "Les hommes étaiept généralement tres 
blancs et avaient . des cheveux et des yeu~ de la meme couleur 

(10) V. Saint-Hilaire, ed. or., p. 26; e Dreys, ed. or., p. 198. 
( 11.) V. Arsene lsabelle, V oyage, ·p. 489; · p. 276 na trad. de Teodemiro 

Tostes. 
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" <¡ue les femmes; ils étaient grands, bien f aits; ils avaient de 
l'aisance, et rien de cette molesse qui caractérise les Mineurs". 
Sobre as mulheres da Província, quando saem a viajar, escreve 
Jsabelle: "Ataviadas dessa maneira, parecem-se bastante as 
nossas altas e poderosas . damas da nobreza campestre. E náo 
penseis que essas brasileiras do campo nao tenham a sua 
dignidade natural". Depois de urna das tantas referencias dos 
viajantes a ostenta~ao de luxo nos apeiros, diz ele: "A ves
·timenta dos homens da campanha é mais rica que a dos gaúchos 
.argentinos e orientais. Consiste de sólidas botas, largas bom
bachas de veludo azul-celeste, urna jaqueta de pano azul, um 
.amplo manto de pano e um chapéu de abas muito largas _ 
levantadas dos lados, preso sob o queixo por um barbicacho 
que termina em duas borlas" (12). 

Verifique o leitor curioso, a páginas 20, 26, 41, 43, 49 da 
·edi~ao original de Saint-Hilaire, como o essencial do primeiro 
flagrante se mantém, passando por variantes leves. Da com
para~áo com mineiros e catarinetas, e em geral com os brasi
leiros do interior, passa a um paralelo entre o riograndense 
e o platino, para afina} concluir, já entáo com certo matiz 
de crítica no retrato: "Les hommes de la capitainerie de Rio
Grande ont l'air plus males que ceux de toutes les autres capi-
1:aineries; ils sont plus militaires, mais ils sont moins polis, ils 
sont moins spirituels, il y a plus d'apreté dans leurs manieres. 
lis sont infiniment supérieurs aux Espagnols, parce que la 
plupart d'entre -eux sont des blancs de race pure; mais, comme 
leur pays est presque semblable a celui des Espagnols, ils 
-doivent avoir beaucoup de ressemblance, par leurs habitudes 
,et leurs moeurs, avec ceux-ci" (13). 

Saint-Hilaire nunca se entrega sem discernimento ao elogio 
-e quase sempre, depois de urna impressao admirativa, no de
correr das anota~óes, vai retocando o reparo ditado pelo pri
meiro impulso, corrigindo se o caso é de omissao, ou cancelando 
·se caiu em algum erro, que sempre reconhece. Toma o cuidado 
de avisar ao leitor, em vários trechos do seu diário, que a 
anota~ao do momento virá modificar ou anular certo passo 
anterior, devidamente assinalado com a indica~áo de data. 
'Freqüente é a reconsidera~ao de parágrafos, de capítulos in
i:eiros, para completar informa~óes. E este desapego as vai
dades de autor, esta autocrítica vigilante, que resiste ao desejo 
de agradar, mover, impressionar, sao outras tantas garantias 
da sua probidade científica. 

(12) V. Arsene Isabelle, Viage-m, trad. de Teodemiro Tostes, p. 279. 
(13) V. Saint-Hilaire, ed. or., p. 268. 

Nao deve1nos esquecer que entao constituíam as narrati
vas de viagem? nao só urna ver?a.deira mania, com bafejos de 
s.uce~S<? gara,n~1do, da parte ~e_ av1dos leitores, mas um genero 
ltterano espurio, em que a cnt1ca de texto facilmente reconhece 
o concurso de muitos autores, por compila~áo e arranjo como 
nos mostra o estudo de René Michéa sobre as fon~es da 
V iagem a 1 tália de Goethe. E, se o caso de Goethe com a 
sua Viagem a ltália, a rigor nao serve para termo de com
para~áo, tome-se o exemplo de Chateaubriand e de tantos 
outros explora~ores literários das "terras virgens" americanas; 
no relato de v1agem, transparece o arbítrio da estiliza~áo (14). 

Saint-Hilaire pertence a outra família de viajantes, e den
tro da nossa ~stante dos Forasteiros <levemos reservar-lhe 
um lugar espec1a_l, que é o dos cientistas forrados de boa for
ma~áo humanística. Na profusáo das cousas naturais e huma
nas, ele nao enxerga apenas a "sua vitrina" como dizia Anatole 
F:ance, u~ ... e~treito setor. d~ pesquisas, 'para proveito ime
d1ato da c1en~1a . A sua v1tnna era o m~ndo inteiro e vivo, 
tanto que m~1s de uTa vez, ape~ar da fad1ga de longas jorna
das sem ma1or conforto, esquec1do de nomenclaturas latinas 

' comoveu-se com a sorte dos pobres índios missioneiros che-
gando _a tra~ar. projetos de reforma administrativa, apiedou-se 
d~s negros cat1vos, te_.?t~u comp~e.ender sem maiores precon
ce1tos a. aventur~ econom1ca e pohttca da coloniza~áo dos gran
des vaz1os amencanos. 

Tu?o nele é desejo de observar para bem interpretar 
?e, c.am1nhar com olhos disponíveis ao encontro das paisagen~ 
1ned1tas, na exp~essáo de Gobineau. E, como nao está vol
tado para ~ leg1ao, do grande público ledor, e escreve para 
um det; rm1nado Circulo de estudiosos, é quase a si mesmo 
que ~sta f alando, . ou pelo menos a urna f amília muito íntima 
d.e le1tores esc~lh1dos, quando passa da pesquisa científica a 
simples anota~oes suplementares, colhidas de caminho, entre 
um pouso e outro pouso, c?m a gei:ierosa gratuidade de quem 
sabe ~ontentar-se com o d1a que passa. "Rich in the simple 
wo~sh1p oL a day", dizia o poeta. Seu exemplo vem mostrar 
mais ~m~ vez que o verdadeiro talento é sempre urna supera
bundancia, a dar as cousas de gra~a e de quebra. 

,. (14) V. René Michéa, Le Voyage t:1i ltalie de Goethe Paris Aubier 
194, . Quanto a V oyage e 1i Amérique, de Chateaubriand J~seph Bédier ; 
ou1~ros mBostraram o que ele deve a Charlevoix, Jonathan 'Carver, aos natu
E~sta_s artram t! Bonnet, a Le Pag~ ~u Pr~tz, a Im!ay, Mack~nzie, Beltr~i. 
. . cinco meses, observa }o9eph Bed1er, nao podena completar o itinerário 
indicado em sua viagem. 
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" De qualquer modo, nao espere o leitor .impa;}e~te del~
ciar-se com grandes "quadros da natúreza v1rgem , .1mprov1-
sac;óes de um colorista verba_l, ~o mo~o .de C~ateaubnand. Ao 
primeiro relance, tudo aq~1 ~ me~1an1a, _seco ap~~ta~en.to, 
ruminac;ao cautelosa de pnme1ras 1mpr.essoes. ~et.1f1cac;oes e 
adendas, errata de paisagens, topograf1as, estausucas, n?tas 
que tor.nam a glosar o já glosado, sempre o. mesmo esforc;o 
consciencioso ao recomec;ar a jornada. Por efe1to de um apa-

' d , rente impressionismo as cousas nao sao apresenta as em s1n-
tese e acomodadas a ~ma estampa definitiva, mas vao nascendo 
aos olhos do leitor através de esboc;os retocados pouco a pouco; 
mais adiante, as diesmas cousas retornam, sob a visao de outro 
angulo, banhadas noutra luz. . . . " 

É este o maior encanto da obra de Sa1nt-H1laire: ele 
decorre da genuinidade de um texto· mantido integral~ente, 
fiel ao seu estádio original. Sentimos o caderno rab1scado 
día a día, sob o toldo da carreta em ple.no campo, a luz da 
vela ou da candeia fumarenta, ·sob o teto de um ·rancho " ou. a 
um recanto da espac;osa varanda, em velha casa de estancia. 
Em vez do arranjo definitivo da prosa, a corrigenda nua e crua, 

0 honesto acréscimo reve1am o tateio dos seus escrúpulos .. Mas 
tudo isto, que na ·aparencia momen~anea do iflagra~te cheira. a 
puro impressionismo, acaba subord111:ado a urna rigorosa dis
ciplina, caminhando para. ~ mesm? f1?1.: urna serena,. atenta e 
firme devoc;ao pela objet1v1dade c1ent1f1ca. 

Tanto mais fácil descobrir os limites dessa esforc;ada 
objetividade, que estao be1n a mostra, pois o autor se dá 
todo a confidencia da página escrita e nao esconde os seus 
propósitos. Saint-Hilaire nao consegue ~nt~rpretar com a d~
vida compreensao o comportament~ do 1nd1gen~ sob o choque 
brutal da conquista e a grave cnse aculturat1va em que o 
precipitou a colonizac;áo branca da América. Ve quase sempre 
no índio e nos mestic;ados de índio e branco, o lado que lhe 
parece ~egativo; bem claro é o pr~co.ncei.to que ~ao logrou 
sopitar contra qualquer forma de m1sc1gen1smo. Nao chega a 
ver qu~ o amor desbragado e livre, o insti~t? ~s soltas; com 
a índia oferecida e despudorada, sempre doc1l a agres·sao se
xual entreg.ando-se "aos homens de sua rac;a por dever, aos ' . " ,. " , .. ,., ·. brancos por 1nteresse e aos negros por gosto , e consequenc1a 
inevitável do meio e das condic;oes sociais exploradas em seu 
benefício pelos donos do poder, para usar a expressáo. soci~
lógica de Raimundo Faoro (15). Falta-lhe as vezes discern1-

(15) V. Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, Forma~áo do Patro
nato Político Brasileiro, Porto Alegre, Editora Gloh<>, 1958. 
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mento ao apreciar estes aspectos crus e asperos. Sintomática, 
por exemplo, é a sua rea~ao diante dos gaúchos. de vida livre, 
que vagueavam pelos campos da fronteira. Segundo ele, eram 
na maioria índios ou 1nesti~os e viviam a margem da sociedade 
organizada, sem moral e sem religiáo. Muitos brancos havian1 
adotado os seus costumes, e na Capela do Alegrete, o modo 
de vida dos proprietários pouco difería da vida solta desses 
mesmos Garruchos, ou Garuchos, ou Gah'uc.kos, conforme a 
sua grafía. Mas o seu testemunho parece muito yago as obser-

. . ' 
vac;Oes sao 1mprec1sas, refletindo certa incompree.nsao pre~on-
ceitual do momento histórico e do meio· (IG). ·; . . 

Nao lhe f altou argúcia, porém, ao aludir ao inartdortisn1o · 
ao "coronelismo" que imperava na campanha: do Rio Grande' 
grac;as ªº prestígio daqueles donos do' poder, no caso sob a~ 
feic;óes do patriciado militar que se aquinhoara .com fartas lé~ 
guas de sesmaria.. Trata-se de um pequen~ trecho ·impr-essio
nante, que poden a trazer como título: "O Coronel · Saint-Hi
lai:e", de acordo. aliás com a honorificencía · que · lhe · fora atri
buida em portana de recomenda~ao: "Comnié on me donne le 
titre de colonel, tout le monde me suppose le droit d'enlever 
des bestiaux chez les cultivateurs sans les payer -et· l'on est 
extremem~nt étonné que je n'en use point. Ma portería (sic) 
me perm1t, a la vérité, de requérir toute espece de secours · . . ' . . . ,. ' 
ma1s Je n a1 3ama1s cru qu 11 me fl'1t permis pour cela de ríen 
prendre chez qui que ce soit sans en compter la valeur. ·Telle 
est la raison qui m'a privé de l'affection de mes soldats; j'eusse 
~t~ po.ur ~ux une divinit~, sj, ne les grondant· ja·ma~s co.mme já 
l a1 .f a1t, Je leur eusse la1sse tuer une vache "tous les JOurs et 
que je leur eusse pennis d'aller prendre a leur gré des chevaux 
chez les estancieros" (17). 

É nestes· momentos que aprendemos a estimar ainda mais 
o ~oronel Saint-Hilaire, confirmando-lhe a p~te~t.e, na hierar
qu1a dos viajantes autores, e talvez ptOIDOVendbLo a generál 
Com todas essas qualidades e defeitos, ~ sua Viagem nao perde 
o vigor e a frescura de um testemunho cada vez mais humano. 
Se pudéssemos contar com programas editoriais menos · sofre
gos, menos brasileiro no seu improviso;· reviveria 'essa generosa 
obra-prima em todos nós, como alimento cultural · e educativo. 
Penso mesmo que trechos inteiros seriam aproveitados como 
leitura escolar, em vez de tanta palha seca e . temoída. Pois 

(16) ':· Augusto Meyer, Gaúclw , H istória d~ 1Mtia palai>ra, Porto 
Alegre, Instituto Estadual do Livro, 1957, p. 55-57. 

(17) V. Vaya.ge, p. 457. . 
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há nele utn pouco de tudo, e o naturalista nao consegue sufocar 
o viajante sentimental, o observador gratuito, o humanista 
comovido, o ca~ador de pitoresco. 

Há nele ·até, por acidente, un1 humorista virtual, que 
as vezes se cntremostra, faltando-lhe apenas· uns toques mais 
vivos de ironia. Darei de .amostra e co1no despedida outro 
pequeno trecho, que passarei a intitular: "As Lágrimas da 
Ganancia", boa sugestao para um conto cruel desenvolvido ao 
modo de Machado de Assis: "/\ única habita~ao que avista
mos, serviu-nos de pouso para pernoitar. Antes de lá chegar
mos, despachou o patrao sua gente a recolher o corpo de um 
dos negros, que se afogara quando a barca seguia para Rio 
Pardo. Quando vimos o cadáver desse infeliz, o patrao excla
mo u: Ah ·1neu· dinkeiro, 11ieu din.heiro q1te 11ie custa tanto a ga,_ 
n.har! Sua ·mulher tomou lugar numa canoa; foi presidir ao en
terramento; sobre a cova, plantou-se urna cruz de bambu, e 
quando regressou na embarca~ao, essa mulher estava banhada 
em lágrimas; a dureza, porém, com que trata os seus escravos, 
me faz pensar ·que nao chorava senáo o seu dinheiro". 

Há um ·século v1v1a ainda em Sao Borja ou na estancia 
~e Sant'~n~, em Corrien~es, oct.ogenário chei~ de seiva espi
ritual, A1me-Jacques Gou1aud, d1t Bonpland, o amigo e cola
borador de Humboldt, o intendente dos jardins da Malmaison 
o prisioneiro de. Francia, o admirável Don Amado, sábio emi~ 
nen;e da velh.a. Eu!opa mas, perfeito cidadao americano, pois 
a todas as .sohc1ta~oes da glona na terra natal, preferiu o tra
balho humilde na sua quinta missioneira (18). 

(18) Segundo pesquisas de R. Bouvier e Edouard Maynial foi batizado 
com. o nome: Aimé-J~cque~-Alexandre Goujaud, filho de simon-Jacques 
Gou1aud e de · Marguen te-Olive de la Coste. N asceu em La Rochelle 28 
de ag0sto de 1773, faleceu em Restauración a 11 de maio de 1858. Reza 
a tra~i~ao que, ao receber. a boa nova do n~scimento, o pai, que replantava 
u~ vmhedo na wa propnedade de Saint l\.faurice teria exclamado: "Dieu 

t 1 ' f V . . b 1 " C ' so1 oue. 01c1 un on p ant . erto é que os Goujaud acabaram ado-
tando o nome: Bonpland. V. R. Bouvier e E. Maynial Le Botaniste de 
la M_al~i.ron! in "Mercure de France", Agosto a N¿vembro de 1947. 
A pnmetra bl_ografia é a .de Louis Adolphe Brunei, Biographie de Aimé 
B°1:p~d, Pans, 18?1. J\-1a1s completa é a de E. T. Hamy, Aimé Bonpland, 
M edecin et ni.zturiúi.rte, explorateu.r de l'Amériq1te du Sud, Paris 1906 com 
r~trato, conespondenc~a; documentos e um mapa. Nos "Anale; de I~ So
ciedad Científ~ca Argentina", tomo CVIII, p. 497 sgs., Buenos Aires, 1929, 
Juan A. Dommguez publicou: Aimé Bon.plmid, Su, vida e1i la América del 
Su_r. ~. mt;lhor contribui~áo em nossa língua é a de Afonso R . Palmeiro, 
ltr.1itrano de Bo-npla11.d, trabalho publicado na página literária do "Correio 
do, ~ovo", de Porto Alegre, setembro a ·outubro de 1958. V. fontes biblio
gráficas no suplemento de 11 de outubro do mesmo ano. 
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J á entáo percorrera nove mil léguas d~ regióes desconhe
cidas, de parceria com Humboldt, conseguindo classificar seis 
mil e trezentas plantas novas da flora tropi<;al aqiericana. J á 
entáo e de há muito repercutira o seu nome no · Instituto de 
Fran~a e em todo o mundo científico, pela voz de Laplace. 
Privara com Josefina, Arago, Gay-Lussac, Cuvier, D'Orbigny, 
Geoffroy Saint-Hilaire. Travara as rela~oes mais · íntimas de 
amizade e solidariedade política, com os patriotas sul-an1cri
canos·. Era amigo de Bolivar, e em sua casa concebeu o Li
bertador o ambicioso plano de emancipa~áo da América. Se
gundo as suas próprias declara~óes, em 1815, quando de sua 
viagem .a Londres, tratou de mais perto com Belgrano, Riva
davia e Bolivar, tendo viajado exclusivamente para um enten
dimento decisivo e a consecu~áo daqueles pro jetos (is) . 

Mas o nome de Bonpland também está ligado para sem
pre a cronica rio-grandense. Em 1830, quando o ditador 
paraguaio permitiu enfim que saísse dos seus domínios, esta
beleceu-se a princípio em Sao Joáo Mirim, perto de Sao 
Nicolau, nas Missóes Orientais, e logo após em · Sao Borja, 
onde constituiu família. Tinha urna botica de sua propriedade 
na pra~a da vila e cultivava urna pequena ch2cara, viajando 
freqüentemente pela campanha, a herborizar, a tratar os doen
tes no rancherio dos pobres, e a coligir material para seus 
estudos científicos. Quem o acompanha entao pel~ mao da 
f anta si a e dos biógrafos, sente um vivo dese jo de retra~ar su as 
anda.n~as, de visitá-lo em seu retiro, para n1atear com ele e 
entrevistá-lo, recolhendo assim o único exemplo · de urna en
carna~ao dos sonhos de Rousseau e Bernardin. de Saint-Pierre. 

Se ainda por vezes, ao receber de Humboldt urna carta 
cheia do esplendor das cortes, pensa em voltar ilO Velho 
Mundo, é já com a i'déi.a do regresso imediato a PilZ dos seus 
campos bem amados. Em 29 de janeiro de 1854, escreve ao 
Barao, que era urna espécie de Astro R ei . dos saloes maj$ 
brilhantes da época: "Minha espera-n~a mais .cara (torno a 
dizer-te a mesma coisa, meu querido Humboldt) é levar eu 
mesmo as_ minhas cole~oes e descri9()es, familiarizar-me con1 a 
nova literatura, e atual estado da ciencia, comprar livros e em 
seguida regressar, aguardando tranqüilamente o termo dos ineus 
dias nas margens graciosas do Uruguai, rodeado de seus encan
tos e de urna esplendida natureza". 

(19) V. Juan A. Domínguez, Archivo de ;B01iplam.d, IV, Lo11dres, 
cuartel general europeo de los . palr·iotas de la. cmancipaci61i '11mencana, 
Buenos Aires, 1940. 
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0 A Brunei ·dizi.a: "Habituado a viver ao ar livre a sombra . , 
das árvores sec_ulares da América, a ouvir o canto dos pás-
saros que süspendem seus · ·ninhos sobre minha cabec;a, a sen
tar-me para ver correr a meus pés as puras águas de um arroio, 
em vez de todos este·s dons, que encontraria eu no bairro mais 
aristocrático e brilhante de París?. . . Perdería o que mais 
aprecio, minha sociedade predileta, as minhas plantas que 
constituem minha alegria e minha vida. Nao, nao: aquí' devo 
eu viver e morrer" ( 2º). 

Deve-se .ao Instituto de Investigaciones Históricas, de 
Buenos Aires·, ·entao ainda sob a fecunda direc;ao de Emílio 
Ravignani, a publicac;ao · 1nais interessante <lestes últimos anos 
sobre a prisao de Bonpland e sua triste aventura paraguaia, 
ao tentar entrar em contato com o ditador Francia. Foi caso 
que abalou o mundo científico e provocou o interesse e os 
apelos de Luís Fel.ipe, da rainha Maria Amália, de B·olivar, 
de Sucre, de Cann1ng, do Imperador do Brasil de Chateau
briand, de Humboldt, de Cuvier, de nao s·ei 'quanta gente 
escandaliz.ada a notícia do brutal atentado. Impressionante é 
o relato de Robertson, em Francia' s reign of terror. Bonpland 
estabe.lecera-se em Candelária, a margem esquerda do Paraná, 
Francia mandou um forte destacamento cruzar o rio em 
Itapua, para destruir a sua colonia e apoderar-se do sábio 
que foi conduzido a Santa Maria, no território paraguaio ond~ 
ficou .detido nove. anos, a disposic;ao do bon plaisir do Su~remo. 
De nada lhe valeram os .apelos de meio mundo, e nem mesmo 
a carta magnífica de Boliv.ar conseguiu libertar Dom Amado. 
Datada. de ·Lima, 23 de outubro de 1823, vale essa carta por 
~m re_t;at? d,e. corpo i~teir~ do Libertador. Vibra da mais pura 
u~1p~c1enc1.a da sua unag1nac;ao generosa, e comec;ando por 
d1ss1mular a contrac;ao do sobrolho e o punho crispado, num 
visível esforc;o de maciez diplomática, deixa afina!' perceber 
claramente a indigna~ao e o ruído seco da espada desem
bainhada. Terminava declarando: "Seria capaz de marchar 
hasta el Paraguay y sólo por libertar al µi e.ior de los· hombres 
y al tnás célebre de los viajeros" ( 21). 

(20) V. E. T . Hamy; o. c., p. 183; e Luís Adolphe Brunei o. c., p. 101. 

(21) V; Juan F. Pérez Acosta, Francia y Bo,11,pland, Con apéndice do
cum~ntal , Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, Publicaciones del 
I~st~tuto . de Investigaciones Históricas, n.º 79, 1942. A páginas 57-58, 
B1bliograf1a. Depois de fazer constar que ele mesmo promovera a vinda de 
Bc:mpland a A~érica, dizia Bolívar : "Dígnese V. E. oír el clamor de cuatro 
m1lloi:ies ?e america'nos libertados por el ejército de mi mando, que todos 
con~mgo imploran la clemencia de ·V. E. en obsequio de la humanidad Ja 
sa b1duría y la justicia". ' 
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.Só em 1829, seis anos depois, foi Bonpland convidado a 
retirar-se. Imprevista é a razao doméstica e terna que o Su
premo apresenta, para despedí-lo, em ofício ao Coma~da~te 
de ltapua: "Como ademas he sabido que es casado, d1z ele, 
he tenido a bien permitirle q1:1e se· vaya del Paraguay". Quanto 
aos verdadeiros motivos dessa brusca decisáo, melhor será 
admitir a m argem das suposic;óes do sr. Pérez Acosta, 9ue 
nem a' própria sombra confessari~ Francia os seus. desígn1os. 
Talvez quisesse realmente aprove1tar-se da oportun1dade para 
obter o reconhecimento oficial do governo frances, provocando 
um pedido direto do consul geral da Franc;.a .no ~io de ] aneiro. 

E assim Dom Amado atravessa os do1s nos e se acolhe 
aos campos da margem oriental do Uruguai, primeiro em Sao 
Joao Mirim, mais tarde em Sao Borja. Dom Amado é planta 
humana que pega bem de galho, em qualquer parte. No 
Paraguai, s·emeara amizade entre os índios. e soldados da guar
nic;ao de Santiago. Dizem que, ao despedir-se, ~ comandante~ 
seu amigo e carcereiro, abrac;ou-o tao comov1do, que mal 
podia falar; era o mesmo oficial que comandara o assalto ao 
seu próspero estabelecimento de Sant-Ana, matando, e_span
cando e ferindo os pobres colonos e arrasando as plantac;oes. 

Em nosso Instituto Histórico existe urna notícia de auto
ría do conego Joao Pedro Gay acerca dos últimos anos de 
Bonpland, que ·está pedindo publica~ao imedi,ata e, ~omen
tário; é o que .nos promete há mu1t?s ~nos ]ose Ho~or.10 ~o
drigues. Traz o documento, na pnme1ra folha ~ ª. ind1cac;ao: 
"S. Borja 29 Aout 1858" e abre com urna cena intima, tocad-a 
de emoc;a'o descrevendo urna visita de Bonpland, justamente 
quando co:npletava o sábio oitenta e tres anos de idade. Sao 
v.inte duas páginas, do punho d~ Gay, intitu~adas : "No~ic: 
sur les dernieres années de la v1e du naturahste Mr. A1me 
Bonpland, sur sa mort et sur son héritage, . sc!entifiq~e. par 
l'abbé J. P. Gay, Curé de S. Borja dans les M1s~1ons _ Br~s1h:n
ses". Na última folha, em nota, vem a segu1nte 1nd1ca~~o: 
"Rio de Taneiro, 18 Novetnbro 1861" . Em seu manuscrito, 
reproduz Gay u111 trecho de artigo publicado no Conciliador, 
de Porto -Alegre. e1n 3 de marc;o de 1859 e refere-se a notas 
de Bonpland sobre os ervais brasileiros, enviadas a Caldre e 
Fiáo e publicadas no Correio do Sul ( 22

) . Devem-se a Aimé 

(22) Para outra s inform<u;óes sobre as sugestóes d.e .. Aimé B?n~land, 
o cultivo da erva-mate a organiza\ao de urna fazenda-modelo, a cna~ao de 
merinos etc., v. Joáo Pedro- Gay, Históri°: da R epi'i.blica Jeswítica do Para
gu.a:i, . . ed. do l\l[inistério da Educa\áo, ~10, 1942,. P: 448 sgs .. e nota& de 
Rodolf.o García. Na Sec~áo de tvlanuscntos da Biblioteca Nac1on~l, 1-21 3, 
36 existe urna ca rta de Bonpland a Antonio Rodrigues Chaves F1lho-, sobre 
a ~ria~áo de 'merinos e seu cruzamento com o gado lanígero da terra. 
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,..Bonpland os primeiros projetos de coloniza~áo sistemática 
dA • b ' com ten enc1as a com ater as extensóes latifundiárias com 

t:_rra.s baldías, no Rio Gran1~e do, Sul. ~a.ntinha correspon
dencra. com Soares d~ ~ndre1a, e a sua inc1ta~áo e conselho, 
o p~es1dente da Provincia desenvolve, em seu relatório de l.º 
de .JUn~o . de 1849, a~resentado a Asse1nbléia Legislativa, no 
artigo intitulado: Agricultura, un1 progra1na de parcelamento 
gradual das grandes propriedades, notável para a época. 

Alguns dias antes do falecimento de Aimé Bonpland visi
tou-o A ~é-Lalleman t na estancia de San t' Ana em Corrientes. 
A descn~~o dessa visita aparece no primeiro' volume de sua 
ob~a: Reise durch Süd-BrasiUe11,, publicada logo no ano se
guinte por F. i\. Brockhaus, em Leipzig. l "'ranscrevo um 
trecho na tradu~ao do Instituto Nacional do Livro: "Afinal 
aparece~ o velho e incansável botanico, vestido simplesmente 
de camisa e cal~as de algodáo branco. Oitenta e cinco 'anos 
de vida movimentada tinham cavado sulcos profundos no 
ª!1'1ável ro~to do hornero, cujos olhos·, poré1n, claros e límpidos, 
a1n?a sah1am contemplar as coisas em derredor. Cordial e 
a~~v.elmen~e me receh~u .ele e desculpou-se de seu pobre mo
b1hano, po1s sua hospitahdade nao pode ir além de mandar 
assar carne para mim, só podendo apresentar urna faca, um 
ga.rfo e u~ prato de est~nho. Entao, depois· de ter t erminado 
rn1nha r~fe1~ao com auxího do canivete e dos dedos, encetamos 
urna variada palestra sobre botanica e política estancia e Paris 
Humboldt e Sao Borja; co~o vagueavam vi~os os pensame~~ 
tos do ':el~o nos espa~os. im~nsos qu~ percorrera e no largo 
tempo vrv1~0! Mas que~1a a1nda ma1s espa~o, e ainda mais 
tempo de vida ~sperava ele, com urna espécie de fome canina. 
Alguns anos ma1s tarde, como seria a solitária imóvel e inani-
mada Santa.na!". ' 

Só em 1949,. ce:ito e catorze anos depois do aparecimento 
de sua obra, ve10 JUntar-se aos dois compatrícios traduzido 
por Teodemiro Tostes, o irrequieto Arsene Isabelle tao mal 
compre~1~dido até boje, ~ mantido numa espécie d~ quaren
tena. cnt1ca pelos que vfaJam no passado a son1bra da estante 
dos fora~teiros. É q~e ~i?guém recebe ~om muito agrado as 
observa~oes men~s lison1eiras· de utn visitante: o elogio é a 
sobremesa d~ va1dade. 

. De Saint-Hilaire e Dreys, podemos dizer que se idenú-
.ficarfm .por adapta~áo compreensiva com as peculiaridades 
cont1nent1~as, grac;as a u1na permanencia mais longa no Brasil. 
O naturalista, de tant<?. percorrer o interior brasileiro, passara 
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por um treino preliminar e se achava e1n espec1a1s condic;Oes 
para compreender e sentir as nossas causas. Nicolau Dreys, 
como já vimos veio para o Brasil em 1817 e aqui viveu vinte 
e cinco anos; ~on1 a publica~áo do seu livro em portugues ~ .ª 
simpatía pela gente riograndense que ressumava de suas pagi
nas, conquistou as nossas boas grac;as, tornando-se gaúcho 
honorário. 

O caso de Isabelle é diferente. Cruzou o Rio Grande em 
rápida excursao; entregou-se as vezes, no relato de viagem, 
as tenta~oes da caricatura e ªº demonio da n1alícia; i1npres
sionado com as portenhas e montevideanas, achou rudes e· 
desajeitadas as pobres continentinas. E ainda por cima, pa~
sou despercebid a justamente a obra em que tratava con1 Jna1s· 
seriedade e verdadeira compreensáo a Província do Sul: Emi
gration et Colonisation dans la Province Brésilienn,e de Rio
Grande du Sud, la R epublique Orie1itale de l' Uruguay et t o1tt le 
bassin de La Plata, Montevidéu, 1850, com 152 páginas de 
texto mais· 32. de apendice ·e urna errata, sendo setenta e duas 
páginas, alén1 de algumas notas, dedic~d~s. ao Rio qrande. 
Nessa brochura impressa em papel ordinario e revestida de 
capa amarela co1n a indica~ao: Ptix: un pataco11,, reunia urna 
série de arti~os publicados de 1845 a 1849 no jornal "Le 
Patriote Fran~ais" os quais tiveram boa acolhida e provoca
ram debate e c~mentário na imprensa m.ontevideana. ~le· 
próprio em nota de pé de página, indica ao leitor o "Comercio 
del Pla~a", de 14 de novembro de 1849 e o "Nacional", de 1naio 
ou junho de 1845 (23). 

Formou-se um ambiente de menos·prezo e suspeic;ao em 
torno de Isabelle, talvez por desconhecimento da obra men
cionada; foi relegado pelo menos a um plano inferior, ficando 
a sombra de outros viajantes autores, ou autores viajantes. 
J á vimos como Dreys se refería com desdém a Isabelle, na 
introdu~ao a sua 1Votícia D escritiva, chegando ao ponto de· 
o nivelar com o inqualificável Douville. Abeillard Barreto, 
profundo conhecedor desse genero de trabalhos e, sem dúvida, 
a maior autoridade em matéria de bibliografía riograndense, 
dizia de ·e:aminho, numa de suas notas as Pmneiras !nvesti
gafoes Cie11,tíficas 11,0 Río Grande do Sul, que Arsene Isabelle 
sempre demonstrou aversao ao Rio Grande ( 24). 

Creio que houve, nesse desdém um tanto leviano com 

. . (23) V. trad. da mesma obra, ed. Gráfica Editora Aurora, apresen
ta~ao de Augusto Meyer, Rio, 1951. 

(24) V. A11ai.r do Segw1tdo C01igre.rso de História. e Geografia S ul-rio
grat1idense, :Porto Alegre, 1937, p. III sgs. 
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.que foi tratado o amigo dos americanos, que perdeu o filho 
m ais velho no combate do Cerrito, rnui ta passividade histó
rica, sem maior exame. No prefácio a tradu~ao argentina de 
Voyage a Buenos-Ayres et a Porto-A legre, observa . E rnesto 
Morales: "Es· nombrado cónsul francés, funda una familia, 
intenta negociais en gran escala, ocupa un puesto de funcio
nario en la Aduana y en la educación pública de Montevidéo; 
viaja, conoce el Paraguay, Brasil y la Patagonia ; escribe como 
redactor en jefe de Le Patriote Franfais contra la tirania de 
Rosas; palpita con la existencia peligrosa de los amenazados 
por el ejército de Oribe, tanto que su hijo 1nayor, oficial de 
la Legión francesa, pierde la vida en el combate del Cerrito. 
E l emigrado francés yá está definitivamente ligado a la vida 
·del Plata; su pensamiento, su acción y su sangre le han 
fecundado" ( 25 ) . 

Em 1949 - antes tarde do que nunca - deu-nos Teo
-demiro 'f ostes, em edi~ao de Zélio Valverde, sua primorosa 
·tradu~ao do primeiro livro de Arsene J sabelle: Voyage a 
B1"énos-Ayres et a Porto-Alegre, par la Banda-Oriental, le.F 
Jl!fissions d' Uruguay et la Province de R io-Grande-do-Sul, 
Havre, Imprimerie de J. l\1orlent, 1835, 618 páginas. Um 
t recho da tradu~ao, antecedido de urna nota, saiu no t erceiro 
·número da Provírtcia de Sao Pedro, a revista de cultura dirigida 
por Mois·és Vellinho, que há de assinalar nestes meados do 
·século o rnomento mais importante para a contribui~ao aos 
-estudos riograndenses (2G). 

Diz o tradutor, em seu prefácio: "Depois de acompanha.r 
'O autor em sua viagem, nao é possível compreender a Il)á 
vontade do seu compatriota Nicolau Dreys, taxando o livro 
de superficial e comparando Isabelle ao incrível J. B. Douville". 
Mais adiante, chama a aten~ao do Jeitor para a importancia 
·que Arsene Isabelle atribuía a coloniza~ao da América por ele
mentos europeus selecionados: "Integrado na vida desta parte 
·da América, Isabelle nao se d.escuida dos seus problemas nacio-
11ais e os discute coro assiduidade nas colunas do. seu jornal e 
também em monografías. Um tema que o apaixona e absorve 
é o da colon iza~áo destas va~tas regió~s da América _por ele- _ _ 
mentos europeus selecionados, a base das observa~oes que re-

(25) V. Vi.aje a Argentina, Urng1tay y Brasil, en 1830, trad. de Pablo 
Palant, Buenos Aires, 1943, P.· 9. 

(26) V. Via.gem ao Rio da P·rata e ao R'io Cra11de do Sul, trad. de 
_T~~demir.o Tostes, introdu~ao , de Augusto Meyer, Rio·, Livraria Editora 
Zelto Valverde S. A., 1949. E a primeira tradu~áo completa. Dante de 
Laytano havia traduzido apenas a parte referente ao Rio Grande do Sul. 
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colhera em sua viagem a província do Río Grande. Nao pode 
compreender que países tao propícios ao desenvolvimento de 
urna coloniza<;ao daquele genero prefiram conservar inapro
veitados milhoes de hectares de terras, a abrir suas portas a 
imigra~ao, por meio de tratados inteligentes. Sofre ao pensar 
na multidao de proletários franceses que vegetam no descon
forto e na miséria, enquanto, neste lado do Atlantico, há um 
solo virgem que só espera bra~os" ( 27). 

É est e o aspecto mais significativo e de algum modo mais 
atual da segunda obra de Arsene lsabelle: a velha questao do 
]atifúndio nos campos de cria~ao do extremo-su!. De 1723 a 
1733, predomina o comércio de transito na regiáo con1preen
dida ·entre Laguna e o sul do Continente, e a ocupa<;ao das 
terras mantém-se no regime das invernadas. Nas campan has 
ermas-, ao longo de trilhas de vaquianos, que apenas come~am 
a .margear pousos e curais, passa e repassa o tropeiro, comendo 
os tiroes de léguas a tranco de cavalo. Decorridos, porém, 
cinqüenta e tantos anos, a contar da proposta de Bartolomeu 
Pais de Abreu, quase todos os campos tinham dono - e esta
vam praticamente desertos. Como dizia Francisco Joao Roscio: 
"Ainda que toda a campanha está deserta, todos os campos 
estao dados, e teem senhorios" ( 28). 

F oi Aimé Bonpland quem deu a conhecer a Isabelle o 
relatório do presidente da Província, Soares de Andréa, onde 
já vem desenvolvido um projeto de coloniza~áo mediante o 
parce lamento gradual das grandes propriedades. N a palavra 
de Arsene Isabelle: "Mais l'honorable M. Soares de Andréa 
fait plus que d'indiquer le mal, il propose en meme temps le 
remede: c'est a dire le morcellement graduel des grandes pro
priété.s, ou plutot, comme il le dit lui-meme, des grands déserts, 
pour les distribuer par petits lots aux familles pauvres, mais 
honnetes et laborieuses, qui se présenteront pour profiter de 
ces avantages". 

Arsene l sabelle foi também o primeiro viajante a prever 
a importancia da coloniza~ao alema para o desenvolvimento da 
pequena propriedade do sul, em contraste cultural com a regiao 
da campanha, escravista e latifundiária; revelou aos meios in
teressados da Europa a existencia de um núcleo colonial ativo 
e industrioso, no vale do J acuí. Em 1879, escrevia Koseritz, 

(27) V. o. c., p. 16. 

(28) V. Biblioteca N acional, Sec~ao de Manuscritos, Códice 1, 5, 2, 3. 
Cf. Félix de Azara, Viajes po., la América M eridional, Madrid, Espassa
Calpe, 1941, vol. 11, p. 187; e Augusto Meyer, Gmícho, História de 1ima 
Palavra, p. 29 sgs. e passim. 
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"'no seu Volkskalende1': "Até entáo, ignorava-se na Alemanha a 
existencia <lestes i1'máos; foi um frances que os descobriu 
(Arsene Isabelle) e pela sua descri<;áo, traduzid.a e publicada 
na Europa, de G. Kuhn, a colonia de Sao Leopoldo foi rnen
cionada pela primeira vez na imprensa a lema" ( 29). ,. 

A contar de meados do século passado, a contribui<;áo 
em língua alemá para a nossa Estante dos Forasteiros entra 
a avolumar-se de modo extraordinário. Come<;a entáo o ver
dadeiro dilúvio de publicac;oes a que se refere Alfredo de 
Carvalho:· é incontável ·a inultidáo de brochuras, folhetos, rela
tórios e livros entáo a parecidos sobre assuntos conexos aos 
empreendimentos colonizadores. Como observa Osear Canstatt, 
em seu Repertório Crítico, as colonias alemás do sul do Brasil, 
de ano para ano, exerciam atra<;áo cada vez maior, e o alista
mento de legionários par.a combaterem Rosas, ao lado do 
governo imperial, atraiu grande número de alemáes de todas 
as classes. 

Cabe urna primeira referencia a Joseph Harmeyer, o 
autor de Sü,dbrasilien, manual para uso dos emigrantes. N a 
coloniá alema de Sao Leopoldo, era muito compulsado. o seu 
primeiro trabalho: Beschreibung de1' p,,.ovinz Rio G1'Mtde do 
Sul in Brasilien, mit besonderer Rücksicht auf deren Kolo
nisation (Descri<;áo da Província do Rio Grande do Sul, no 
Brasil, com especial referencia a sua Coloniza<;áo), publicado 
em Coblenz, no 'ano de 1854. Trata-se, portanto, de obra pio
neira, juntamente co1n as duas monografias de P eter Kleudgen 
sobre a colonia de Santa Cruz (1852 e 1853) e o trabalho de 
S. G. Kerst: Die Kownien der brasilianiscken Provinz Rio 
Grande do Sul ( 1853). Alén1 disso, u1na ter~a parte de sua 
obra mais original: W as. Georg seinen deutschen Landsleuten 
über Brasilien zu erziihlen weiss (O que Jorge tem a relatar 
aos seus compatrícios a respeito do Brasil), foi reservada a 
descri~áo das colonias alemás do Rio Grande. Merece refe
rencia especial o esmero gráfico dessa publica<;ao, com notáveis 
gravuras a cores, algumas do n1aior interes·se para a recons-

(29) V. Relatório do Presidente da Província de Sáo Pedro do Rio 
Grande do Sul, o Tenente General Francisco Jo'Sé de Souza Soares de Andréa , 
na abertura da Assembléia Legislativa Provincial, no 1.0 de Junho de 1849, 
Porto Alegre, Tip. do Porto-alegrense. Foi propriamente o conego Joao 
Pedro Gay, amigo de Aimé Bonpland, quem forneceu a AriSene Isabelle as 
sugestoes e projetos de reforma agrária do grande naturalista, aprovcitadas 
por Soares de Andréa. Sobre a colonia de Sao Leopoldo, v. Arsene Isabelle. 
ed. or., p. 508 sgs., p. 286 na trad. 
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titui~ao de "usos e costumes dos en1igrantes. Contando oito 
páginas de prefácio e 256 de texto, além das gravuras em folha 
inteira, foi lan~ada pela Imprensa Oficial, em Rudolfstadt, no 
ano de 1863. O Instituto Nacional do Livro mandou tradu
zi-la, incluindo-a em sua Cole~áo de Obras Raras, como sétimo 
volume da s·érie. 

A publica<;áo do Kritisches Repertori1tm der DeutscJr,... 
Brasilianischen Literatuf, de _Osear Constatt, na tradu<;áo do 
Instituto Nacional do Livro, acompanhado do seu suplemento, 
depois de minucioso cotejo com -as fontes, diversos acréscimos, 
anota~áo crítica e revisáo sistemática, por Hans Jürgen Horch, 
inclusive as corrigend.as indispensáveis, virá mostrar a impor
tancia da contribui~áo em língua alemá para os mesmos 
estudos ( 3º). 

Por enquanto, ain.da sao poucas as tradu<;óes. A Alfredo 
de Carvalho, gra~as a instancias de seu amigo J. Artur Mon
tenegro, ficamos devendo urna boa tradu~áo de Rückblick tvuf 
den Krieg gegeti R osas iind die Schicksal.e der deutschen Truppe 
im Dienste Brasiliens, soo o título: (Retrospecto da Guerra 
dontra Rosas e as Vicissitudes das Tropas Alemás ao Servi~o 
do Brasil". Trazia a edi~áo original, como indica<;áo de autor: 
"Von einem Augenzeugen", isto é, "por urna testemunha ocular". 
Na introdu<;áo, Alfredo de Carvalho apontava como autor o 
capitao Eduard Siber, observando: "No conjunto de suas amar
gas aprecia~oes, o capitao Siber foi urna imparcialidade rara. 
Verberou com severidade igual os defeitos dos nossos e dos 
seus patrícios, e atribuiu, com equidade singular, a uns e ou
tros a justa quota de seus gravames na falencia d.a inconsi
derada empresa [ ... ] O quadro ali tra~ado, das condi~oes 
antropogeográficas contemporaneas do Rio Grande do Sul e 
da Banda Oriental do Uruguai é, realmente, magistral; um 
humorismo sadio tempera e alegra a monotonia do espectá
'Culo dos acampamentos e das marchas do exército de Caxias; 
a cada passo surgem episódios característicos, ou incidentes 

(30) V. Osear Canstatt, Kriti.rches Repert,orium, der Deutsch-Brasi.
limtischen, Literatur, Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1902, 124 p. 
e Nachtra.g zum Kritischen Repertorim,m der Deutsch-Brasüianische1i Lite
ratur, Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1906, 64 p. Sóbre o Reper
t6rio e o Suplemento, v. comentários de Alfredo de Carvalho, Biblioteca 
Exótico-Brasüeira, vol. I. As duas obras, de extrema raridade, sao indis
pensáveis fontes de consulta para o conheciment<Y da bibliografía alemi 
referente ao Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional do Livro tomou a 
Iniciativa de mandar traduzí-las, encomendando a versao do text<Y a Eduardo 
de Lima Castro, e cometendo a Hans Jürgen Horch a revisao e anota~áo , . 
~nt1ca. 
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"comicos, e nos desvanecem os louvores insuspeitos confe
ridos a disciplina, resistencia, sobriedade e asseio dos nossos 
soldados" ( 31 ). 

Também se acha traduzida, por iniciativa de Abeillard 
Barreto, a outra obra rara, sobre os legionários da Campanha 
de Rosas, a que se refería Alfredo de Carvalho na mesma 
introdu~ao: Zur Charakteristik der D eutschen Legion von 1851 
im K aiserlich Brasilianischen Dienste, de autoría do major 
von Lemmers-Danforth. A versao do general Bertoldo Klinger 
saiu no "Boletim do Centro Rio Grandense de Estudos His
tóricos", acompanhada de prefácio e notas do general Paula 
Cidade, com o título: "índole da l,egiao Alema de 1851 a 
Servi~o do Império do Brasil". Traz a obra um suplemento 
com notícias e indica~oes úteis para os emigrantes "que se des
tinem a Província do Rio Grande do Sul". A "índole da Legiao 
Alema" nao é simples . contribui~a.o subsidiária para a história 
das guerras platinas, mas documento importante para o estudo 
da coloniza~ao, pois muitos soldados e oficiais tornaram-se 
colonos. Como observa Carl von Koseritz: "Muitos entrega
ram-se a devassidao mais desbragada, mas os que se adapta
ram, passaram a destacar-se em todas as situa~oes·; nas cida
des, tornaram-se professores, jornalistas, artistas e comercian
tes, dando novo impulso a ofícios entravados pela rotina. E 
nas colonias, onde era maior ainda o seu prestígio, exerciam 
influencia decisiva como professores, prestavam servi~os no
táveis como engenheiros e agronomos". Na t radi~ao local, sao 
os ifamosos Brummer (32). 

Também a iniciativa de Abeillard Barreto e a oompe
tencia do mesmo tradutor, o general Bertoldo Klinger, se deve 
a tradu~ao do traba1ho de Christian Samuel Weiss, sobre 
apontamentos de Friedrich Sellow, publicado em 1830 pela 
Real Academia das Ciencias de Berlim com o título: über 
das Südliche Ende des Gebirgzuges von Brasilien in der Pro
vinz S. Pedro do Sul und der Banda Oriental, "Sobre a Extre
midade Meridional da Cordilheira do Brasil, na Província de 
S. Pedro do Sul e na Banda Oriental". Na introdu~áo, mostra 

(31) V. R evista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Tomo 
78, Rio de Janeiro, 1916, p. 377-529. 

(32) V. Boletim de Centro R ·io-Grandense de Est,udos Históricos, vol. 
111, 1941, p. 15-105. Cf. Aurélio Porto, O Trabalho Alemáo no Rio Grtllnde 
do Sul, Porto Alegre, Est. Gráfico Sta. Terezinha, 1934, 192 sgs. Cf. Cris
tovao Lensi, Enrinnerungen und Erlebnisse eines alten Brummers, Roter
mund, Sao Leopoldo, 1911. 
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AbeiUard Barreto a relevancia das pesquisas de SellO'w para 
o estudo da geognosia do Rio Grande do Sul ( ª3). 

Dentro do mesmo campo de interesse para a história das 
guerras platinas, traduziu ainda o general Bertoldo Klinger 
as B eitraege zur Geschichte des K rieges zwische11, Brasüien und 
Buenos Ayres (Contribui<;oes par-a a História da Guerra entre 
o Brasil e Buenos Aires) e o manuscrito de A. A. Friedrich 
von Beweloh, existente no Arquivo do Ita1narati: Erinnerungen 
an den F eldzug 1827 ge gen Buenos Aires ( Reminis·cencias da 
Campanha de 1827) (34). 

Se a este· punhado de obras acrescentarmos a clássica tra
du~ao de Alfredo Clemente Pinto, Os Muckers, de Ambrósio 
Schupp, 1a obra de Hoffmann Harnisch: O Rio Grande do Sul 
e R eise durch Süd-Brasilien, de Avé-Lallemant, traduzida por 
iniciativa do Instituto Nacional do Livro, pelo menos com 
referencia ao primeiro volume, ficará encerrada a lista das: 
vers6es· do original alemao filiadas a estante riograndense. 
Quai;do muito, poderíamos computar ainda, sob a rubrica 
passi1n, . trechos e capítulos de algumas obras já t raduzidas,. 
que m·a1s de perto se integram na mesm.a sec<;ao bibliográfica. 

Boas fontes de consulta nao faltam, para o lan~amento 
de novas tradu<;óes. A mais· conhecida é o Instituto Hans 
Staden, de Sao Paulo, que além do mais, vem editando um 
boletim, o Staden.-]ahrbuch, dirigido por Egon Schaden. Tam
bém no Instituto Benno Mentz, de Porto Alegre, está con
centrada e devidamente catalogada urna preciosa documen-. 
ta~ao que abr.ange obras raras, iconografía, levantamento ge
nealógico, fotocópias, cole<;oes dos jornais Colonist, a primeira 
folha em língua alema de toda a América do Sul, D er Deutshche· 
Einwanderer e .Deutsche Zeitung, ·além dos anuários e almana
ques que se tornar.am indis·pensável repositório de infonna
\oes para o pesquisador, na sua grande maioria, sem falta 
de um só número da série. Prestaría bom servi~o ao estudioso· 
do assunto um catálogo sistemátjco dessas· cole~6es. 

Na mesma linha de contribui<;ao para o estudo da colo
niza<;ao al~má, impoe-se a tradu~ao de outros autores. Joseph 
Hormeyer, Friedrich Gerstacker, Woldemar Schultz, Richard 
Dilthey, Wilhelm Breitenbach, 'Vilhelm Lacmann, Henry Lange, 

(33) V. Boletim do Cent·ro R io-Grmulense, vol 11, p. 35 sgs. 

(34) V. ed. da Biblioteca da "A Defesa Nacional", Papelaria Velho, 
1938; as R eminiscéncias foram lan~adas pela Imprensa do Estado-Maior 
do Exército em 1936. O general Bertoldo Klinger 'traduziu tambérn a obra
de Car! Seidler, Zehn ]ahre i·n Brasilien, em que há pelo meno·s seis capítulos 
de interesse particular para a história do Rio Grande. 
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" .. Alfred Funke, I-Jans Porzelt sao nomes que logo acodero a 
, . 

memoria. 
Em contraste com o vulto da bibliografia alema, nao deixa 

de impressionar a insignificancia da contribui~ao italiana, tal 
a magreza do seu material bibliográfico. Pouco pesam, num 
bialan~o como este, Un Viaggio a Rio Grande del Sud, de 
'Vittorio Buccelli, e o estudo de P. Antonelli, Lo .Stato di Rio 
Grarz,de do Sul e l'emigrazione italia11.a. Mais interessante me 
parece o acervo de informai;óes coligido em La Cooperazione 
.degli I taliani a.l Rio Grande del Sud, publica~ao comemora
tiv:a do primeiro cinqiientenário da coloniza~ao italiana (Livra
ria do Globo, 1925, 2 vols.), inclusive o hu1nilde mas valioso 
<.lepoimento de alguns colonos. 

A·ugusto M eyer 

* 'i/.• * 
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AO PúBLICO 

O deplorável conf lito 11iiliiar que hoj(J 4trai 'sób1·e a pro
víncia do Rio Grande de S. Pedro do Sul a <itenfáo do Brasil, 
determinou-nos a pubUcar éste opúscuio, extra~do de -zvma 
obra inédita, muito mais extensa, resultado de vinte anos de 
observayóes sobre o Brasil Meridional: obra que já se teria 
dada (sic) ao prelo, nesta capital, onde a arte. dos Guttenberg 
tem Jeito, em poucos anos, táo bril/iantes progressos, se a co~ 
siderafáo das despesas, necessarianiente a.vultadas de execufáo 
loca/,, náo tivesse abrigado o autor a rescrvá-la para a tipo
grafía européia .. Espera1nos entretanto que a. notícia abreviada, 
que se oferece ao público, 1nerecerá dos leitores de tódas as 
classes wm benigno acolhimento; pois nela acharáo por1nenores 
auténticos sobre o estado de táo interessante país, e propor
fÓes suficientes para seguir topografica1nente as operafóes res-
pectivas das f ór9as beligerantes. · 

Escreveit o autor como testemunha oc1dar: de'4 anos de 
residéncia na província facmtara1n-lke bastant·es proporf.óej· 
para estudar essa bela regiáo que deixa um .rentimento de 
predilefáo táo vivo, tlio perseverante 1io .coiafaO dos homens 
que a viram. Envolvido, logo depoi.r de sua chegada, nas ope
rayóes da guerra contra Artigas, circun.rtáncia ·em. que teve 
ocasiáo de se achar casualmente eni co1itato com alg1ins dos 
atores do desgrafado drama . que enluta agora tao suntuoso 
teatro; levado sucessiva1nente a todos os pontos da proví~ 
cia por especula9óes de comércio, viu-se em posÍfáO de conhecer 
perfeitamente os honiens e as causas, e nao se deve recear q·u,e 
as sa1.ulosas impressóes de que acabamos de f alar impregnem 
seus pincéis de cores oficiosamente lisonjeiras: é éste 1111n país 
q1"~ náo sepode adular: uma natureza tiio rica, dotada de 
tan.tos elenientos de atrafáo, 11iio req1ter do historiador sená-0 
verdade. · 

O plano q'ne ha-vemos se_g·Ztido n.a distribJJ;ifao da obra 
nao é novo na cié11.cia; nias seja-nos lícita a observafao de que 
poucos mOn'ztmentos existe11z, de sua aplica<;áo a . descrifáO do 
Brasil. Nao há regiiio· nenh1t111,a da A1nérica do Sul sobre a 
q1J,a.l se tenha escrito ta·nto como a. respeito do Brasil, e náo 
h á todavía país menos conhecido dos estr.angeiros. , Que utili
dad e pode tfrar o topógrafo, o naturalista, o publicista, e em 
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geral o mundo literato, dos graciosos apontamentos tomados 
de corrida .P~r. essas rápidas a-z:es de passagem, que, vindo do 
vellio hem;isferio ~~po'!"sar um 1nstante nesta terra virgem, jul
gam resp1:rar a ciencia com o aroma de suas matas e consi
deram-se assim habüitados para t1tdo conkecer e t~do dizer 
como a Pítia délfica, sob as inspira9óe.r súbitas de uma exal~ 
tafáo enganadora e fugitiva? Que conhecitmento náo dire1'nos . . ' 
exato, mas aproximativo, podem dar do Brasil as historietas 
deduzf:Jas de ~gumas s1iperfícies pelos Olwwy, Allois, Isabellc, 
DC!uville ~ -0ut:os semelkantes, ou os plagiatos pitorescos de 
~erto cancatunsta que observou o país pela janela de seu 
aposento? ( 1

) Com razáo se queixwin os críticos da esterili- _ 
dftde e extravagdncia dessas produ9óes fantásticas. N áo é as
sim que uma imagina9áo judiciosa recebe e tra:nsmite as im
pressóes: infelir. do viajante que, depois de alguns ~nos de 
.°bserv(l,foe~, nao lacerou suas primeiras notas; arrisca a enga-
1iar-se a si mesmo e enganar os outros. 

Imperfeito será o conkecimento de qualquer fra9áo do 
g?ob.o _se na~ pece.der uma idéia preparatória de sua cons
ti~utfao geológica; 1:ntrod1ifáo necessária a.o delineamento das 
distribuifoes to'J!ográficas; interrogan;do sucessiva11iente as águas, 
os. ares e a Ofao patente 011, provavel dos ele1'nentos sóbre os 
acidentes do te"eno e sóbre os f enó1nenos da vida animal ou 
vegetal;· depoi.r de ~on.rtruído o edifíc'io é que se pode tra,tar 
dos hospedes. Guiado por ésse genio 1netódico o célebre 
Humboldt atravesso1t o continente americano, feri~o com um 
fe~o. escrutador o granito dos Andes; descendo daqueles es
po11dilos do mundo para explorar as planícies nascidas déles, 
e cliamando ao complemento de seus cálculos a poténcia dos 
fluídos e d_os '!11'eteo~os ( 2 ). Tímido, mas atento imitador, pro
curamo~ segui~, bem q'u~ .. de. longe, ~s passos do sapfentíssimo 
naturalista, criador da cie11:cia das viagens, persuadido de que 
d~starte, e d~starte somente, poderá o observador pór alg'Wm 
peso. nt; balanfa dos conhecimentos humanos; o que nunca con
segu,i1·a com narraqóes romanescas, ócas de fatos e de verdade 
e que n~'! ensinan-z:, ou, o que pi.oré, nao e11sinam senao o erro: 
Nosso .tlnico merecimento será ter-nos aproxi1nado mais ou me-

. (1) Sobre lsabelle e Douville, V. Introdu~áo. Em catálogos, bibliogra-
f1as e ?utras obras de referencia, consultadas pelo anotador, nada consta 
a respeito de Allais e Olway. 

, ' (2) R<:_fere-se a Alexahder von Humboldt (Frederico Hcnrique Alc
xand~e, barao d.e . Humbold~ · 1769-!85.9), grande naturalista e viajante 
al,em,ao, que percorre.~ as regaoes trop1ca1s do novo-' mundo de parceria com 

EA1m~ B.o?pland. Em 1832, já haviam publicado a Vi~geni as Rcgióes 
quinocsau do Novo C <mtinente. 
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nos de um modélo dificilmente imitável; apresentamos nosso 
quadro como uma reminiscéncia, uma indicQf áo: outro.r virao 
que saberáo dilatar os estreitos limites em que f oi-nos jn'eciso 
encerrar-nos, e desenvolveráo com os necessários talentos as 
matéria.r cujos tít1dos apenas enunciamos. 

Em quanto a topografia, podíamos nos dispensar de adver
tencias especiais, sendo o mapa que a esta obra vai funto 1tni
camente destinado a satisfazer as e,_'Ígencias da imaginafáO do 
leitor, e facilitar os apontamentos dos curiosos; bastará dizer 
que ésse mapa é reduzido, e ta/vez reduzido demais, de O'ntro 
mapa em ponto grande, obra nossa, calculado originariamente, 
pelais partes 1neridionais, sobre a menna abertura de compasso 
que os mapas hidrográficos da costa do Brasil, pelo almirante 
Roussin, e destinado a ser publicado coni a relafáo manitscrita 
que já fa/amos . 

Era ta1nbém nossa intenfáo ornar o presente opltsc,ulo com 
algumas vistas locais, tais como as perspectivas exterior e interior 
do Río Grande, e das C'idades de Pórto Alegre e de Pelotas; 
porém algumas obiefoes determinara1n o autor a dij erir a exe
cufáO dessa parte do plano primitivo, tanto mais que o tra~o 
daqueles esbo9os extravío-u-se na litogra:fia sem deixar probabi
lidade de poder-se aprontar simultáneamente com o texto. 

Estrangeiro por nascimento, bem que sinceramente e de 
muito tempo aderente ao Brasil por sim.patia e por gratidao, 
nao nos pertence tomar parte nas dissen9óe.r domésticas que 
rebentaram entre seus filkos; por isso, fulga-mos dever recusar
nos ao pedido de alguns amigos q11,e deseiavam um apéndice 
tratando da origem da guerra presente e dos movimentos estra
tégicos consecutivos. Fiéis a nossa epígrafe, limitar-nos-emos a 
fazer votos para que a possibilidade de persuadir dispense a ne
cessidade de combater; feliz se virnios ainda florescetem a sombra 
da paz esses campos amados do céu, que d"urame os mais be/,os 
anos de nossa vida, nunca deixamos sem saudade, nem torna
remos a ver sem prazer! (S) 

(3) Cf. cap. 111, parágrafo 20. Sentía-se Nicolau Dreys profunda
mente vinculado a Província. 
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CAPITULO PRll\IEIRO 

TOPOGRAFIA F1SICA 

PARTE PRIMEIRA 

l\tf ONO.GRAFI..t\. DAS MONT ANHAS 

A natureza, querendo conceder a Província do Rio Grande· 
.de . S. Pedro do Sul a magnificencia das regioes equatoriais e a. 
grac;a das Zonas temperadas, conformou sua configurac;ao geo
lógica com os benefícios que lhe reservara. Pampas férteis c:om 
suas perspectivas indefinitas; 1natos virgens com sua vegetac;ao· 
_robusta e confusa;. montanhas elevadas com suas aderencias 
.fi!iais, seus ·sistemas de irrig.ac;óes·, e suas coincidencias com a. 

organizac;áo geral; tudo se acha reunido no quadro· estreito da 
Pr.ovíncia, como um ·Compendio dos acidentes mais memorá
veis do globo. · 

O aspecto da Província varia segundo o ponto de vista 
.ero que se colóca o viajante. Se chegar por mar, a primeira 
impressáo será penosa; sentirá o corac;áo oprimido, e a imagi
nac;áo entristecida pelo espetáculo d·aquelas .areias deslavadas, 
. que confundem suas tintas monótonas com a cor branquecente 
(sic) das águas e do céu; tao longe, quanto a vista pode se es
tender ao Norte e ao SuJ, a mais· perfeita esterilidade se mos
trará de todas ias partes; aJguns ramalhetes de vegetac;áo, que 
se descobrem a -grandes distancias, parecem nao estar aí se-nao
para f azer mais sensível a nudez do resto. Porém, quáo enga
nadoras sao essas aparencias! Apenas o viajante tem-se adian
tado algumas léguas e ultrapassado a altura do grande diametro 
das lagoas, 'muda-se inteiramente a face do país: nova regiáo, 
comec;a; urna costa viridente, (sic) carregada de urna relva subs-
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" :iancial, se desenrola a seus olhos; alguns 1norros, que se enxer
.gam no fundo da cena, persuadem ao espectador que o melho-

- 1 • A • , .ramento nao e 1nstantaneo, mas s1m continuo, e com esperan~as 
de progressao; a natureza morta, com sua atmosfera amea~a
dora, ficou atrás; o viajante entrou no domínio da natureza 
viva, ardente, prometedora: ele navega em águas mais tran
<¡uilas, debaixo de um céu pacífico. 

Se o viajante chegar por terra, isto é, pela fronteira do 
·Norte, caminhando das Torres para Porto Alegre, pisará urna 
·terra montuosa, ocrácea, e com todos os sinais da fertilidade 
dos Trópicos; tendo em vista, na dire~áo de E. a O., as pro
je\:oes verticais da Serra Geral, que fecham o horizonte ao N.orte, 
e no resto do hemiciclo, urna série de morros intermediários, 
que, das margens· d•a Lagoa dos Patos, váo-se reunir a Cor

-dilheira. 

l\ Cordilheira do Brasil, conhecida pelo nome de Serra 
Geral, corre paralelamente a costa, afastando-se mais ou menos 
·da linha do Oceano, e entra na província do Rio Grande pela 
parte mediana entre as cabeceiras do Río das Pelotas, que, 
do alto da Serra, corre a O.; e as do Rio Mampituba (4 ), que, 
ao pé dela, corre 1a E., a formar a divisa do litoral com Santa 
Catarina. Chegada no paralelo de 29°30', mais ou menos, a 
Cordilheira deixa a sua primeira dire~áo quase N. E. e S. O., 
e vira precipitadamente a O., inclinando mesmo em certos luga
res até o N.O., e abaixando-se em vários pontos, para deixar 
passar o Uruguai Superior e os diversos canais do J acuí, do 
Taquari e de seus afluentes, cuja nascente está ao N. E. sobre 
·o vertente meridional da mesma Cordilheir:a. 

Chegada sob o meridiano do cabo de Santa María, maís 
ou menos, a Cordilheira torna ainda rapidamente, ou melhor, 
lan~a um bra~o ao S., debaixo do nome de Serra de S. Martinhb 
ou do Monte Grande; todavía, t em já perdido parte de sua 
primeira eleva~áo : nessa dire~áo, ela vem dividir as águas do 
Uruguai das do Río Grande. A prolonga~ao ocidental da Cor
dilheira abaixa-se progressivamente até alcan~ar o grande vale 
do P araná, aonde nao conserva senao alguns montículos, que 

( 4) Na ed. original: M ambetuba. 
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formam as quedas do río, estabelecendo, por essas· mesmas emi
nencias, urna espécie de continuidade com as subdivisóes da 
Cordilheira que correm até o Paraguai, debaixo do nome de 
Serra de 1t1 aracaia: famosa na América do Sul pela superior 
qualidade de ( sua erva-mate. Esta última serra comunica-se 
pelo Amambai e as terras altas da margem ocidental do Pa
raguai, com ·a grande Cordilheira do Peru; seguindo-se que a 
Serra Geral, nas suas prolonga~oes a O., corta o continente 
todo da América Austral, no seu menor diametro. 

A ramifica~ao, que agora mencíhnamos pelo non1e de 
Serra de S. Martinho, prolonga-se ao S. por um terreno alto, 
denotninado no país: Cochilha Grande ou Albardao Grande 

' 
assaz desigual na sua eleva<;áo, e no qual se notam alguns picos 
-dominando, de distancia em distancÍ;a, a convexidade horizon
tal; entre essas proeminencias mais notáveis, sobressaem prin
cipalmente o Cérro Largo, confinando com os limites da Prb
víncia ao S.; o Pirajassé, perto das cabeceiras do Río Negro; 
o Aceguá, entre as fontes do J aguarao e as do Ara peí; e o 
Morro de Santa Maria, ponto de jun~ao da Serra Geral com a 
Cochilha Grande. 

A Cochüha Grande, principiando, como agora o dizemos, 
junto a Serra Geral, atr.avessa quase toda a província do Río 
Grande, do N. ao S., dividindo as mais águas do Uruguai (5) 
das do Río-Grande, e vai acabar na margem setentrional do 
Rio da Prata, onde o Pao d'A~úcar de Montevidéu parece 
formar seu limite extremo. Na extensao de sua passagem pelo 
meio da província, a -Cochilha lan~a alguns bra~os a E., comb 
as Serras do Erval, do ] agua-ráo, e de Piratinim, que alimen
tam os ríos do mesmo nome; a Serra de Bibaraquá (6), que 
reparte suas águas entre o S. Gon<;alo e o Camaqua; e a Serra 
dos Tapes,_que corre quase paralelamente a Cochilha, sobre o 
terreno que medeia entre ela e a Lagoa dos Patos, e cujas 
divergencias a E. dividem as águas do Camaqua das do J acuí. 

Devemos representar geologicarnente o terreno do Río 

(5 ) Na ed. original: Uraguay, p. 5. Em toda a obra aliás é o único 
passo em que aparece esta grafía, consagrada 'no poema de Basíl i~ da Gama. 

(6) Bibaraq1tá parece urna deforma~ao de Itababeraquá. V. Alfredo 
Varela, Rio Gra?tde do Su./, p. 244. 
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Gr.ande. como um s·egmento de cilindro, cuja sumidade esférica 
está exprimida pela Cochilha Grande, donde principiam as de
clividades laterais, muí conhecidas e avaliáveis pela correnteza 
dos rios; segue-se desta disposi~áo que, quanto mais afastado 
do centro, tanto mais plano deve ser o país, restando para 
corolário que as asperidades devem pelo contrário se achar nas 
proximidades da Grande Vértebra,_ em propor~áo com sua altura 
e extensáo local; e assim é: da vertente ( 7 ) ocidental da Co
chilha Grande para o Uruguai, tudo sáo planícies ou terreno 
equivalente; tudo sá•o ainda planícies entre o vertente oriental 
e as lagoas, exceptuando as aderencias montuosas, entre as 
quais abrem-se os canais dos ríos principais; sendo para notar-se 
que as extremidades daquelas planícies, por serem rebaixadas 
demais, parecem condenadas a urna esterilidade irrevogável, ao 
menos por ·agora; pretendemos falar de toda aqueta parte da 
província incluída entre as lagoas e o mar: e, com efeito, iso
lado do círculo de atividade em que os morros enriquecem com 
os seus desmoronamentos as planícies imediatas; cortado do 
continente por largas solu~oes, e por is so f ora do alcance dos 
ríos que tr,azem consigo a fertilidade, o terreno excepcional de 
que se trata pode com razáo atribuir-se a outro e diferente 
sistema de f orma~ao .. 

Pelo terreno intermediário entre o n1ar e as lagoas, enten
demos somente o que se limita a extensáo própria das lagoas; 
quando o navegante deixa o largo da Lagoa dos Patos, aonde 
urna continuidade náo interrompi<la de costas áridas, estendidas 
na margem oriental, tem bastantemente cansado sua vista, 
entra no canal que, do morro de Itapua, conduz a Porto Alegre: 
aí a navega~ao continua no meio de duas praias mais aper
tadas, ricas de culturas, ou de matos seculares; é claro que 
esse terreno sai da categoria da costa estéril, limítrofe do lado 
oriental das lagoas, e também náo consideramos como· per
tent;a da lag.oa o espa~o de 9 léguas, contadas do morro de 
Itapua até Porto Alegre, mas sim como dependencia do leito 
do Jacuí; o morro de Itapua mesmo, o mais alto e o mais me-

(7) N a ed. original : de Grande Vertebro, do vertente. O usa de v er. 
tente no mascu lino pode ser interpretado como galicismo do Autor. 

ridional da ordem de asperidades dimanadas· da Serra Geral 
a que pertence o outeiro de Porto Alegre, indica suficiente
mente a linha de demarca~áo entre a regiáo recente das areias 
e !as terras de forma~áo anterior. 

Em resumo, nao há nada menos homogeneo, do que ·as 
subdivisóes da geología do Rio Grande. Nas extremidades 
setentrionais, o país com suas· montanhas contíguas e íngremes, 
seus matos virgens e sua temperatura úmida e quente, difere 
pouco das terras dos Trópicos; do pé da Serra Geral até urna 
linha tirada . do eixo do R~o Grande para O., o solo já náo ·é o 
mesmo; aparecem superfícies mais planas, recortadas· somente 
por algumas eminencias formadas em grupos isolados, e mani
festando urna vegeta~ao, talvez menos frondosa, mas ainda si
milar aos produtos da regiáo precedente; partindo dos 11mites 
dessa segunda distribui~áo, 1a seguir para o S., principia urna 
sucessáo de planícies, que se estendem até as margens do Rio 
da Prata; entao os outeiros sao mais baixos, n1ais raros, senao 
nas imedia~óes mesmas do Rio da Prata, onde principiam a 
erguer-se e multiplicar-se; os matos acharo-se reduzidos a alguns 
capóes, que servem de balisas naturais nessas planícies deser
tas; e urna grama curta, porém suculenta, cobre o país de 
pastos abundantes·: tais sao, mais ou menos as modifica~óes 

que constituem as diferen~as locais, e dessas mesmas diferen~as 
é que resultam tantos atrativos, tantas situa~óes pitorescas, 
tanta salubridade relativa, tanta diversidade nos produtos e 
tanta prosperidade para o país. Todavía, quando se considera 
o estado de depressao geral do território, desde a latit. de 30°30' 
até o Rio da Prata; quando se reflete nas profusas águas· inte
riores que o Oceano parece ter deixado aí como t.ítulos de sua 
antiga posse, urna in1aginas;ao sistemática, procurando pene
trar a intensa escuridao dos séculos passados, persuade-se que 
todo o terreno incluído entre o angulo descrito ao N. pela 
Serra Ger.al, o Rio da Prata ao S., a Cochilha Grande a O., e o 
Atlantico a E., foi recentemente abandonado pelo mar, cujas 
ondas irao provavelmente quebrar-se aos pés das asperidades 
graníticas da inesma Cochilha; como é lícito de supor que mais 
.antigamente, quando o Oceano cobria ainda o vasto centro da 
América do Sul, essas asperezas representavam urna linha de 
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rec1f es, indicada sornen te na superfície das águas por su as ma1s 
altas projec;;oes verticais. 

O leitor nos perdoará a ousadia de nossas idéias; elas nao 
-estao talvez muito longe da realidade; Mawe achou os pa1npas 
de Buenos Aires cheios de conchas marinhas ( 8). /\ opiniao 
que emitimos nem sequer é nova; autores de distinto n1érito 
mostraram já o Atlantico do S. inundando, en1 tempos re1notos~ 
o grande vale do Paraguai; nao fazemos outra cousa senao dar 
urna aplicac;;ao especial a um fato conjetural, já recebido com 
suas generalidades, e daí por <liante tomamos a obrigac;;áo de 
tratar o objeto que nos ocup'a, com inteira independencia, e 
todo o desenvolvimento de que houver míster, seja quais forem 
o caminho e as conclusóes· a que formos levado. Infeliz do es
critor que, circunscrito na órbita estreita de urna obra descri
tiva, se limitasse aos secos delineamentos de seu tema, des
conhecendo os privilégios e as necessidades· de sua iníssáo, re
pudiando aquelas teorías auxiliares que, se nao servirem para_ 
a decisáo imediata da questao, servem ao menos para infundir 
a dúvida, fonte de reflexóes, e obrigar o espírito judicioso a 
procurar a convicc;;ao no trabalho tao suave da medita~ao. 

Depois de esboc;;ar o esqueleto desse grande corpo, passen1os 
a tratar dos rios e das mais expansóes aquosas, que sao as 
veías por onde circulam a vida e o movimento. 

PARTE SEGUNDA 

HIDROGRAFI1\ 

Entre tantas particularidades que a reco1nendam, a pro
víncia do Rio Grande de S. Pedro do Sul se faz privativan1ente 
ren1arcável em quanto aos detalhes hidrográficos; nadando, por 
assim .-dizer, na superfície do ·Atlántico do Sul, que rebenta: 
estrondosamente sobre as areias de suas· praias e que conserva. 

(8) No original: M aw. Refere-se a John Mawe, viajante e naturalista; 
ingles ' 0764-1829). V. 
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no ·seio das terras dois mediterraneos, com os quais está em 
contato direto (9 ), nenhuma situac;;ao do continente americano 
pode, a este respeito, dizer-se que lhe é identica, nem mesmo °' 
Alto Canadá, com suas grandes cole~oes de águas interiores, 
pois que falta a essas o que existe aqui: a comunicac;;ao ime
diata com o Oceano. 

A hidrografia do Rio Grande divide-se naturalmente em 
duas partes: a hidrografia exterior, que trata do rnar que banha 
sua costa inacessível; e a hidrografia interior, que se aplica as 
águas· de que se cobre u1na grande pon;ao do território. Princi
piaremos pela hidrografía marítima. 

HIDROGRAFIA MARtTiivlA 

Os mares do Rio Grande, isto é, a parte do Oceano junto 
a costa incluída entre os 28º e 34° de latitude meridional, foram 
sempre objeto de pavor, ou pelo menos de inquietac;;áo para os 
navegantes, mormente para os estrangeiros; e, com efeito, a 
na~ega<;áo odaquelas paragens nao é sem dificuldades, nem 

. 
mesmo sem pengos. 

Do morro-de Santa Marta para o S., ou mais exata1nente,. 
da entrada de 'framandaí, situada, pouco mais ou n1enos, sob 
o parelelo ,a onde a Cordilheira do Brasil af asta-se para sempre 
do Oceano, e faz u1n angulo para correr a O., principia urna 
costa baixa, bordada de co1noros de areia, interrompidos por 
freqüentes soluc;;oes de continuidade, raras vezes· coroados de 
vegeta<;áo; 'ª qual, segundo as rela~oes de Bougainville, de 
Anson, e de todos os viajantes acreditados, prolonga-se até o 
Cabo das Virgens, entrada setentrional do estreito de l\!laga
lhaes ( 10). Em toda esta vasta extensao de costa, nao há 
lugar ,algum- em que o n1ar nao rebente com violencia, e do 
porto da Laguna até o do Río Grande, nenhum abrigo se ofe
rece ao navegante: a costa, tristemente nua, seca, ameac;;adora, 

(9) Na ed. original: contacto direito. 

(10) Refere-se ao navegador frances Louis-Antoine de Bougainville
(1729-1811), famoso autor de urna Viage11i a Roda do 1\fundo; e ao 
almirante, George Anson (1697-1762) igualmente .·. ilustrado pela sua rela~ao 
de urna •'viagem . a volta do mundo. 
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"promete um naufrágio provável 'ª ·qualquer embarca~ao que 
.se 9ueira chegar a ela. Infeliz de quem for surpreendido a ·vista 
de terra pelos ven tos de S. E., e mesmo do S., tao repentinos 
-como violentos nesses climas caprichosos·, mormente na espécie 
de enseada que forma a costa pelos 30°40' de latitude; nessa 
,posic;ao, o sinistro é quase inevitável. 

Ao N. da entrada do Rio Grande, pela altura da Praia 
Cornprida, existem alguns bancos ou pareéis a pouca distancia 
de terra, que agravam os perigos da costa; a existencia desses 
bancos, que se estendem até a barr.a do Rio Grande, é co~he
cida de todos os pilotos do país, e já, pelas revelac;óes proce
-Oidas de alguns naufrágios, muito arriscada seria a dúvida. 
Contudo, os pareéis de que se trata nao podem, por sua pro
ximidade da terra, ser muito perigosos, senao para urna embar
·ca~áo em via de se perder, pois-, seria in1prudencia chegar _de 
moto próprlo a menos de 8 brac;as de fundo, estando o n~ve
.gante, com esta sondareza (11 ), a duas léguas, mais ou menos, 
da costa, a vista da terra, é verdade, porém, fora de desastre 
provável, supondo ausencia simultanea dos ventos de travessia. 

A Praia Comprida, de que a cima f al amos consta de urna 
extensa linha de comoros de areia, assaz altos, inteiramente 
.despidos de vegeta~ao, que principiam a 6 léguas, mais .ou 
menos, ao N. da entrada do Rio Grande, e através dos quais o 
:navegante pode descobrir ao )onge a igreja da Vila do Es
treito. A P,,-aia Comprida, e o Capá.o de ]oao da Cunha que a 
·segue ·imediatamente ao S., continuando até ·a barra do .Rio 
·Gra·nde, sao os dois pontos geográficos que determinam ao N. 
'º reconhecimento do porto. O Capao de Joao da Cunha for-
ma-se igualmente de comoros de areia, porém coroados de árvo
.rés contínuas e congregadas. 

Os mares do Rio Grande sao geralmente pouco profundos: 
,condi~a!O ordinária de todos os mares contíguos a costas baixas 
e arenosas; daí resulta que, na ocasiao das tempestades, o mar 
parece abalado até suas profundezas; nessas circunstancias, ele 

(11 ) Nd original: sondaleza. A edi~áo da Biblioteca Rio-Grandense 
mantém o equívoco, sem qualquer advertencia. 
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perde sua tinta azulada, e toma un1a cor pálida, como de mis
tura de barr-0 e areia; suas ondas revolvem-se em vagalhóeS 
imensos, que limitam o horizonte as cintas do navío, e se 
precipitam uns sobre os outros na dire~ao das correntes, as quais 
aceleram também sua rapidez, na razao da intensidade dos 
ventos que as regulam, e do pouco volume das águas que obe
decem ao seu impulso. 

Os ventos que mais comumente reinam nessas paragens 
sao do N. E. •a E., e do S. ao S. O. O vento S. O., denominado 
Pampeiro pelos habitantes· da província, é sempre tormentoso, 
e sua violencia seria insuportável, se nao fosse de curta durac;ao; 
(} que vale aos viajantes surpreendidos por ele é que raras vezes 
dura mais de tres dias, deixando, p-0rém, depois de acaba:r, as 
tmbarca~óes no maior perígo, pela horrível agitac;áo em que 
p& o mar; o S. E., be~ que menos rijo, nao dá menos cuidado 
aos navegantes: é o vento de travessia, propriamente <lito; e, 
pela disposi~ao geográfica das terras1 pouca possibilidade de 
fugir deixa as embarcac;óes que apanha de improviso na vizi
nhan~a da costa, a nao serem elas extraordinariamente boas 
de bolina. Da!o-lhe no país o nome de Ca,,.pinteiro da Costa, 
aludindo ao grande número de embarcac;óes que, impelidas por 
ele, tem ido despeda~ar-se na praia. 

Bem que o mar em que desemboca o Río Grande seja 
imenso, e se prolongue até o Polo, suas enchentes sao fracas, 
e nao tomam algum crescimento, senao quando sao favorecidas 
pelos ventos do mar; a maré maior que teve o autor ocasiao 
de observar, em circunstancias semelhantes, e numa sizígia, 
nao excedeu 6 palmos, medidos no trapiche da cidade do Rio 
Grande, isto é, 3 léguas, mais :0u menos, do mar grosso: todavía, 
como o terreno é plano, as marés se estendem a grandes dis
tancias, aumentando consideravelmente, na ocasiao da vasante, 
a notável velocidade do rio; acha-se água salgada até a altura 
de. ltapua, na Lagoa dos Patos, isto é, a perto de 60 léguas da 
embocadura. 

Tao pouco aparente é no mar, pelos sinais naturais, essa 
mesma embocadura do Rio Grande, que muitas probabilidades 
há de que nao f oi descoberta sena o por terra pelos primeiros 
exploradores, vindo's d:a províéia de S. Paulo. O certo é que 
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~s· documentos históricos favorecem essa suposi~áo, pois que 
Vasconcellos (12) guarda o mais perfeito silencio a resp~itó" do 
Rio Grande; e, com efeito, descrevendo a costa do Brasil~ este 
autor passa imediatamente do porto da Laguna ao no de 
Martim Afonso, pelos 30º, ponto hoje conjetural, e que pel.a 
latitude deve ser 0 rio Tramandaí, entáo provavelmente ma1s 
considerável; seguindo dali a·o Rio da Prata, sem f azer men~ao 
alguma do porto intermediário. . 

Parece, em conf ormidade com a raza o e com as necess1-
dades da navega~áo, que, quanto ma1ores dificuldades ofere
cesse urna costa tanto mais se deveriam multiplicar os tra-' , . . 
balhos da explora~áo, para espalhar as luz~s . P~opnas a gu~a.r 

0 navegante, e prevenir sua perda; porém, infelizmente, ~ .... co~
trário acontece a respeito do Río Grande: nao somente :a c~en~1a 
tem inutilmente até agora ·esperado um mapa exato e autentico 
da costa oriental da América do Sul, compreendida entre os 
28º ·e 34º de latitude meridional, ~orno também é digno de no
tar-se que nao tenha aparecido mapa algum, nem tratado d.e 
geografía ou de nevega\'.áo, que nao seja omisso ou defeituoso 
no que toca a mesma costa; }acuna essa inexplicável por outra 
maneira que nao seja pela interven~áo de obstáculos ?astan
temente árduos, senao insuperáveis, pois que, progress1va em 
todas as mais partes do globo, a geograf ia de nos sos di as t em 
deixado pouco a descrever do vasto domínio do homem. 

Levado de irresistível pr:opensao para os estudos geográf i
cos, 0 autor reconheceu, por assim dizer, palmo por p~lmo, 
toda a extensao da costa do Brasil, desde o paralelo do Rio de 
J aneiro até 0 cabo de Santa Maria. Piso u com particular aten
~ao, e trabalho enfadonho, as areias batidas por ondas tumul
tuosas na praia triste e solitária que se estende da La~u~a. 
ao Río da Prata; e o mapa, que se ajunta aí, é a redu~ao hvre, 
e limitada somente aos delineamentos normais, do mapa em 
p~nto grande, em que consignara con1 suas próprias obser,va
~oes as indaga~óes averiguadas que teve ocasiáo de fazer, e que 

(12) Refere-se ao Padre Simao de Vasconcelos S. J. (1597-1671) 
e a sua Crót~ica da Companhia de Jenu 1w Estado 'do Brasil, publicada_ 

em 1663. 
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fez com tanto mais solicitude, que a sucess1va inspe<;ao dos 
lugares fortificava a convic<;áo, em que estava, de que numa 
costa que amea<;a de . perigo íminente o observador embar
cado, o explorador paciente e resoluto, procedendo em terra 
por opera<;oes trigonométricas, só poderá dar conta das dis
posi<;oes· geográficas, e is so com mais facilidades, menos risco, 
e talvez outra tanta exatidao, como pelos métooos náuticos; 
sendo aliás incontestável que muitos acidentes hidrográficos 
facilmente escaparao as investiga~oes -de urna esta<;ao científica, 
incapaz de acerto e perseveran<;a em paragens tao hostis; en
quanto que eles· se revelam, quase sempre, as vicissitudes ·de 
navega\'.Óes repetidas e as observa<;óes contínuas dos homens 
do país, assaz hábeis intérpretes das aparencias meteorológicas, 
para aproveitar qualquer oportunid:ade de 1an<;arem-:se nesses 
mares indomitos. 

Seria para o autor urna lisonjeira recompensa se achasse 
que, em resultado de seus trabalhos, a ciencia d1ava mais um 
passo para diante; todavía, pouca precisao terá· ela de tao 
fraco auxílio, · pois consta que existe no arquivo militar um 
mapa m:anuscrito hidrográfico e geográfico do Rio Grande, 
tra<;ado em ponto grande, pelos cuidados pessoais de um ma~ 
rechal do exército, tao recomendável por seus conhecimentos 
técnicos, como pelos atos de sua vida militar. Resta somente 
que o governo, fiel a seus princípios liberais·, se· determine, 
quando o julgar sem inconvenientes, a dotar o mundo literário 
de tao precioso documento, que muito sentimos nao ter tido 
a facilidade de ver, pelo menos urna vez(•). 

Nao há muitos anos que o porto do Río Grande era sim
plesmente assinalado ao navegante por um mastro grosseuo, 
que ainda vimos curvado pelos ventos, na extremidade das 

(•) N. do A. - Enquanto a presente notícia entregava-se ao prelo, 
apareceu a erudita memória do Exmo. Sr. Visconde de. S. Leopo·Jdo, na qual 
se declara que está-se aprontando em París um mapa corográfico da 
província do Rio Grande de S. Pedro do Sul, sobre o que agora referimos: 
ninguém melhor do que S. Excia. podia conhecer as precisóes da ciencia, 
nem estava em posi!;ao de remediá-Ja.s; portanto, a expe'cta!;ao do autor 
está satisfeita; teremos em breve um farol que dissipará as trevas que 
encobrem ainda urna parte do globo pouco conhecida, bem que táo digna 
de o ser. ' 
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areias da ponta setentrional; poré1n, o progresso dos melhora
mentos em todos os ramos da administra~ao pública, e a índole 
industriosa ·dos habitantes do país, nao podiam deixar de re
mover tao precária e incompleta forma do mais útil estabele
cimento; e hoje a barra do Río Grande manif esta-se ao nave
gante pela torre da Atalaia, a qual, a distancia em que a t~rra 
ainda nao se divulga, levanta-se no horizonte como se surg1sse 
do seio das· águas~ a entrada é circunscrita por ~1ancos de areiai 
dura, sobre os quais o mar rebenta com fúria, e entr~ eles está 

• A 

o canal de navega~áo: canal estre1to em que, rar.as vezes, 
acham-se mais Ele 3 ou 4 bra~as d'água, sendo que, no lugar da 
barra, propriamente dita, o fundo nao excede geralmente de 
2 e Yz a 3 bra~as; devendo-se ter em considera~áo que os ventos 
do N. e do N. E. ' sécam ·a barra, e que os ven tos da parte do 
S. enchem-na, donde se segue que é mais fácil entrar do que 
sair, abstra~ao feita da agita~áo imprimida ao mar pelos ven
tos do S. · 

Tanto os terrenos baixos entre os quais o Rio Grande sai 
ao. mar, como··os bancos submarinhos, que defendem a entrada, 
estáo certamertte n·a ordem das terras fictícias, formadas recen
t e.mente pelas aluvióes do rio; a marcha das invasóes terrestres 
é tao rápida, que presenciamos uma parte desse espantoso 
trabalho. Vimos os sólidos do N. da barra crescer em 6 anos 
de mais ·de 20 brac;as. ·Na época de nossa primeira viagem 
ao Rio Grande, ·em 1817, passamos por um canal entao cha
mado do N. E·-. no qual; poucos anos depois, andamos ca9ando 
pássaros aquáticos.· · O mesmo aconteceu a outro canal próximo 
a costa de s., aonde o navegante divisava no meio do álveo 
os mastros. isolados de urna galera submergida agora, os restos 
das embarcac;<>es naufragadas em canais antigos, ulteriormente 
entupidos, acham-se de todas as partes longe do mar, em posi
~óes já centrais: algum:as marés vasantes deixam mesmo secos 
certos barrcos do rio; até mesmo alguns daqueles que cercam 
o canal navegável na entrada do mar. Um dia virá, e talvfi: 
nao este ja ' muitO' afastado, em que . essas areias amontoadas 
levantar-se-ao finalmente s·obre o nível do rio para recuar seus 
limites no Oceano,. 'continuando ao longe as ri~anc;eiras atuais. 

Em tese
1

:.geral, pode-se dizer que o terreno todo. da costa 
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da América do Sul, hoje em contato imediato com o Oceano, 
desde a ponta do S. da ilha de Santa Catarina até o, cabo de 
Santa Maria, e· talvez até o estreito de Magalhaes, é urna nova 
agregac;ao abandonada ao . Continente por um mOlr em realidade 
pouco profundo, e facilmente subjugado pelas aluvioes suces
sivas descidas das montanhas vizinhas, e produto combinado 
dos rios e das chuvas; em toda essa costa, o solo mostra-se 
também composto de areia misturada. com detrimentos de 
conchas 1narinhas, e '.ª pouca distancia do rolo das vagas é que 
se lhe nota urna leve superfície de terra. vegeq1l, siliciosa, onde 
crescen1 penosa1nente ;ilgumas plantas raras, magras, engui
c;adas, com exclusáo quase total de árvores. A disposi~áo hidro
gráfica do Rio Grande, que atesta a inunda~áo do terreno em 
tempos ainda pouco remotos, repete-se em propor~oes meno
res sobre todo o litoral, a partir do porto da Laguna para o 
Sul; observa-se que esta costa é geralmen~e invadida, a um.a 
distancia maior ou menor, por irrup~óes oceanicas isoladas do 
mar somente por algumas restingas, e até comunicando ainda 
em várias partes com o mar próximo; donde resulta ainda 1nais 
probabilidade de que poucos séculos nos separam do tempo 
em que se devia procurar a costa do continente americano ,mais 
a O., e, segundo as aparencias, pela parte que nos ocupa, na 
dire~ao da costa ocidental ~tual das lagoas (13). 

O Rio Grande, na 'sua entrada no Oceano, 'nao parece 
ter 1nais de 3 1nilhas de largura; alarga-se no resto de sua 
carreira, na extensao de 13 a 14 léguas a O., até a en1boca
dura do rio de Sao Gon~alo, em que se comunica com as águas 
da Lagoa Mirim; e de 15 léguas, mais ou menos, ao N.O. 
onde. vai-se encontrar com a vasta Lagoa dos Patos, cuja des
cri~áo pertence a hidrografía interior. 

HIDROGRAFIA INTERIOR 

A hidrografia interior da província do Rio Grande é tanto 
mais curiosa, , por iss'O mesmo que abrange um vasto teatro 

(13) Cf. P. B<\lduíno Rambo, A FiSJionomia do R·io Grande do. S1i.l, 
2.ª ed., p. '1-15·:: "O Li'tóial Rio-grandense". 
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onde a natureza vulgariza, para assim dizer, secretas opera<;oes, 
para as qua is . ternos ag.ora de dirigir a aten~áo do leitor; imensa 
oficina, onde se ·pode estudar o trabalho dos elementos e dos 
séculos, marcar seus progressos, e calcular os resultados pro
váveis, tanto relativamente as localidades, como pela aplica<;áo 
das verdades de fato, obtidas pela observ.a<;áo, a todas as posi
<;oes similares ou aproximativas que se encontram no globo. 

O Rio Grande nao é senáo o desaguadouro de urna grande 
lagoa, ou ·antes, de um mediterraneo dividido em dois lóbulos 
ovóides que se prolongam N. e S., por urna navega<;ao contínua, 
sobre um comprimento de mais de 100 léguas, e urna largura 
variável desde 20 léguas na maior abertura, até menos de urna 
milha nos estreitos. 

Vencidas as dificuldades da entrada do Rio Grande, desen
volve-se de cada lado do rio acima urna costa arenosa pouco 
díferente da do mar gross'O, sendo a parte do S. composta de 
comoros mais 1altos e inteiramente nus, mormente nas aderen
cias do saco denominado da M anguei-ra; enquanto que, da parte 
do N., aJgumas situa<;oes raras oferecem uns grupos de vege
ta<;áo mal jeitosa, implantada de distancia em distancia no 
meio das areias. Entre es·sas ribanceiras melancólicas é que o 
navegante circula, resguardando-se dos bancos e coroas por meio 
d.as balizas existentes, até chegar ao ancoradouro da vila de 
S. José do . Norte, ou da cidade de Rio Grande, segundo o seu 
destino. 

Passando o ancoradouro da vila do Norte, o rio alarga-se, 
tendo da parte do N. a prolonga<;áo da mesma .costa árid;a, e da 
parte do S. algumas ilhas, cujo aspecto verdejante já prin
cipia a regozijar a vista; todavía, o que ganha o rio em extensáo, 
perde em profundidade; os bancos aderentes as terras vizinhas 
dilatam-se a grandes distancias, de modo que na baliza do 
D ia111iante eles quase ·se encontram, e tornam o canal de nave
ga<;ao muito estreito; daí por di ante, os limites do rio af astam-se 
ainda mais uns dos outros, até chegar a grande curva que o 
termina a O.; continuando a derrota nesse rumo, o navegante 
vai-se encontrar com as águas da Lagoa Mirim, no desagua
douro do S. Gon<;alo; ou, voltando para o N., entr.a entáo nos 
canais de comunica<;áo com a grande Lagoa dos Patos. 
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Se se pode acreditar a unanime opiniao ~os pilotos d~ 
país deve-se contar 60 léguas da barra do R10 Grande ate 
Por;o Alegre, pela Lagoa dos Patos; a saber: 15 léguas da 
barra até 0 Saco do Estreito, onde está a entrada do largo da 
lagoa e onde váo as embarcac;;óes esperar o vent~; 36 léguas na~ 
águas da lagoa, sendo 18 léguas de navega<;~o 

/ 
e~costad~ a 

terra da península oriental até a ponta de Cnstovao Pereira, 
e daí 18 léguas a rumo do N. direto sobre o eixo grande da 
lagoa até a ponta de ltapua, onde acaba o ovóide; comple: 
tando as 60 léguas as 9 léguas que correm do Morro de ltapua 
a chegar a cidade de Porto Alegre, por u~ canal l~rgo, pro
fundo e, assim mesmo, balizado, para ma1or comod1dade dos 

navegantes. . 
O grande volume d'águas da Lagoa dos Patos resulta pn~-

~ipalmente· das emissóes do Ja cuí e do Camaquá, seus do1s 
principais afluentes; o J acuí tem sua origem nos c~mpos da 
Vacaría cujo plano, respeito a sua disposi<;aO geográfica e ele
va<;áo ~cima do nível do mar, parece urna continuac;;áo d~ 
grande tabuleiro da Curitiba (14); porém, ero lugar de segu1r 

0 rumo de O., como o f azem geralmente todos os mais ríos d~ 
mesma regiáo, se escapa pelas anfratuosidades da face mer~
-dional da serra e, correndo sucessivamente de E. a º:' depo1s 
ao S., e por fim a E., lanc;;a-se na lago a, def ron te da cid ad~ de 
Porto Alegre, quase debaixo do meridiano de suas cabe~e1ras, 
descrcvendo assim um arco de círculo de quase 180°; conf1gura
;;ao assaz rara em rios, e que este devc as sinuosidades do 

I 

terreno áspero e montuoso em que correm suas aguas. 

O Ja cuí, que recebe todas as fon tes do vertente meridional 
da Cordilheira do Brasil, é um dos mais notáveis ríos da 
América. Na sua saída da serra, e quando comec;;a a se dirigir 
a E., derrama-se num rico vale fechado de um lado pela mesma 
Cordilheira e do outro pela Cochilha Babiraquá e a Serra do 
Erval, os quais lhe dáo numerosos tributários: aparece entáo 
grande e majestoso; seu álveo semeado de ilhas férteis, entre as 
quais algumas tem bastantes léguas de comprimento, é geral
mente bordado de matos virgens, onde se manifesta toda a 

(14) Na ed. or.: Coritiba. 
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QOtencia vegetal dos Trópicos; de distancia em distancia, os 
matos sao interrompidos por solu~oes de continuidade, que dei:
xam ver vilas inodernas, agradávelmente situadas e dispostas 
em anfiteatro, sendo as margens do rio geralmente .elevada~, o 
que exclui a possibilidade das inunda~oes, e por isso -aquela perpe
tui.dade de pantanos que tornam tao impor.tuna e pestífera a 
vizinhan~a da maior parte dos rios do novo mundo (16). 

Entre os numerosos afluentes do ]ac1tí, nao se pode deixar 
de notar o T aqua<ri, que se lhe une quase junto e acima ,da 
freguesia do Triunfo, com um volume d'água pouco inferior 
ao do mesmo J acuí, depois de urna · carreira bastante extensa~ 
principiada, mais ou menos, debaixo do 1nesmo meridiano e a 
pouca distancia das cabeceiras do J acuí. As margens do Ta
quari sao ainda ricas de madeiras de qualidade · superior, 
apeS'ar de fornecerem desde longos anos a alimenta~áo neces
sária a quase todas ·as constru~oes da província,- para as quais 
bem longe estáo de chegar. 

O Rio J acuí dá navega~áo a embarca~óes de 20 a 30 
toneladas, desde sua foz até o confluente do Río Pardo; · isto 
é, numa · extensáo de mais ou n1enos 40 léguas: esta navega
~áo acha-se somente interrompida temporariamente nas épo
cas de grande seca, por causa de duas cachoeiras, nas quais 
encontra-se, nessas circunstancias, menos água do ·que exigem 
as grandes embarca~óes dessa carreira, e m~smo, as vezes, 
as canoas. 

O Rio Camaqua tem sua origem na Cochilha Grande, e 
corre perpendicularmente a ela, e a Lagoa dos Patos, onde 
vai desaguar, depois de um curso, mais ou menos, de 30 léguas; 
banha, como o Ja cuí, um largo vale formado ao N. p·ela Co
chilha Babiraquá e a Serra do Erval, e ao S. pela Cochilha 
Piratinim e a Serra dos Tapes; engross·a-se de numerosos afluen
tes que descem desses terre.nos montuosos. Suas margens ofe
recem o esplendor · da alta e frondosa vegeta~áo dos climas quen
tes, e sua embocadura, na lagoa, s·e· a.cha encoberta entre os 

(15) Observa~ao desmentida pela dura 
no Yale do Jacuí, v. P. Balduino Rambo, A 
Sul, 2.ª ed., p. 207-220. 
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experiencia. Sobre inunda~s 
Fi: iA1nia do Rio Gra!J'l,de do 

n1atos que se estendem sobre a costa da mesma: até ? ano
de 1824 o ponto de reconhecimento da entrada do no, na 
lagoa, e~a indicado ao navegante por urna enonne figueira,. 
cujas ramagens se estendiam no horizonte acima de to.das, ~s 
árvores da vizinhan(_;a. Seria pena que o tempo ou a 1ncuna 
nao respeitasse essa campestre atalaia. 

O Rio Camaquá é, depois do J acuí, o maior tributário da 
Lagoa dos Patos; sua navega~ao é servida por iates; porém'" 
nao se estende a grande distancia pelo interior, nao havendo 
mesmo para isso maior necessidade; pois que os estabelecin1en
tos de produtos, taiS' co1no planta~oes, charqueadas e fábricas 
de erva-mate, se acham por ora quase todos reunidos na cir
cunvizinhan~a da embocadura. 

Os outros afluentes da Lagoa dos Patos, procedentes pela 
mor parte do vertente n1eridional da Serra Geral e das duas 
ser~as pequen as do Erval e dos Tapes, sao: o Caí, o Sino, (sic) 
o Gravataí, que se lan~am no canal que termina ao N. a Lagoa 
dos Patos; e o Ara~á, o Duro, o S. Louren~o, o Cangu~u'" 
emergencias da margem ocidental da mesma lagoa; porém, 
todos esses ríos nao tem senáo urna importancia muito secun
dária, seja por su_a exigüidade, seja pela pouca navega~áo 

que perm1tem. 

Para completar a hidrografía da Lagoa dos Patos e de 
seus confluentes, deve-se notar que, da parte setentrional do 
grande ,ov6ide, do lado do mar, dois ríos pequenos acham-se 
em 'comunicac;áo com a lagoa; o primeiro, e o mais ocidental,. 
é o Rio Capivari que, na esta~ao das chuvas, serve para eva
cuar a super-abundancia das águas da Lagoa de Barros, esten
dida ao pé da Serra Geral, e paralelamente a ela; o segundo 
é o Rio do_s Palmares, saído de um pantano . vizinho de. Tra
mandaí: esses dois rios s·áo nulos em quanto a navega~ao 
comercial, e sem maior interesse para a geografía física. 

A Lagoa Miri1'n estende-se ao S. do Rio Grande e1n um 
comprimento que os pilotos locais estimam geralmente em 
53 léguas até a ponta de S. Miguel; sua largura, muito desi
gualmente repartida, varia entre 10 e menos de 2 léguas; sua 
mar:gem ocidental é alguma cousa alta, e abre-se em diversos 
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lu~ares para dar passagem as águas que lhe mandam a 
~ochilha Grande e a pequena Serra do Erval. 

A lagoa comunica-se pelo Sangradouro com o rio de S. 
Gonc;alo, que vasa no Rio Grande: o Sangradouro é um largo 
·espac;o formando a extremidade setentrional da lagoa, e que 
nao é, para assim dizer, nem terra, nem mar, mas· sim um 
-terreno inundado pelas águas da lagoa que raras vezes ele
vam-se aí a mais de meia brac;a, mesmo no canal que é bali
zado, e onde as embarcac;óes carregadas, que saem ou entram 
11a lagoa, sao quase sempre obrigadas, nao so1nente a alivia
rem-se mas· ainda inesmo a baldear a carga toda, para pode-

' ' 

·.rem passar. 
O Rio de S. Gonfalo pertence a Lagoa Mirim como apen

dice natural; é menos um rio do que um canal largo e pro
'fundo, o qual, na sua extensao de 14 léguas, podia dar nave
gac;ao a naus, se nao fossem os baixios que fecham suas dua~ 
'entradas na lagoa e no Rio Grande. 

Independentemente do Cebolhati, do S. Lit,Ís, do Taquari, 
e outros rios· de segunda ordem, que desaguam na parte meri
dional da Lagoa Mirim, e que tanto menos devem nos ocupar, 
.. . ,... , . 

·visto o pouco interesse que apresentam para o comercio e a 
navegac;ao, além de se acharem fora da circunscric;ao da pro
v íncia ; os rios mais consideráveis que derramam suas águas 
no grande tanque do S. sao o J aguarao, tributário da lagoa, 
'º Piratinim e o Pelotas, que procuram o S. Gonc;alo. 

O ] aguará o lanc;a suas águas quase no meio da lago a; 
ele está assinalado ªº navegante por duas ilhotas montuosas, 
que se acham ao N. Y4 N. E. de sua embocadura, e por um 
montículo aderente ao continente do m.esmo lado. As em
barcac;oes do país sobem sem obstáculos até a vila do Serrito, 
edificada a 6 léguas, mais ou menoS', da entrada, sobre urna 
eminencia, na margem esquerda do río. O J aguará.o forma o 
limite das possessoes brasileiras <leste lado; a margem direita 
pertence já a República Oriental. 

O Piratinim fornece urna navega~ao ainda mais fácil e 
mais extensa, prolongada até a vila de Piratinim, edificada 
"Sobre a margem esquerda do brac;o o mais setentrional do rio. 

O PelotaS', o menor dos tres ríos principais, na ordem 
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hidrográfica, é certamente, o primeiro, considerado na sua 
importancia comercial, importancia que deve aos grandes es
tabelecimentos levantados sobre suas ribeiras; deste rio é que 
sai anualmente aquela imensa quantidade de carne, couros, e 
outros detrimentos animais, que atraem tantas riquezas me
tálicas para a província; neste río pequeno navegam cotinua
damente 50 a 60 embarcac;oes, que saem e entram alternati
vamente, transportando os produtos da ·indústria local. O Pe
lotas é estreito, mas assaz profundo; pode-se navegar nele até 
6 léguas, contadas de sua embocadura no S. Gonc;alo, a qual 
é próxima a junc;ao <leste último com o Rio Grande. 

Considerando a conforma~ao geográfica das duas lagoas, 
devemos observar que todos os seus afluentes imediatos ou 
próximos váo ter a elas pela margem ocidental; es·sa margem 
deriva~ segundo as aparencias, de um continente já adiantado 
na criac;ao, pois patenteia nos seus barrancos urna vegetac;ao 
forte e florescente, enquanto que a margem oriental oferece 
um penoso contraste, sendo que nesta se desenvolve urna 
longa série de praias baixas·, arenosas, estéreis, pertencendo 
as duas restingas compridas e estreitas, que separam as lagoas 
do mar grosso, e que mostram ser urna forma~ao recente, em 
que as fontes naturais ainda nao existem, nem podem existir, 
pela ausencia quase total dos grupos de grandes vegetais que 
as favorecem ; por isso que, da parte oriental, nao aparece 
água corrente alguma que se pudesse contar entre os ríos, nem 
os afluentes das· lagoas, pois nao se pode chamar rios a alguns 
esgotadouros acidentais das águas estagnantes, como o T aím, 
na Lagoa Mirim, o qual nao é senáo o escoadouro casual da 
Lagoa Saquarema. 

Tao recentemente erguidas do seio das águas aparecem 
as duas penínsulas limítrofes das lagoas, da banda do mar, 
que as águas ainda nao se retiraram inteiramente delas, e urna 
parte do território está esperando do trabalho lento mas ine
vitável do tempo a sua definitiva conversáo em terra firme. 
Alguns lugares, disseminados sobre urna diminuta superfície, 
cobriram-se de um pasto magro, exceto em certos e raros 
oásis interiores, como no Capáo do M eio, onde a vegeta~áo 

apresenta ma1s riquezas, porém, sempre circunscritas e rela-
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" tivas: em geral, o terreno central acha-se ainda num tal estado 
de depressao, comparativamente aos barrancos criados pelas 
águas da lagoa, e as dunas mais altas levantadas da banda 
do mar com mais meios e maior potencia, que de todas as 
partes se encontra nele urna sucessáo de lagoínhas, ou antes 
de águas estagnantes, que desviam a cada instante os passos 
do viajante; a península do N., retalhada de cada lado em tan
tas concavidades, na extremidade setentrional, encerra, além 
daquelas, a Lagoa de ll1ostardas, aberta ao mar, a qual por 
isso acha-se totalmente cheia na ocasiao das grandes marés, 
assim como na esta!;áO das chuvas; a península do S. está 
ainda ocupada, no seu centro, pela já citada Lagoa Saqua
renia, que a prolonga na dire~ao de N. a S., sendo que, fora 
das inesmas circunstancias físicas, ela nao passa de urna con
tinuidade de pantanos, comunicando-se entre si por partes 
mais ou n1enos inundadas, ao mes·mo tempo que se acha em rela
~ao com a lagoa pelo arroio Taím, de que agora se falou, e 
com o mar, pelo Rio Chuí. 

Verdade é que essas inunda~oes· desaparecem todos os días, 
e que os fenomenos naturais denotam urna tendenéia pro
gressiva para um esgotamento próxímo; a lei do nivela1nento 
geral entulha incessantemente os planos inferiores a custa das 
proeminencias; esse grande trabalho da natureza, o n1esmo 
trabalho que impele as águas, e encaminha-se a esgotar o 
globo, continua sempre. Independentemente das conquistas das 
margens do Oceano sobre o Oceano mesmo, conquistas eviden
tes no litoral do Brasil, as qua is mudam anualmente a f ace das 
localid~des e dire~ao das vías transitáveis, cumpre reparar que 
as lagoas estao cheias de bancos, alguns deles . já perceptíveis 
sobre o nível das águas; os outros, mais numerosos, ainda 
submarinhos; esses bancos estendem-se, levantam-se sem in
terrup~áo; já fizeram impraticável a 1naior parte da extensao 
das lagoas, e circunscreveram, en1 limites estreitos, os poucos 
canais navegáveis. que agora existem; e1n resumo, nao há nada 
menos estável do que o aspecto topográfico daquelas para
gens; quando se comparam os 1napas antigos com o estado 
atual do paÍS', conhece-se com que rapidez marcham as usur
pa~0es da terra sobre as águas. o tempo nao tardará, e- deve-
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tnos desejá-lo, em que todos esses bancos viráo a surgir na 
superfície das águas, reduzindo a demasiada extensao presente 
das lagoas a largura de um rio, que terá seus afluentes regu
lares, e que caminhará para o Oceano num leito bastante 
apertado, para que a impetuosidade de sua correnteza livre 
sua embocadura das nateiras acumuladas, que a fazem boje 
de tao perigoso acesso. 

Duas causas auxiliares, sempre ativas, sempre inevitáveis, 
entram também na produ~áo das aluvióes, para as f azer a inda 
tnais rápidas, mais infalíveis, a saber: os ventos e a evapora~ao. 

De qualquer parte do horizonte que soprem os ventos 
no Rio Grande, sen1pre encontram na sua carreira as areias 
móveis que cobrem gerahnente toda a regiao intermediária 
entre o Oceano e as lagoas. Essas areias, arrancadas de seus 
frágeis assentos, e dispersas pelos eflúvios aéreos, voan1 lan
~adas e1n todas as dire~óes. Nos días em que os ventos adqui
rem n1ais violencia, como por exemplo durante a impetuosidade 
do S. O. no inverno, as areias espalham-se no ar como um 
nevoeiro espesso, e o vento as leva assim mais ou menos longe, 
segundo a sua for~a; mas, chamadas incessantemente a lei 
da gravita~áo, as matérias precipitam-se de todas as partes, 
e daí procede que, depois de um dia de vento furioso, a cidade 
de . S. Pedro, os jardins que a decoram, e as campinas que a 
circundam, apresentam, com perfeita ilusao, o aspecto dos 
climas setentrionais da Europa, depois de urna caída abun
dante de neve: todas as cores desaparecem e confundem-se 
numa tinta universal branquecente, harmonizando-se com o 
tom vaporoso que a dispersao das areias imprime a atmosfera ; 
é natural que a cena que se passa na terra se estenda ás águas, 
e que as areias, emanadas das dunas, venham assentar no 
fundo dos ríos e das lagoas para o levantar, resultando daí 
que aos bancos nunca falecem os alimentos para conservarem-se 
ou aumentarem-se, com notável prejuízo da navega~ao, boje 
tao arriscada nas lagoas, e talvez mais arriscada do que no 
mar grosso. Sem dúvida, acharemos também na a~ao dos 
mesmos fenomenos locais o mecanismo da exsica~ao graduada 
das outras cole~óes de águas interiores. 

Em quanto a evapora~ao, nao se pode negar que no Río 
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Grande seja ela favorecida por todas as circunstancias natu
rais que tendem a promove-la; e, com efeito, independente 
das faculdades abs·orventes do t erreno, e apesar dos acidentes 
negativos de nível e de decliv idade, é sabido que a ac;ao dos 
raios solares sobre superfícies que nao defendem os grandes 
vegetais, e aonde as emanac;oes aquosas nao podem ser atraídas 
ou detidas por eles, aumenta a marcha da exsica~ao geral, e 
vaporiza até as fontes e os canais das águas subterraneas, 
quando eles existem; e fica demonstrado que, sendo esses dados 

diretamente aplicáveis a condi~ao fís ica do Rio Grande, o 
fenómeno 1neteorológico da evaporac;ao deve subir ali ao últin10 
. gr a u de desenvolvimento; f enomeno este, cu jo resultado nao 
pode deixar de contribuir poderosamente para a desapari~áo 
progressiva das s-uperfícies aquosas, quanto mais que lhes 
faltam as· chuvas, pelas quais a evaporac;áo é restituída a 
terra sobre as m ais partes do globo, especialmente sobre o lito
ral mais setentrional do Brasil; pois, seja qual for o vento 
reinante, é raro que as condensac;óes pluviais rebentem sobre 
o R io Grande; os mesmos ventos as impelem, ou para o N. 
até as asperidades graníticas da Cordilheira, que as dilaceram 
e as resolvem, ou para o S., até que a rea~áo dos ventos 
polares as comprimam e rompam, quando nao as reconduzem 
para o Rio Grande, o que acontece as vezes, sendo de reparar 
que as poucas chuvas que ali caern procedem quase todas dos 

vent·os da parte do Sul. 

Na Europa, a evaporac;ao anual, su pondo a te1nperatura 
de 11 o + O, é calculada de 30 a 3 8 polegadas cúbicas; em 
Cumaná (1~), M. de Humboldt achou-a de 102 polegadas en1 
urna temperatura de 28°, e os físicos os mais instruídos esta
belecem que, debaixo ou n a vizinhanc;a dos Trópicos, ela pode 
ser determinada a 80 polegadas cúbicas, temperatura n1édia. 

Nao queremos admitir este algarismo para o Rio Grande, bem 
que (11) todas as circunstancias favoráveis a li reunidas o fizes-

(16) Na ed. or.: a Cmnana, ma1s que versao, transcri-;ao direta do 
do frances: a Cwmana. 

( 17) O uso repetido- de be-ni que por embora, 11.áo ob.rtante, é um dos 
tra~os mais vivos de galicismo em Nicolau Dreys. 
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sem talvez inferior a realidade, e o fixaremos em 60 polegadas; 
bastará esta avalia~ao para fazer apreciar a progressao rápida. 
que este agente secundário imprime as aluvioes, ainda despre
zando a abS'oq;ao e assimila~ao aos vegetais, a que o célebre· 
Newton atribuí urna participa~áo tao notável ao crescimento. 

insensível dos sólidos do globo. 

o t empo nao destrói, ele edifica, 1nas toma seus materiais· 
nas ruínas: pode-se contar com ele para aperfei~oar as obras 
da natureza. A metamorfose inevitável das lagoas nao tem, 
nada de hipotético; ela é conforme a marcha constante das 
aluvioes do globo. É nota já antiga nos escritos dos natura-.. 
listas, que nas terras novas, como a América, os rios alar
garao quase indefinidamente suas ribeiras, e que as apertaráo· 
a medida que vao envelhecendo, como aconteceu no outro 
hemisfério; é por iss·o que nao se pode ter bastante circuns
pe~áo a respeito dos trabalhos hidráulicos n as terras novas:· 
quando o homem quer entulhar, a natureza o ajuda; se ele 
intenta escavar, as circunstancias locais se declararáo contra· 
ele: tudo o que se faz na tendencia da natureza é bom e 
durável; tudo o que se pretende em sentido oposto é precário 

e sem resultado. 

O sistema hidrográfico, que agora acabamos de desenv7:>I
ver, refere-se somente as águas que na face meridional d~: 

Serra G eral e da vertente oriental da Cochilha Grande, incluí
das suas ramificac;oes lanc;adas a E., se dirigem para o Rio, 
Grande; restava-nos falar dos rios que descem da vertente 
ocidental da mesma C<;>chilha Grande, e que correm para o 
Uruguai a desaguar no Rio da Prata; porém, como os ríos· 
compreendidos nessa segunda ordem de irriga96es nao pas
sam da condic;ao ordinária dos rios, estando longe de apresen-. 
tar o interesse que chamara a nossa atenc;ao sobre a primeira 
ordem; como além disto, a linha de demarcac;áo que corta
obBquamente a província nessa direc;áo exclui de seus limites 
os rios principais, deixando somente inseridos na circunscric;áo 
local o lbicuí Guassu, o Ijuí Grande, o I cabacuá, e a lguns· 
outros afluentes do Uruguai, pertencentes ao território das 
Missoes, e isolados do movimento comercial a que se deve a 
prosperidade da província, por isso, poucos motivos se nos 
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-apresentarao para que nos dernorássemos no trabalho de urna 
.descri~ao especial, que nenhuma instru~ao útil poderia ofere

cer ao leitor. 

Contudo, nao deixaremos o assunto sem nos ocuparmos 
do Rio Chuí, do Río das Pelotas, e do Mampituba, todos 
.assaz importantes topograficamente, ainda que nao seja senao 
·como 1narcos naturais da linha divisória da província. 

O Rio Chuí é o último río ao Sul da província do Rio 
Grande, em comunica~ao direta com o Oceano, aproximan
do-se da divisáo do Estado Oriental; é de poucas dimensóes, 
·tanto em comprimento, como em largura e quase entupido 
pelas plantas aquáticas; ele é o escoadouro da longa Lagoa 
Saquarema, cujas águas sobressalentes sao por ele carreadas 
para o mar. A embocadura <leste rio dificilmente podia ser 
Teconhecida dos náuticos, e também haveria tanto perigo como 
inutilidade em procurá-la na costa brava em que se abre, e 
.sem atrativos de forma alguma; este Rio Chuí oferece um 
documento singular a respeito da origem dos povos primi
tivos do continente americano, como o explicaremos em nossa 

·obra sobre o Brasil Austral. 

O Río das Pelotas, diferente do Rio Pelotas, tributário 
do Sao Gon~alo, de que já ternos falado, forma, ao Norte, 
a divisa natural com a província de Santa Catarina. f;ste río, 
·que nasce nas sumidades da Cordilheira marítima do Brasil, 
corre a Oeste a formar urna das cabeceiras principais do Uruguai. 

O Rio Mampituba é o limite setentrional na costa do 
·Oceano; nascido das anfractuosidades da fa ce oriental da Serra 
Geral, que fica a mais de 10 léguas O. N. de sua embocadura, 
seu curso, através dos matos que crescem ao pé da mesma 
serra, é pouco extenso, e suas águas pouco abundantes, exceto 
na esta~ao das chuvas; a única particularidade que se lhe 
pode notar na sua limitada carreira é a lagoa em que se 
estende quase ao sair ao mar; lagoa isolada do Oceano . por 
urna península estreita, obra das mesmas aluvióes, de que já 
·tratamos em digressoes antecedentes. 

F ora de seu álveo, e nessa mesma restinga que criaram 
suas águas dos detrimentos das terras superiores, descobre-se 
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um rudimento de história natural próprio das terras virgens, 
por isso que, no velho hemisfério, nao se encontram mais 
semelhantes vestígios, que o tempo já sepultou debaixo de 
superfeta<;oes subseqüentes. A praia do Mampituba está co
berta, até quase urna légua ao N. da boca do rio, de abundan
tes madeiras secas, de árvores inteiras evidentemente trazidas 
pelo rio, e arrancadas de suas margens ou pelas águas, ou 
pelos ven tos, certamente os ven tos Su is, (sic) os mais impe:. 
tuosos nessas regíóes; esse vasto ossuário vegetal, essa mul
tidáo de esqueletos lenhosos, batidos das marés, que já os tem 
enterrado em grande parte debaixo das areias, nao deixam 
de ser pitorescos; afetam todas as atitudes; alguns estao em 
pé, parecendo desafiar o poder das águas e dos ventos; outros, 
já meio sepultados, conservam para fora grandes ramifica<;0es, 
como bra<;os estendidos para o Céu; a maior parte está incli
nada no horizonte sob vários ángulos, e todos esses paus, entre 

.os quais se notam alguns de tan1anho gigantesco, apresentam 
uma cor denegrida, como se houvessem sido expostos a a<;ao 
do fogo: efeito sensível da absor~ao do oxigenio, que operou 
na superfície urna sorte de combustao. Em presen<;a desses de
pósitos naturais, que se observam geralmente na embocadura 
de quase todos os ríos desta costa, sempre em propor<;óes 
relativas a extensao de seu curso e a abundancia dos matos de 
suas ribeiras, o viajante nao pode deixar de afigurar-me assis
'tindo a forma<;ao dos primeiros elementos· de um fóssil com-
bustível: dia virá etn que as aluvioes do rio, tendo já repelido 
o Oceano para longe de suas atuais barreiras, virao superpor 
ao solo presente novas nateiras; o rio mesmo, seguindo o Ocea
no na sua retirada, irá despejar suas águas a distancia mais 
remota, enriquecendo ou prolongando o terreno intermediário 
de seus tributos seculares; entao urna mina de carvao de pedra 
abrir-se-á nesse lugar para as gera~oes futuras, quando a tra
di<;ao do mecanismo de sua forma~ao já se tiver apagado 
entre elas (18). 

Remataremos esta parte observando que um golpe de 

(18) !ste quadro da nat1ue:.a, com sua perspectiva embebida na his
t6ria geológica, é boa amostra das melhores qualidades descritivas deste 
discípulo de Humboldt. 
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vista lan~ado de alto sobre a província do Rio-Grande, com 
as idéias adquiridas pela descri~áo que precede, confirma o que 
havemos indicado no princípio desta descri\áo, e nos representa 
o país como quase de nível com o Oceano, desde as praias 
batidas por suas vagas, até a costa ocidental das lagoas, fican
do por conseqüencia aberto ao desenvolvimento das causas 
meteorológicas que perturbam o sossego dos mares. J á ternos 
<lito de passagem alguma cousa dos ventos peculiares ao Rio
Grande, e de sua costumada violencia; acrescentaremos agora 
que bem poucos sao os dias, em que os ventos nao varram 
essas superfícies planas com urna fóf(;a mais ou menos intensa, 
proporcionada aos poucos ou nenhuns obstáculos que encon
tram na disposi~áo das terras; de onde é natural inferir que 
a navega\ao das lagoas, desses mediterráneos menos temíveis 
pela extensao de su as águas que por seu pouco fundo, está 
exposta a todas as tempestades, a todos os acidentes atmos
féricos que tornam tao medonhos os mares circunvizinhos, sem 
modifica~oes algumas que nao sejam agravantes, a nao ser a 
exiguidade ordinária das viagens, que permite as vezes calcular 
a oportunidade para escapar ao mau tempo. Efetivamente, a 

navega\áo das lagoas tem, como já o dissemos, seus riscos 
patentes, e bastantes naufrágios te1n confirmado esta nossa 
asser\ao, e .feíto infelizmente a crítica das cautelas habitual
mente empregadas pelos náuticos ªº entrar nos largos. o vento 
desenvolve ali todo o seu furor,' e as ondas, sublevadas por 
ele, rivalizam em fealdade e em perigo com o vagalháo do mar 

grosso. O Río-Grande mesmo, bem que sua estreiteza com
parativa diminua a probabilidade dos sinistros, sendo menor 
de duas léguas a distancia que separa a cidade de Sao Pedro 
do Sul da vila de Sao José do Norte; o Río-Grande, dizemos 
nós, nao deixa de fazer anualmente suas vítimas, e, por isso, 
de inspirar as vezes algum medo: é mesmo considerado como 
raridade, e certamente como imprudencia, as canoas ordinárias 
meterem-se nas águas quase sempre irritadas de seu canal. 

Estamos longe de ter dado urna rela~ao completa e deta
lhada de todos os ríos correntes que regam a província do Rio 
Grande, e da multidao de águas estagnadas que banham suas 
planícies; porém, nosso projeto nao se encaminha a inteirar 
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urna. no~e~clatu.ra seca, e fastidiosa, mas si1n a esbo\ar a ver
dade1ra f1s1onom1a do país com os riscos mais característicos. -
Navegamos entre dois cachooos: havíamos. ou . de cair :em 
detalhes ociosos, que nos exprobaria a longanimidade do· ]eitor 
ou de omitir, para sermos breve, alguns corolários conducente~ 
a nossas conclusoes; procurámos evitar um e outro· 0 Ieitor 
julgará se havemos conseguido conciliar ·o laconisro'o. com a 
necessária elucida~ao do assunto. 

PARTE TERCEIRA· 

GEOGRAFIA, HISTóRIA NATURAL, METEOROLOGIA, 

AGRICULTURA 

~o pé das m?nt~nhas, e mesmo em cima delas; ao longo 
dos nos, 7 na penfena das lagoas, a mao da natureza aplanou 
as .te:ra~, rebaixando-as, mais ou menos, na razao inversa da 
res1~enc1a das massas descidas das proje~Óes verticais ou 
surgidas das águas pe_Iagianas. ' 

~ssas superfícies planas, com suas ondula\oes naturais e 
os ac1dentes do terreno intermédio; essas campinas extensas 
entre~ues· ao poder do homem, com sua vegeta~ao primária e 

sua for~a produtora, obedecendo ªº trabalho e a industria sao 
' as que nos restam a descrever para complet~r 0 quadro da 

topografia física. 

Na monografía das montanhas fizemos ver quao forte
mente estao as modifica\oes da configura~ao do país· sabem • / , ' os 
Ja que, part1ndo da linha descrita de E. a O. pela volta da 
~err~ Geral, todo o terreno ao S. apresenta-se como um plano 
1nfenor, composto de urna vasta extensao de planícies altea-
das somente no centro pelas eminencias da Cochilha G' d 

d d' ,. . ran e, 
e e 1stanc1a em distancia por algumas convergencias mon-
tuosas; agora cumpre notar que do mesmo limite ao N · t , . ., ex1s e 
u.ma segunda ordem de planícies, talvez menos· extensas inas . , . . . ' 
certamente ma1s notave1s por sua s1tua~ao e · distribui~ao. 

67 



_n A Cor.d~lheira que vem do N., sustentando o grande tabo
leiro de .Curitiba, e <;lo chamado Sertáo, que do alto da s.erra 
V'ái abaixando-se inse~sivelmente até o Paraná, prolonga o 
mesmo taboleiro ;io S, até urna linha de asperidades graníticas 
que corre de E.. a O. perpendicularmente a primeira dire~ao 
d~ serra; ali vem parar a continuidade das superfícies planas 
superiores, fpnnando o que no país chamam: Campos da 
Vacaria; desta altura é que brota o J acuí; descendo ·daquelas 
asperidades pelo lado do S., chega-se a outro taboleiro infe
rior, denominado: Canipos de cima da Serra, de onde saem 
o Taquari e seus confluentes; estende-s·e esse segundo plano 
até o cume das últimas eminencias assentadas sobre o nível 
geral das terras baixas da província, seguindo-se dessa dispo
si~ao qu~ a natureza, em lugar do plano inclinado que tra~ou 
de E . a O., quis acabar a proje~áo ao S., dando-lhe a forma 
de urna espécie de esca da titanica ( 10). 

Bem que os campos, de que acabamos de falar, sejam 
f érteis e aprazíveis, nao sao povoados; é menos um lugar de 
habita~ao, do que de transito, principalmente para os homens 
que, antes da guerra presente, chegavam anualmente de S. 
Paulo, Rio de J aneiro, Minas Gerais, e mes·mo do interior 
da Baía, para comprarem no Rio Grande manadas de gado 
e de animais muar e cavalar. 

A 16 léguas, mais ou menos, do registro de Santa Vitória, 
extremo setentrional da província, principia urna floresta bas
tante densa, dividida em duas por~oes quase contíguas, deno
n1inadas: ltl ato Portug1iés e Mato Castelliano: ainda que a 
extensao desses matos, em que passa a estrada geral, permita 
atravessar cada um deles no curto espa~o de um dia, todavia 
o viajante nao se apr-oxima deles sem receio; parece que o 
maior perigo qtie se pode encontrar na sua longa derrota aí 
o aguarda; o certo é que sinistros acontecimentos, reprodu
zidos de tempos en1 tempos, e quase se1npre no mesmo lugar, 
como que abonam esse receio de por eles transitar: esses 

(19) Outro bom eJ!:emplo de quadro da natureza. A natureza, o tempo, 
a a~ao dos elementos adquirem fei~óes providenciais. A escaáa titánica 
é 1magem digna de um poeta romantico. 
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matos, lan~ados como duas· penínsulas de altos vegetais atrav-és 
das campinas ermas do Uruguai Superior, servem como de 
reduto aos indígenas, para virem ao éncontro dos habitantes; 
e como infelizmente é raro que eles nao tenham que sofrer 
algumas hostilidades na fronteira extensa que oeupam em nossa 
vizinhan~a, desde· Itapetininga, na Província de Sao Paulo·, 
até as faldas da Cordilheira, na ProV'Íncia do Rio Grande·, .. 
escolheram esse lugar para teatro de represálias: ali (j viajante 
isolado ou improvidente corre iminentemente o risco de ser 
acometido, e qua se sempre o número triunfa da mais porfiada 
resistencia; dizemos o número, podemos dizer · tainbém a corá~ 
gem; pois que, nos últimos ataques, houve ocasiáo de· reconhe
cer-se que o terror das armas de fogo nao produzia' já sobre 
O animo do selvagem aquela COmO'!;áO de espanto que preci
pitava a sua fuga; agora esperam imóveis a descarga, e éomo 
sabem que, depois de dar fogo, preciso é· tor.n·ar a ' carregar, 
aproveitam-se do silencio instantaneo do trovao· europeu, para 
correrem sobre o inimigo, e substituir a luta da for'!;a :física, 
em que sao mestres, ao combate por artificios; há ~oucos anos 
que um mo~o de grandes esperan'!;as, conhecido do autor, 
pertencendo a urna das principais famílias da Curitiha, sucum-. 
biu com sua comitiva, no mesmo lugar, ~urria . surpresa. dos 
selvagens; na matan~a geral que se fez dos infelizes viajantes 
nao se salvou senáo um rapaz, o qua], no mómento do ataque 

' . 
repentino dos fndios, tendo ido buscar água a ·um' brejo vi::. 
zinho, presenciou escondido a deplorável sorte de seus com.:. 
panheiros, e teve a felicidade de escapar e reunir-se aos pri.'.. 
meiros brancos que encontrou. 

Tais sao os campos do Alto da Serra: em parte ocupados 
• • • • r 

por matos ma1s ou menos extensos; em .parte, e na maior 
extensao, cobertos de pastos quase sempre abundantes e sub·s~ 
tanciais; sua eleva~áo aciina do nível do mar permite o desen
volvimento de algumas plantas alpinas, e de·ixa as flores der:
ramar um aroma máis intenso; porém, bein que n;iimoseado de 
tudo o que pode faze-lo produtivo e agradável,. Q país por or~ 
tem todos os inconvenientes das terras desertas; isto é, vene
nos misturados aos vegetais alimentários, miríades de insetos 
daninhos, multiplica'!;áo incomoda das aves d~ rapina que nao 
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de.VCan1 crescer os filhinhos· dos quadrúpedes domésticos, rnor
mente os cordeiros, a que dao a morte, arrancando-lhes os 
olhos; porém, sabe-se que basta a 'presen~a do homem para 
remover esses males, e se algum dia, como é de esperar, a 
popula~ao tomar conta do país, a suavidade do clima, a pureza 
das águas e a fecundidade do solo asseguram aos habitantes 
urna das mais deliciosas moradas que se possam escolher no 
continente brasileiro. 

Os campos do . alto da serra estendem-se desde a face 
oriental da grande Cordilheira até o Uruguai, atravessando a 
O. regióes ainda desconhecidas; mas, entre esta mesma face 
oriental dos morros e o Oceano existe um peda~o de terreno 
plano, que pouco excede a largura da praia, nivelado com o 
terreno inferior. da província, exceto no ponto de contato das 
duas províncias de Santa Catarina e do Rio Grande onde ' 
se acha o pont9 das Torres, que merece especial aten~a:o. 

A urna légua, mais ou menos, da foz do rio Mampituba, 
a praia, que desde o morro de Santa Marta tem corrido em 
dunas ar~nosas, acha-se interrompida por um fenomeno geoló
gico, que des perta a imagina~ao fatigada pelo espetáculo con
tínuo de urna monótona aridez: no meio desse deserto nublado 
de areia e d'água, aparece repentinamente um monumento na
tural dos .mais curiosos: na borda do Oceano levantam-se ver
ticalmente tres massas cilíndricas, as quais, em razao de sua 
forma, foram chamadas: as Tórres; essas massas, aparente
mente formadas de gneiss, batidas, e arruinadas incessante
mente pelas ondas, em que se assentam da parte de E., ofere
cem, a sua face circular sobre o Oceano, rochas salientes em 
agulhas. ve~icais, aderentes por sua base ao corpo mesmo da 
massa n;iteira, e qu~ parecem como os restos de urna corti~a 

exterior, já de muito tempo roída pelo mar. 
tsses paralelepípedos ( 2º) lapídeos, sobranceiros ao Ocea

no, fazem corpo por sua face oposta com as terras adjacentes, 
inclinando a O. suas sumidades, coroadas de verdura até as 

' 
por ao nível com o plano superior do terreno circunvizinho: 
a altura das Tprres parece variar entre setenta e cem palmos; 

(20) Na ed. or.: parallelipipedes. 
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isoladas, entre si diferem também de diametro e de distancia_ 
respectiva: a torre do N. é a mais considerável; mostra um 
día.metro, mais ou menos, de 20 brai;as; é escarpada a E. e ao S., 
mas ela projeta ao N., na dire~áo da praia, um plano incli
nado formado de areia, que a faz facilmente acessível desse 
lad-0; no alto daquela Torre, e sobre o terreno que prolonga sua 
sumidade a O., estabeleceu-se a guarda e povoa~áo das Torres, 
espécie de fortaleza natural na fronteira da Província. 

A 60 bra~as, mais ou menos, da primeira Torre, levanta-se 
a segunda, menor em diametro; e a menos de 15 bra~as desta 
.aparece a terceira, que se acha quase ligada com a precedºente 
por um rochedo piramidal intermediário, da mesma substancia, 
e de forma assaz regular. O cume das duas últimas torres 
é coberto de urna belíssima relva; inclinam-se brandamente a O. 
até ao nível da estrada, que passa por trás e Junto daqueles 

curiosos edifícios da natureza. 
Urna légua ao S. das Torres acha-se o outeiro verde

jante (21), d'ltapeva, igualmente encostado a uns rochedos bai
xos, que o defendem do lado do mar: esse é o limite do oásis 
ao S., e o último suspiro de urna natureza acidentalmente apra
zível · além continua a eterna 'e triste cena das areias e da 

' ' 
esterilidad e. 

A praia, que segue imediatamente ao S., pertence as 
terras baixas de nova forma~áo, interposta entre o Oceano e 
as lagoas, prolongando-se até a entrada do Rio Grande, sem 
outras solu~es de continuidade, do que alguns esgotadores 
das águas interiores. Sua largura varia consideravelmente: na 
altura do Tramandaí ( 22 ) ela (23 ) se estende até Porto Alegre, 
a distancia quase de 20 léguas, estreitando-se a medida que 
vai chegando as imedia~óes do Rio Grande; na vila do Es
treito, por exemplo, as duas costas apertam-se de tal forma, 
que pouco mais de 1.000 bra~as poderá ter nesse lugar a 

(21) Na ed. or.: verdulente. Nicofau Dreys emprega verdulente, 
viridante, por verdef am,te, viridente. 

(22) Na ed. or.: Taramanday. 

(23) Na ed. or.: elle, que nao concorda nem com praia, nem com 

terras baixas. 
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lar~ra da península; do alto dos comoros que rodeiam a vi1a 
podem facilmente avistar-se de urna só olhada o Oceano e a 
lagoa. Aconteceu mesmo, no princípio deste século, que, depois 
de chuvas copiosíssimas, que cairam quase sem interrup~áo no 
cspa~o de quatro meses, as águas da lagoa inundaram as 
terras a O., -ao mesmo tempo que ventos violentos da parte 
de E. impeliam as águas do Oceano ao longe pela terra dentro, 
a fazer recear que fossem-se encontrar (sic) com a inunda
~áo da lagoa; o susto foi grande e proporcionado ao perigo; 
os habitantes, calculando ansiosos os progressos diários da. 
enchente, tencionavam se refugiar a bordo dos barcos da vila 
de Sao José do Norte, quando a remissáo natural desses fen6-
menos amea~adores conseguiu restabelecer o sossego. 

A grande dilata~áo geográfica, pela qual acaba a penín
sula do norte, tem mais ou menos duas léguas de largura 
entre o porto do Felipe, na lagoa, e o porto de Sao José do 
Norte, no Ri<;> Grande, por isso que muitos viajantes, vindo 
de Porto Alegre, querendo aproveitar o tempo, desembarcam 
no mesmo porto do Felipe, onde acham cavalos para se 
transportarem em duas horas a vi la do Norte, evitando assim 
o resto de urna navega~ao enf adonha que, por suas sinuosi
dades, quase nunca leva menos de dois dias, e tem chegado 
a levar muito mais, pela escassez dos ventos. 

Existe urna perfeita analogía entre a península que acaba 
em Sao José do Norte e a península que principia no terreno· 
da vi la do Sul, e se prolonga até o limite da província, ao S.: 
analogía de composí~ao física, de produtos, e quase de con
forma~áo geográfica; ambas ad1nitem, no seu centro rebaixado, 
alguns grupos de vegeta~áo isolados, favorecidos pela unida de 
local, de envolta com restos de cultura em parte abandona
dos; ambas se apresentam como duas perspectivas essencial
mente arenosas, em que os olhos do naturalista, do milita·r ou 
d A A o agronomo tem pouco com que se ocupar. 

É incrível, contudo, a tendencia natural que manifestam 
estas mesmas areias para se converterem em terra vegetal; 
elas mesmas sao dotadas de urna decidida potencia de vege
ta~áo, sobre a qual nossas próprias experiencias nos nao dei
xam ·dúvida alguma: plantamos no Río Grande, em areia pura, 
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um ca1'á ( elianthus tuberosus) que, sem outro auxílio, sena<> 
um pouco de água, para suprir a falta das ch uvas e da umi-l 
dade do terreno, lan~ou, em poucos días, aspas de mais de dez. 
palmos de altura; notamos somente na massa de areia, em 
que se f azia a planta~áo, urna depressáo progressiva, urna 
diminui~áo de volume, proveniente, sem dúvida, de urna mais 
fntima agrega~áo de partes. Esta experiencia, seja dito de pas
sagem, parecería confirmar o sentimento de van Helmont ( 24

), 

considerando a terra nao como nutritiva por si mesma, mas 
somente pela propriedade que tem de servir de veículo as. 
águas. Nao é raridade também ver as areias do campo, e até o 
cume dos Comoros, cobrirem-se de pronta vegeta~ao, quando
por. alguma disposi~áo do terreno se acham abrigadas do maior 
írnpeto dos ventos; de forma que, se nao fossem os mesmos 
ventos que transportam de todas as partes e sobre todos os 
planos as areías movedi~as, abaf ando incessantemente os pri
meiros germes, debaixo de camadas acumuladas, gera~óes su
cessivas de plantas silvestres já se teriam apossado das areiast 
ajudando com seus detrimentos a lenta metamorfose operada 
pelo tempo. 

As areias do Rio Grande tem um movimento contínuo, o 
q~al modifica os aspectos com mobilidade extraordinária, se
gundo o vento reinante, que remove a sumidade das dunas, 
deprimindo urnas, elevando as outras, e produzindo em um 
instante diferen~as sensíveis nas perspectivas. Demais, co1no 
o vento que com rnais for~a reina nessas paragens é o vento S., 
essa a razáo porque as areias se tem maís particularmente amon
toado ao S. O. da cidade do Ria Grande, e ao S. E. da vila 
de Sao José do Norte, tendo já invadido urna pa,rte das mes
mas, e parecendo impelidas para o mar. Urna pon;áo de casas 
da primeira_ cidade jaz presentemente debaixo das areias, e 
nessa nova Pompéia nao se reconhece o lugar das habita~óes 
sepultadas, senáo pelos galhos secos de algumas árvores de 
seus antigos quintais, aparecendo ainda na superfície da massa 
usurpadora. 

(24) Na ed. or.. Yanhelmont, numa só pala vra . Refere-se a Joao
Batista van Helmont (1577-1644) , médico e químico belga. 
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" Nao será talvez fora de propósito lembrar aqui que certos 
teantoes da Holanda apresentam algumas situa~oes de identica 
composi~ao. Nas imedia~óes de Harlem, por exemplo, acha-se 
um terreno de areias movedi~as inteiramente comparável com 
as de Río Grande; todavía, a indústria dos habitantes soube 
"Senhorear-se do movimento, e viver no meio das areias amea
·~adoras, sem incomodo e sem receio. Os holandeses planta
Tam nas su as areias a cana-de-areia ( arundo aren aria} e o 
trigo j>'icante ( Elymus arenarius), os qua is desenvolvem pron
tamente urna vegeta.yao bastante ativa para resistir a for~a dos 
ventos, e conter as areias presas entre as raízes, como também 
-as defendem seus talos. A arundo arenaria multiplica-se de 
·estaca, e transplanta-se cortando-a ( 25 ) a meio palmo por cima 
-da raiz. Nao hav.erá talvez impossibilidade de fazer uso no 
Rio Grande do preservativo holandes, e nao há razao nenhuma 
para que nao seja seguido do mesmo resultado (26). 

Em suma, a regiao das areias parece limitar-se, como o 
"ternos dito, ao território em que batem as vagas do Oceano; 
já no interior do Rio Grande, isto é, na espécie de baía aberta 
ao N.O., defronte da cidade de Sao Pedro, a natureza muda 
de figura: existem aí várias ilhas, e algumas delas bastante
-mente extensas, tais como a Ilha dos M arinheiros e a de 
Turutama; as quais, se nao estáo totalmente isentas de areia, 
··estáo ao menos cobertas de matas e de verdura assaz suculenta 
para dar pastagem ao gado latífero: dizem mesmo que a pla-
11ície em que está edificada a cidade do Rio Grande foi a prin
cípio agradável, rica de vegeta~ao, coberta de árvores; mas 
·que, no tempo da última invasáo dos Espanhóis, chegaram 
·estes acompanhados de tantos animais, e tanto tempo os con
servaram no território para o servi~o da tropa, que na retirada 
dela a vegeta~áo circunvizinha se achou completamente arrui
·nada. É depois daquela grande dilapida~ao que as areias arre
·batadas pelos ventos, nao achando mais obstáculos, progre-

(25) Na ed. or.: cortan.do-o. 

(26) Cf. a memória de José Bonifácio de Andrada e Silva sobre O 
f>úmtio de Novos Bosques em Portugal, lida na Academia das Ciencias de 
Lisboa 0 816) . 
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dira1n em suas constantes irru'p~óes, até chegarem ao centro 
da cidade, e sepultarem urna parte dela (27). 

Os matos da Ilha dos Marinheiros nao sáo de tao pouca 
i,mportancia, pois que fornecem quase exclusivamente a lenha 
que se consome na cidade do Rio Grande, e isto desde longos 
anos, sem diminui~áo sensível: existe também nesta ilha urna 
fonte natural de água límpida, que a classe abastada da mes
ma cidade prefere a água das Cacimbas, e que manda buscar 
diariamente para seu consumo, apesar da distancia; algumas 
chácaras, que lá estabeleceram os moradores da cidade, pro
duzem com abundancia todas as hortali~as e legumes que lhes 
pedem: causa certa pena ver um deserto no meio das liberali
dades da natureza: a Ilha dos Marinheiros, como a Ilha de 
Turutama, nao tem quase popula~ao alguma, além dos escra
vos empregados na manuten.yao das quintas, e de poucos pes
cadores, cujas famílias se ocupam ao mesmo tempo da cria~áo 
de algum gado. 

Entre a Ilha dos Marinheiros e a cidade veem-se outras 
ilhas mais pequenas, inteiramente despovoadas, por nao se 
ac~arem com aquelas propor~óes que procuram os homens 
para os seus lares; quase todas essas ilhas intermediárias estáo 
cohertas de pantanos, e sao inacessíveis na mor parte de sua 
circunferencia, por se levantarem no meio de um baixio em 

' que nao se pode ne1n nevegar nem caminhar· todavia somos 
. ' ' 
levados a crer que a ilha mais próxima a costa da cidade já 
teve outrora alguma popula~áo permanente, ainda que nao 
fosse senáo de militares; pois nesse lugar achamos urna pe~a 
de artilharia enterrada na lama, e totalmente escondida de
baixo de espessos tufos de plantas marinhas; quem sabe se 
nao houve nessa ilha, em tempo já esquecido alguma batería 
própria a impedir os aproches do porto? 

As terras argilosas, que da margem ocidental das lagoas 
se desenrolam a O., adiantam-se um pouco a E., no fim, e nos 
intervalos das lagoas, para unirem-se com a regiáo das areias 
.. - . . ' 
JUn~ao esta que se opera ma1s ou menos na drre~ao do grande 

!~7) Cf. º. trabalho de Alfr~do Ferreira Rodrigues, publicado no 
Anuario de Graciano A. de AzambuJa: As Areias do Rio Grande. 
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eiXo das mesmas lagoas. A diferen~a do solo se faz táo sen
sível pelas grandes ondula~óes do terreno, e sua cor averme
lhada, como pela riqueza e variedad e da alcatifa vegetal de 
que está revestida. As grandes florestas, que se estendem no 
país desde a Serra Geral até o paralelo do Camaquá, prin
cipiam a se raref azer ao S. deste rio, achando-se o terreno 
entre ele e o Piratinim ainda coberto de alguns matos, porém, 
menos freqüentes, menos extensos, e já despidos daquele vigor 
desordenado que caracteriza os matos verdes. Passando do 
Piratinim ao S., a cena vai pouco a pouco perdendo de seu 
interesse, e nao se encontran1 já senáo campinas ilimitadas, 
distribuidas em zonas mais ou nlenos abertas, por assombra
dos rios e úmidas niacegas, e balizados de distancia em dis~ 
rancia por alguns capóes, únicos matos que entao aparecem, 
e para os quais o viajante dirige sua marcha no meio desse 

. 
americano. 

MINERALOGIA 

Até hoje poucas riquezas tem saída debaixo dess'es terre-. 
nos extensos; a mineralogía do Rio Grande tem sido parca
mente estudada, o que procede talvez do diminuto fruto que 
se tem tirado dalgumas descobertas, filhas do acaso mais que 
de investiga~óes metódicas. Sabe-se que a superfície da Co
chilha Grande está incrustada de jaspe amarelo e vermelho, 
de quartzo (28), e de cri'stais de quartzo, entre os quais apa
recem a mica, vários geodes, e ·algumas gangas de ametistas (29); 
é vulgar que a base desses eones graníticos está revestid.a de 
urna espécie de pedra calcárea, em ap~rencia primitiva, e de 
cor azulada, a qual no país se converte em cal pelos meios 
ordinários. Porém, nao tem havido aparencias locais de outras 
produ~Óes d'e que se pudesse aproveitar o luxo ou ·a indústria. 

Na parte da província, que nós chamamos a Regiáo das 
Á1'eias, n~o há vestígios alguns de minerais, e é natural que 

(28) Na ed. or.: quartz. 

(29) Na ed. or.: o mica e gangites de ametkystas. 
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nao baja; todavia, .fica1nos as vezes em contempla~ao ante 
alguns fragmentos cúbicos informes de granito vermelho, que 
se acham espalhados nessas areias, sem podermos adivinhar ·de 
onde procedessem, a nao adimitir-se que sao agrega~óes locais 
e espontaneas das mesmas areias: consignamos aqui essa obser
va~ao, para sub1nete-la ao exame dos doutos. Cumpre advertir 
que o lugar onde achamos aqueles fragmentos está afastado 
de mais de 30 léguas das primeiras· massas graníticas, e que 
nao exíste, nem nunca existira na vizinhan~a monumento algum 
que necessitasse o transporte de pedras dessa qualidade. 

Nao se conhece na província veia diamantina alguma, bem 
que em 1823 corresse o boato de que se tinha achado num doo 
afluentes do Camaqua urna pedra fina que, debaixo dessa 
denomina~ao, foi, segundo disseram, mandada ao governo cen
tral, sem que depois se falasse mais nisso; será mais certo que 
nao era diamante, mas sim algum dos numerosos cristais que 
se encontram no país; pois, talvez houvesse poucos territórios 
onde as cristaliza~oes fossem mais· várias e mais ricas: da 
parte do Norte, os rios, e entre ~les o J acuí, rolam com suas 
águas infinitas cornalinas, · ágatas, topázios brancos, pingos 
d'água, etc.; e nos campos da parte do Sul, encontram-se pedras 
siliciosas ocas, inteiramente cristalizadas, ou geodes (pedras 
d'aguia), e cristais soltos de todas as cores; alguns geodes mos
tram mesmo urna cristaliza~ao azul, similar a urna verdadeira 
ganga ( 30) de safira ; algns rios desse terreno tem a v irtude 
de criar cristaliza~oes magníficas, e até de propor~óes colos
sais: vimos em poder de um oficial superior do exército hra
sileiro, no tempo da guerra de Artigas, urna cristaliza~ao acha
da num riacho da campina de Montevidéu, patenteando a for
ma de um arbusto afilíreo, com suas competentes ramifica~óes, 
cujo tronco oco tinha n1ais de quatro polegadas de diametro. 

Foram remetidas para Porto Alegre amostras de carváo 
de pedra, e certamente urna mina dele seria do maior interesse 

' - ' , . nao somente para urna prov1nc1a que experimenta alguma 
falta de lenha, mas ainda para as províncias vizinhas, se suas 

(30) Na ed. or.: gm1gt1e. 
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próprias precisóes deixassem algum lugar as exporta~<>es; porém, 
infelizmente, a qualidade das amostras pareceu pertencer a 
substancia combustível conhecida pelo nome de carvao xistoso, 
pobre em petróleo, cujo produto talvez nao cobrisse as des
pesas da explora~ao em grande escala. Notaremos de pas
sagem que nas imedia<;óes de Rio Pardo tivemos ocasiao de 
examinar urna pedra dura, de cor verde, apresentando bas
tante analogía com o jade; todavia, de todas as camadas 
superficiais que podiam oferecer alguma utilidade, nenhuma 
se nos manifestou com maior abundancia, e como mais digna 
de aten~áo pa1ra a indústria nacional, do que urna argila 
branca, untuosa, friável, em que se reconhecem os caracteres 
do caolim. 

Em quanto aos metais, tem se dito que na província do 
Rio Grande achou-s·e o tungsténio (31 ) misturado ao wolfram 
que é, por assim dizer, o companheiro assíduo do estanho, 
pelo menos nas minas de Europa; porém, tem-se considerad_o 
ali o wolf ram como o <:onsidera a mor parte dos mineralo
gistas, isto é, como urna mina de ferro muito refratária, con
fundida com as numerosas minas de ferro que se encontram 
no Rio Grande. 

O metal de maior trancendencia que se tem tirado efeti
vamente do território <;le Rio Grande é o ouro. Desde muito 
tempo, as minas de ouro de Ca<;apava eram conhecidas; sabia-se 
das qualidades auríferas da dimana<;ao setentrional da Cochilha 
de Babiraquá, sobre a qual está edificada ess·a povoa<;ao, e da 
minera~áo que em diversas circunstancias tinha-se estabelecido 
ali, para depois ser abandonada. A mesma alternativa de es
peran~as e de embaimento se renovou, há poucos anos: espa
lhou-se repentinamente na província que nas imedia<;óes de 
Ca~apava tinha-se descoberto urna veia muito rica; acudiu ime
·diatamente a popula<;ao circunvizinha, atraída pela lisonjeira 
perspectiva de urna fortuna rápida; mas, destk vez, como dan
tes, a expecta<;ao dos pretendentes ficou malograda; o ouro 
que aparece achou-se de baixo toque, e a mina tao superficial 

(31) N a ed. or.: w.mgstent:. 

que, depois de pouco trabalho, ficou exaurida: o mesmo acon
teceu perto de Santa Maria, na prolonga<;ao das mesmas 
eminencias. Porém, basta s·aber que o terreno é aurífero, e: 
deve-se esperar que, em falta de investiga<;Oes praticadas se
gundo as regras mineralógicas, a casualidade revelará ainda 
novos mananciais de riquezas metálicas. 

Seja qual for a generosidade especial do futuro, é un1a 
verdade trivial entre os economistas que, excetuando algumas. 
posi~óes raras e transitórias, bem enganado anda aquele que 
procura as minas de ouro debaixo da terra: as verdadeiras 
riquezas brotam na super.fície; algumas vezes a natureza as: 
prodigaliza por um movimento espontaneo, mas sempre ela 
as concede ao trabalho pertinaz e judicios·o. 

VEGETA<;A.O - AGRICULTURA 

Tao favorecido é o Rio Grande pela terra e pelo céu,. 
que quase toda a sua opulencia é urna dádiva gratuita da: 
natureza; as esplendidas pastagens em que giram e se multi-
plicam imensas manadas de gado, sao as minas de ouro que 
ali se tem explorado com incessante lucro. No veráo, nao há 
nada mais alegre do que suas campinas cobertas, sem tra
balho, de urna relva nutritiva, alimentada acidentalmente por 
algumas chuvas, e continuadamente pela umidade natural d(} 
terreno; henefícios esses a que se deve ajuntar a ª~ªº do sor 
propício de um clima temperado. No inverno, é verdade que 
os campos experimenta1n alguma altera<;áo: nessa época, a 
potencia de vegeta~ao parece cansar-se, e suspender suas opera
~óes para tomar alento: a relva emurchece; os campos des
pem-se, e a terra recusa seus sucos ao alimento dos animais; 
contudo, ess·a penúria momentanea nem mesmo é geral: como
resulta menos da severidade da atmosfera, do que da maior 
raridade das chuvas, e da diminui<;ao relativa da evapora~áo,. 
segue-se que a vegeta<;ao refugia-se nos lugares onde a dis
posi~áo do terreno entretém mais constante umidade, como 
nas cabeceiras e nas margens dos rios; e que o gado vai se
guindo a vegeta<;áo em seus asilos até tornarem a aparecer 
dias mais f avoráveis. 
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O Río Grande extrai de seus matos nativos um pouco de 
erva-mate, que aplica ao seu consumo, ou exporta; a erva 
legítima, vulgo congonha,, erva-mate, etc., colhe-se na vertente 
meridional da Serra Geral, até as margens do J acuí; e, pelas 
localidades, parece pertencer a mesma qualidade que a erva 
do Paraguai, a qual procede das montanhas de Maracaia, 
eontinuidade ocidental da mesma Serra Geral. A erva brava, 
vulgo caúna, é de qualidade inferior, que se distingue por 
certo amargor, mais ou menos intenso, conforme o trabalho 
que se lhe ministra. Os homens dos campos centrais parec~m 
dar a preferencia a essa última qualidade, que se acha coro 
.alguma abundancia nos matos limítrofes do Camaqua; pois, 
a vegeta~ao da caúna afeita geralmente urna zona diferente 
.da e1n que prospera a congonha: esta parece urna planta alpina, 
que nao s·e encontra no Brasil senáo com os pinheiros, ou a 
urna eleva~ao dada acima do nível do mar, enquanto que a 
caúna procura pelo contrário os lugares baixos e a vizinhan~a 
das marés, como o Paranaguá, e sobretudo o litoral adjacente. 

Excetuando-se esses produtos espontaneos, o Rio Grande 
.Possui pouco desses frutos silvestres que abundam nos matos 
das regioes equinociais; mas, ele dá com profusao todos os 
que lhe pede a cultura; e estando a província como no ponto 
de contato entre a temperatura dos Trópicos e o céu mais 
brando dos clitnas temperados, daí resulta que, debaixo des
sas influencias mistas, os produtos do Equador vem-se ajun
tar com os frutos da Europa. Sob o paralelo de Porto Alegre, 
a cana, o cafeeiro, a mandioca, a laranjeira, crescem com 
f acilidade, misturados com as figueiras, pessegueiros, e sobretudo 
com as parreiras, que podem sustentar a concorrencia com as 
mais saborosas uvas da Fran~a ; passando da latitude do Ca
maqua, ao S., a flora equatorial principia a desmaiar, e vai 
decaindo progressivamente até que, pela altura do Rio Grande 
já nao se acha nada de suas exibi~óes. Aí, a banana, a laranja 
e os vegetais conterraneos sao artigos de importa~ao; mas, nem 
por isso faltam frutos a sensualidade dos rio-grandenses; eles 
tem, para suprir essa falta, as ma~ás, as peras, os figos, as uvas, 
·e principalmente os pessegos, cuja abundancia é realmente 
extraordinária, como o é também a fecundidade das uvas, 
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tendo chegado no Rio Grande a dar duas colheitas no ano. 
O pessegueiro especiaJmente tem prosperado neste país além 
de todos os cálculos, a ponto de formar matos inteiros de 
árvores frondosas, todas em estado de contínua frutifica~áo, 
como presenciamos na nossa primeira viagem a vila do Cerrito, 
na margem esquerda do J aguaráo. Deve-se notar enfim que 
as arcias da Vila do Norte gozam· de urna merecida fama pela 
produ<;áo dos melóes e das melancias, que sao certamente as 
melhores do Brasil; e das raízes comestíveis" tais como as 
rebolas, os nabos, etc. Chegando ali urna grande personagem 
iein 1820, apresentara1n-lhe, como objeto de curiosidade, e 
a1nostras da fertilidade da terra, dois nabos que pesavam un1 
.32 e o outro 25 libras. 

· Além dos frutos e das hortali~as, além de um pouco de 
milho, de mandioca, e de alguns canaviais de reduzidas pro

porc;óes, que se plantam na parte setentrional da província, 
a mao dos homens solicita pouca cousa do solo do Río Grande; 

o trigo foi, em outro tempo, objeto de urna cultura extensa, 
principalmente no território banhado pelo Taquari, ao Norte; 
l1cs campos da parte meridional, e mesmo na regiao arenosa 

·entre o mar e as lagoas. Em 1817, o Rio Grande exportou ainda 
mais de 300.000 alqueires de trigo; porém, daquela época em 
·<liante, as exporta<;óes diminuiram suce.ssivamente até que 

afinal cessaram de todo, por as culturas especiais terem de
caído na n1esma propor~ao, nao por desleixo dos habitantes, 
mas sim por a natureza recusar o costumado premio a seus 
trabalhos: desde 1818, apareceu no trigo do Rio Grande urna 
doen~a que chamaram ferrugem, e que aniquilou urna parte 

da colheita; nos anos seguintes, o flagelo redobtou de severi
dade, tanto que o lavrador desacoro~oado resolveu nao plantar 
mais; hoje, o trigo que se colhe no Rio Grande nao passa de 
urna quantidade insignificante. 

Infelizmente, as teorias modernas mostram o mal como 
dependente de certas circunstancias locais, que todas as fa
culdades humanas nao podem remover: " ... As queimaduras, 
aliás ferrugem, diz o autor da Enciclopédia Portátil, essa doen~a 
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dol's vegetais, que consome o parenquima c~2), e parece car
bonizá-lo, sobretudo nos · pontos extremos, ataca searas, prin-

. - ,, 
cipalmente nos terrenos are,nosos, e nas expos1~oes quentes .. ; 
"Deve-se atribuir essa doen~a ( acrescenta M. Bose no Dicw
ná:rw Completo de Agricultura) a fal ta de umidade, a quaf 
diminui a produ~áo da seiva, o que enfraquece sua for~a de 
ascen\áo, e por conseqüencia priva de seu benefício a parte 
mais elevada ... " Essas explica\OeS científicas combinam ple
namente com a doutrina que ternos emitido, acerca da exsica
~ao progressiva do solo dt> Rio Grande: o trigo prosperou,. 
enquanto as águas mais abundantes o envolviam numa atmos-. 
fera de evapora~áo proporcionada as necessidades de sua vege·-. 
ta~ao; deixou de chegar a amadurecer quando a massa das· 
águas, invadida pelos sólidos, se achou impossibilitada de pro
duzir a soma de umidade de que careciam os movimentos da. 
seiva. Daí s~ deve concluir que os cultivadores da província 
do Rio Grande obraram com mais acerto, preferindo para a 
planta~áo das searas os terrenos argilosos na vizinhan~a das· 
, . 
aguas permanentes, pots que nas partes arenosas, e com a. 

marcha graduada da exsica~ao geral, nao se poderia esperar 
colheitas capazes, senáo nos anos chuvosos, cuja oportunidade 
o mais hábil lavrador nao pode prever. 

ME'fEOROLOGIA 

J á antecedentemente notamos a raridade das ch uvas no
~io Grande; todavía, cumpre advertir que essa raridade deve 
ser entendida no sentido comparativo: e com efeito, a pro
v íncia de Sao Pedro, mormente a sec~ao meridional, está longe 
de se ver sujeita as abundantes chuvas que caem anualmente 
no litoral do Brasil; feliz exce~ao que favorece a indústria 
mais rendosa do país, e sem a qua} seria custoso prontificar 
periodicamente a grande quantidade de carne seca, com que 
negociam os charqueadores. Há chuvas, é verdade, porérh . 
locais e rápidas, e quase nunca acompanhadas daquela perse-

(32) Na ed. or.: pare1ichy-mo. 
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veran~a que torna a vizinhan~a dos Trópicos tao enfadonha e 
pestífera. 

Em compensa-;ao, se as chuvas sao acidentais e de pouca 
dura~ao, os ventos acometem o Rio · Grande com urna regula
ridade que poucas modifica~óes admite em sua permanencia e 
for~a. J á fizemos ver a natural influencia que exerce sóhre a 
exsica-;áo local esse poderoso agente auxiliar, sempre em ativi ... 
dade; é possível que sua a~ao prejudicasse também a multi
plica~ao das searas, desfazendo continuadamente os vapores 
aquosos; todavía, é tao útil a salubridade, tao ·proveitoso para 
a indústría, que, apesar daquele efeito contrário, airida pro-
blemático, <leve-se considerar o vento como ·um dos mais at1vos 
benfeitores do país. 

Sao raras nas planícies- meridionais do R~o 
1
Grande as 

cristaliza~oes pluviais; mas, nas partes setentrionais, esse me
teoro é · mais ordinário; presenciamos no Rio Párdo urna tre
menda chuva de pedras, e também foi esse· um dos mais furio
sos furacóes que ternos visto nos dois hemisférios. Num instante, 
a vila náo ofereceu senao montoes de ruínas; tooas as vidra~a~ 
e grande parte dos telhados cairam quebrados;. paredes inteiras 
foram <:lerrubadas, e outras crivadas como pela metralha; todas 
as árvores das quintas ficaram quase r~duzidas ao tronco 
principal, e muito gado morreu no campo adjacente. Citamos 
es·se exemplo, nao para que se conclua ser esse o estado habi
tual do país, mas sim, para insistirmos sobre a diferen~a qu~ 
sempre existe entre as temperaturas ·do N. · e do S. da pro
víncia, sendo as chuvas alguma cousa mais freqüentes ao 
Norte, e por isso mais expostas aos acidentes· de congela~ao 
que determinam nas camadas superiores da atmosfera os eflú~ 
vios de frío vindos do Sul. 

F al amos do frio do Rio Gr.ande; e com efeito, em certas 
ocasióes, no inverno, isto é, desde maio até outubro bem que 

' ' as vezes, o termometro de Réaumur des~a apenas a zero, nao 
há criatura humana que nao estranhe . o frio daquela latitude, 
o qual produziu em nós urna impressao mais incomoda do que 
um frio mais intenso das regioes européias. Ji Cl;JSt~so, nesse 
tempo, viajar pelos campos do R-ro Grande, .nao tanto ainda 
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p~1o rigor da esta~¡tó, como pelo fedor insuportável que cxalan1 
· · I (33) de todas as partes os cadáveres dos an1n1a1s cava ares , 

que 1norren1 amiúde nos pastos ressequidos, donde se segue 
necessariamenre, como sempre se ten1 praticado, a suspensáo 
das opera~oes militares, durante aquele intervalo de penúría. 

'fodas as vézes que, no inverno, o vento se declara da 
parte do s., o frlo é sensível; mais pungente é ele pelo vento 
S.O. (Pa.mpeir<>), e ainda mais pelo llfi11:ua1io, que é O. direto: 
enquanto sopra este último, o céu fica limpo, o sol claro, inas 
a atmosfera é picante; como no Norte da Europa num dia de: 
belo gelo; e tamhém, nessas circunstancias, chegada a n~ite, 
o gelo prende ·o pouco de água estagnante nos campos, e mu1tas 
vezes, principiando nossa jornada de 1nanha, antes de apare
cer o sol, havemos sentido o gelo se quebrar debaixo dos pés 

de nossos cavalos ( 34). 

Seria digno das indaga~oes da física terrestre explicar as 
causas do esf riamento comparativo do hemisférío austral; pois, 
sabe-se · que a temperatura é geralmente mais rigorosa nesse 
hemisfério, do que no hemisfério boreal, debaixo das latitudes 
correspondentes: por exemplo, . no Rio Grande, pelos 32° de 
latitude m"eridional, o território nao produz, nem a banana, nem 
o café nem" a láranja;· ·nem as rnais vulgare:> cria~oes vegetais , . . 

dos Trópicos., qu~ tao faciln1ente cresce1n na Madcira, deba-ixo 
da mesma lat~tude setentrional. Estan1os longe de admitir a 
teoria de Robertson ( 35 ), que imputa o abaixamento da tem
peratura, na América em geral, a disposis:ao geográfica dessa 
parte do mundo; que lan<;a suas terras no Norte multo mais 
perto do Polo, do que os continentes da Eur9pa e da Asia: 
~sse raciocinio · perde todos os días de sua autoridade para 
co1n a Améric;i do Norte, e nunca teve aplica~áo a .~mérica 
do Sul onde co~ essa doutrina, o fenómeno fica sem expli-, ' 
ca~áo; parecer!a . roa.is. acertado atribuir aquela diferen~a _de 
temperatura a falta dó paralelismo que se encontra entre 

(33) Na ed. or.: · dos anima,es cavallar. 

(34) Cf. Luís Carlos de ~1oraes, O JI 1mto [4,f i1wano, in. 

(35) Refere-se ao historiadov ingles .:..\Villiam Robertson (1721-1792), e 
a sua Históri.a. dfl.. América, publicada e.m 1777. 

84 

o centro da terra e o centro da eclítica, a qua} falta obriga o 
sol a de1norar-se cada ano cinco dias mais no hemisfério boreal; 

• A • , • c1rcunstanc1a essa a que convem Juntar, como causa secun-
dária da anomalía do termometro na América do Sul, a in
fluencia dos extensos bosques, das águ.as abundantes, e do 
céu vaporoso das terras novas. 

Enquanto ao frio extraordinário que traz o vento Oeste, 
o f eno1neno explica-se f acilmente por circunstancias locais, 

pois que, nessa direc;áo, as correntes aéreas, antes de ·chegarem 
ao Rio Grande, tem passado pelas sumidades· dos Andes, e 
carregado com os eflúvios gelados das neves que os cobrem .. 

Claro está que o inverno no Rio Grande nao é senao o 
reinado dos ventos tempestuosos, e de urna seca mortal para 
os vegetais f racos ou anuais: urna tal disposi~ao atmosférica 
é diametralmente oposta ao clima da Europa; e como na 
Europa, e sobre a costa da Africa, que participa dos benefícios 
do mesmo céu, é que o trigo prospera com as maiores vanta
gens, pode-se coligir que, no Rio Grande, o trigo teve que 
lutar contra contrariedades físicas, a que deve talvez sua de

genera\:ªº caracterizada em parte pela doe·n~a ' que o aniquilou; 
se as culturas continuarem, hem que parcialmente, o tempo nos· 

dirá o que há de fundado nessa idéia, talvez no:> ensinará que 
o trigo, be1n como algumas plantas exóticas, dóceis aos cuida
dos do homem, pode n1u<lar de hábitos, segundo o terreno a que 
se confia. Quanto ao mais, acabaremos com urna reflexáo que 
deve ter cabin1ento aqui, e .servir para explicar a vacila~ao 

das tentativas do lavrador: é preciso considerar que as plan
ta~oes extensas no maior espa~o da proví.ncia, isto é, nos 

campos do Sul, e em todos os terrenos pertencentes as estan
cias, sao algum tanto incompatíveis com a presen~a e incessante 
111ultiplica~ao dos herbívotos, objeto pri'ncipal · das : especula
~oes locais; e que, geralmente falando, poucas necessidades 
lev~m o habitante para a cultura. Sua vida está segura con1 
esse mesmo gado que cobre o país, e táo completamente acos
tumado está a tirar ·dele o seu sustento, que ·nao sente a falta 
d , d" 1· 'l 1 as s·earas, e :ite l:>pcnsa o a imento supiementar que pooe-
riam fornecer-lhe as aves que povoam seus ares, a ca~a que 

85 



freqü enta seus bosques, e o pe1xe de que abundan1 os seus . 
nos. 

ORNITOLOGIA 

É incrível a quantidade de pássaros de todas as espécies, 
de todos os tamanhos, de todas as cores que habitam o Rio 
Grande; certamente é um dos países que 1nais propor~óes 
oferece para satisfazer a paixáo do ca~ador. No tempo da 
pass·agem, aparecem aves de todos os climas, principalmente 
aquáticas, que descansam ali de sua longa viagem, convidadas 
pela amenidade do lugar, e oportunidade de suas extensas la
gunas; acharrtos no Rio Grande, senáo todas, pelo menos a 
mor parte das aves aquáticas da Europa, 1nisturadas com as 
famílias indígenas que distingue o luxo de sua plumagem, tais 
como os colhereiros cor de rosa ( 36), os íbis bronzeados, e os 
magníficos cisnes de colo preto, emigrados· das terras ma
gellanicas. Devemos advertir aquí que a carne destes últimos 
é venenosa: tendo-nos acontecido matar u1n dia t res daqueles 
enormes voláteis, quisemos experimentá-los na qualidade de 
comida, e mandamos · assar urna parte deles para um almo~o, 
a que participou M·. Auguste de Saint-Hilaire, entao residente 
no Río Grande; porém, apenas se tinha principiado a digestáo, 
que todos os comensais foran1 acometidos de vomitos e ansie
dades, que nao cessaram, senao depois de 1ans:ar o último átomo 
da s'llbstancia delctéria, havendo para isso tomado abundantes 
bebidas resolventes (37). 

Independente dessas espécies cosmopolitas, inumeráveis ban
·dos de pássaros sedentários recolhem-se perto e dentro das 
charqueadas, e aparece1n nelas como outros tantos agregados, 
que vivem de seus servis:os. Lá nascem, Já crescem e multi
p!ica1n; nao diren1os que lá morrem, po;s que, naquelas miría
des de aves, nunca aparece um morto: circunstancia tanto mais 
ad1uirável por· isso que, supondo igual multidao de homens 

(36) Na cd. or.: c11lh:eireirar. 

(37) V. lntrodu\'.ao. Na obra de Saint-Hilairc, nao há tra~o algum do 
episódio. 
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reunidos no mesmo lugar, a 1norte, cada día, juncaria a terra 
de suas vítimas. Tao acostumados estao esses pássaros con1 a 

l>fesens:a inofensiva do homem, que, nos campos en1 que va
gueiam, o viajante passa no · meio deles sem os afugentar, e 
mal se afastam dos passos do cavalo que, as vezes, eles perse
guem com seus gritos importunos, e hostilizam com .suas 
bicadas. Contudo, as· aves sao hóspedes benquistos das char

·queadas; o maior desgosto que se pode causar a um charquea.dor 
é' matar urna delas, o que as vezes acontece aos estrange1ros 
·inadvertidos: e, corn efeito, as charqueadas devem as aves a 
inaior parte de sua sanidade; todos os dias o trabalho dos 
p·ássaros sucede, sem descanso ªº trabalho dos ho1nens; eles 

devoram os resíduos das carnes que, sem eles, s·e transformariam 
ero foco de putrefai;ao; limpam os ossos e preparam o esqueleto 
'COm toda a nitidez do mais curioso anatomista, enquanto que 
os ento1nófagos limpam o solo dos vermes que se geram da 

mistura do sangue e das partes moles inutilizadas. No inverno, 
quando nas charqueadas cessa o trabalho, o cuidado das aves, 
de que tratamos, dirige-se para os animais que morrem nos 
campos por falta de alimentos, e sua salutar interven~ao con

segue também aniquilar esses elementos de peste, com mais 
lentídao, é verdade, atenta a massa enorme de carnes entre
gues, a sua voracidade, mas sempre com bastante rapidez, pa~a 
que nao se sintan1 os males que semelhante mortandade pod1a 
caus·ar ao país. 

Entre as aves que se encontram na província do Río 
Grande, algumas sao gigantescas, tais como o joao-grande 
e a capororoca ( 38), denomina~óes loca is que parecem des·ignar, 
a primeira, um indivíduo da família dos grous; a segunda, 

um gan¡¡o bravo: o primeiro aparece freqüentemente na solidáo 
dos campos, e seu tamanho é tal que, visto de longe pastando 
entre cavalos, os olhos hesitam no ato de diferen~á-lo; o segun

do, ave de pass·agem, como o precedente, habita os baixios 
do Rio Grande, onde seu clangor, sonoroso como a trombeta, 
anuncia ao longe sua pre~en~a . 

{38) Na ed. or. ~ o caprororóca. 
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· "' Contudo, a maior das aves do país é o avestruz~ da espécie 
pequena, conhecido dos naturalistas debaixo do nome de aveJ_

truz 1nagelanico: encontra-se desde a falda da Serra Geral 
até as margens· do Río da Prata; mas, corn particular afluencia 
nas pla-nícies que principiam da vertente n1eridional da Co
chilha de Piratinim, e se estende até lVIontevidéu. Nesses 
campos ajuntam-se muitas vézes com os veados, disputando 
os mesmos pastos, e em número tao crescido, que dificilmente 
se poderiam contar; com a vista do viajante eles nao se es
pantam, mas logo que vai se aproximando, desaparece a tropa 
fugitiva como relampago, e nu1n instante fica o campo deserto; 
basta que um veado ou um avestruz se ponha a correr para. 
~odos o seguirem, . o que ge pode atribuir, pela mor parte desses 
animais tímidos, mais ªº contágio do exemplo, do que a 
apreensáo de um perigo conhecido; pois, nessse lugares remo
tos, onde os homens ainda sao raros, acontece que, achando-se 
tropas de avestruzes isolados, eles mesn1os vao-se chegando 
a este inimigo natural de tudo que respira, como o ternos 
experimentado: ca~ando nas imedia~oes· da vila do Cerro Lar
go, vimo-nos tepentinamente cercados por u1na tropa de aves
truzes que, apesar de nossa presen\:a, continuava1n a pastar,. 
caminhando com todo o seu vagar; nao quisem.os atirar-lhes:., 
persuadidos de que eram domésticos, pertencentes a 111na ha
bita\:ª·º que se avistava a pouca distancia; porém, chegando 
a essa mesma habita~áo, fomos desenganados: os· avestruzes 
eram do campo, 1nas en tao já tinham-se af astado bastante, 
para que nao pudéssemos atacá-los com algun1a esperan~a de 
sucesso. Havemos encontrado muitas vézes o avestruz percor
rendo as praias arenosas do rio de S. Gon~alo, na atitude da. 
ave pescadora, e nao ousaríamos arriscar-nos a asseverar qne_, 
nos casos de necessidade esse onívoro nao fizesse entrar o peixe 
no número de seus alimentos. 

ICTIOLOGIA 

As águas doces ou salgadas do Rio Grande abundam em 
peixe, e todavía os habitantes parecem fazer pouco caso deles; 
vimos muitas vezes, depois do vento S. soprar com violencia,. 
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a praia de Mangueira, na entrada do Rio Grande, ficar coberta 

de miraguaias, lan~adas em terra pelas ondas, sen1 que a 
ninguém lembrasse mandá-las apanhar, nem sequer para os 
es~ravos. Geralmente, o habitante do Rio Grande nao é ictió
fago; sua cria~ao, o gosto contraído nela, o levam para outra 
dire~ao; e se nao f ossem OS' preceÍtOS da religiáo, e O respeito· 
que sempre guarda1n para com eles, é provável que, mesmo nas 
grandes povoa~óes, onde o consumo do peixe é mais extenso,. 
por pouco entrana esse ali1nento no regime dietético dos ha-

bitantes. 
Depois da miraguaia, u1n dos peixes que mais ordit1aria

mente se oferecia a nossa vista é o bagre, igualmente despre
zado; verdade é que, nao obstante, existem ou tfün existido 
na província algun1as pescarías, a saber: urna de miraguaias,. 
na Lagoa de !vf os tardas; u1na do mesmo peixe e bagres-, na 
embocadura do Camaquá, na Lagoa dos Patos, e u1na de· 
.camaroes, na praia do Rio Grande, dependente da vila de Sao 
José do Norte; na barra n1esma do Río Grande pescavam-se 

· anualmente algumas taínhas, para extrairem-se-lhe as ovas; 
porém os produtos de todas aquelas p,escarias sao comumente 
salgados ou secados, para depois serem exportados com a carne· 

para as províncias do Norte. 

I'ratando da ictiologia do Río Grande, nao se deve passar 
em silencio um fato de história natural, menos importante 
que curioso, o qual se observa no río Jaguarao; é uina tar
taruga revestida de um casco esverdinhado, que nao excede 
do tamanho de um patacao, e o mais engra~ado é que a miu
deza de su as fonnas nao prejudica a vivacidade de seu instinto . . 

ZOO LOGIA -
Ternos visto que nada falta ao Rio Grande, n en1 as· 

prodigalidades da vegeta~áo, nem a afluencia constante e pe
riódica das aves, nem as gerac;óes dos peixes: para arre1natar,. 
aos olhos do enconomista, o quadro de seus recursos, cumpre 
agora fazer entrar em Jinha a multidao de quadrúpedes erbívo
ros, que relvam seus prados, e que constituen1 o verdadeiro 
fundamento da riqueza provincial, a saber: os cavalos e as 
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mulas, regularmente exportados para o interior do Brasil; o 
gado lanígero, que fica no país, e de que só se transforma 
·o precioso velo; e finalmente o gado vacum, tao. multipljcado, 
'tao nutrido, tao distinto por sua qualidade superior, cujas 
·exuberancias numéricas, extraídas todos os anos, dividem-se ern 

duas sec\:oes: urna que vai alimentar as invernadas da Curitiba, 
e os matadouros de Santa Catarina; outra secc;ao, incompa
'l'avelmente mais considerável, acaba nas charqueadas do país, 

donde procedem as avultadas quantidades de carne seca, cou
Tos, chifres, sebo, etc., que saem periodicamente para os portos 
do Norte e estrangeiro. 

Supérfluo seria demorarmo-nos na descric;ao das inumerá
·veis manadas, cujas gerac;oes se s11cedem e progridem na pro
víncia de Sao Pedro do Sul; o Ieitor, instruído pelos antece
·dentes, já tem feíto idéia de urna vasta pastagem povoada 
1de animais submetidos a excisóes periódicas; eis o Rio Grande. 
A natureza lá está na plenitude de suas operac;óes, produzindo 
·e reparando incessantemente, a medida que o homem se es
mera em consumir; felizmente, seus benefícios excedem as 
crueldades que os anulam, pois essas crueldades nao se pra

"'tÍcam unicamente pela ra~a humana; o homem tem ali, ern 
sua missao de destruir, um concorrente que, as vezes, indi
'ferente na escolha das vítimas, faz recair sobre o mesmo homem 
co terrível abuso da for~a: é o tigre. 

Os tigres sao numerosos no Rio Grande, como em todas 
:as vastas planícies da margem setent rional do Rio da Prata; 
eles tem deixado, é verdade, as· imediac;oes das vilas· a medida ' . 
que a popula~ao se adianta, eles recuam, como as tribos selva-

:gens dos indíg'!nas; eles, assim como estas, nao cedem o 
terreno, senáo passo a passn; rodeiam escondidos as habita

·~·óes dos homens, e lan~am-se, as vezes, inopinadarnente no 
·1neio deles, para surpreender e agarrar a presa. 

Os matos e as altas macegas do Rio de S. Gon~alo, na 
:sua parte mais meridional encerram ainda numerosas famílias 
de tigres; muitas vezes, navegando por este rio, e parando a 
·embarcai;ao, como acentece quase sempre, para esperar o vento, 
ouvíamos, nas primeiras horas da noite, os estrandosos ruídos 
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dessas f eras corresponderem-se de un1 a outor lado do rio; 
porém, parecern ainda rnais n1ultiplicados nas planícies que 
se estendern do J aguarao até l\!Iontevidéu; nesses desertos, 
ternos achado mesn10 alguns currais de paus a pique, edifica
dos de propósi to pela providencia pública para o viajante poder 
se fechar a noite, a fim de se resguardar com sua comitiva 
da voraciclade do tigre, o que nao livra todavía do incomodo 
de ser visitado no escuro pelos mesmos tigres, que leva111 o 
atrevimento até passar as garras pelas frestas dos· paus para 
agarrarem o que puderem. 

Dizem que o fogo afungenta o tigre; nao duvidamos que . . . . . 
cause o mesmo que aos outros an1ma1s urna pnmeira 1m-
pressao de pavor; mas, se a f erida ou a morte nao seguem 
imediatamente o terror, o efeito é logo perdido e o tigre, 
desassombrado, prossegue nos seus ataques; tivemos o exemplo 
de um Espanhol, a quem o fogo nao livrou do t igre: dor
mindo no meio dos camaradas, em torno de urna foqueira 
bastante ativa, assim mesmo foi acometido por um tigre que 
nao chegou a matá-lo, 1nas arranhou-lhe horrlvelmente a 
cabe~a toda, desde o coronal até o pericraneo. 

É opiniao constante entre os viajantes, que o tigre observa 
urna certa gradua~áo no ín1peto de seus apetites cruéis; dizem 
que, achando facilidade relativa, o tigre atirar-s·c-á primeiro 
ao bruto, depois ao negro, e por último ao branco; se há 
tnuitas experiencias, em que se fundamente semelhante dis

tribui~ao, nao o sabemos; mas, o que podemos afirmar é, que 
em nossas repetidas viagens ao través daqueles campos, era 
custoso detenninar o negro a ir só cortar lenh a no capao 
vizinho, alegando sempre aquela funesta preferencia para ser 
acompanhado. 

Geralmente, o tigre nao é tao temível como se pensa; 
acontece com ele o mesmo que se nota no lobo na Europa: 
seu primeiro movimento é fugir da pres·en~a do homem, como 
o t ernos visto, exceto quando está apertado pela fome; pois, 
a ·fome, com suas irresistíveis exigencias, é um sentimentl\ 
que predomina em todos os entes; também os homens do país 
estabelecem, acerca desta condi\:ao, urna certa classifica~ao da-
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queles horrendos carnívoros: um tigre cevado (ªu), segundo. 
eles dizem, inspira receios tnaiores que as outras feras da 
inesma espécie, e eles entendem por tigre cevado, um tigre 
envelhecido na carnagem, já com poucas for~as para segurar 
a sua vontade a ligeira presa dos campos, e por conseqüencia 
esfain1ado: um tigre nesse estado, nao luta a for~a aberta~ 

ele nao confia senao na casualidade e trai~ao; esconde-se para. 
se lan~ar de improviso sobre a presa, quando lhe parece que 
nada tern de recear da defesa. 

Parece rnesmo que o tigre, em presen~a do perigo inevi-. 
tável, perde a sua f erocidade natural, e nao se lembra mai~ 
de sua for~a e de suas armas. Um destacamento de dragóes 
voluntários, regressando das margens do Uruguai para o centro 
da província, passava pelas imedia~oes de Bagé, nas fontes 
do Rio Negro; ali os dragoes fizeram alto, e espalharam-se
em procura de ca~a ; foram-lhes sucessivamente aparecend <> 
bastantes tigres e ficaram estes tao espantados, procurando só, 
fugir, que os s·oldados desdenhara1n fazer uso de suas armas,. 
e atacaram as feras só a la~o; a maior dificuldade foi de 
conter os inovimentos do cavalo, sempre desordenados ao pri-. 
meiro aspecto do tigre; todavía, nesse dia se apanharam qua
torze; nessa circunstancia, comemos-lhes a carne, e nao lhe 
achamos muita diferen~a da de vitela. 

Existem no país· ca~adores especiais de tigres, que nao 
rem outra profissao; conhecemos dois ca~adores desses, mora
dores dos matos que bordam S. Gon~alo; muitas vezes se 
obrigaram a fornecer-nos cinqüenta peles de tigre por mes, e 
sempre cumpnram com o trato. 

O esb~o que agora acabamos de fazer da história natural 
do Rio Grande é um resumo muito diminuto das esplendidas· 
n1anifesta~oes locais da natureza em todos os seus reinos; 
deixamos ern silencio preciosidades· de detalhe, infinitas entida
des curiosas da vida animal e vegetal, por isso que, escrevendo 
como historiadores, e nao como naturalistas, julgamos que
também, nesta parte, só dcvíamos nos ocupar das notíciaS; 

(39) f\a ed. or.: tigre 1ovado. 
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-convergentes a singeleza de nosso plano. Se o· favor do público 
acolher o presente opúsculo, e se mostrar desejoso de maiores 
desenvolvimentos, prontos estaremos en1 satisfazer tao Iison-
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PARTE PRIMEIRA 

DIS.fRIBUI<;A.O 'fERRITORIAL 

A província de Río Grande de S. Pedro do Sul, como 
província fronteira, reconhece ~uas ordens de limites políticos: 
limites de organiza~ao interior, interpostos entre ela e a pro
vínc.ia de Santa Catarina, e limites pacteados com os estados 
vizinhos. 

·Os limites interiores estáo da parte do N. e constam do 
Rio das Pelotas e do Río l\.f ampituba, que já mencionamos 
na descri~ao hidrográfica; sao, no mesmo tempo, limites na
turais, isto é, os melhores que se podem escolher para evitar 
conflitos de jurisdi~áo. 

Os limites exteriores da parte de O. nao deixam igual
mente lugar a dúvidas ncm discussoes prováveis; pois, um rio 
largo, imutável, o profundo Uruguai, separa a província do 
Rio Grande do estado independente de Entre Ríos·; porém, 
nao acontece o mesmo da parte do S.; os limites com a Repú
blica Oriental ficaram para se regular, cm conforniidade da 
conven~ao preliminar da paz de 27 de agosto de 1828; entre
tanto, serve de regra o tratado de 1819, pelo qual · a linha 
div'isória, nesse lado, principia pela costa do m.ar, na Ponta 
de Castilhos, seguindo o barranco setentrional da Lagoa de 
Palmares a procurar o arroío de S. Luís, e dali prolongando 
a · Lagoa Mirim até a eml>ocadura do J aguarao, subindo neste 
pelo bra~o ·mais meridional, cortando depois a Serra de Aceguá, 
na Cochilha Grande, até o galho principal do Rio Arapeí, pela 
margem direita do qual continua até chegar ao Uruguai. 

A E. está o Oceano. 

·Medida pela costa do n1ar, desde o Rio Mampituba, pelos 
29030'; até a Ponta de Castilhos, pelos 33°50', mais ou menos, 
acrescentando a f ra~áo geométrica para a sinuosidade dos 
caminhos, a província terá de comprimento N. a S. um pouco 
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mais de 100 léguas, de 20 ao grau. Sua largura, desde o Oceano 
até 0 Uruguai, abrange um espa~o de mais d~ 120 légua~, da 
mesma dimensao, isto é, contadas sobre urna hnha reta. tirada 
do Oceano até a jun~áo do lbicuí-Gua~u no Urugua1, pas

sando quase na altura de Port~ Alegre; pois, contada~ somen~e 
da embocadura do Rio Grande, até o mesmo Urugua1, havena 
apenas urna largura de lQ<! léguas. A mesma diferen~~ se no~a 

a respeito do torhptimento, que, se se .contass~ a partir d? R10 

das Pelotas em cima da serra, chegana a ma1s de 120 leguas. 

A superfície .quadrada'' do trapezóide e~uivale -~ pou.~~ 
m.enos de .8.500 léguas, cuja . · ter~a parte é 1mprodut1v~,. P,ºf 
constar de lagoas, de pantanos, de . sertoes montuo~os,. de mas
sas de granito e de areias estéreis. Nesta extensao d~ super
fície os c;am~os·, que se . desenrolam, em diversos planos, .ª 
cima da Cordilh~ira, entram por 600 léguas quadradas, ma1s 

. . 
ou m enos. 
. A província divi.de-se .. em 5 col'l)~rca.s,. que ~em a.· ser: 

Porto Alegre, Río Pardo, Missoes, P1rat1.n1, e R10 9ra~d~. 
Sua capi~al . é a ciclad~ de Porto Alegre, sede do goyerno 

provincial. 

· PoRTO· ALEGRE 

. Porto Alegre, como _ "tod~s as . ~r.and.es Pº~ºª?~es · da pr~
víncia atesta quáo novos es"táo ainda seus pnnc1.p1os, e _qua() 
i:ápid;s tem sido seus prog1·essos;. há pouco mais d~ ?O ,.anQs 
u~ 0 lug~r em que se levanta · e.ssa . suntuosa cicla.de, ·e.r.a 

;elvage~, é;berto de. matos, as·ilo ordinário . d~s feras . . Ex1s

tia é verdade, no mesmo terreno um Jugare JO . ch~mado: o 
P6~to dos c ·asais (4º); composto somei:ite de algumas chou
panas habit~d.as por pescadores.; porém, ocupavam es~as casa? 
unicamente as areias da pra1a; o morro, por tras _del~s_, 

- · · · ' ente nn-conservava ainda sua vegeta~ao ~nm1t1va, e som . p 
cipiou a descortinar-se quando, seduzidas pela amen1dade ~o 
sítio, por suas comodidades, e até pela for~a natural da· ~os1-

autoridades governativas se transportaram para ah ·em ~ao, as 

,· 

(4-0) Na· ed. or,: Porto das Ca.rcis. 
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1773, deixando a capela· de Viamáo, -que. até ,,entao :tinha- sido 
conhecida como capital da provín·cia; .. ·ta.n:to .assim; -·que na 
mor parte .dos map-as, ou, para me.lhor .dizer; eiu todos· os 
mapas publicados na · Europa, até .es-tes .(tltimos . tempos, . ·a 
existencia de Porto Alegre parece ser ignor.ada dos geógrafos-, 
e Viamao aparece áinda · dando o . nome a : todo·= o territóri.o. 

Em 1808 é que Porto Alegre foi eleva.do a, categoría de-·vila, 
e em 1812 foi declarado cab~a de comarca; sua· ere~ao em 
cidade é ainda de · urna data posterior.. : . .. 

Porto .Alegre está assentado sóbre :·hrri~ eminencia deno-~ 
minada. antigameáte: Morro de San ta Ana, ·o qual \~ projet'á 
ao S. como urna península, na Lagóa" dos ·Patos, 01i mais 
exatamente ·no· apendice da lagoa, em~ que' desagua· o Jacuí; 

da parte de O. o outeiro abaixa-se brand amente · para o rio, 
mas, da pa~te .oposta, isto é, a E. é mais áspero~ ·e 'eni aigumas· 
partes implantado ·quase a pique sobre a várzea, . ·qi.Je . se' es
tende a seus 'pés; áo s·., da banda do" arsenáÍ, a descida é 
igualmente · suave, e ao N. acha-se em . contato com urnas . . 

terras altas, ondulosas: formando ge~alm-ente · tima · lombada 
quase prolongada até as· margens do R·io Gravataí, áo pé da 
Serra Geral. . · 

.. 
Na sumidade . da e1ninenéia, erguem-se; eiitre outros ( 41 ) 

edifícios mais . ~u menos n'otáveis; a ' Matr·i~, · 'ó Palácip do 
Gov~rno, o Pac;o da Camara M uni.cipa'i', ·e · a ::cas~ suiirüQsa 'cio 
visconde de ·s.· Leopoldo. Nesta pos·~~ao,' goza-·s~ da· vi~ta rnais 
agrádável, 'e mais grandiosa' que se 'pode'. en.'coni~~r . no . p~ís. 
No imens~ horiz~nte t~~restre, que ·~e aic~n~a des.ta ' ái'tur.a_, 
nota-se, em primeiro . lugar, o portó "cón1 s9as dive~sas · e n~
merosas embarca96es, seguindo-se o cursq "do J?cu{ por s~as 
multiplicadas_ bocas, .. e _os vastos camp~s~ chberfos de m~tos 
espessos, que fogem a o. até as iíriedia¿oes ·da Se~ra de · s'. 
Martinho, cujos picos mais :iltos ·desenham-.se sob un1 céu 
longínquo. .. 

As ruas principais de Porto Alegre. co'rre~ ··p~:rale.lainente 
• • • • 1 t a dire~ao do morro, . IStO é, quase N. e s.; eJas se COJ)1unicam 

. • . . i :: : . . , . . 

. . -
( 41) Na ed. or.: entr' oiitror. 



" . . , 
entre si por .· ladtiras ou ruas transversa1s ma1s ou menos 1ngre-
mes, que . as cortam em angulo reto; a rua mais extensa, e a 
tnais in,portante, em respeito ªº comércio e a popula~áo, é a 
da praia, que se prolonga em torno do morro a O., a borda 
da lagoa; nesta rua, formada por casas geraln1entc altas, de 
estilo elegante e moderno, quase todas habitadas por nego
ciantes, é que parece se ter concentrado o negócio, deixando 
as outras classes da sociedade as ruas abertas sobre os planos 
superiores. Ali está o edifício moderno da alf andega, e seu 
extenso trapiche sobre a lagoa: obra sem ornamentos, e,shelta, 
porétn, sólida, guarnecida de assentos de ambos os lados, e 
oferecendo u1n passeio que nao deixa de t er seu merecimento 
para respirar-se ,-a fres~ura das águas, nas belas noites do verao. 

A várzea contigua a cidade da parte de E. N. E. é un1 a 

exter)sa e graciosa planície persemeada de chácaras~ de casas 
de boa aparencia, e de alguns estabelecimentos de indústria 
local, como olarias, etc., é regada por um riacho, que desee 
das . alturas vizinhas, na dire~áo de E ., e vem desembocar na 
lagoa, ao pé do montículo ocupado pela cidade. Do lado 
meridional do mesmo riacho, uma península estreita e arenosa 

0 ··separa d·a 'lagoa; ·a arte e o trabalho coligaram-se para 
transformar em aprazível jardim urna t erra naturalmente es·
téril: agora distribuída, carregada de produtos, entre vários 
vizinhos possuidores de hortas, e de casas de recreio; é um 
passeio fre.qüentado ·,pelos cidadáos que ·procuram o sopro salu
tÚero da vira~ao, em face da extensa perspectiva da lagoa; 
todavia, é, para ·be~ dizer, um passeio de exce~áo, reservado 
so1nente as' pessoas que podem comprar alguns instantes deli
cíosos a CUSta de. alguns outros de incomodo, sendo OS' caminhos, 
que da cidade conduzem ao riacho, alguma cousa íngren1es 
pelos flancos do morro, ou entao, de alguma extensáo quando 

se quer rodear a ponta extren1a do lado do S. 
Na parte oposta da ..cidade, a saber, ao N. na diret;;áo do 

porto, em frente do Ja cuí, existe outro passeio mais freqüen
tado, por ser mais pr_óximo, e ·f acilmente acessível sem n_eces
sidade ele subir e descer, como no do riacho. Depois de se 
t er passado o fundeadouro da cidade, segue-se ao N. O. um 
bairro pitoresco paralelo ao rio, ao qual se deu o agradável 
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nome de Paraíso; depois deste, na mesma dire~ao, principia 
urna bel a alameda plantada da banda do rio de árvores f ron
dosas: chama-se o CMninho Novo e prolonga-se, quase semprc 
com os mesmos ornatos, : até perto da embocura do rio Gra
vataí: é certamente um dos mais excelentes passeios que se 

1 

pode ver. O lado oposto ao rio está bordado de ricas chá-
caras, de jardins aparatosos, abundantes de ílore.s, e ck frutos, 
cujos aromas misturados na atmosfera suavjz~m o olfato, e 
despertam o apetite; as uvas (as mais deliciosas que se podem 
encontrar na continente americano, e que tivemos ocasiáo de 

comparar, por. suas formas e seu sabor, ~om as .t~o celebradas 
uvas de F ontai!lebleau), os pessegos, os figos, as peras, os mar
melos, juntos com a laranja, a lima, a banana, crescen1 na 
mesma }atada, recebem . enla~ados os beneficios da mesma 
terra, de mesmo céu, e rompem de todas as partes o cani~ádo 
de suas prisoes para sairem no caminho a oferecer-se, para 
assim dizer, a máo µo passageiro: também preciso é declarar 
que a índole dos habitantes harmoniza~se com a profusao da 
natureza; todos aqueles produtos de urna te~ra · pr6diga, soli~ 
citados por cuidados contínuos e esclarecidos, parecem a pr~
priedade comum; qualquer passeador, que qtieira satis.f azer a 
sede ou a vontade de saborear tao sedutores presentes d'a 
pomona local (42), pode entrar na primeira chácara que lhe 
aprouver, e pedir o que lhe agradar; achará logo em todas as 
partes obsequiosa prontidao em o servirem, · e os refrescos 
apetecidos lhe seráo apresentados com um desinteresse digno 

dos tempos patriarcais; os costumes generosos dos donos assim 
o t em determinado: é a idade de ouro reprqduzida en1 novo 
Éden, num canto do mundo. Raros costumes de hospitalidade, 
cuja franqu eza e generosidade presenciamos e experimentamos 

.pessoalm-ente! cuja Jembran<;;a conserva-se intata n.um cora<;;áo 
grato! sem dúvida, v6s ainda subsistís s.e as de~confian<;;a~ 
recíprocas, filhas das divergencias políticas,' se o estrondo a·as 
armas rivais, nao tem pervertido sentimentos tao Jibcrais! 

A cidade de Porto Alegre é abastecida de todos os 1nis-. 

(42) Na ed. or.: da pomo11a. 
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tétes· da vídá .. ~ · mesmo - das superfluidade·s dcsejadas pelo luxo 
que segue a: ríqué:za, ~ · que -distingue as classes avantájadas da 
cidadé. O comérció" t em introduzido ali as fazendas do meihor 
gosto, ·e, ~01n'o '.i <)' ·luxó local nao é ·de profusao e desperdício, 
mas antes ·de · delíé:adeza e de critério cssas fazendas ·sendo . . ' ' 
escolhidas e 1

ni~de'rnas, acham fácil extra~ao. Em quanto aos 
comestíveis, " nos. ternpos ordinários, nos t empos· de paz, a 
cidade recebé' :das '. chácar'as circunvizinhas' todas as qualidades 
de frutas, 'de. hort~li~~s, é de ve:rdura que produz a v'egeta~ao 
indígena, oti · qué· brotam· das sernentes exóticas, que as maos 
do sábio' cultivador souberam naturalizar num solo estran
geiro. Seus 1nerc~dos estáo por isso sempre abundantemente 
providos;. demais> se1:1s a~ougues ostentam a carne a mais su
culenta, ~· sua banca p~e cobrir-se de peixes de água doce 

e de água "saig~da~ ~mbos pesc~dos ~as suas ~edia~óes; se 
Porto Alegre tem algu~a cousa que desejar, será t alv~z maior 
abundancia éle · ágtia potável; pois, a que se acha no morro 
corre de um chafariz único aberto na vertentc ocidental, quase 
no meio cía cidade. 

Considerado ~m . rela~ao com a ciencia da guerra, Porto 
Alegre é u.ma posi~ao militar respeitável, o que se pode facil
mente deduzir dos · detalhes topográficos que ternos expendido; 
bastam. algumas obras de campanha para o preservar de um 

assalto· repentino, · e bem se verifico u este teorema nos últimos 
acontecimentos .. Na época do primeiro sítio, apenas 300 homens 
de tropas· regulares se achavam na cidade para guarnecer as 

trincheiras, servir as baterias,. e cooperar em suma para o 
sistema de defesa geral; todavía, o exército inimigo, nunieri
camente muito superior, auxiliado por urna artilharia formi

dável, consumiu-se em ataques infrutuosos: resultado que faci
litou a for~a· nátural do luga.r, bem que poderosamente ajudada 

pelo valor da· guarni~ao e pelos talentos do general. 
. . 

Continuaremos a . descri~ao política, come~ando pelas ca
be~as de comarcas, como centro das respectivas subdivisoes 
da província, para, depois, nos ocuparmos com os pontos· 
intermediários que merecem alguma aten~ao. 
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RIO PARDO 

Ma.is antiga e muito ternpo rival de Porto Alegre, a · vila 
<le Rio. Pardo ainda é, depois da capital, o mais considerável 
ponto habitado da parte setentrional da província; levanta-se 

na margem esquerda do J acuí, no angulo formado pela jun~áo 
do Rio Pardo, que desee das alturas contíguas, ao N ., com a 
serra geral. o terreno em que está edificada a vila, é um 
'Outeiro argilosn, cuja su1nidade nivela-se com a margem esquer
:da do J acuí, inclinando-se gradualmente a O. até · ao vale, 
.bastante-escavado, em que corre o Rio Pardo; da parte· de E., 
seguindo o curso do J acuí, o declive é quase insensível, e da 
parte do N: a planura comunica-se com urna cadeia de outeitos 
que se dirige para a serra geral. 

Para qt.iem navega pelo J acuí, a vi la fica escondida; veem
se sornen te duas ou tres casas insignificantes na encosta ·do 
:rio, pelas quais o viajante está longe de adivinhar que_ ali 
existe urna grande povoa~ao; precisa caminhar 400 a 500 bra
~as antes de chegar a vista dos edifícios; sao eles bastante 
numerosos; alguns apresentam-se com constru~ao moderna, e 
geralmente o aspeto de todo dá imediatamente a idéia de urna 
v ila importante; a rua de S'. .Angelo, aberta sobre urna linha 
quase perpendicular ao J acuí, quando a maior parte das · outras 

·'Corre paralelamente a ele nao deixaria certamente de aformose~r 
1qualquer ·das grandes cidades do Brasil: ela forma, por s~a 
-Oisposi~ao particular, como um bairro separado, onde residem 
-OS princi pais negociantes em propor~oes com a popula~áo do 
.país; pode-se dizer que o comércio é florescente, ou pelo menos 
.assim estava, antes que a guerra levasse ali o luto e a desolai;ao. 

A vila do Río Pardo está Ion ge de desfrutar a f artura 
.que se observa em Porto Alegre; os trabalhos agrícolas de s~us 
:próprios cidadaos, ou de seus vizinhos satisfazem urna parte de 
s uas precisoes, mas em geral ela recebe de Porto Alegre, além 
das fazendas e de todos os mais produtos da indústria euro
véia, OS víveres, que }he faltam, maiormente OS ~inhos, ?S es
pfritos, os a~úcares, e todos os mais generos alimentícios que o 
território nao fornece, menos tal vez por falta de · propriedad~, 
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db que por insuficienci.a de trabalhadores; o transito dos objetos 
importados efetua-se pelo rio J acuí, por n1eio de canoas bas
tante grandes, e as vezes ·maiores que alguns dos iates que 
navegam no Rio Grande e nas Lagoas. As 1nesmas embarca
<;oes carregam, na volta, os efeitos, coro os quais Rio Pardo 
paga urna parte das importa<;oes, e entre· éles figura a erva. 
mate geralmente de boa qualidade, verdadeira congonha; ·pro
cedida, como já o ternos notado, da mesn1a serranía que pr.oduz: 
a erva do Paraguai. Todavía, ·essa navegat;ao, que é sem perigo_,. 
nao é sem inconvenientes, s·endo o n1aior deles a necessária 
lentidao coro que a canoa navega na i<l.a para o Río Pardo, 
obrigada, como está, a vencer a correnteza do rio, agarrando-se 

penosamente. os marinheiros, quando lhes falta o vento, as
árvores que crescem pelas margens, e isso quando· a navega
<;ao é praticável, o que, segundo nos-sas· indica90es anteceden.
tes, nao acontece em toda a extensáo do ano por causa ~a 
s~ca que deixa surgir as cachoeiras acin1a do nível das ~guas_; 
nestas ocasióes a navega<;áo fica reduzida a algumas canoas 
pequenas· de voga, as quais andan1 mais ligeiras, coro meno& 
difi~uldades, mas cuja capacidade nao chega, as vezes, para: 
livrar totalmente o Rio Pardo de pri'va~oes 1nomentaneas. 

. As expedic;oes de Porto Alegre para o Rio Pardo sao tanto 
mais importantes, q1¡1e a vila de Rio Pardo é urna espécie de 
.depósito, donde as fazendas seguem para as povoac;oes mais 

afastadas ao S . . e a O.; a navega<;ao cessa ordinariamente, e 
e1n todos os. tempos, para as canoas de carga, no Río Pardo, 
e daí continua. o transp~rte por terra até o Ibicuí-Guac;u, .,e 
mesmo até o Arapeí de. um lado, e até o Uruguai de outro lado,. 
por 1neio de carros grandes puxados -por tres, quatro e ma·is 
juntas de bois. É desse modo, e por esse caminho, que pene
tram. no vasto território .das Nlissoes quase todas as fazendas,. 
generos comestíveis e líquidos, que ali s·e consomem; é de 
presumir que urna parte dos mesmos efeitos se ponham em 
concorrencia pelo Uruguai: porém, há de ser for~osamente, 

urna .quantidade muito diminuta, vista a extraordinária dilata
~áo da viagem e as despesas consecutivas a que ten1 de ocorrer 
o importador. 
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1\riISSoEs· 

A coinarca chan1ada das M·issoes compóe-se do território 
fronteiro ao Uruguai, compreendido entre os matos ainda des
c-0nhecidos do Alto Uruguai e o Aguapeí, li1nite pacteado do 
Bras·il ao Sul; sua extensao nao tao pequena que no cálculo 
da superfície quadrada da província, nao se eleve a 3.000 
léguas mais ou menos. Divide-se em sete povoa<;oes ou aldeias,. 
que vem a ser: S. Angelo, S. Joao, S. Miguel, S. Louren~o,.. 

S. Luís, S. Nicolau e S. Francisco de Borja, ou simples·1nente 
S. Borja, co1no está vulgarmente denominado. Em 1801, no 
tempo da invasao dos Portugueses, a populac;áo total achava-se 
reduzida a 14.000 almas. 

S. Borja, afastado do Uruguai pouco mais de ineia légua,. 
é a maís meridional e a mais ocidental daquelas antigas Mis-

. sioes; era outrora u1na das· mais insignificantes quanto a sua 
populac;áo; adquiriu ultimamente alguma importancia por ser 
a residencia das autoridades civis e militares da co1narca, e por 
sua proximidade do passo do Uruguai, sendo para essa parte 
que se dirigem todas as pessoas que querem embarcar-se ·nesse 
rio ou atravessá-lo a fim de pas·sare1n para o país de Entre 
Rios ou dali seguirem para o Paraguai. 

S. Angelo, a mais setentrional das 7 aldeias; S, lVIiguel,. 
a mais oriental; S. Joao, que no tempo da prosperidade das 
Missóes, gabava-se das suas 40 ruas; S. Nicolau, antiga me
trópole dos estabelecimentos jesuíticos sobre as .duas 111.argens 
do Uruguai; S. Lourenc;o e S. Luís, passaram rapidamente ao 
estado de lugares abandonados. Ali, a cívilizac;ao retrogradou; 
o silencio do deserto estende-se pouco a pouco sobre essas 
vilas outrora florescentes, e o trabalho lento, mas incansáveI 
da destruic;ao, que já se nao ve paralizado pela mao repa
radora do homem, vai de dia en1 ·día desmoronando ésses 
templos elegantes e as· moradas numerosas de regulares que o 
circundam·; ele restringe e aniquila gradualmente as culturas 
dessa terra fecunda donde dimanava a abundancia e a fortuna 
do país. Em geral~ depois da guerra de Artigas, a quaI 
sucedeu a grande etnigrac;áo provocada pela expulsao dos padres 
da companhia, as l\1i.ssoes decairam rapida1nente de s·ua ' pn;-
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·nteira grandeza; as habita\OeS solitárias desboroaram-se de 
'todas as partes; as sementeiras faltaram aos campos e até os 
rebanhos oferecem urna desolante despropor~ao com a vas
·tidao dos pastos. Certamente nao se pode inculpar a natureza 
-Oe tao tristes resultados; a natureza! que em parte nenhuma 
do mundo espargiu mais magnificencia, e derramou vida e . feli
-cidade nessas campinas amadas do Céu! Foram os homens 
que a elas levaram o destr~o e a morte; e é pena que o trováo 
.da guerra viesse agora abalar essas ruínas! basta que, por 
·muito te1npo urna deplorável fatalidade tivesse consagrado 
·ésse terreno as justas belicosas .dos povof' limítrofes; basta 
que o pó que levantam os passos do viajante nao sejam presen
temente senao as cinzas dos antigos habitantes misturadas 
com a poeira de suas moradas assoladas! Quem pois · com
-primirá o movimento de transi<;ao principiado do ser para o 
nada? A paz (4:l), porém urna paz permanente, que assim o
pede sua condi\áo de ser reparadora; e a par dela os cuidados 
·do governo, de um governo tutelar, pois sao tais os recursos 
·inerentes ao solo, que poucos auxílios requerem para sanar 
os males acontecidos, como o tem mostrado urna constante 

•A • ·expenenc1a. 

No estado presente, S. Borja, bem que geralmente habi
tado por índios guaranís, entre os quais existem alguns bran
·cos pertencentes as autoridades civis e militares ou negociante~, 
está co1no todas as mais vilas das Missóes, cercado de muros; 
·suas ruas sao bem alinhadas, geralmente cal\adas, e os telha
dos sao salientes sobre a via pública, de n1odo a preservarem 
os caminhantes da chuva e do sol: disposi~ao salutar que se 
desejaria encontrar em povoa~óes de maior fama onde tao 
louvável providencia se faz ainda mais útil. Nao há igreja 
nenhuma, nas !v1issóes, que nao se torne notável por urna 
:arquitetura elegante comparativamente, isto é, em referencia 
-ao estado geral da arte no país; a igreja de S. Borja está nessa 
·-categoría. Possui igualmente um colégio que foi dos antigos 
padres da companhia, e acha-se fronteiro o hipódromo desses 

(43) Na ed. or., depois do ponto de interroga~ao: a paz. 
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povos, vasta pra~a quadrada aonde os cavaleiros vao desen
volver suas habilidades na equita~ao. 

Nos antecedentes períodos desta obra indicou-se que o 
território das Missóes, especialmente das margens do Uruguai, 
era fertilíssimo; porém a verdade é que, de S. Nicolau ao 
N., a natureza parece disfar~ar sua indigencia debaixo de apa
rente riqueza: bem que os campos estejam ornados de abun
.dantes pastos, os animais definham-se, o que talvez se deve 
atribuir menos a má qualidade do solo do que a priva~ao do 
sal, pois que, em todas .as províncias afastadas da atmosfera 
marítima, · ten1 se conhecido que o gado, para vigorar, quer 
urna distribuicao periódica de muriato de soda. 

Todavía, ao Sul de S. Nicolau e com especialidade na 
extensao do banco argiloso das Missoes, a terra se cobre de 
urna vegeta~áo esplendida; ·produz algodao, milho, fumo, cana 
e grande abundancia de erva-mate; todos os frutos da Europa 
ali prosperam, como a pera, o figo, a ameixa, o marmelo) ao 
mesmo tempo que toda as espécies de n1el·óes, os legumes e os 
cereais podem ser cultivados com profusao; tal é pelo menos o 
estado daquele admirável país quando a terra é solicitada por 
bra~os laboriosos e animados e nao abandonada a seus capri
chos por urna popula\:áo desgostosa, pcrtubada e desviada de 
sua índole pacífica. 

O negócio de exporta\:ªº das Missóes, como geralmente 
de todo o território a O. do Río Pardo, consiste en1 gado para 
.as charqueadas do país; em mulas e cavalos que vinham anual
mente comprar os habitantes das províncias limítrofes, prin
cipalmente de S. Paulo e de lVlinas Gerais: ésse negócio, que 
espalhava na província grande abundancia de espécies metá
licas, está hoje extinto ou pelo 1nenos suspens~ até que ·a paz, 
dissipando -es legítimos receios dos compradores, lhes permita 
que de novo possam entregar-se a esse genero de comércio. 

A língua usual das Missoes é a língua Guaraní: sonora, 
eufonica e extremamente pitoresca: principia já a ser popular 
desde o Río Pardo e nesta última vila fala-se 1nesmo indi
ferentemente, e quase com a mesma facilidade, a língua Por
tuguesa e a língua indígena; pois a popula~áo das Missóes 
consta, pela mor parte, . dos restos da na~ao Guaraní: na~ao 
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'branda, dócil e sofredora, sem, todavía, s·er estrangeira ao 
préstimo militar: deixaram f a1na no Río Grande os valen tes 
lanceiros a cavalo, outrora denominados do general Abreu, 
inteiramente formados de naturais das 1Vlissoes. 

Em quanto as qualidades físicas, as mulhercs, fora a cor 
geralmente escura com mais ou menos intensidade, nao tem 
certan1ente de que se queixarem dos rigores da natureza, 
diferen~ando-se assi1n dos homens que nao lhes devem, por 
su as f ei ~óes, agradecimentos alguns; poucas n1ulheres gua
ran is deixan1 de possuir na fisionomia aquela gra~a invisíve1 
que nada herdou da beleza clássica das Gregas e das Roma
nas; mas que é a beleza característica do selvagem do novo 
mundo; beleza que raras vezes se verifica Iogo a primeira 
impressao, poré1n se reveste, con1 o tempo, de urna for~a de 
sedus;ao que talvez houvesse obrigado os antigos, se eles a 
tivessem conhecido, a modificarem suas idéias sobre a per~ 

fei s;ao das formas humanas; um natural asseio, nao son1ente 
nos vestidos, como também nas casas e até ao redor · delas, 
distingue aliás as famíli as guaranis e parece que a moral 

• 
part icipa da nitidez física, pois os crimes sao raros entre 
ess.es homens ainda pouco afastados da natureza; o maior vício 
que se lhes nota é a c1nbriagues: e todavía podem, nisso me~mo, 

carregar com parte da culpa os negociantes de ra~a branca 
que trazem a vista dos índios, o líquido tentador e os 
provoca1n a usar dele para Satisfazeren1 sua cobi\.a. 

Os indígenas das Missoes t em disposi~ao inata para a 
música e é rara no país urna missa que nao seja cantada, 
n1ormente nos domingos; o único tocador de rebeca que se 
costumava alugar para os bailes da alta sociedade no H.io 
Grande era índio das l\tlissóes con1 todo o complemento do 
vestido local, e nao era pouco adn1irável o contraste que fazia 
esse orfeu dos matos com poncho de la groseira e barret e 
vermelho, no meio de urna reuniáo onde se patenteava a 
elegancia e riqueza do luxo europeu. Os índios das Missóes 
parecen1 ter herdado essa propensao fil armonica de seus ante
passados instruídos pelos jesuítas; geralmente, a lembran~a dos 
padres da companhia se encontra a cada passo nessa t erra 
outr.ora conquistada por eles a civiliza~áo, e longe está de se 
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extinguir no cora~ao dos índios; quando esse nome se pro
nuncia perante eles, sempre é saudado com expressóes de 
reconhecimento e de esperan~a. Que significa aquele amor da 
tradi~ao ( 44 ) entre os homens da natureza? Enquanto a 
nós (41>), que nao somos parte, menos ainda juíz no pro
cesso, porém que, por nossas viagens, nos t ernos achado em 
poS'Í~ao de verificar alguns documentos pró e contra, seja-nos 
permitido dizer con1 Milady Graham ( ~)), cujo sentimento é 
tanto mais respeitável quanto a d i feren~a de religáo excluí 
qualquer suposi~ao de parcialidade: "Nao sei que mal fizeram 
os jcsuítas na Europa, mas estou convencido que sempre n;,t 
&~mérica fizeram algum bem ... " Nao pretendemos enfraquecer 
a acusa~ao que lhes fazem seus antagonistas; nao duvidamos que 
tivessem havido 1nui boas razóes para se proscreverem esses 
religiosos, como antecedentemente o tinham sido os T emplá
rios, poís que sao tao vitoriosas as razóes do mais forte! Con-· 
tudo, devcmos confessar que achan1os urna grande eloqüencia 
de refuta~ao nas lágrimas de recorda~ao do pobre selvagem. 

.A... comarca das Missóes, que confina com a comarca do 
Rio Pardo, confina igualmente com a de Piratinim por sua 
extremidade meridional; a Cochilha Grande a separa desta 
última corno também da primeira. 

PIRATINIM 

A vila de Piratinitn ( 46), cabe~a da comarca do mesmo no1ne, 
era, de todas as vilas da 1nesma categoría, a menos aparente, 
antes que a elei~ao dos insurgentes lhe tivesse dado algum~ 
importancia., estabelecendo ali a sede do seu governo de cir
cunstancias, que transportaram depois para Ca~apava ; cert<l:
mente, se-alguma povoa~ao na província era menos apta mate-

(44) N a cd. or.: amor de t radif aó. 

(45) Na ed . or .: em, q 1u111to a 1ió.r. Abro ma iúscula depois da interro
gac;ao. 

(¡o ) N . do A. - Journat of a Voyage to Brazil etc. - Londorr, 
1824, in-4.0 • . 

(46) M antcnho a grafía do t exto original : Piratilwm, atendendo a 
dubiedade do uso; Nicolau Dreys reproduzia certamentc a pronú ncia usual. 
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rialmente para semelhante destino, era a vila de Piratinim; 
• nenhum edifício público · ou particular oferece-se com capaci

dade suficiente para -receber o mecanismo de qualquer governo. 

A vil a de Piratinim está edificada ao pé e na f ac;e meri
dional de urnas eminencias conhecidas . no país · debaixo do 
nome de Serra ou C-ochilha de Piratinim, sobre a margem 
esquerda do· rio . de Piratinim-Mirim, o qual, com o rio· de 
Santa Maria, vai a pouca distancia forn:i~r Q río maior. de 
Piratinim, o mais abastado tributário do rio de. S. Gon~alo. 

At1tes da guerra presente, Piratinim nao .pass·ava . de urna 
povoa~áo de 4.ª ou 5.ª ordem no Brasil; as .. poucas . casas que 
continha eram ainda geralmente cobertas . de palha e .nenhuma 
se fazia notável por · sua extensao comparativa e .menos por 
sua elegancia; como em todas as vilas da mesma classe, ·a 
pópula~ao andava quase desapercebida, exceto nos domingos e 
dias santos, quando os habitantes se ajuntavam dos lugares 
circunvizinhos para cumprirem com os deveres da religiáo; 
entretanto, havia nesta vila a-lgum comércio, por isso que era 
centro de um distrito bastante povoado cujas ·necessidades 
eram supridas por esse mercado, pois e mais um lugar . de 
consumo do que de produtos, · bem que, em tempos anteriores, 
tivesse f ornecido a exporta~ao seu contingente de efeitos · agrí
colas, como agora lhe manda o rendimento disponível de suas 

cria~óes animais. 

É de supor que os dissidentes de Rio Grande se deter
minaram, no princípi.o, ·a· escolher para sua capital a ·vila de 
Piraünim, em ·razáó da · co·nveniencia · de sua situa~ao topo:.. 

gráfica nas circunstancias atuais, e, coro efeito, além de estar 
num território onde s.e podem achar · algumas posi~·oes miH
tates, e]a· está ainda, por ·sua distancia de Porto Alegre e dos 
outros pontos de tiniáo das fon;as legais, b.astantemente ·afas
tada da base das opera~óes para nao ser envolvida inopina
<lamente na esfera dos movimentos espontaneos da guerra; 

acrescente-se a isso que,. do lugar em que se assen.ta, ela 
comanda de um lado a por~ao mais rica da província que é o 
terreno das charqueadas ~ntre· o Rio P.elotas· e o de · S~nta 
Bárbara, pod~n.do . fazer nelas excursoes de cavalaria em p'?lÍcas 
hor~s; a~ mes~o . tempo que,". do o·utro lado, . se aproxima · d-0 

110 

no J aguarao, para onde podiam os dissidentes retirare1n-:se

no caso de revés. . 

Se nao fossem ·esses os 1notivos do inimigo, tinha ele ~
sua ·merce a recente e explendida cidade de Pelotas, n1ais pró.:. 
pria, pela decencia e multiplicidade de seus edifícios, ao desen~
volvimento do aparelho governativo, como melhor se depreen
dera da descri<;áo que dela se f ará depois de se tratar da:. 
cabe<;a da comarca do Rio Grande. 

CIDADE · DE S. PEDRO 

Pelos antecedentes, o leitor já sabe da desgra~ada posi~áo• 

da ~idade de S. Pedro do Sui; dessa vila patronímica gera1n1ente 
conhecida pelo n~me genérico de Rio Grande que é o da pro-
víncia, e · que, no país, é denominada simplesmente: O. SuL 
No meio das areias estéreis que a circundam e invadem con
tinuadamente, ela se apresenta como urna cria~ao excepcionar 
da pólítica e do comércio: indiferente e como estrangeira_ ao
território que ocup~, nao deve nada senao ao caráter ativo,, 
industrioso e empreendedor dos habitantes. Ali, o homem· 
pod~ mais que a natureza; onde achou impotencia e n1isér_ia_ 
ele fez nascer pros·peridade; pois, a cidade de S. Pedro, CO.lllt 

su.as casas suntuosas, seus ricos armazéns, seus cais regulares· 
. . 

e seu p~rto retificado, pode . agora con correr . com as n1a1s. 

notáveis cidades da A.mérica do Sul. ... 

. A cidade de S. Pedro, ereta a pouco . mais de duas léguas: 
da entrada da barra, ·é situada sobre urna península forn1ada 
a O. pela dilatá<;ao das águas do Río Grande, e a E. pelo 
saco da Al/ angueira; a pon ta N. da península cómpóe-se de
maceigos e de terreno lodoso ainda embebido pelas águas · do
mar, as quais, no tempo das altas marés, inundam os vários 
canais de que está recortada a ponta extrema, conservando· 
assim essa parte no estado de ilha, por isso que se denomina, 

ainda hoje: Jlha do Ladin.o. 

, S. Pedro do Sul é privado de passeios: e que1n pode 
passear num terreno que foge debaixo dos pés e onde se 
procura em vao algum abrigo contra os ardores do sol? ·O 
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ánico lugar que se pode assemelhar a passeio é um peda~o de 
terreno ao S. E. da cidade, chamado o Pántano, e que náo 
desmente o seu nome, sendo com efeito, o receptáculo das 
.águas da chuva, as quais, encontrando ali um banco argiloso, 
nao se podem sumir por infiltra~áo e demoram estagnadas: 
circunstancia aliás vantajosa para a popula~áo local, que 
manda para ali suas lavadeiras. Bem se percebe que este 
lugar, por sua umidade habitual e pela popula~áo especi_al 
que ali se ajunta todos os dias, nenhum atrativo possui que 
o torne muito freqiientado~ e também a índole dos habitantes 
'OS leva por outros costumes: laboriosos e sociáveis, os· rápidos 
-instantes que lhes deixam os cuidados do comércio, a que 
estao geralmente entregues, eles· os consagra1n a reunioes do
mésticas n1ais profícuas e menos monótonas. ·. 

Há poucos anos que a cidade de S. Pedro participava 
do ridículo que se nota numa grande parte das vilas marítimas ·· 
do Brasil; apresentava ao viajante a parte trazeira de seus 
edifícios; nenhuma idéia favorável podía nascer do primeiro 
aspecto, e as vezes esta impressao contrária é, todavía, urna 
injust i~a. A Camara Municipal do Rio Grande foi urna das 
prin1eiras a reconhecer o erro de nossos antepassados; deter
minou a forma~ao de cais sobre a face da cidade que está 
frontei ra ao mar, e suas ordens foram executadas com muito 
1:rabalho, porém, con1 suma boa vontade dos habitantes. Os 
'Cais se conquistaram sobre o mar por meio de aterrados dis·
pendiosos, de modo que hoje a cidade está ornada do lado 
do porto de urna zona de cais largos, regulares, a que podem 
encostar as en1barca<;óes para largar ou receber a carga, e 
bordados de armazéns e casas, cuja frente advoga1 aos olhos 
do estrangeiro, a causa do bom senso e da civilizac;áo pro
gressiva dos habitantes. 

O porto da cidade de S. Pedro é mais seguro que o da 
v ila de S. José do Norte, aonde costumam fundear as embar
ca<;oes de lote grande; naquele o _vento do S. nao pode causar 
os estragos que tem produzido, muitas vezes, neste; o p&-to 
da cidade de S. Pedro é também urna cria~áo recente, inteira
rnente devida ao animo . e aos sábios cálculos dos Rio-gran
<lenses; ninguém, nessa parte da América, se tinha ainda lem-
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brado de aplicar, aos portos do novo mundo, os processos 
hidráulicos pelos quais se profundam e se 1nantém alguns portos 
do velho hemisfério, quando ·os negociantes da pra~a manda
ram vir e puseram em a~ividade nos baixios do Rio Grande 
urna dessas máquinas especiais, conseguindo, por meio dela, 
desentulhar os canais que circulam entre os bancos de areia 
e abrir as embarcac;oes carregadas um caminho fácil, até entáo 
desconhecido e considerado, na opiniao de todos, como im
praticável. 

O que se disse da propriedade vegetativa das areias, 
quando os ventos nao as poem em movimento, verifica-se ali 
todos os dias; nao há quase casa alguma na cidade de S. 
Pedro que nao tenha s·eu quintal, e esse quintal é um tipo 
de fertilidade; produz frutas e hortali~as com tao e~ata perio
dicidade que váo quase inutilizando os suprimentos diários 
que recebe a cidade da horticultura vizinha · pelo menos a 

' ' cidade de S. Pedro, nunc~ deixou, em tempo de paz, de ma-
nifestar urna completa fartura de tudo o que se refere as 
precisóes do homem socia), e tanto mais abundancia existe 
nesse mercado, quer em comes-ríveis, quer em fazendas de 
importac;ao e géneros de exporta<;ao quanto a sua posi<;ao o 
torna o primeiro e o mais importante depósito da provínéia. 

A água potável que se acha no território da cidade de 
S. Pedro é água de cacnnba; chamam cacimba a um poi;o 
praticado nas areias, cujas paredes sao amparadas por duas 
ou tres pipas, sem fundos, superpostas urnas as outras, pois 
;i água aparece sempre a tao pouca profundidade que os 
aguadeiros costumam extraí-la por meio de um coco embutido 
na ponta de um pau. A água da cacimba é talvez urna das 
mais puraS- que se pode beber no globo, e sua qualidade 
incorruptível é bem conhecida dos marinheiros, que a procuram 
com preferencia; conserva-se no mar, sem altera~ao alguma, 
por um tempo indefinido; nós mesmos bebemos água de cacimba, 
embarcada depois mais de 6 meses, tao clara, tao pura e 
inodora como a mesma água bebida na boca do po<;o: prova 
essa inalterabilidade a total ausencia de partículas hetero
géneas em que se pudesse desenvolver um movimento de fer
menta<;ao; partículas essas de que nao estao isentas as mais 
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" afamadas águas de fon tes ou de rios, pois é da essen~ia de 
todas as águas correntes roerem pelo menos sua.s be1radas 
e se carregarem no seu curso de todas as mat~nas q~e. se 
podem dissolver ou conservar em suspensáo, cu1a prec1p1~a

c;áo pronta ou completa está incessantemente e1nba~ada (sic) 
pelo movimento contínuo que agita essas mes~as aguas. 

Parece incontestável que as águas de cacimba procedem 
das águas do mar purificadas pe~a filtra<;áo, ,e n.essa hip/ó~ese 
se acha resolvido um problema nnportante a vida mant1ma 
infrutuosamente discutido até hoje; o mar circunda de todas 
as partes 0 terreno na superfície do qual se abrem as cacimbas, 
e nao se acha na vizinhan~a reservatório natural algum donde 
pudesse sair a água doce que f ornece1n os p0<;os; de_ out~a 
parte, as montanhas estao longe ao O. e ~eparadas'. nao s~
mente por imensos bancos argilosos, mas a1nda por 1nterpo~1-
c;óes pelagianas. Bem se sabe que a natureza, na execuc;ao 
de suas leis nao se importa com distancias nem aparentes 

' . 
dificuldades; porém o que parece confirmar a ongem ~ue se 
assina ali as águas de cacimba, é o sabor algum tanto asr~ro 
e como salobre ( 47) que lhes notam as pessoas que o . ha~1to 
nao tem familiarizado com el as: é certo que nos pn?1eiros 
dias a água de cacimba deixa alguma cousa que dese1ar ao 
hidropote (48), mas também preciso é dizer, ~onforme a nossa 
própria experiencia, que nao há nada 1nais fácil, do q:ie o ~cos
tumar-s·e com elas, e, depois de acostumado, e entao a agua 
mais doce das fontes correntes que obriga o órgao do gosto 

a urna nova educac;ao. 
A cidade do Rio Grande está encostada' ao N. E., ou 

para melhor dizer, encosta-se a ele um torrao, que chama~ 
F orte sobre 0 qual se colocaram algumas pec;as de artilhena 
muito próprias para hostilizar o inimigo que se apresenta~~e 

da parte do mar, porém desprovidas do mesmo gr~u d~ utth
dade contra um ataque intentado do lado oposto, isto e, pelo . . 
terreno que une ªº s. a península as terras conunenta1s; 
todavia,, em seguimento dos acontecimentos da guerra pre-

( 47) Na ed. or.: saiobro. 
(48) Na ed. or.: ao hydropote. 
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sente, o sistema de defesa local tem admitido inovac;oes 
metódicas inelhor calculadas para coadj1,1var : a coragem expe-
rimentada da guarnic;ao e dos habitant,es. . , 

Cousa admirável! Urna ( 49) terra; ·Ontem surgida do nada, 
já mostra ruínas! A urna légua mais ou menos .da cidade, no 
meio das areias amonto ad as, se depara · coin um chao árido, 
circunscrito de todas as partes pelos comoros·; ali, dizem que 
se tinha edificada a primeira vi la do Rio , Grande. Convidado 
por um sábio e curioso oficial superior que nesse tempo habi
tava o país fornes nós visitar es·ses restos empoeirados, já tao 
esquecidos da gerac;ao presente como se vinte· séculos a se
parasse deles: achamos ainda dispersos no deserto, algumas 
ruínas extensivamente pertencentes as habitac;oes dos homens; 
muitos fragmentos de vasilhas ( 5º) domésticas, algumas pec;as 
de moeda de cobre do século 18?: numismática indigente pró
pria dos tempos e dos lugares. Entretanto, ninguém pode 
nos dizer as causas que determinaram a mudanc;a da vila; é 
tradic;ao perdida no comum da populac;ao presente, bem que 
os documentos históricos a mostram como um fato acontecido 
entre 1747 e 1750; pode ser que a vila antiga tivesse re
cuado ( 51

) ante as areias invasoras que cobrem agora o ter
reno em que se assentava; porém, é mais provável que o lugar 
atual da vila fosse escolhido pelas conveniencias do comércio:, 
em razao de ser mais acessível a navegac;ao. 

CIDADE DE PELOTAS 

A 7 léguas da cidade de S. Pedro, por mar, e a 11 léguas 
por terra, vista a neces·sidade de rodear o reconcavo existe 

' a nova e -populosa cidade de Pelotas: exemplo espantos'O da 
rapidez com que marcha a populac;ao e se desenvolve a pros
peridade do novo mundo, quando acha propor~óes relativas. 
A freguesia de S. Francisco de Paula, nome primitivo da 

(49) Na ed. or.: 1i111a, depois do ponto de exdamai;ao. 
(50) Na ed. or.: Vasilhos. 

(51) Na ed. or.: tivesse recuada. 
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" 
cidade, subsistindo ainda entre o vulgar, <leve sua cria~áo 
a Dom Diogo de ·Sousa, governador e capitáo general do Rio 
Grande, o qual, na volta de sua campanha ~o Uruguai, em 
1815 formou ali um acampamento a que acud1ram logo alguns ' . . 
mercadores que foram os primeiros povoadores: ass1st1mos, 
por assirn dizer ao nascimento daquela cidade, e p?uc.o ~a~s 
de vinte anos bastaram para fazer, de urna alde1a 1ns1gn1-
ficante,. constando sornente de urna modesta capela, rodeada 
de algumas casinhas baixas, urna vila suntuosa, composta de 
edifícios (:lparatosos, alguns ornados de todo o luxo da Europa. 
Onde tínhamos -visto urn só mercador, resto daqueles que 
seguiram a tropa, ajuntaram-se mais de 300 negociantes, ma
nejando urn comércio que ia todos os dias ern aumento, quando 
os estragos da guerra vieram suspender seus progressos. 

A cidade de Pelotas ergue-se nun1 terreno alto que prin
cipia da margem esquerda do rio S. Gon~alo, e se e~tende 
entre os ríos Pelotas e Santa Bárbara; seu pronto ad1anta
mento resulta de sua proximidade das charqueadas, e por 
cons.eqüencia da coadjuva~ao dos charquea.dores, homens abas
tados e geralmente dotados de disposi~óes liberais; a vontade 
deles era, com efeito, suficiente para operar a transforma~ao 
que se tem notado: eles quiseram que o lugar prosperasse, e o 
lugar prosperou; cada um deles tem ali sua casa urbana; e 
quando, nos domingos e dias santos, a popula~ao . das ~h.ar
queadas ajunta-se na cidade para assistir ao serv1\0 d1v1no 
e depois se espalha em visitas recíprocas ou em procura d.as 
fazendas que as lojas ostentam com igual asseio e ab_undanc1a, 
é difícil fazer-se urna idéia do ar de vida e de opulencia que 
respira entao a cidade de Pelotas. Erraría quern pretendesse 
aplicar-lhe os dados recehidos pelas outras cidades da segunda 
ordem; o aspecto dessa é inteiramente excepcional, por isso 
que depende da posi~ao social de sua popula~ao e de suas 
rela~oes comerciais: a par do carro popular, tosca testemunha 
da antiga indústria local, anda o ligeiro carrinh:o de constru~ao 
européia, como tambérn entre os cavalos arreados de prata, 
luxo especial dos homens do país, aparecem ginetes ricamente 
ajaezados corn selins bordados por máos i~glesas e montados 
por senhoras que nao cedern em elegancia e boas maneiras as 
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mais graciosas Parisienses. Nao será esta descri~ao argüída 
de aduladora ou tomada por excesso de cortesia; sao geral
mente conhecidos o gosto delicado e a formosura natural das 
Brasileiras, e todas as pessoas que freqüentaram o Rio Grande, 
sabem perfeitamente que as senhoras· daquela província ·nao 
tem nada que invejar as suas irmas, tendo ~alvez por cornple
n1ento de atrativos, o garbo e facilidade que lhes dá o costume 
de andar a cavalo desde a idade mais tenra. 

As ruas principais da cidade de Pelota s seguem quase 
todas urna dire~áo perpendicular ao rio de S. Gon~alo; sao 
largas e direitas, corn seus competentes lajedos ( 52 ) no correr 
das casas: vantagens que partilha com todas as vilas recentes 
do Brasil e que prova, salvo o respeito que <levemos a nossos 
antepassados, que as autoridades municipaís ocupam-se hoje 
1nais do que dantes da regularidade de nossas moradas, que 
nao perdern nada em serem rnais· vistosas e · mais arejadas. 
A cidade parece tender a se aproximar do rio de S. Gon~alo, 

e quando chegar a estender seus cais sobre a margem daquele 
rio majestoso, com o qual está já ·em comunica~ao pelo porto 
onde descarregam as emharca~óes que lhe sao dest inadas, e 
pelo Passo Rico ou Passo dos Ne gros, que. se pode considera~ 
como um suhúrbio, a cidade de Pelotas, que já tomou lugar 
entre as cidades as rnais asseadamente edificadas do Brasil, 
poderá ser contada como urna das mais importantes pra~as 
de comércio, suposto o caso provável e desejaqo do restabele
c1mento da paz doméstica e da continua~ao dos progressos 

, 
no pa1s. 

A pouca distancia da cidade, e rodeando-a co1no um 
centro, estáo as charqueadas do Rio Grande, prolongando-se, 
pela mor parte; ao longo da costa do rio Pelotas, que já foi 
indicado como um dos afluentes do S. Gon~alo. Tao vizinhas 
estáo elas da cidade, que pouco rnais de duas léguas a separam 
da mais afastada; as outras charqueadas ocuparn as 1nargens 
do Rio de S. Gon~alo e do Rio de Santa Bár:hara, formando 
cada urna delas um círculo de popula~áo :especial, tao vasto 

(52) Na ed. or.: suas competentes lagedaI. 
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. a~ vezes e encerrando um número tal de brancos, de agrega
oos e de negros de servi~o, que parece, a primeira vista, urna 
vérdadeira aldeia com suas ruas e sua capelinha, cujo cam
panário domina .em certas charqueadas as diversas moradas 
dos habitantes. 

Depois do golpe de vista dado as sumidades das distri
bui~oes políticas da província, resta a submeter ao exame os 
lugares intermediários e as partes extremas habitadas por 
alguma cole~ao notável. 

S. JOSÉ DO NORTE 

D a cidade de S. Pedro do Sul, quem se dirige para 
Porto Alegre, passando o bra~o de mar do Rio Grande, vai 
desembarcar na vil~ de S. José do Norte, que no país chamam 
por contra~ao: O Norte; a Vila do Norte é o primeiro porto e 
principal fundeador do Río Grande; ali costumam largar o 
ferro as embarca~oes de lote maior; embarca-;óes, todavía, 
que pouco podem exceder de duzentas toneladas, visto que a 
barra recusa ordinariamente a passagem a todas as que de
mandam mais de 14 palmos de água, exceto nas circunstancias 
incalculáveis em que as altas marés de sigízios acham-se 
combinadas com ventos favoráveis; o fundeador do Norte é 
pouco seguro, estando inteiramente aberto aos ventos maís 
impetuosos dessas paragens, que sao o S. e o S. O., e sendo o 
fundo de areia lodosa suficiente na verdade para agüentar o 
ferro nos t empos tempestuosos que nao passam de certo grau, 
mas incapaz de opor urna resistencia vitorios·a ao·s furacoes 
que as vezes se declaram no inverno, felizmente com muita 
raridade; nas circunstancias dessas grandes desordens atmos
féricas, tem-se visto as embarcac;oes, arrastando ( 53 ) as ancoras, 
irern se encostar na praia, sem, todavía, correr~m risco maior 
nern para o carregamento, nem para a vida dos homens, pois 
o 1nar, bem que furioso, nao tem sena o urna f ore; a relativa a 
1nassa posta em movimento; t em sucedido mesmo quase sem-

(53) Na cd. or.: arrastrando. 
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pre que, depois· de serenar o tempo, os esfoq;os da n1ecanica 
náutica tem conseguido tornar a endireitar e entregar outra 
vez a nevegac;ao o vaso encalhado nas areias. 

Como a cidade de S. Pedro, que lhe fica em frente, a vila 
de S. José aparece no meio das areias; mas o espetáculo da 
aridez é ainda mais completo da parte do N., o que nao 
impede aue do território desta vila saiam aquelas formosíssimas 

i . 
melancias, melóes, nabos, etc., que já se .mencionou; a. v1la 
apresenta o inconveniente tao notado no litoral do Brasil de 
nao ter cais nem lugares suficientes para o desembarque; con
tudo nao deixa de ter sua extensao, seu comércio e suas casas 

' nobres, bastantemente cornadas para que o Impe.rador D. 
Pedro I na sua excursao ao Rio Grande, pudesse morar numa 

' 
<lelas com decencia. 

Caminhando-se para o N. pela estrada de Porto Alegre, 
passa-se sucessivamente pelas freguesias de Nossa Senhora da 
Conceicao do Estreito S. Luís de Mostardas e de Viamáo. 

J ' 

ESTREITO 

A povoa~ao vulgannente chamada: o Estreito, sita a seis 
léguas ao N. E. de S. José, no lugar em que a península tem 
menos largura, donde procede seu nome, é t riste como o ter
ri~ório que a rodeia; suas poucas casas parecem sepultadas 
nas areias, e, no estado de n1ediocridade que pertence a todas, 
excusado é estabelecer distinc;oes entre elas; o único edifício 
local que merece alguma atenc;ao, é a igreja, cuja situac;ao 
permite aos navegantes avistá-la do mar quando procuram a 
barra do Rio Grande. Aconteceu-nos, a respeito dessa igreja, 
um daqueles acidentes a que estáo expostos os curiosos nas 
terras pou~_o freqüentadas, e que mostra o respeito que se deve 
ter para com o melindre desses povos. Passando pela vila do 
Estreito, dirigimos o nosso cavalo para um dos comoros que a 
~ercam, e do alto dele bosquejamos rapidamente a fachada 
dessa igreja tao prezada dos navegantes e que muitas vezes 
tínhamos contemplado quando, balan~ado pelas ondas do Ocea
no, suspirávamos por esse solo árido como pela terra de pro
missao; acabado o nosso· breve esboc;o, pusemo-nos de novo 
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a caminho; mas, apenas tínhamos andado algumas brac;as,. 
" quando nos vimos cercado por oito cavaleiros que se chegaram 
a nós com toda a velocidade de seus cavalos, mandando-nos· 
parar com tom ameac;ador e intimidando-nos que lhes declarás
semos o que estávamos fazendo en1 cima das areias com os 

olhos fitos na sua vila; explicamos-lhes imediata1nente o motivo 
de nossa curios"idade e conseguimos acalmar a irritac;áo que 
inanifestavam, mostrando-lhes o Alb1t1n que tinham visto em 
nossas máos, e no qual puderam reconhecer, com a figura 
mal trac;ada de sua igreja, a veracidade de nossas asserc;óes 
e a inocencia de nossos desígnios. Separan10-nos bons amigos; 
eles nos confessaram que nos tinham to1nado por algum agente 

do fisco, o qual agente, a supor sua real intervenc;ao no caso, 
teria certamente mal passado seu tempo. Pelo mais, o terreno 
da vila dá bastantes indícios de esterilidade; porém, a pouca 
distancia, encontra-se urna daquelas situac;óes aprazíveis, se
meadas pela mao da providencia nesses campos desolados; e 
no Capao do M eio, lugar assaz populoso e próspero em cul
turas, o viajante pode pelo menos descansar assentado na 
relva verdejante, a sombra de algumas árvores frondosa s. 

MOSTARDAS 

Pouca cousa há que se dizer da freguesia de M os tardas, s·enao 
que é maior que o Estreito, sem por isso passar de 1nediana; 
e, bem que levantada num terreno arenoso na mesma península, 
todavía, o território, mais plano e mais úmido, nao parece 
tao negativo a respeito da vegetac;ao; ali se notam estrias 

prolongadas de verdura, as quais se ligam as pastagens mais 
seguidas e nutrientes das estancias vizinhas; a povoac;ao é 
edificada, como a maior parte das vilas· antigas do Brasil, 

sobre u1n padrao normal pertencente evidentemente ªº mo
delo primitivo introduzido nas Missoes pelos padres da com
panhia; é um paralelograma do qual um dos lados é composto 
da igreja e suas dependencias; formados os tres outros lados· 
das casas dos habitantes, que se foram multiplicando em ruas. 
laterais a medida que as vantagens da localidade iam se desen
volvendo; a maior parte das casas de Mostardas é ainda de 
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modesta aparencia, como também o é a condi<;áo do povo que· 
nela se abriga, e que pouco conhecedor está por ora das. 
precisoes fictícias das velhas sncicdades; contenta-se com suprir 
as necessidades da vida por meio d'algumas culturas próxi-
1nas, e pelo produto da lagoa piscosa, estreita e comprida, que 
inunda o terreno intermediário entre o assento da freguesia 

e o mar. 

VIAlVL:\O 

lVIais singular se mostra a freguesia de Via1nao ou Capela 
Grande, a 6 léguas a E. de Porto Alegre, nao por seu peso 
na balan~a das riquezas do país, mas si1n pelo erro perseve
rante dos geógrafos europeus, que, desde os primeiros t empos 
da descoberta, deram e continuaram a dar o non1e de V-iamao 
a toda a província do Rio Grande de S. Pedro do Sul, sendo 
contudo, esta última, a verdadeira denomina<;ao que lhe im
puseram os exploradores; os mapas do século passado, e mesmo 
infinitos autores do ten1po pres·ente, servis copistas de seus 
predecessores, nao falam senao em Viamáo: Viamao é o pro-
tótipo, a capital, o lugar por excelencia, único ponto notável 
do país, quando a verdade é que Viamáo, reduzido aos termos 
da realidade, é, por ora, urna povoa~ao quase deserta que nao 
guardou de seu us·urp;,¡do renome senao a sua situa<;ao alegre 
num alto que domina o país até Porto Alegre, e, sobretudo, 
sua igreja, cujo frontispício é, em razao do tempo e do local, 
um notável esfor~o da arquitetura religiosa, e que pode desa
fiar em comparac;ao as out ras igrejas da vizinhan~a sen1 se 

excetuarem mesmo as da capital. 

NOSSA SENHORA DA SERRA - NOSSA SENI-IORA DOS 
ANJOS DA ALDEIA - S. ANTóNIO DA PATRULHA 

Além de Viamáo, existe1n, na proximidade de Porto Alegre, 
outras povoac;óes situadas ao pé da Serra Geral, na f ace an
terior do angulo que ela faz do N. para O.; tais sao as fre
guesias de Nossa Sen.fiora da Conceifáo do Arroio ou da Serra, 
de NoJ·sa Se1ihora dos Anjos da Aldeia, originariamente ereta 
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em favor dos índios, e a vila de S. António da Patrulha; nada 

de particular se pode dizer desses vários lugares, nem quanto 
aos pormenores de constru~ao, nem relativa1nente a importan

cia política, assemelhando-se debaixo desses .pontos de vista, 

e quase totaln1ente, as outras povoa~oes da terceira orde1n de 

<1ue já se tem falado. S. Antonio da Patn_¡,lha, edificado sobre 

um outeirinho aderente a Cordilheira, a 18 léguas, mais ou 
menos, ao N. E. de Porto Alegre, é a n1ais considerável da
quelas povoa~oes; em outro tempo, principiava ali um caminho 

aberto pelo qual se penetrava até os campos de cima da 

serra, e que eram freqüentados pelos mercadores de animais 

que desciam da serra e voltavam com as tropas pelo n1esmo 

caminho; porém, logo que as estancias, compreendidas entre 

a serra e a Lagoa dos Patos, se acharam exauridas, e que o 

comércio se encaminhou para as estancias de O., os negociantes 

mudaram de estrada, procurando encurtá-la por urna linha 

oblíqua que vai agora terminar-se na Bóca do lvl ante, ou 
Santa l\1aria; todavía, o caminho ainda existe; por ele se pode 

subir a Serra, mas nao passa já de urna picada, ou pelo menos 
assi1n o achamos em 1820. 

S. LEOPOLDO 

Nierece urna men~ao especial a colonia de S. Leopoldo, 
fundada ao N., e a pouca distancia de Porto Alegre, sobre 

o Río dos Sinos; este estabelecimento, cuja origem remonta 

a poucos anos, tinha tomado um crescimento rápido quando 

.as desordens da presente guerra vieram interromper .os pací

ficos trabalhos dos alemáes, para ali transportados, e, desper

tando as inclina~oes guerreiras desses homens, os alistararn 
<lebaixo das bandeiras rivais; aí pararam os· destinos prós

peros da colonia, quanto mais que sua proximidade da capital 

a expos repetidas vezes as invasoes e inevitáveis estragos das 
fon;as beligerantes; até entao, S. Leopoldo tinha-se tornado 

um manancial de víveres escolhidos que alimentavam os mer
cados da capital da província; seus ares saJutíferos atraíam 

numerosos hóspedes que lá derramavam seu dinheiro em tróco 
da saúde que recuperavam, e daí tinha resultado multiplica-
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rem-se as casas encaminhando-se a populac;áo para esse lugar, 

o que prontamente lhe tinha dado as aparencias e n1esmo a 

realidade de alguma grandeza e opulencia. 

'fRIUNFO 

Indo-se de Porto Alegre para o Río Pardo pelo curso do 

J acuí, a pri1neira povoa~ao que se en contra é a freguesia do 

Senhor Boni Jesiis do Triunfo, sobre a margem esquerda do 

rio, perto da embocadura do Taquari: a perspectiva dessa fre

guesia, assentada no declive de urna eminencia, nao pode dcixar 

de ser agradável, quanto mais que, entre suas casas, dis
postas em quadrilátero, predominam alguns sobrados edifica

dos com gosto, e que todas ou quase todas estáo rebocadas 

com ca], donde procede para a povoac;ao inteira o exterior de 

limpeza pelo qual o viajante é favoravelmente prevenido. Urna 
parte dos habitantes ocupa-se na pescaría; os outros culti

vam pouco de n1andioca e de feijoes para o consumo de Porto 

Alegre, que lhe fica a 12 léguas mais ou menos, a E. 

Defronte da freguesia, na inargem direita do J acuí, estao 

as charqueadas ditas de Porto ¡\legre, ocupando o terreno 

contíguo ao río sobre urna extensao de mais· ou menos duas 
lél>'uas: nao sao elas tao numerosas con10 as de Pelotas, na 

o 

co1narca do Rio Grande, nem dao por conseqüencia tantos 

produtos; porém esses produtos sao n1ais estin1ados e alcan

c;an1 sempre prec;os mais favoráveis no mercado, o que se deve 
atribuir, iüio a maior perfeic;ao do trabalho, que é dirigido 

co1n o rnesmo cuidado em ambos os lugares, mas sim talvez 
a melhor qualidade do gado, que acha pastos mais substan

ciais nas imediac;oes do Ja cuí e nas estancias de O., donde 

é geralmente tirado. 

SAN1~0 AlVIAllO 

Mais acima do J acuí, sobre a mesma n1argem esquerda, 

apresenta-sé a povoac;ao de Santo Amaro, pequena e extraída 

do barranco argiloso sobre o qual repousa, isto é, tendo a 

maior parte de suas casas edificadas com parede de barro 
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~ etn grande parte cobertas de palha. Essa povoac;ao morosa . . . , . . 
tem por u11m1go sua propna s1tuac;ao entre o Río Pardo e 0 

Rio Taquari, os quais, absorvendo todo o comércio local, nao 
lhe pcrrnitem aumento considerável. 

CACHOEIRA 

Passando-se do Río Pardo a O., depois de se percorrer 
10 léguas por campinas férteis, avivadas de agradáveis habi
ta96es e de estancias onde se criam numerosas 1nanadas de 
gado, chega-se a freguesia de iVossa Senhora da ConceifiiO da 
Cachoeira, ainda pouco importante, posto se lhe haja reunido 
un1a aldeia de fndios que se ve perto daí; a povoa~ao levan
ta-se, como as precedentes, na inargem do J acuí, e em virtude 
disso se pode ir a ela ter em canoa, poré1n, com 1nais tempo 
e n1ais trabalho por ser a distancia inaior pelas sinuosidades 
do rio, que, além disso, se acharo as vezes impedidas· pela 
escassez das águas, no te1npo da seca. 

ENCRUZILHADA - CACAPAVA ... 

A freguesia da Cachoefra forma, geograficamente, con1 
as capelas de Ccu;apava e da Encruzilhacla, um triangulo re
tangulo cuja sumidade é representada pela n1encionada fre
guesia da Encruzilhada, situada quase na junc;ao da Cochilha 
de Babiraquá e da Serra do Erval; a capela de Cafapava, 
que forma com a da Cachoeira a base do triangulo, ocupa 
u1n terreno 1nontuoso, coberto de matos, o qual aparece como 
un1a deriva~áo horizontal da Cochilha de Babiraquá. Na 
qualida_de de povoac;ao ela está, como a Encruzilhada, na 
categona local, a saber: casas co1nodas, porém reduzidas 
ao necessário, ausencia de cdifícios f austos:os e pouca afluen
cia de habitantes, salvo nos domingos e dias santos, em 
que a gente do campo se ajunta para cun1prir co1n os deveres 
da religiao. Ca~apava adquiriu ultimamente urna triste cele
bridade pela capitulac;ao de u1na divisao do exército da leaa
lidade, e tomou agora nova vida com a presen~a das autorida
des centrais dos insurgentes do Rio Grande. 
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SANTA MARIA 

Se, da freguesia da Cachoeira, se quer prosseguir pela 
vereda direta para a comarca das Missoes, caminha-se por 
entre repetidos grupos de casas, em parte ocupadas por indios, 
e atravessando-se o passo do J acuí vai-se ter a capela de 
Santa Jl.lf aria, vulgarmente denominada da B oca do llfonte. 

• 
E, com efeito, Santa Maria está assentada na falda da Serra 
Geral, no ponto mesmo em que, deixando espontaneamente 
a dire~ao de O., ela continua, correndo a N. N.O., depois de ter 
Jan~ado ao S. a Cochilha Grande; a popula~ao de Santa Maria 
é diminuta relativamente a amenidade do lugar; os poucos 
habitantes que lá permanecem sao, pela mor parte, merca
dores de líquidos espirituosos e de alguns tecidos ordinários 
das compras hebdomadárias da gente do país; a pouco menos 
de 3 léguas de Santa Maria, em cima da serra, acha-se a 
freguesia, ainda menos notável de S. M artinho. 

O vertente ocidental da mesma serra em que se erguem 
Santa Maria e Sao Martinho, pertence já ao território das 
Missoes; excusado é pois entrar em novas digressoes sobre 
esse ponto remoto, porém bastante interessante da província. 
O que acima fica dito é inais que suficiente, numa descri~ao 

suscinta, para satisfazer a curiosidade do leitor; todavía, como 
resta falar das pra~as fron teiras, principiaremos dando breves 
n~oes sobre a povoa~ao de Alegrete, incluída na comarca 
das 11isso~s e a última da província na proximidade do baixo 
Uruguai. 

ALEGRETE 

Alegrete, ereto sobre o Ibirapuita ( 54), afluente sententrio
nal do Ibicuí-Gua~u, assenta-se numas colinas xistosas e aurí
feras, como o é provavelmente, a julgar-se pelas descobertas 
modernas, todo o terreno de aluviao descido do angulo for
mado nessas paragens pela Serra Geral e de suas proje~Oes 

horizontais ao Sul; o terreno, em que se estendem as casas 

(54) Na ed. or.: l biripuita. 
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da povoa<;ao já bastantemente 1nultiplicadas, es·se mesmo ter
reno em que se desenvolve hoje a ativid ade do comércio e da 
indústria, era u1n deserto, há 20 anos! Na guerra contra 
Artigas, tcndo algumas -:: ropas ficad o estacionadas naquela 
fronteira, vários mercadores foram imediatamente aí estabe
lecer-se, como é costume; e, animados pelo concurso dos com
pradores da vizinhan<;a, deixaram-se ficar, dando princípio a 
nova freguesía de Alegrete, presentemente assaz notável pela 
venda das fazendas de importa~ao, e pela compra do gado, 
dos animais n1uares e cavalares e dos cauros. 

BAGÉ -- CERRITO 

Alé1n da Cochilha Grande, da parte de O., a província 
compreende ainda a povoa<;ao de Bagé, quase limítrofe a Iinha 
divisória, entre as nascentes do Ibicuí-Gua<;u, do Rio Negro 
e do J aguarao; nlais abaixo desse último rio isto é a 6 léguas . ' ' 
mats ou i:nenos de sua embocadura, na Lagoa Mirim, ergue-se 
a fregues1a do Espírito Santo do Cerrito, no cume de urna 
eminencia cujo declive continua com suavidade até as águas 
do rio. Ambos os lugares pouco tem de notável, fora da cir
cunstancia de sua posi~ao na extrema fronteira que confina 
com os estados independentes do Sul América; a povoa<;ao 
do Cerrito, a saber: a parte superior que encerra os quartéis 

, ' 
os armazens e a casa do comandante, está fechada com esta-
cas que podem servir para preservá-la das correrías de pa
trulhas inimigas. 

'fAIM 

De outro lado da Lagoa Mirim, oposto a embocadura 
do J aguarao, a última pra<;a da província é a capela de T a,im, 
no princípio da península arenosa que medeia entre aquela 
lagoa e o mar, a 14 léguas, mais ou menos, ao S. da cidade 
de S. Pedro: essa freguesia, assentada numa pequena emi~ 
nencia na proximidade da lagoa, deixa ver aos navegantes 
sua capela branquecente, sobressaindo entre casas cobertas de 
palha: bem que pra<;a fronteira, depois da sec<;ao da impor~ 
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tantíssima fortaleza de Santa Teresa que lhc fica 1nais ao S ... 
ela nao tem for t ifica<;oes algumas nem obras ext eriores que a 
defenda1n da invasao do estrangeiro; v~rdade é que está 
bastante arredada da linha divisória, e que a natureza do 
terreno parece recusar as convenientes propor<;oes. 

SANI'A VI1~óRIA 

Para acabar com as povoa<;oes da circunscri<;ao da pro
víncia, preciso é voltar ao N. e considerar a divisa no Alto
Uruguai em rela<;ao as distribui<;óes políticas da popula~ao. 

nesse território. O prin1eiro ponto habitado da província, na

quela dire~áo, existe na margem esquerda do mesn10 rio, ou: 

mais exatamente do Rio das Pelotas, que j á se mencionou 
como urna das fontes principais do Uruguai; é o registro <lito 
de Santa Vitória, onde os animais, que transitam da pro
víncia do Rio Grande para as províncias do Norte, pagam. 
o tributo determinado por cada cabe<;a. 

VACARIA 

De Santa Vitória, marchando-se mais ou nlenos ao S. O.,. 
chega-se a freguesia de Nos·sa Senhora da Oliveira da Vacaría 
depois de se haver percorrido pouco mais de 10 léguas: a· 
presen<;a dos hornens pouco fez em benefício desses lugares; 
suas moradas foram construídas pela necessidade: ali nao apa
rece luxo algum; todavía, o leitor já sabe, pelas descri<;oes· 
precedentes, que a mesquinhez dos homens foi sobejadamentC' 

suprida pelas liberalidades da natureza. 

Pass·aremos em silencio alguns lugares de menor conside-. 
ra<;ao que nem todos se acham no caminho dos viajantes,, 
senáo daqueles que para ali se dirigem de propósito; tais sao 
principalmente as freguesias de Povo Novo, ao S. O. e na vi
zinhan~a da cidade de S. Pedro, de Cangw;u ou de S. Louren<;o, 
na proximidade da Lagoa dos Patos, entre o rio Camaqua e o 
.de S. Gon<;alo; de T aquari, sobre o rio do mesmo nome, a 
pouca distancia e acima de sua confluencia com o J acuí; e 
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finalmente a Capela de S. Francisco de Paula, nos campos 
.de cima da serra. 

Em conclusao, aqui se apresenta naturalmente um pnn
-cípio inui vulgar de economia política, e vem a ser que dc
balde as popula<;óes se aglomeram, e se estabelecem as vilas; 
debalde os estados aspiram a prosperidade, se os 1neios de 

rela<;óes entre as diversas fra<;óes do povo sao insuficientes ou 
dificultosos ( 5v) . Porém, felizmente nao é esse o caso em que 

·se acha a província do Rio Grande de S. Pedro do Sul; em 
todo o Brasil, nao há província alguma que possa competir 
com a do Rio Grande quanto a facilidade das comunica<;óes; 
.seus caminhos sao os mais diretos, os mais economicos, bem 
como os mais sólidos que se possa desejar, pois, constam 

geralmente da terra plana e das águas, isto é, de estradas sem 
limites, tra<_;adas pela mao do criador em planícies imensas, 
e de canais naturais representados pelas lagoas e seus afluen
tes. Quase em todas as partes é lícito ao viajante escolher 
a linha reta, e essa regra nao admite exce96es senáo para o 
território em cima da serra; ainda mesmo, para se fazer jus

· ti~a a quem merece, deve-se ·observar que o hornero local, 
'que tao ajudado foi pela natureza, também nao lhe recusou 
seu auxílio para abrir os matos espessos e atravess·á-los por 
vías transitáveis que oferecessem ao viajante economía de 

tempo, de trabalhos e de perigos. No ano de 1813 ou 1814, 
D. Diogo de Souza, de quem já falamos, concebeu o louvável 
projeto de abrir urna estrada direta das l\riissoes até S. Paulo, 
com o intuito principalmente, como entáo se publicou, de 
facilitar o comércio das bestas muares que neste tempo ia já 
·tomando alguma importancia; aquelas estradas devia correr 
de S. S. O. a E. N. E., encontrando-se com o estabelecimento 

de Garapuava, na província de S. Paulo; porém, como nessa 
dire<;ao tinha o caminho projetado de atravessar o Uruguai 
Superior e o Rio Grande da Curitiba, circunstancia esta de 
bastante pondera~ao quando se adverte que a passagem havia 
de se efetuar pelo meio dos desertos, onde faltam os recursos 

(55) Na ·ed. ar.: difficultuosos. 
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os mais usuais e os inais indispensáveis, essa dificuldade, junta 
a obriga~ao de penetrar em matos imensos ainda nao explora
dos, mas que se sabia freqüentados por gentios bravos e nu
merosos, fizeram abandonar a empresa, apesar de sua reco

nhecida utilidade ( 56); todavia, tentaram-se alguns meios para 
sua execu<;ao. Um fulano Atanagildo, saído das Missóes, teve 
a ousadia de entranhar-se nos densos bosques das terras mon
tuosas que separam as 'águas do Uruguai das dos afluentes 
da Lagoa dos Patos, e chegou, a for~a de animo e de paciencia, 
a reconhecer a margem esquerda do mesmo Uruguai, na sua 
dire<;ao de E. a O. pelos 26°50' de latitude: após ele, 6 homens, 
sob a dire~ao de um índ~o vaqueano, foram mandados para 
alargarem a picada e penetrarem mais avante; porém nunca 
mais se pode obter notícias deles, formando-se tristes conje
turas sobre o firn que tiveram. 

P i\RTE SEGUNDA 

INDúS'fRIA - COMÉRCIO - NAVEGA(;.AO 

Existen1, no Rio Grande, duas classes de estabelecimentos 
dos quais emanam os principais elementos da riqueza pro
vincial; queremos falar das estáncias, onde s·e criam tao nume
rosas manadas de gado, de animais muares, cavalares, laní
geros, etc., e das charqueadas, onde se mata urna grande 
por~ao do gado do país para se beneficiar, e entregar-se ao 
comércio a carne, os couros e todos os mais detrimentos úteis. 

Chama: se estáncia, no Rio Grande, urna circunscri~ao dada 
das campinas do país, povoada de gado, cavalos, mulas, e, 
em certas partes, de carneiros; tero ordinariamente a extensáo 
de urna sesmaria; as vezes de 2, de 3 e mais; os animais multi
plicam nelas na razáo da quantidade inicial, da vastidao do 
território e da bondade dos pastos. 

(56) Dei outra pontua<;ao, substituindo ponto e vírgula por vírgula. 
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,., Estancia perfeit a, e que mais seguranc;;a oferece aos inte
resses do especulador, é aquela que é cercada por limites na
turais, como n1orros íngremes, matos impenetráveis, e melhor 
que tudo rios profundos, pois dali nao pode sair o gado vaga
bundo, e mais resguardada está a fazenda das depredac;;óes. 

dos roubadores, e mesmo dos viajantes. 

A est ancia é servida ordinarian1ente por um capataz, e 
por peóes, debaixo da direc;ao daquele; as vezes os peóes sao 
negros escravos, outras vezes e inais comumente sao índios 
ou gaúchos assalariados; sua ocupac;ao consiste em velar sobre 
os animais, conte-los nos limites da estancia, reuni-los, guar
dá-los e apartá-los quando é mister. 

Todos os seis meses dá-se um rodeio, cujo fim é reunir 
todos os animais num centro comum, para os reconhecer, e 
marcar os recém nascidos. A marca consta de urna figura 
arbitrária aplicada com um ferro quente sobre um dos quartos 
traseiros; cada estancieiro tem sua marca, donde se pode 
concluir que o número delas é considerável; esses hieroglíficos 
compóem urna verdadeira escriturac;ao chinesa, pois que cada 
caráter é urna frase que significa que o animal ou o tauro 
que aparece com ela pertence a fulan o de t al, dono da es
tancia de tal nome e morador en1 tal parte. Apesar da com
plicac;ao de tao árdua estenografia C37 ) , acham-s·e, no Sul, ho
mcns de tao atilada reminiscencia, que basta-lhes examinar 
qualquer marca para logo dizerem de que estancia saiu o animal 
que · a traz, e por conseqüencia, a que dono pertence. Nessa 
mesma ocasiao do rodeio, opera-se a castrac;ao do gado que 
nao se quer conservar para a propagac;ao. 

O gado capado toma a denominac;;ao de novilho, e sao 
os novilhos que se vendem para as charqueadas, tendo de 
cinco anos para cima: poucos sao os touros e as vacas que 
para lá se mandam; existe mesmo urna lei, lei providente e 
sabiamente economica, que proíbe matar as vacas até certa 
propon;ao, sempre muito diminuta em rela~áo com os ma
chos entregues a faca do carniceiro. 

(57) Na ed. or.: stega1wg,raphia. 
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O que se vende para as charqueadas é s(Hn ente urna fra~ao 
do produto da estancia, pois que o estancieiro costuma faz~r 
anualmente vendas consideráveis do gado en1 pé, que é expor
tado para as outras províncias do lmpério. É regra geralmente 
recebida no Río Grande que mil cabec;as de gado, havendo 
vacas em propoq;ao suficiente, produzen1, termo inédio, 400 
cabe~as por ano, e havia estancieiro que podia dispor, por ano, 
de 6. 000 cabe\:as. Ora, seja-nos permitido demorarmo-nos um 
instante sobre esse fato, para considerar que, na sua posi~ao 
e na propor\:ªº de suas rendas, as despesas do es tancieiro sao 
quase nulas; que, em todos os . casos, elas podem facihnente 
ser supridas exuberantemente pelos outros produtos da ~stancia, 
e mormente pelo valor dos outros animais que negocia, como 
cavalos, mulas, etc.; posto isto, perguntaremos qual será o 
destino que todos os anos leva a espécie metálica, pois que o 
estancieiro nao vende senao a dinheiro a vista? Há opiniao 
de que ele o enterra, o que aliás lhe é mui fácil de fazer com 
mistério e seguran~a, nos vastos t errenos que lhe pertencem; 
nessa hipótese, as estancias do Sul seriam as índias da 
América aonde corre precipitar-se o numerário para daí nao 

. . 
sa1r mais. 

Calcula-se que, nas estancias, cada Jégua quadrada pode 
receber e criar de 1.500 a 2.000 cabec;as de gado: admitido 
esse precedente ternos urna base para avaliar o capital que 
representa u1na estancia das maiores, como, por exemplo, a 
da família dos P .... , que se dizia ser de 70 léguas quadradas. 
Verdade é que essas grandes estancias nunca recebem nem 
podem sempre receber o complemento da populac;áo possível, 
por ser desigual a fertilidade do pasto em tamanha extensao; 
todavia, basta aquele dado para mostrar que nao há exagera
c;ao no que acabamos de dizer a respeito da renda anual 
da)guns estanc1elfoS, como também servirá ele de base para 
se formar urna idéia matemática da riqueza do país. 

O gado criado nas campinas do Rio Grande está sempre 
gordo e vigoroso; ali as epizootias, que tantos estragos f azem 
nos rebanhos da Europa, sao quase desconhecidas; sümente no 
inverno, os animais experimentam alguma míngua, como já 
notamos, quando o pasto se torna mais raro ou menos substan-
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' " 1 cial; em todas as 'circunstancias, o gado do Rio Grande goza 
de urna prefere~cia merecida, tanto por sua corpulencia como . 
pela delicadeza da carne, sobre o gado da serra acima, e mesmo 
sobre as manadas de Montevidéu e de Buenos Aires, onde 
coro os mesmos meios, nunca se conseguiu preparar urna carne 
seca que rivaliza~se no mercado com a do Rio Grande. Cun1pre 
assi1n mesmo notar que no Rio Grande nao existe necessidade 
de dar sal ao gado, como se pratica periodicamente na Curi
tiba e nas regióes internas do Brasil; geralmente os pastos 
vizinhos do Oceano, e pouco superpostos ao seu nível, agra
dam ao gado que prospera coro eles sem outros cuidados; essas 
terras recentes, ainda impregnadas de muriato de soda antiga
mente abandonado. pelo mar ou derramado incessantemente 
pelo~ vapóres marítimos, acar.retados pelos ventos, parecen1 
cornunicá-lo a vegeta~ao que cobre o solo superficial, dando-lhe 

. o sabor e as qt1alidades excitantes que necessita o aparelho 
digestivo dos ru~iriantes. 

O bosquejq que apresentamos das estancias nos leva na
.ruralmente a falar das charqueadas que se alimentam dos pro
dutos daquelas, e que as vezes reúnem-se na mesma mao para 
comporem a fortuna de um só homem; pois, há muitos char
queadores que sao, ªº inesmo tempo, proprietários de estancias. 

Urna pessoa a quern faltasse a experiencia própria, consi
derando que a matan~a do gado é urna das indústrias capitais 
do país, e refletin<lo nas necessárias conseqüencias, deve se 
figurar o Rio Grande como urna terra desfeita em lama de 

. sangue, coberta de fétidos detrimentos, e por isso, envolvida 
numa atmosfera de corrup~ao tao contrária ao comodo como 
a conserva~ao da vida. Pois nada disso acontece, e nem essas 
p~rmanentes carni~arias, nem a contínua manuten~ao e depó
sito de carne e de despojos animais, prejudica em coisa 
algu1na a ( 58) salubridade de que goza e sempre gozou a pro
vínc;ia: no esbo~o ~e ornitología, fizemos ver quantos benefícios 
recebem as charqueadas das numerosíssimas aves que devoram 
seus restos e obstam assim por sua parte ao desenvolvimento 

(58) Na ed. or.: á. 
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dos miasmas (ú9 ) pestíferos; todavía, o socorro prestado pelos 
carnívoros seria talvez insuficiente, se nao foss~ a boa orcl~m, 
o asseio e as mais disposi~óes sanitárias introduzidas, pela n;or 
parte dos charqueadores, nesses estabelecimentos de natureza 
tao nojosa ; concorrendo a proximidade dos rios para que se 
lhes entregue geralmente a massa voluminosa (sic) dos intes
tinos, que sao por eles levados ªº mar onde se ya~ "perd~r. 
O viajante, passageiro a bordo das embarca~oes que navegam 
nesses rios, esbarra-se as vezes com ilhas movedi~as fo~madas 
da agrega~ao fortuita de urna por~ao daqueles mole~ detri-

1 • ' 

mentas que vein surgir a superfície das águas quando a fer-
- \ > ... 

menta~ao entra a desenvolver os gases que coi:item. 

O modo de matar o gado, primeira opera~ao da charquea
da, <leve naturaltnente influir sobre o asseio do estabelecimento 
e infelizmente esse modo nao é uniforme em todas as partes~ 

. 1 ' nem igua mente aperfei~oado; difere segundo as províncias e 
, ' 

ate, em certos lugares, segundo as charqueadas; na campanha 
d: ~ontevi~éu, e mesmo nas charqueadas limítrofes na pro
v1nc1a do R10 Grande, os peoes montam a cavalo; um deles 
estimula o animal recolhido num curral aberto agitando ante 
seus olhos o ponche colorado, e quando o novilho exasperado 
lan~a-se afina! sobre o agressor e entra a perseguí-lo outro 
peao, armado de urna lan~a comprida, cujo ferro tem ~ feitio 
de meia lua, corre atrás do boi e corta-lhe o jarrete, abando
nando-o lago que cai para ir atrás de outro boi preliminarmen
te (GO) excitado pelos mesmos meios; entretanto, um cama
rada ou um negro escravo toma conta do animal caído e 

' sangra-o: esse método nao é sem perigo, mas, por isso mesmo 
agrada aos hábitos aventurosos do gaúcho. 

Em o:itras charqueadas do Rio Grande, um peao a cavalo 
la~a um novilho no curral; se o boi Ia~ado corre sobre 0 

cavaleiro, este corre adiante e sai com ele para o cai:npo 
aberto; se o boi resiste, o peao arrasta-o (61), e em todos os 

(59) Na cd. or.: miasmos. 

(60) Na ed. or.: preliminariamente. 

(61) Na ed. or.: arrastra-o. 
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casos chega um instante em que o boí faz forc;a sobre o lac;o 
para se livrar; este instante é aproveitado por outro peáo que 
lhe corta com a faca a articulac;ao das pernas. Caín do, de
sembarac;am-lhe a cabec;a do lac;o que a segurava e acabam 
de o matar. 

Porém, homens· tao esclarecidos como o sao em geral os 
charqueadores do Rio Grande, nao podiam deixar de chamar 
a indústria em auxílio de seus trabalhos, tanto para econo
mizarem os brac;os, como para minorarem quanto possível, 
nao somente o perigo, como também as repugnancias insepa
ráveis do ato e das conseqüencias da rnatanc;a; hoje em dia, 
nas charqueadas as 1nais bem organizadas, matam-se os bois 
por um método mais expe.dito, mais seguro e menos cruel. 
O gado fechado no curral é impelido na direc;áo de dois cor
redores separados um do outro por urna espécie de esplanada 
levantada a -sete ou oito palmos do solo; um peao, de pé em 
cima dela, lanc;a no boi que aparece nesses corredores um 
lac;o cuja extremidade es·tá atada, fora do recinto, nun1 ca
brestante posto em movimento por urna roda de f erralho 
( trinqueta) manejada por dois negros: quando o boí, puxado 
pelo lac;o, chega a encontrar-se com a cerca contra a qual a 
cabec;a se acha comprimida, u1na pessoa ( ordinaria1nente um 
capataz) que o espera exteriormente, int roduz-lhe a ponta da 
faca nas primeiras clavículas cerebrais·, donde resulta ficar o boi 
instantaneamente ( 62 ) privado de movimento; nesse estado, 
um guindaste, rodando sobre seu eixo, eleva o anin1al asfixiado 
para f ora do curral por cima do cercado, e o transporta para 
debaixo de um telheiro, sobre um lajedo disposto em segmento 
de esfera, onde se sangra, sem que, grac;as a disposic;ao bem 
entendida do lugar, a operac;ao deixe depois quase vestígios 
nenhuns. 

Retalhado o boi, levam-se as mantas · ( assim se chamam 
as partes 1nusculares) para o salgadefro, e nao há nada mais 
guarnecido de todos os lados, até mesmo no chao, de folhas 
de Butiá ( 63) que escondem o hediondo da morte debaixo de 
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(62) N a ed. or.: espontaneamente. 

(63) Na ed. or. : B-utía. 

um véu de verdura, e que nao revelam ao olfato nenhum 
.átomo de mefitismo. Depois de salgada, a carne empilha-se 
ali mesmo para se lhe extrair a umidade, a qual corre com o 
sal derretido e supérfluo num reservatório inferior onde se 
lan<;am subseqüentemente as costelas, as línguas e as outras 
partes que se quer conservar na salmoira. 

Esgotada que seja, a carne é levada do salgadeiro para 
os v arais, assim se denomina urna grande extensáo de t erreno 
plantado de espeques arruados, de 4 a 5 palmos de altura, 
.atravessados por varas compridas em que se sustentam as 
1nantas para secarem-se pela ac;ao do sol e dos ventes; quando 
se receia alguma chuva repentina, o toque de urna can1painha 
chama, para os varais, todos os negros da charqueada, e 
cousa curiosa é ver como num instante a carne amontoada 
por porc;oes nos mesmos varais se acha escondida ( 64) debaixo 
de cauros que nao permi tem o menor acesso as águas do céu. 
Estando a carne perfeitamente seca, é disposta em forma de 
grandes cubos oblongos assentados nun1 chao artificial, levan
tado de tres a quatro palmos, para dar passagem ao ar; nesse 
estado, cobrem-na ainda de couros para esperar o embarque. 

Os ossos, a cabe<;a e as extremidades sao metidos numa 
caldeira f ervendo, para serv irem, com os mio los e o tutano, 
a preparac;áo da graxa que se encerra depois na bexiga e nos 

• • I • grossos intestinos para ser entregue ao comercio. 

·O peritonio, o epiploon e outras partes cebáceas, sao 
sacadas para comporem uns páes de cebo grosseiros que se 
vendem nesse estado. 

O couro estaca-se no chao para secar, dando-se-lhe o 
competente declívio para deixar correr as águas·; do modo 
<le o estacar, dobrar e conservar depende seu prec;o no mercado. 

o estrangeiro que chega pela primeira vez as charquea
das avista coro admira~ao paredes extensas tao brancas como 
alabastro; meio século mais t arde, se o destino o levasse ao 
mesmo lugar, havia de achar as mesmas paredes com a mesma 
alvura: é urna matéria que o tempo rói sem a sujar; sao os 

(64) N a ed. or.: escondido. 
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ossos entrela~ados coro arte e solidez, sern pedra nern cal, de 
rr{aneira, todavia, a formarern urna cerca contínua capaz de 
opor-se mais eficazmente que qualquer outra aos esfor~os do 
gado recolhido nos currais que circunscrevem. 

O certo é que, fora da esta~ao da rnatan~a e nesta n1esrna 
esta~ao, fora das horas do trabalho, urna charqueada nao 
tern n ada que repugne a vista; e sernpre diremos, ern abono 
da verdade, que, em t empo nenhum, num estabelecimento 
desses bem ad1ninistrado, nada se acha que ofenda o alfato,. 
nao dizemos de um sibarita, mas de qualquer hornero nao 
prevenido nem efeminado (º5). Cer_tamente as emana~oes pro
duzidas por tantas inatérias ani1nais de natureza e prepara
~óes diversas nao deixam de produzir estranha impressáo a 
primeira vez, porérn nunca incomodam, e ainda menos sao 
letais; e aqueles que nas charqueadas se demorarn alguns dias, 
nao tardam em ver chegar o momento em que a combina~áo 
de todos esses eflúvios heterogeneos determinam urna sorte 
de sensa~áo agradável, rnorment e quando se lhe ajunta, como 
acontece nas aproxirna~oes de quase t odas elas, o s·ingular e 
intenso cheiro de almíscar que deixa o gado em todos os cur-
' : . 
ra1s ern que estaciona. 

A par do gado vacum que constituí certamente a prin4 

cipal riqueza da pro,víncia, crescem, nas estancias do Rio 
Grande, numerosas manadas de solípedes, que, pasto nao re
presentem o mesmo cabedal, nao sao por isso menos dignos 

de ser contemplados na estatística dos produtos e da indús
tna do país. 

Os animais muares estao, como o vacurn, abandonados 
aos cuidados da natureza; divagam ern liberdade nos pastos 
abertos da estancia, até apresentar-se o mercador do Norte, 
que vern buscá-los para suprir as necessidades do luxo ou do 
comércio nas regióes destituídas de cria~oes identicas; e como 
as mulas náo servem no Rio Grande de meios de transporte 
e sao desprezadas pela picaria ou para puxar o carrinho da 
opulencia, segue-se que pouco ou nenhum trato se lhes dá, 
ficando xucras ou bravías até o dia da compra. 

(65) Na ed. or.: affe·rninado. 
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Nao acontece o rnesn10 a respe1to dos cavalos: o Rio-gran
dense estima o cavalo como o constante companheiro de suas 
viagens, de seus trabalhos e de seus perigos; ele tira do cavalo 
urna parte de sua for~a e com ele consegue domar todos os 
mais animais de suas planícies; por isso o Rio-grandense apli
ca-se a ensinar seu cavalo para s·enhorear-se de seus movi-· 
mentos. Os ramos in a is salientes da indústria fabril parecem 
referir-se ao cavalo ou ao que lhe pertence: o pobre prepara 
com suas n1aos seu tosco arnes; de um couro des·pedac;ado, 
urna arte grosseira sabe obter f reio, arreios, estribos e todas 
as mais 1niudezas da equipagem do cavaleiro. O rico cobre 
o seu gi nete de ma,ritas, de xergas e de cinchas (úú) , bordadas 
coro a maior delicadeza com fi os de lá de cores brilhantes; 

espécie de tape~aria em que excelem algumas senhoras do país. 
Cerno hornero acostumado a abastanc;a, o cavaleiro guarda 
pouco luxo para si; todas as manifest ac;óes da riqueza sao 
reservadas para o cavalo: o freio, os estribos, todas as partes 
metálicas, de que usa nos jaezes, sao de prata, e mesmo, 
muitas vezes, as rédeas, os loros e algurnas outras pec;as de 
couro que podem admití-lo, sao enfiados e1n canudos de prata. 

Entrarn n aturalmente no quadro da indústria Rio-gran
dense as carreiras que de quando em quando t em lugar no 
país, pois que tendero indiretamente ao melhoramento das 
rac;as; correr carreiras é urn dos divertimentos que mais prezam 
OS' habitantes do Rio Grande, e é pena que nao perten~am 
esses exercícios as instituic;oes políticas, como se vé em várias 
nac;oes da Europa; infelizmente sao por ora meras justas aci
dentais provocadas por alguma aposta particular e sem perio
dicidade certa. Contudo, nessas ocasióes os habitantes ajun
tarn-se ordinariamente e desenvolvem grande aparato. Cumpre, 
além disso, notar que a particular afluencia dos concurrentes, 
seus trajos, seu acompanhamento, imprimem a essas reunioes 
um verdadeiro caráter de festa local. Quando urna daquelas 
carreiras é publicada, ve-se chegar gente, nao somente de 
todos os raios da província, como até das províncias vizinhas; 
ternos visto curiosos virem de mais de 100 léguas. No dia 

(66) Na ed. OT.: cinias. 
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.aprazado, todos se dirigem a tuna planície escolhida de pro
pósito, e 2 a 3 .000 cavaleiros espalha1n-se na extensáo da 
li<;a, esperando o sinal. .As senhoras as·sistem também a esses 
diverti1nentos, como indispensável e o mais apreciável orna
mento da festa; elas se apresentam ou a cavalo ou em car
.rinhos, distribuem-se e váo assentar-se sobre o declive relvado 
de algum terreno elevado, donde pode1n presenciar tudo sem 
sere1n incomodadas, ao mesn10 tempo que os escravos se ocupam 
mais longe em preparar urna cozinha campestre. No instante 
·em que a carreira deve principiar, estendem-se os ponches de 
cada lado da carreira e nao tardam a serem cobertos de 
.moedas de ouro e prata depositadas pelos apostadores; os 
curiosos arranjam-se fora da linha do terreno que os cavalos 
tem de percorrer, enquanto que os indiferentes continuam a 
-circular, e os interessados mais impacientes póem-se a galopar 
'COm os cavalos justadores. , 

Presenciamos urna dessas carreiras na planície ondeada 
·que medeia entre a cidade de Pelotas e o Rio de S. Gon<;alo; 
vimos infinita gente, muita alegria, montoes de ouro e prata, 
e nenhuma desorden1; cousa admirável, entre tantos homens 
.animados si1nultaneamente de sentimentos tao vivos, como 
_sao os da cobi~a iludida ou satisfeita! 

l\. ras;a dos cavalos que tem multiplicado na América do 
.Sul nao é alta nem robusta; assemelha-se geralmente a que 
. se prefere na Europa para o servis;o da cavalaria ligeira; 
a ajuizar-se pelas formas exteriores e pelo fogo que mostram 
alguns désses animais novos, bem adestrados e manejados, 
parece que pertencem a ras;a degenerada dos Andaluze.s, o que 
se pode admitir sem dificuldades, se nos le1nbrarmos que as 
imensas cavalhadas que vivem boje nos pampas da América 
.meridional, desde a Serra Geral até o Estreito de Magalhaes, 
procedem de alguns desses quadrúpedes exóticos com que os 
.primeiros conquistadores espanhóis saltaram nas praias do Río 
da Prata. Além de pequenos, os cavalos do Sul, como já o 
dissemos, s·ao fracos: resultado quase inevitável dos alimentos 
verdes a que estao irrevogavelmente condenados. Dificilmente 
o cavalo do Rio Grande pode vencer urna caminhada de 
alguma extensao; por isso, nunca o Rio-grandense em viagem 
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se contenta com um só cavalo; leva sempre consigo alguns 
animais de snbressalente. A mesma providencia se observa nos 
exércitos em marcha, sendo cada corpo de cavalaria acom
panhado de sua cavalhada auxiliar; donde segue que a ausencia, 
a redus;ao ou a perda da cavalhada é já u1n motivo de enfra
quecimento proporcional. Para o viajante longínquo, a priva
<;ao de cavalos de reserva pode ser também urna fonte de 
contrariedades e de atrasos; todavía <leve-se dizer que a gene
rosidade natural dos Rio-grandenses dispensa quase sempre o 
can1inhante isolado da obriga<;áo de levar cavalhada, a qual
q uer estancia que chegue, o viajante cansado encontra, além 
do mais obsequioso agasalho para sua pessoa, a facilidade de 
trocar gratuitamente o seu cavalo estafado por outro cavalo. 

descansado. 

O que acabamos de expender a respeito do estado habi
tual dos cavalos no Río Grande se refere as generalidades, as 
quais nao exclue1n as excec;oes, e as excec;óes sao numerosas. 
Havemos visto, no Río Grande e nas campinas de Montevidéu, 
cavalos admiráveis, e que certamente alcan<;arjam o mais alto 
prec;;o se estivessem na Europa. l\!Ias esses animais privile
giados quase nunca entram em comércio; e, como os homens 
do país sao também conhecedores nesse género, os curiosos os 
compram ali mesmo, e raras vezes consentem em cede-los 
para fora. da província . 

Poucos cavalos sao submetidos a castra~ao, e nisso o 
Rio-grandense obra em confonnidade com a experiencia e com 
o raciocínio; pois, se, pelas circunstancias locais, o cavalo é 
fraco, para que fazer-lhe sofrer urna opera<;ao que degrada o 
indivíduo e abate mais seu vigor natural? Porém, da escassez 
dos cavalos capóes, con10 da debilidade geral da espécie, resulta 
urna conseqüéncia cujo efeito se nota em toda a província, 
que é o pouco uso que se faz das· éguas e o desprézo que se 
manifesta para elas. En1 1820, compravam-se, nas estancias 
do Sul, manadas inteiras de éguas a 100 réis por cabe<;a, com 
a única condic;ao de as mandar apanhar: todavía, compreen
den1os o inconveniente que haveria em introduzirem-se éguas 
em cavalhadas de Garanhoes·; mas nao podemos aprovar o 
prejuízo que proíbe o emprego das éguas como bestas de 
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rnontaria ou de carga, ou mesmo em cavalhadas separadas; 
pelo menos, nossa própria experiencia se acha e1n oposi~ao 

direta com a opiniao que pretende negar-lhes suficiente apti
dao. F omos levado por urna égua des·de a cid ad e de S. Paulo 
até as front eiras do R io Grande, at ravessando a C uritiba por 
um caminho de 200 léguas, as vezes bastante áspero, e ela 
chegou ao seu destino se1n dar most ras de excessivamente 
fatigada; achamos-lhe inais docilidade, mais prudencia e tanta 
seguran~a em sua n1archa como nas mon tarias preferidas. 
o Árabe do deserto estima sobretudo a sua égua; as vezes 
vende ao europeu o cavalo que anda pastando o capim ama
relado de suas areias; mas a sua égua, que recebe a cevada 
na sua mao, que habita a sua t enda em con1panhia de seus 
filhos, e que, debaixo de seu dono, nunca permit ira ao inimigo 
de o alcan~ar, nem a presa de lhe escapar, só a morte pode 
sep ará-lo dela. 

Dos detrimentos do animal morto poucos há que sirvam de 
alimento a indústria local, bem que sejam imensos os recursos 
que as artes de fabrica~ao poderiam tira r deles; apenas, em 
vários t empos, levantaram-se algumas fábricas pequenas de 
velas e de cola em que utilizavam o cebo e as partes gelatinosas 
dos animais que acabavam n a charqueada. Contudo, apesar 
da abundancia e barateza das matérias primas·, esses estabele
cimentos nao prosperaram; será por falta de orden1 ou de 
perícia nos empreendedores? O conhecimento adquirido do 
estado das cousas na província nao deixa sem fundamentos 
essa última suposi~ao. 

O couro, t anto do gado vacurn como do gado muar e 
cav alar, recebe no Río Grande aplica~oes desconhecidas ou 
desprezadas en1 outras partes; já fizemos ver como um peda~o 
de couro fornece ao pea o os meios de fabricar todas as pe~as 
do arreio de seu cavalo, e muitas vezes o vimos nessa ocupa
~ao, servindo-lhe de oficina e de instrumento o tronco seco 
de qualquer árvore, ou suas ramifica~oes, recortada de enta
l~as pelas quais passavam e repassavam as guascas até adqui
nrem urna sorte de surramento em que se combina a firmeza 
com a flexibilidade. O couro desfeito em correias compridas 
e finas, entrela~adas, dá o lafo, e as mesmas correias mais 
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custas servem para arn arrar e prontificar as bolas . Alguns 
curiosos sabem n1esn10 urdir com elas, com gosto e paciencia, 
cabos de chicotes e rebenques: obra de exquisita del icadeza, 
morment e quando está mesclada de fragmentos coloridos de 
penas de avestruz. 

Com o cauro aparelhan1-se ernbarca<;oes e at é se fazem 
en1barca~oes inteiras: a pelota(º'), espécie de canoa de que 
se servem no Sul para passar os ríos que nao sao vadeáveis, 
nao é senao um couro inteiro de novilho ou de touro, o qual 
se dobra de todos os lados de modo que forma urna concavi
dade esférica inantida aberta por um peda~o de pau t rans
versal; neste estado, embarca-se nele a bagagem primeira
mente, que se poe no fundo como lastro, e por cima da baga
gem vai o viajante, ordinari amente nu para socorrer a qualquer 
sinistro. O viajante, nessa posÍ\:ao, segura numa inao as ré
deas do cavalo, que passa a nado, e com a outra n1áo pega 

na extremidade de um la \:O que o condutor, que vai nadando 
adiantc, leva nos dentes, para, desse 1nodo, puxar tudo para 
a margem oposta. A h abi lidade do passageiro consiste em 
conservar o equilíbrio daquela fraca máquina, apesar da agi
ta<;ao que recebe dos movi1nentos do condutor e do cavalo. 
Pouco se usa agora de pelot;as nos ríos interiores da província 
do Rio Grande, exceto as vezes para passar enxutos os ves
tidos ou qualquer carga preciosa; o rnais usu al é passar-sc 
a ca valo, in as nao é isso rnenos perigoso. 

O despojo do animal v ivo const a da la e algumas vezes 
das clinas, pois o peao nao espera sen1pre que o animal s·eja 
morto para lhe cortar o rabo e vende-lo. A dina nao se bene
ficia no país; a totalidade dela se entrega a exporta~ao. Nao 
sucede assim co1n a la; pouca se vende fora da província, 
onde fica a maior parte para ser convertida pela indústria 
local em vários t ecidos que lá ach am rápida e segura extra
~ao. Independentemente das xergas e cinchas de que já fal a
mos, e em que maos habilidosas lavram bord ados tao ricos 
e tao procurados, existe1n no país reares mais simples, e deles 

(67) N a ed. or.: o pelot.as. 
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proceden1 entre outras exibi\:óes de menor consideracao os 
J 

po1iches ditos de Mostardas, do nome do t erritório donde sai 
a maior por~áo; esses ponches, que nao passam de urna cober
tura de la grosseira aberta no meio, sao fabricados con1 a la 
preparada e fiada no seu estado natural isto é sem adicao ' ' ~ 
de cor estrangeira; servem para os escravos do país, e gozan-1 
tanto por sua fortaleza como pela modicidadc do pre~o, de 
un1a preferencia merecida sobre os tecidos identicos· impor

tados de fara. 
Depois dos produtos animais, é sabido, pelas descri~oes 

antecedentes, que a indústria tem pouco que fazer no país 
com os produtos do territ6rio. rf ambém, se excetuarmos a 
erva-mate, que ainda se está preparando pelo método imper
feito da selvagem indústria dos índios das antio-as l\/Iissoes 

o ' 
indústria estacionária que, e1n perto de tres s·éculos, nao fez 
quase progressos alguns, e que a guerra t em necessariamente 

tornado morosa e, para assim dizer, nula, pouco peso podem 
fazer na balan~a economica da província alguns queijos frescos 
que se aprontam em vários lugares, e que estao longe por ora 
de poder concorrer com os que saem das outras províncias, 
mormente da província de Minas; ne1n os pessegos secos ao 
sol e ao vento, depois de se lhes tirar o caro~o, ou dispostos em 
arigones, (sic) espécie de disco pesado formado de agrega~ao 
de infintas correias dos mesmos pessegos secos. 

Contudo, seria injusti~a abandonarmos esse assunto sem 
lembrarmos que num canto remoto da província, nos matos 
do Rio Taquari, tem penetrado u1n ramo de indústria que 
poucos progressos tem feito em partes mais notáveis do Brasil, 
bem que sumamente útil para descortinar, com ordem e eco
non1ia, os matos superabundantes da terra; já faz tempo que 
naquele sítio usam de máquinas de serrar, com que os habitan
tes tem adiantado bastante suas exporta9Ües. 

Para se ter urna idéia aproximada do comércio do R io 
Grande e de sua importancia, <leve-se estabelecer por base 
que o gad~ que se mata anualmente nas charqueadas do país, 
sobe, se nao excede, a 400 mil cabei;as, mais ou menos. 

Cada cabe~a pode dar, termo médio, de 4 a 5 arrobas de 
/\ . 

carne seca; s·ena entao 1.800.000 arrobas de carne, ma1s ou 
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menos, que se fabricaría todos os anos para a exporta~áo 

fora da província, independente de 400.000 couros, do cebo, 
da graxa, das línguas, do cabelo, das unhas e das costelas 
que se consomem em parte no país. 

A província recebe em troco ntunerário, e sümente nu111e
rário, salvo um saldo comparativamente muito diminuto, em 
sal, fumo, a~úcar, café, arroz, aguardente, vinho, azeite e 

fazendas manufaturadas. 

Preciso é ajuntar ao haver da província as exportai;oes 
por terra, constando, ano comu1n, de 10 a 12.000 cabe~as de 
gado que seguem para Santa Catarina e Curitiba; 12 a 15.00(} 
mulas e 4 a 5 .000 cavalos, objetos ésses peJos quais nao recebe: 
senao espécies metálicas. 

A navegac;ao interior da província é feíta por 100 a 120 
iates de 30 a 70 toneladas; por essas embarcac;oes é que os 
produtos do país sao conduzidos ao porto do Río Grande ou 
de Porto Alegre; pelas mesmas, os objetos de importa<;ao 
vao-se repartir sobre todos os pontos do t erritório acessíveis 
a navega~áo especial. 

Saem e entram, todos os anos, pela barra do Rio Grande,. 
250 a 280 barcos maiores, carregados dos produtos da pro
víncia ou dos efeitos destinados a suprir suas precisoes: des
ses barcos, 200, mais ou menos, pertencem aos negociantes da 
província, como donos ou pelo menos co1no interessados· os 

' 
outros sao de propriedade estrangeira, pois é espetáculo ordi-
nário ver tremular no porto do Rio Grande, entre as ban
deiras brasileira e portuguesa, as bandeiras francesa, inglesa, 
americana, italiana e até das cidades Hanseáticas (6S), como 
o havemos presenciado. 

As embarca~óes que recebe o porto do Rio Grande podem 
chegar, querendo, até Porto Alegre debaixo da direcao de ' , 
um piloto do país; percorremos essa distancia num brigue 
portugués de 250 toneladas; todavía, a maior parte dos navios 
de carga costumam ficar nos portos do Sul. Hoje em dia, 
esses portos sao melhores do que nunca, pois· que as embarca-

(68) Na ed. or.: A 11seaticas. 
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~oes podem chegar para carregar e descarregar até o . ancor~
douro da vila de S. Pedro do Sul, o que outrora era imprat1-
cável para outras embarca~óes que nao fossem iates. J á fize~os 
ver que os negociantes do país mostraram-s·e tao progres~1vos 
nas suas idéias como em seu comércio; urna vontade firme, 
unanin1e e meios adequados, souberam remover os obstáculos 
naturais' que entorpeciam a navega~ao nas imcdia~oes des~e 
últÍJUO porto; COffi as barcas mecanicas que S'e t~anddram ~Ir 
de fora, limparam-se os fundos do mar, e consegu1ram-se abnr, 
através do lodo e das areias, os acessos do fundeadouro. Os 
negociantes levaram mais longe a ousadia dos seus esfor~os a 
t ao benéficos rnelhoramentos, pois, com os mesmos ~arcos, fo
ram ao meio das vagas do Oceano arrancar as are1as que o 
mar com o auxílio dos séculos, tinham amontoado na barra, 
e p;oporcionaram assim para todos os navios um caminho ma~s 
vasto e mais seguro; o que está em projetos em outras pos1-
~oes nao menos importantes talvez, ali está em execu~ao. 
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CAPíTULO TERCEIRO 

DA POPULA<;A.O 

Como em todas as mais partes· das duas Américas, a 
popula~ao da província do Rio Grande de S. Pedro do Sul 
se divide em duas sec~es distintas: a popula~ao livre, pre
dominante pelo número e pela perfei~ao intelectual, e a popu
la~ao escrava, composta de Africanos proletários e trabalha
dores, ou de seus descendentes na mesma condi~ao social. 

A popula~ao livre admite ainda outra subdivisáo: urna, 
dos indivíduos em que circula o sangue europeu, seja qual 
for o canto do velho hemisf ério que os vira nascer a eles ou a 
seus pais; a outra, dos homens de quem a terra do novo 
mundo é a pátria primordial, isto é, dos indígenas. 

Tal é geralmente a distribui~ao da popula~áo em todo o 
Brasil; mas a província do Río Grande oferece ainda a esse 
respeito urna anomalia bem digna de se notar: é a existencia 
de urna na~ao mista, intercalada entre as popula~óes originárias 
e que pertence a ra~a livre, menos ainda por sua extra~ao do 
que pela possessáo imemorial de urna liberdade indefinita que 
as leis das sociedades vizinhas podem dificilmente refrear; dize
mos na~áo, por ter essa associa~áo excepcional, moral, costu
mes e gostos sui-generi.r; entendemos falar dos Gaúckos: 
expressao local a que nao pretendemos dar acep~áo nenhu
ma desfavorável; a esses homens consagraremos algumas linhas 
separadas. -Ocupar-nos-emos, em primeiro lugar, dos descenden
tes das popula~óes européias. 

Em 1719, 30 homens, saídos da vila da Laguna, sob o 
mando de J oáo de Magalhaes, chegaram a província do Rio 
Grande, entáo despovoada e somente percorrida periodicamente 
pelos fndios das Missóes do U ruguai, e foram esses os pri
meiros povoadores da província; todavía, parece que a colonia 
que estabeleceram nao passou da planície que se estende da 
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S~rra Geral até a parte setentrional da Lagoa dos Patos~ 
Mais tarde, em 1735, os Paulistas, que já no século XVII 
tinham em suas expedi~oes longínquas, reconhecido e atra-

- ' vessado os desertos a O. do Rio Grande, apresentaram-se em 
corpo armado, capitaneados por Manuel Dias da Silva, ~os. 
campos denominados da Vacaria, e tomaram posse deles. Enfu~, 
em 1737, o brigadeiro José da Silva Paes, querendo pr~v~~1r 
os Espanhóis na ocupa~ao militar do país-, e procurand-0 1nut1l
mente entrar por mar pela embocadura ainda pouco conhe
cida do Rio Grande, teve a afoiteza de se lan~ar na praia . ~~ 
Sul com 200 homens, a maior parte de cavalaria da provínc1a 
de Minas Gerais: a resolu~áo desse chefe intrépido deu entao 
a coroa de Portugal 0 senhorio das campinas meridionais, isto. 
é, ·da parte hoje a mais importante da província. 

Tais foram os primeiros habitantes da província do Rio 
.Grande: alguns emigrados dos A~ores, irmaos daqueles que 
foram mandados pela corte de Lisboa a rotear a ilha de Sa~t_a 
Catarina e as terras vizinhas, alguns Paulistas e alguns M1-
neiros. E, s·endo assim, é natural que o .caráter nacion~l _se 
tivesse formado das qualidades que mais eminentemente d1s
.tingue os povos que forneceram seu contingente a nova popu
la~áo; por isso é que no Rio-grandense se pode notar,. com as. 
inclina~oes ativas e laboriosas dos Ilhéus, . a generos1d_ade, a 
franqueza, os gostos aventurosos e marcia1s dos Pauhstas e 

dos Mineiros; ambos filhos dos mesmos país. 
Urna cousa todavia diferencia notavelmente o Rio-gran

dense dos outros ramos do tronco a que pertence, e vem a 
ser a espécie de alian~a que tem contraída com o cavalo, e em · 
virtude da qual o cavalo é feito auxiliar indispensável da 
vida do hornero, e cooperador assíduo de quase todos os seus 
movimentos; na verdade, a mesma propensao se descobre em 
toda a família Paulistana, porém nao em grau tao subido. O 
Rio-grandense folga de percorrer suas imensas planícies_ sempre 
a cavalo· o Paulista é também cavaleiro, e bom cavale1ro, mas 
seus hábitos desafiam o cansa~o de todas as formas, e facil-. ;. . 
mente se conhece que sao os mesmos homens cu1a const.anc1~ 

e intrepidez submeteram as suas investiga~óes todas as regióes 
da América do Sul, desde o Atlantico até a grande Cordilheira 
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do Peru, deixando a pé su as· moradas ·e . voltando:. a elas do 
mesmo modo, pois outra maneira de andar . nao permitiam nem 
os matos que tinham de romper, nem os · mor~os que precisa
vam trepar. 

A predile~áo que manifesta . o Rio-grandense por seu 
cavalo nao se limita a admiti-lo 'como" companheiro insepa
rável; ele se ocupa também em adorná-lo, ·como já o mostra
mos, com toda a riqueza ao alcance do dono; muitas vezes, 
a posi~ao social do habitante do campo ·do Rio Grande nao 
se revela senao pelo luxo do cavalo: . ~nquanto . a prata reluz 
de todas as partes do jaez, o cavaleiro negligenten:iente assen
tado no lombilho, espécie de sela complicada a q:ue pertencem 
também as xergas e cinchas dispendiosas de que havemos 
falado; o cavaleiro, dizemos, aparece ; modestamente -coberto 
de seu poncho de pano azul, forrado_ ordinariamente de baeta 
vermelha, e por baixo dele levando uina~ cal~as e. jaqueta do 
mesmo pano ou de f azenda de algodao, segundo a esta~ao. 

O ponche é o vestido de obriga~ao para :o ·Rio-grandense; 
é quase vestido característico, bem .que :se ' ache igualmente 
introduzido nos outros povos do Sul · do Brasil, : e , pat:ticular
mente en_tre os paulistas. Nao se pode negar,· pon·do de parte 
a tosca singeleza de sua forma, que nada . teni · de ·vistosa, · ·o 
ponche é o traje que mais convém -aos indivíduos nomades 
por profissáo ou por obriga~ao momentanea, como os viajan
tes. Nao sornen te ele def ende o homem do frio- .e da ch uva 

' mas, em campanha, o ponche estendido sobre quatro estacas 
improvisa, no meio dos campos ou dos matos; urna barraca 
espontanea aonde o dono pode se recolher para . dormir abri
gado das intempéries da noite, como nós o experi'mentamos . , . ,,.. 
mu1t1ss1mas vezes. 

Debaixo do ponche, as armas do cavaleiro estao seguras 
e preservadas da umidade que pode prejudicá-las; pois é caso 
mui raro ou nunca visto que o · Rio.:grandense se ponha: a 
caminho sem ser armado; e o mesmo luxo que consagra ao 
seu cavalo, ele o aplica também as suas armas dando todavia 

. ' 
a preferencia a boa qualidade sobre a .riqueza; · .o Rio-gran-
dense em marcha leva ordinariamente consigo- urna clavina 
·amarrada no ar~ao da sela, e as vezes pas~ada . debaixo da 
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eoxa direita; pendura a seu lado urna espada cujos. copos 
sao de prata, e cuj'o talabarte segura atrás um par de p.1stolas; 
na bota direita traz urna faca de cabo de prata, metida em 

. ' 
bainha também de prata. 

Independente dessas armas, comuns, em totalidade ou em 
parte, aos militares de todos os países, o Rio-gr~ndense traz 
consigo duas armas auxiliares que lhe sao peculiares, e q.ue 
somente os homens desta parte da América sabem mane1ar 
com habilidade; queremos falar do la~o e das bolas. 

O la~o, corda comprida de couro entran~ado, já bastante 
conhecido para nao nos determos ·numa descri~ao especial, 
é arma de suma utilidade para os homens do Rio Grande, e 
eles sabem se servir dela com espantosa dexteridade: como 
·arma de guerra, própria a. hostilizar o inimigo, pouca serven
tia tem; mas para sub_iugar, na imensidade dos pampas, o 
gado, o cavalo solto, nao há nada que possa suprir o la~o: 
com o la~o, nunca falta ao Rio-grandense nem comer, nem 
meios de caminhar. Todavia, talvez -nao seja inútil observar 
que o la~o nao é arma pertencente exclusivamente a moderna 
popula~ao do Rio Grande; os primeiros povoadores a tomaram 
dos indígenas; e de quem a receberiam estes? Thevenot encon
trou o Ia~o entre os povos da índia, e o padre Verbiest o viu 
nas máos dos guerreiros da grande Tartária (69). 

As bolas, compostas de tres pedras ligadas separada-
1nente no escroto de algum quadrúpede, e amarradas cada 
urna na ponta de urna guasca de certo comprimento, sao mais 
.próprias dos povos americanos, e parecem também ser her
dadas dos indígenas: é arma mais terrível e destruidora que 
o la~o. O cavaleiro, que, depois de ter enroscado as guascas, 
segurando urna das bolas na máo, imprime as outras um mo
vimento de rota~ao por cima da cabe~a e larga-as repentina
.n1ente pela tangente, pode a sua vontade lan~ar a morte ou 
o cativeiro, segundo se dirigir a cabe~a ou aos pés da presa. 

(69) Refere-se ao v1lJante frances Jean Thevenot (1663-1699) , autor 
de urna Rela~ao do lndostáo, publicada na edi~áo de s~as Viagens, em 
1689; e ao missionário e astronomo belga Fernand Verb1est (1623-1688), 
enviado a China pela Companhia de Jesus, autor de várias obras em latim 
e chines. 
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Ao jeito e a destreza que se adquire por urna educa~áo 
glnástica que principia, para assim dizer, com a vida, o Rio-gran
dense ajunta a for~a física, com que o dotou a natureza, e 
que conservam e aperfei~oam seus hábitos locais e a salutar 
influencia de seu clima. O homem do Rio Grande é geral
mente alto, robusto, bem apessoado, e suas fei~OeS' viris nada 
perdem por serem quase sempre acompanhadas de urna cor 
alva, que faz sobressair a preta capilaria e o avennelhado das 
faces, assemelhando-se assim a primeira vista, aos habitantes 
das regióes montuosas do centro da Fran~a. 

Tal é o Rio-grandense nas suas peregrina~óes ou na vida 
dos campos; mas, no meio das grandes povoa~oes, o Rio-gran
dense é outro, e apresenta-se com o asseio adequado a sua 
posi~ao social: o luxo das grandes cidades tem achado útil 
auxiliar no bom gosto dos habitantes, e tem se propagado, 
nao cegamente, mas sim com judicioso critério que nao admite 
riqueza sem formas exquisitas; talvez mesmo que em rela~ao 
a popula~áo e aos costumes, o luxo tenha feíto mais progresso 
no Rio Grande do que em outras partes do Brasil; pelo menos, 
até estes tempos últimos, era um dos canais que .com mals 
agudez, recebia superabundancia das modas e das outras exibi
~óes fastosas da capital. A luta de elegancia que se estabe
lece nos salóes servia para multiplicar as encomendas, sem, 
por isso, excluir felizes inova~oes, ou, para rnelhor dizer, nova~ 
aplica~óes locaiS" em que as senhoras do país, tao ricas de per
fei~oes físicas, mostravam que mais facilmente podiam elas 
emprestar suas gra~as ao luxo do que receber nada dele. 

Os Rio-grandenses gostam de reunióes e de divertimentos 
coletivos, e, seja qual for o objeto do ajuntamento~ música, 
dan~a, esp~táculos, jogos, neles se depara a mais escrupulosa 
decencia no meio da mais franca alegria. Seria urna grande 
raridade que, com essa propensáo, com essa prática geral de 
comunica~es recíprocas, um povo deixasse de exercer virtu
des filantr6picas: e também, se da inspec~ao física passamos 

a indaga~oes morais, acharemos que, em tese geral, o natural 
do Rio Grande se distingue, tanto por seu trato S"ocial, como 
por seus costumes benévolos. 



" A generosidade parece urna qualidade inerente ao solo. 
A porta d~ . 'charqueada ou da estan~ia existe um sino, que 
é uso tocar-se . nas horas da comida: serve ele para avisar o 
viajante vagándo pelo campo, ou o desvalido da vizinhan~a, 
que pode 'se chegar a mesa do dono, que está se aprontando; 
e, com efeito, as·senta-se quem quer a essa mesa da hospitali
dade. Nunca o dono repele a ninguém, nem sequer pergun
ta-lhe quem é; por isso, poucos mendigos, ou, para melhor 
dizer, nenhum se ve n·o Rio Grande, a nao ser, talvez, na 
capital, onde o judicioso exercício da caridade encontra mais 
dificuldades: nas povoa~oes inferiores nao há mendigos nem 
pode haver. Qual é o charqueador que, independente de fran
quear sua rp.es~ a todos) tenha jamais recusado dar gratuita
n1ente a carne que lhe manda pedir urna pobre viúva? Quem 
é, nos campos mais afastados dos centros da popula~áo, que, 
matando urna vaca, nao abandone a disposi~áo dos vizinhos 
e dos necessitados o e~cedente da fraca por~áo que julga poder 
conservar fresca para seu consumo? 

. . 
Poder-se-ia supor que a liberalidade do Rio-grandens·e é 

o resultado da abastan~a, que pouco se importa com as de
masías; mas muito. lenge estaría da realidade quem explicasse 
assim as obras da beneficencia local. Nao é sempre o supérfluo 
que dá o Rio-grandense; as vezes, é o necessário, quando acha 
em qualqu~r outrp µiaior urgencia de precisoes; caráter espe
cífico da v~rdadeira. caridade, e que nós presenciamos muitas 
vezes em nossas excursoes . na província. Em geral, nao há 
cálculo nem ostenta~áo no bem que faz o Rio-grandense; ele 
serve ao seu semelhante, porque assim é seu costume, e esse é 
seu gosto; quantos indivíduos tem encetado a carreira do 
comércio unicamente com o abono de um charqueador ou 
de um estancieiro? Quantos outros se tem tirado de apertos· 
com os auxílios que nobremente lhe prestaram esses homens 
de cora~áo grande? Se a fortuna vem ajudar sua benéfica 
interven~áo, eles se pagam com a felicidade alheia; se a sorte 
é contrária, eles perdem, pois a sua palavra é inviolável (•). 

(•) N . do A. - A família dos Barcellos, no Rio Grande, ocupa um 
lugar distinto entre os homens dotados de disposi~óes obsequiosas. Boaven-
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Reina, entre os naturais do Rio Grande, um espírito de 
nacionalidade sumamente melindroso. No tempo da sepata~ao 
de Portugal, quando apareceu ali o protesto enérgico do di~no 
·patriarca da independencia, vimo-los tao ufanos do glorioso 
.nome de brasileiros, que, em presen~a da exalta~ao que os 
dominava, os estrangeiros que se achavam no país precisavam 
<le toda a sua prudencia para evitar qualquer conflito. Oxalá 
'(}Ue essa suscetibilidade nacional se tivesse conservado em toda 
a sua extensáo, em lugar de se estreitar nos limites do pro
vincialismo! N ascerá o sen timen to de predile~ao que o Rio-gran
dense consagra ao seu país, do contato das popula~óes 'da 
língua espanhola que vive em corpo de na~ao na sua vizinhan~a, 
e da rivalidade que sempre tem subsistido entre esses povos 
limítrofes? A ela talvez, isto é, a essa rivalidade, entretida pelo 
:apaixonado patriotismo dos Rio-grandenses, é que se deve a 
,conserva~ao integral do território e de sua existencia política, 
:apesar de tantas e tao contínuas guerras que o tem assolado, 
. e da conformidade de vida, de hábitos e de gostos que podia 
-operar a f usáo de todos es ses povos. 

A posi~ao topográfica do Rio-grandense tem-se de con
tínuo conservado com as armas na máo desde o princípio da 
'<'.oloniza~áo, e o tem constituído em estado de guerra quase 
permanente, pois que até hoje a paz nao tem sido para ele, 
>{!ffi tempo algum, senáo um armistício mais ou menos dura-

tura Rodrigues Barcellos, Cipriano Rodrigues Barcellos, por seus nobres 
procedimentos, deixaram, em particular, no cora~ao do autoT, a lembran~a 
.·de urna bem fundada e inextinguível gratidao; entre os numerosos fatos que 
.a justificara, ba-stará citar um só. Ci~riano Rodrigues Barcellos ~.nha ficado 
responsável ao autoT por m:na quant1a de uns ~ :~$()()() d~ re1s que lhe 
devia certo negociante da v1la de Pelotas; de C1pnano Rodrigues Barcellos 
'nao houve escritura, nao houve firma alguma; só a palavra, e a palavra 
dada na ausencia de qualquer tesitemunha: o negociante desapareceu antes 
<fo vencimento da dívida; mas, no día desse vencimento, Cipriano Rodrigues 
Barcellos desonerou sua palavra, pagando a dívida alheia, bem que tivesse 
.a certeza de que para ele estava perdida para sempre. Publica o autor 
esse fato com tanto maior gooto, apesar de já ter decorrido nao pouco tempo; 
J>orquanto iludido por esse precedente, viu-se depois esbulhado de seus 
teres por' have-los confiado sobre palavra, e palavra escrita, a dois sócios. 
filho~ de outra província, sem refletir na imensa distancia moral que havia 
-entre uns Barcellos, cuja fortuna, independente das especula~óes políticas, 
-criou-se assentada na prática constante da boa fé e lisura comercial, e dois 
'insetos chupadores, nascidas na lama das revolu~óes. 
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dGuro. Daí devia necessariamente seguir-se a introdu~ao de 
costumes bélicos a que alguns sucessos, obtidos nas guerras 
precedentes, acrescentaram certa opiniáo de superioridade indi
vidual. que harmoniza com as predile~óes patrióticas de que 
acabamos de f alar: o certo é que as guerrilhas do Rio Grande, 
empregadas contra o estrangeiro nessas guerras, adquiriram 
urna reputa~áo de firmeza e de coragem que o inimigo mesmo 
nao desconheceu. A coragem do Rio-grandense é fria e perse
verante: acostumado desde a infancia a ver correr o sangue, 
a morte, com suas formas hediondas e a cada passo reprodu
zindo-se a seus olhos, já lhe nao pode causar espanto, assim 
como também a vida parece ter perdido alguma cousa de 
seu prec;o. 

Com essas disposic;óes morais, com a f amiliaridade das 
armas e a continuidade dos espetáculos sanguinários que a 
cada passo fere a vista do Rio-grandense, podia-se pens·ar que 
os homicídios sao freqüentes na província; todavía, nao é assim, 
e a estatística dos tribunais nao revela, em tempos ordinários,. 
mais crimes no Rio Grande, e talvez menos, do que nas outras 
províncias do império, tomando por base o cálculo da popu
la~ao. O Rio-grandense deixa-se dificilmente estimular pelas 
questóes de interesse que tantas contendas suscitam em outros 
lugares; poucas precisóes tem, e a sociedade a que pertence 
está organizada de tal forma que nunca essas precisóes podem 
chegar ao ponto de o levar ao crime: excluída a necessidade,, 

- • - • A • restam entao as exc1tac;oes mora1s, e a este respe1to cumpre 
observar que, aquele que quer viver amigo do Rio-grandense, 
basta respeitar seu melindre, sua · honra, suas afeic;óes, isto é, 
o que merece em todas as partes, o respeito das pessoas corda
tas; ofende-lo nesses sentidos é expor a sua vingan~a, e sua 
vinganc;a é a morte. A certeza mesma de tal resultado nao é 
talvez indiferente para a conserva~ao da ordem pública, pois 
que, quem tiver medo do castigo, abster-se-á da ofensa; e nao 
há nada mais fácil. Debaixo <leste ponto de vista é que o 
duelo tem sido considerado como urna conveniencia política 
por alguns estadistas. 

Além disso, devemos notar que a província do Rio Grande,. 
aberta por todos os lados por s.uas rela~óes comerciais, recebe 

152 

continuadamente urna popula~ao adicional e efemera forne
cida, ou pelos negociantes e marinheiros que chegam por mar, 
ou pelos partidos que vem do norte a comprar animais, ou 
pelos peóes que atravessam o Uruguai ou as fronteiras d.o· 
·Estado Oriental, por movimento .espontaneo ou acompanhand<> 
as manadas que de lá entram no território da província; por 
essa circunstancia, injusto seria atribuir-se exclusivamente aos 
filhos do Rio Grande alguns excessos que ali se podem cometer, 
quando a verdade é que sao quase sempre aqueles excessos 
obras de estrangeiros. No tempo de nossa estada no país" 
ouvimos falar d.e alguns assassínios; mas as inquiric;óes judi
ciárias fizeram constar que a mor parte desses atentados tinham. 
sido perpetrados por pessoas que nao pertenciam a província. 
É quase impossível que numa populac;ao tao extensa, tao es
palhada como a do Rio Grande, nao se introduzissem furtiva
mente alguns indivíduos que a prejudicam e a comprometem.; 
seria mesmo exigencia fora da razáo querer-se que a sociedade· 
fosse ali mais perfeita, menos corrupta do que em qualquer 
outra situac;ao; já é muito que nao seja pior, e pelas restric;oes 
·que agora acabamos de expender ter-se-á a convicc;ao de que, 
se fossem os habitantes menos francos, menos dados e hospita-
leiros, também s·eriam menores as probabilidades de desordem. 

Nao se deve procurar no estado atual da província, dados 
retos sobre o caráter dos indivíduos; os funestos acontecimen
tos políticos que armaram urna parte da popula~ao contra a 
outra constituem urna posi~ao excepcional em que tudo é exces
sos e anomalías, e nao se faz o retrato de ninguém nu1n ins
tante de paroxismo convulsivo. A guerra, em todos os tempos,. 
entre todas as fra~óes da sociedade, é sempre o reinado da. 
·violencia; mas nas guerras de na~ao a na~ao, as massas so~ente 
sao comprometidas, e, as vezes, os la~os da amizade continuam 
a ligar os indivíduos; nao sucede porém assim nas guerras· cívis:
'nestas as individualidades entram na contenda, as dissidencias 
políticas tornam-se inimizades particulares, e nao há quase 
·neutralidade possível para ninguém, nem em posi~ao alguma; 
daí, a deplorável aberra~ao de conseqüencias que reveste essas 
pendencias fratricidas de mais crueldades, e, por cons·eguinte,. 
de mais injusti~as. Querendo apresenta~ um tipo normal, obri-. 
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.giamos a história a retrogradar com nossas lembran~as. Have
mos delineado o Rio-grandense com a fisionomia que ostentava 
.em circunstancias anteriores, com a fisionomia que nao tar
dará a lhe restituir a paz tao desejável entre filhos da mesma 
mae, e tao necessária a prosperidade do país a que todos 
pertencem. 

Honrados habitantes do Rio Grandel nós vos havemos 
retratado com as f eic;Oes que em vós tivemos ocas·iao de estu
.dar: as recorda~oes da gratidao nao sobrepujaram a consciencia 
·dos fatos. Entregues hoje ao desterro como nós, reduzidos 
pelos fu rores das discórdias civis a buscar em terra estran
,geira o exercício das virtudes hospitaleiras que tao pouco vos 
·custava debaixo de vossos tetos hereditários, nao ternos nada 
que vos pedir, nada esperamos de vós senao vossa aprova~ao. 

. 'Ternos a convic~ao de ter dito a verdade sobre o caráter que 
vos distingue, e a verdade nos dispensava de urna adula~áo 

1:áo longe de nossos gostos como de vossas necessidades. 

A popula~áo branca envolve na sua esfera de atividade 
-0s anteriores povoadores da terra identificados com ela, isto é, 
os indígenas, vivendo ambos debaixo das mesmas leis, obede-

" ·cendo aos mesmos costumes e partilhando as mesmas paix0es. 

Das cinco na~oes indígenas que entre si repartiam o ter
ritório da província do Rio Grande, no tempo da coloniza~áo, 
.hoje nao se depara senao com os Guaranis, confinados na 
extensao do antigo país das Missoes, que já descrevemos. 

Os Patos desapareceram, nao deixando de si senao o nom~ 
-que comunicaram a grande lagoa no redor da qual habitavam. 

Os X arruas que ocupavam o Sul da província desde a 
vizinhan~a da Lagoa Mirim até o Río da Prata; os Minua

-.nos ( 70), em cujo poder estava o terreno de O. até as mar
gens do Uruguai, acabaram nas fileiras de Artigas, em favor 
do qual tinham pegado em . armas; os diminutos restos da
<Juelas duas na~oes passaram o Uruguai e se estabeleceram no 
país de Entre Rios; todavía alguns indivíduos talvez ficassem 

(70) Na ed. or.: Minuana.r. 
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nos domínios· de seus antepassados, incorporados com a po
pula~ao local. 

Os G·úaianás que fr.eqüentavam os campos da Vacaria, 
acima da serra, ainda existem nas mesmas paragens, escon
didos nos extensos matos da vizinhan~a, onde saem inopina
damente para hostilizar os brancos, como já o fizemos ver no 
decurso de nossas descric;Oes ( 71). 

A na~ao guarani mesma nao é representada ali senao por 
urna subdi.visao a que os primeiros exploradores deram o n.ome 
de 1'apes, e essa mesma tribu dos Tapes, que com o tempo 
deixou substituir seu nome particular pelo apelido genérico, 
nao .existe hoje se-nao reduzida a urna fra~áo de pouca impor
tancia em compara~ao de sua existencia anterior, pois os povos 
indígenas, pertencendo a grande confedera~ao guarani, cob~iam 
antigamente a parte oriental da América do Sul, até o A~a
zonas ao N. e até a embocadura do Madeira, a O., seguindo 
no interior urna linha que, do Rio da Prata, procurava as 
águas do Amazonas, passando pelas nascentes do Paraguai e 
atravessando a serra transversal que liga as duas cordilheiras 
do Brasil e do Peru. 

Foi nesse estado que os acharam os padres da companhia, 
quando se introduziram entre eles para chamá-los a civiliza
~ªº pela comunica~ao dos dogmas do cristianismo; os cuida
dos desses ativos missionários foram coroados de tantos su
cessos, que, desde ·1634, trinta e urna Missóes, mais ou menos 
povoadas, das quais faziam parte as sete missóes que ainda 
sobrevivem desfiguradas na marge1n esquerda do Uruguai, co
briam já o terreno banhado por este último rio e o território 
atravessado pelo Paraná, entre o Uruguai e o Paraguai. , Um 
cálculo, fundado em documentos, eleva o número dos fndios 
entáo reunidos nessas Missóes, de 150.000 a 200.000 almas; 
Guthrie é manifestamente exagerado, quando supoe a popu
la~áo das Missóes composta, nesse tempo, de 340.000 famílias, 
o que inculcaria um total exorbitante de 1.360.000 pessoas. 

Na época da expulsao dos jesuítas, essa grande agrega-

(71) Na ed. or.: Goyanatl.f. 
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~ao formada por su as exorta~óes e man ti da pela confian~a qu: souberam inspirar aos indígenas, di~solveu~s~ _qua~e repe~
tinamente· a mor parte dos índios repud1ou a c1v1hza~ao adqui
rida e v~ltou para os matos paternais; urna fraca por~ao, 
inábil ·talvez as fadigas da vida selvagem, continuou a habitar 
suas aldeias quase desertas, S'em nunca ter a esperan~a de 
achar, como dantes, novos prosélitos para substituir os ausentes. 

Em 1801 quando pela invasao dos Portugueses, nas Mis-
' . 

sóes ~ntraram na circunscri~áo do Brasil, donde nao sa1ram 
mais, a popula~áo local estava já reduzida a menos de 20.000 
indivíduos, e em 1814 já tinha decaído de forma que nao 

. chegava a 8.000. 
A gera~áo que ·ocupa atualmente o território das Missoes 

está longe e esquecida dos costumes vagabundos de seus pais; 
aceito u de boa f é as maneiras e as obriga~óes da vida seden
tária, e pertence hoje, por hábito e por convic~áo, a comuni
, dade dos homens civilizados, especialmente depois da eman-
cipai;ao do Brasil e do estabelecimento das institui9é)es liberais, 
em s·eguimento d~s quais ela se a cha admitida na grande f amília 
brasileira, com igualdade de administrai;áo e de direitos. Nas 
páginas antecedentes, demos alguns pormenores, tanto sobre 
o moral desse povo, reflexo de seu ensino primordial, como a 
respeito de suas qualidades· físicas; resta-nos dizer que, quer 
no meio de suas antigas redUfóes, quer em todas as mais 
partes da província aonde se espalharam como agregados aos 
estabelecimentos dos brancos, náo há homens mais seguros, 
· mais quietos, mais inofensivos, e que, fora da embriaguez, 
vício exótico que devem ao contágio europeu, sua atitude 
social é as vezes a crítica vigente de no~sa aperfei~oada civi
liza~áo. 

·Quando, no meio dessa popula~áo dócil, a reflexao se 
dirige sobre os precedentes, quem recusará partilhar nossa 
opiniáo e dizer conosco que a supressáo das Missoes feriu de 
golpe mortal a civiliza~áo dos indígenas, e a fez recuar de 
alguns séculos? Gradualmente as conquistas da religiáo e da 
domesticidade iam se estendendo: os índios, seduzidos pelo 
exemplo dos que iam adiante, vinham por si mesmos apresen
tar suas cabe~as ao JUgo; um futµro lisonjeiro se levantava 
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para o continente a1nericano, e deixava ver a ordem política 
abra~ando sucessivamente todos os povos errantes no interior 
do novo mundo. Alguns homens de menos e o progresso 
parou; seus antagonistas nao souberam nem continuar nem 
suprir sua obra. Os f ndios desconfiados, privados .. dos guias 
de sua elei~áo no caminho incógnito em que estavam lan~a
dos, desviaram-se e procuraram novos destinos; e, como já 
o ternos <lito, aqueles que, por sua posi~áo ou seus gostos, nao 
se incorporaram ali mesmo a sociedades mais fe.Iizes, extin
O'uiram na solidáo e na incúria da vida selvagem a que o 

voltaram, as luzes que tinham recebido ( 72) • 

Um acaso que bem estimamos nos pos recentemente em 
-contato com urna tribo de índios evidentemente procedida 
daquela popula~áo refratária que, na dissolu~áo das Missóes, 
se retirou para os desertos de O. a procurar urna liberdade 
incompatível com as vontades soberanas que pretendiam im
por-lhes novos senhores e violentar sua consciencia. 

Em 1837, apareceram nos matos do território da vila de ___ _....-
Iguape, onde habitávamos entáo, uns indios bravíos cuja 
~sen~a inopinada espantou os pacíficos moradores daquelas 

paragens: as comunica~óes principiaram, como é costume, por 
hostilidades: as balas e as frechas fizeram suas vítimas .de 
parte a parte; afinal acabou-se a ira, e· cons·eguiu-se determinar 
tais demonstra~óes de humanidade, que, em pouco tempo, dis
siparam-se os receios e estabeleceu-se perfeita harmonía entre 
os dois povos. 

Os indios se demorararn pouco na vila; afei~oes arraig;i
das os chamavam aos matos e nao tardaram a explorar os 
arredores para acharem situa~áo mais conforme a seus hábitos; 
o lugar de noS'sa residencia estava, nesse tempo, a pouca 
distancia -da povoa~áo, a margem de um rio, debaixo de um 
morro coberto de urna floresta virgem: este sítio teve para 
eles atrativos determinantes, e sucessivamente foram-se en
caminhando para Iá; daí, sucedeu que, vivendo no meio desses 
filhos da natureza inculta, tivés·semos toda a f acilidade de 

(72) Modifiquei a pontua1,;áo arbitrária do Autor, com sua intermi
nável sucessáo de dois pontos e ponto e vírgula, abrindo período por duag vezes. 
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~tudar seu caráter, sua 1naneira de viver, como também de 
interrogar, pouco a pouco, algumas de suas faculdades in
telectuais. 

A medida que ian1 se familiarizando os índios conosco, 
e com a Iinguagem portuguesa, pudemos colher algumas inda
ga<;óes sobre seus precedentes e seu estado de organiza<;ao 
especial: soubemos entao que os membros da tribo chama
vam-se ]aguanás; que tinham emigrado das margens do Para
guai, dirigindo-se a O., onde por antigas tradi<;óes, deviam 
achar o fim da terra, e que mais de 30 anos tinham de'corrido 
desde que principiaram sua viagem: o certo é que de todos 
os indivíduos que compunham entao a tribo, só restavam dois 
que tinham visto o Paraguai, a saber: o Caciqüe e um velho 
guerreiro, cheio de cicatrizes, chamado Sebastiao. 

Achamos, no seu regime dietético, a particularidade de 
que nao usavam de sal, o que podia provir, sem admira<;ao 
nenhuma, da dificuldade que experimentavam em obte-lo nas 
terras centrais que atravessavam, pois que a mesma abstinen
cia se nota, pela mesma causa, nos campos interiores do Rio 
Grande; porém, mais maravilhoso era ver que nem conheciam 
tao universal condimento, nem tinham dele a menor tradi<;ao. 
Ofereceram-nos o fenomeno, ainda mais notável, de um povo 
qu·e tinha cerimonias religiosas sem religiao. Submetiam as 
crian<;as a urna espécie de batismo, untando-lhes com saliva 
a testa e o peito; praticavam algumas· solenidades ~atrimo
niais aproximativas das fun~es especiais da igreja católica, e o 
sacerdócio, em ambos os casos, era exercido pelo cacique ou 
pelo anciao da tribu. Todavía, por mais pesquisas ·que fizés
semos nunca pudemos adquirir o menor indício do culto reli
gioso a que se referiam semelhantes aparencias de rito; nossas 
perguntas a res·peito de um Ente Supremo ficaram sem res
posta, excitando urna admira<;ao estúpida que denotava a mais 
perfeita ignor~ncia do alto assunto que se tratava. Debalde 
pronunciamos o nome de Deus em língua brasílica; nem o 
Tupa (73

) era conhecido deles. Inútil seria acrescentar que 

(73) Na ed. or.: Tupa.o. 
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menos idéias ainda tinham em rela<;ao a imortalidade da alma. 
e a vida ulterior. 

Contudo, nesses exercícios, evidenten1ente piedosos, nao. 
podemos desconhecer os restos mutilados de urna religiao antiga. 
cuja fonte sagrada e conhecimento íntimo tinham-se perdido 
no deserto, na ausencia dos depositários da verdade. Perseve-
ramos em ver nos ]aguanás alguns descendentes daqueles pri
meiros povoadores das Missóes jesuíticas, emigrados na ocasiao 
da conquista pela potencia secular; corroborava nossa hipótese 
o costume em que estava aquela gente de se apelidar entre 
si de nomes cristaos, como Joao, José, Sebastiao, Maria, 1~na,... 

etc., e até mesmo a tradic;ao que lhes tinha ensinado que a E. 
roncava o Oceano, servia para nos explicar a origem dos ves
tígios de semi-civilizac;áo os quais se observavam entre eles~ 

A liberdade indefinita da vida selvagem, e talvez a su
per-abundancia das mullieres na tribo, os tinha feito políga
mos; porém, entrando a conhecer que a poligamia repugnava. 
_a nossa moral, cada um deles nao conservou senao urna 
·mulher, continuando as outras na comunid~de a título de 
_viúvas. Manifestavam, em todas as ocurrencias, excessivo amor 
para seus filhos e sincera afei~ao recíproca, pois nunca vimos: 
dar cousa alguma de comer ou de beber a algum deles, que 
nao repartisse imediatamente com todos os mais compatriotas· 
presentes; em geral, es·se povo mostrava genio brando, dócil' 
e submisso, que nunca permitira que se tornassem hóspedes· 
importunos; eram crian~as, com desejos pueris, raivas fugiti
vas e superficiais, e com aquela instabilidade de sensac;óes que· 
os .faziam, para assim dizer, rir e chorar ao mesmo tempo. 
Aproveitamos nossa posi<;ao especial para submeter a nossas 
investiga~oes todos os atos ostensivos de sua vida doméstica, 
nao deixando aliás infrutíferas nossas repetidas conversas sobre 
qualquer objeto ao alcance de sua inteligencia. Reservemos· 
maiores desenvolvimentos para nossa mais extensa obra sobre· 
o Brasil Austral. 

Os selvagens ficaram entre nós, mais ou menos, um ano; 
depois, entranharam-se sucessivamente nos matos donde tinham 
saído, e desapareceram. Nao há situac;ao nenhuma da vida 
civilizada que fac;a esquecer ao selvagem os atrativos de seus· 
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matos; é o homem livre por excelencia; ele desmerece e de
finha-se no estado de constrangimento, e, antes que se dobre 
a nosso siste1na de ordem política, precisa que se opere, na sua 
-organiza~áo moral e física, urna completa n:udan~a que _nao 
pode ser senáo obra do tempo prolongado e aJudado por cu1~a
dos assíduos. 

Do homem da natureza ao gaúcho, a transi~áo é fácil, e 
somos levado, pelo continuidade do assunto, a dar a~ui os 
es·clarecimentos que havemos prometido sobre essa singular 
associa~áo cujos membros sao designados no Sul por essa den~:

·mina~ao, a qual, todavía, perdeu nessa aplica~áo algu~a cousa 
do significado desfavorável que lhe era primitivamente 1ne~ente. 

Os gaúchos, nomades, habi~uados nas margens do_ ~10 da 
'Prata, principalmente das camp1nas ao N. de Montev1deu, es
tendem-se igualmente em todo o território banhado pelo Para
guai, Paraná e Uruguai, até o Oceano, em todas as partes 
-onde há estancias ou charqueadas em que servem de peóes. 

Os gaúchos parecem pertencer a urna sociedade agyne, 

como dizia Algarotti, que viviam de seu tempo os Tártaros 
zaporojos; pelo menos, os gaúchos aparecem geralmente s~m 
.mulheres e manifestam mesmo pouca atra~áo para elas, feliz
mente para seus vizinhos, a quem sua multiplica~áo, acom
panhada de desejos tumultuosos, poderia· causar desassossego: 
formados originariamente do contato com a ra~a branca com 
QS indígenas, eles se recrutam incessantemente dos mes~os 
produtos, e ainda de todos os indivíduos que nessas imed1a
<:oes nascem sem ordem e sem destino, com o gosto táo geral 
~ ' 
,de urna vida fácil e de perfeita liberdade. 

Sem chefes, sem leis, ·sem polícia, os gaúchos nao tem 
ida moral S<Jcial, senáo as idéias vulgares, e sobretudo urna 
·sorte de probidade condicional que os leva a respeitar a pro
priedade de quem lhes faz benefício ou de quem os emprega, 
ou neles deposita confian~a: entregues ao jogo com furor, 
esse vício, que parecem praticar como um meio de encher o 
vácuo de seus di as, é a f onte dos roubos e as vezes das mor tes 
que cometem. Joga o gaúcho tudo o que possui, dinheiro, 
cavalo armas vestidos e sai as vezes do jogo inteiramente 

' ' ' 
-ou quase nu; nessa posi~áo é que o gaúcho se torna t.emível, 
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pois que, perdendo tudo o que tem, nao perde ainda o deS'ejo 
de desafiar outra vez a fortuna, nem a esperan~a de achá-la 
menos cruel; e por mais temível que se torne nesse estado, 
nao de desespera~ao, mas de profunda mágoa, os movimentos 
interiores do gaúcho escapam aos olhos do observador; nunca 
se altera nele aquela superfície de impassibilidade que faz 
a parte mais saliente de seu caráter; ele diverte-se, sofre, 
mata e morre com o mesmo sangue f rio. 

Geralmente, jogar as cartas e fumar o cigarro sao os 
gostos dominantes do gaúcho; para jogar, no primeiro lugar 
que se encontra, mesmo no meio do campo, o gaúcho estende 
no chao o seu xiripá, o qual serve para receber as cartas, 
enquanto que a faca resta ( 7-i) fincada em terra do lado direito 
de cada um dos concurrentes, para estarem prontos a qualquer 
acontecimento ou dúvida que possa ocorrer. 

As armas do gaúcho sao as que se usam no Río Grande: 
a faca, a espada, a pistola, quando a pode comprar, e, so
bretudo, o la~o e as bolas; estas duas últimas armas sao, as 
vezes, as únicas que tem, e nunca o gaúcho é visto sem elas: 
verdade é que excele em manejá-las; com elaS', assenhoria-se 
do jaguar, da on~a, do boi, do cavalo, do avestruz, e vimos no 
Camaquá um rapaz matar com as bolas um abutre voando. 

O gaúcho é ótimo cavaleiro: identificado aparentemente 
com o cavalo, nasce, vive e morre com ele; nunca o gaúcho 
recusou montar qualquer cavalo, e nunca se importou com 
seus vícios ou suas qualidades. Nas planícies imensas em que 
vagueia, quando o seu cavalo está estafado, ele o larga onde 
se acha, e transporta seu grosseiro arnes para o primeiro que 
se apresenta e que seu la~o lhe submete; sobre o cavalo, o 
gaúcho afet~ todas as posi~oes e toma indiferentemente a que 
sua comodidade ou interesse do momento lhe sugere; estando 
de vedeta, deita-se as vezes sobre o flanco do cavalo que se 
acha encoberto do inimigo, de modo que, nessas campinas po
voadas de animais selvagens, a vista nao pode discernir, a 
certa distancia, se o cavalo está pastando solto ou se o homem 

(74) Sic: resta por fica, um dos muitos galicismos do Autor. 
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" o acompanha; por isso é que, na, guerra contra Art_igas, todos 
os oficiais traziam geralmente ao tiracolo óculos de alcance. 
O gaúcho faz as mesmas evolu~oes no combate e procura 
sempre opor o cavalo a bala esperada; pouco lhe importa 
perde-lo, pois tem se111pre outros cavalos prontos para o su
prir; em tudo o gaúcho brinca com o cavalo e parece desafiá-lo: 
em seus exercícios, fá-lo pular de barranco em barranco, por 
cima de algumas dessas fendas profundas que nao sao raras 
no país; as vezes, o cavalo cai no precipício e morre; mas o 
cavaleiro, :erguido sobre o estribos, acha-se sempre pron~o 
para aproveitar o derradeiro ponto de apoio, deixar a sela e 

lan<;ar-se do outro lado. 

Nas guerras precedentes, os gaúchos nao combatiam em 
linha · a natureza de su as armas e seus costumes poucas faci-

' lidades lhes proporcionavam para isso: na presen<;a do inimigo, 
espalhavam-se em diferentes dire<;oes, sempre galopando, apro
ximando-se e afastando.:..se alternativamente com a mesma velo
cidade, evitando habilmente os golpes do adversário, e hosti
lizando-o continuadamente, ora com as armas de fago, que 
correndo sabem carregar, ora com o la<;o e as bolas". Dizem 
que recentemente apareceram com prática de evolu9{>es mais 

regulares. 

A faca é arma particularmente usada nas questóes que 
sob~evem entre eles; tem urna sorte de duelo em que a faca 
nao deve empregar-se senao cortando, e nesse caso, dirigem-se 
redprocamente os golpes a cara; o ponto de honra exige que 
o inimigo fique marcado ostensivamente ( 75), mas nao ordena 
de o matar; as vezes. volvem em jogo esse costume bárbaro. 

Certo de seus mantimentos, enquanto o la<;o nao lhe faltar, 
e nao tendo vestido senáo o estrito necessário, isto é, o xiripá, 
peda<;o de baeta amarrado em redor do corpo, da cintura para 
baixo, e por cima do xiripá, o cinjidor, espécie de avental 
de couro cru, destinado a receber a fric<;ao do la<;o, quando o 
animal faz forca sobre ele, urna camisa, se a tem, urna jaqueta 
sem mangas, um par de ceroulas com franjas compridas nas 

(75) Na .ed. or.: OJ-tensivelmente. 
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extremidades inferiores, as vezes um par de cal<;as por cima, 
um lenc;o, quase sempre amarrado na cabe<;a, um chapéu 
roto, raras vezes um ponche completo, e em lugar <leste, um 
peda~o de baeta vermelha, o gaúcho parece apreciar o dinheiro 
menos para suprir suas precis·oes, que sao poucas, do que para 
satisfazer suas paixoes ou alguns gostos instantaneos (76). tle 
quer dinheiro principalmente para jogar ou para adquirir a 
posse de qualquer brinquedo que, como nas crian<;as, excitou 
sua cobi~a passageira; por isso pouco trabalha o gaúcho en
quanto tem dinheiro; o tempo passa-se em jogar, tocar ou 
escutar urna guitarra nalguma pulpería, e as vezes, porém con1 
raridade, danc;ar urna espécie de chula grave, que vimos pra
ticar por alguns deles. Quanto ao mais, pouca propensao pare
cem ter para os licores espirituosos, e a embriagues é cousa 
quase nunca aparecida entre esses homens cujas disposi~oes 

taciturnas e apáticas pouco se conciliam com a loquacidade e 
movimentos desordenados da bebidice. 

O arnes do gaúcho é ordinariamente obra de suas· maos, 
e já demos algumas informa~óes sobre o seu modo de pro
ceder, cortando urna tira de um couro seco e puxando-a 
repetidas vezes pelas apertadas aberturas de um peda~o de pau 
fendido, até conseguir, por esse meio e com bastante pacien
cia, amolecer o couro e torná-lo flexível e próprio para servir 
os mesmo usos de qualquer couro surrado. 

O freio é feí to de pau duro, ordinariamente de nhatndv.,
vai (77), embutido em cada urna das suas pontas um peda~o 
de chifre cortado segundo o seu comprimento: a rédea está 
pres·a na extremidade inferior daquele peda<;o de chifre. O 
barbicacho é urna guasca, e as vezes urna argola de ferro, 
quando se encontra. Os estribos sao formados de um rolinho 
de pau suspenso horizontalmente por duas guascas, de modo a 
descrever um triangulo em que entra somente o dedo grosso 
do pé. As esporas do gaúcho tem urna roseta, de mais de 
urna polegada de diametro. Suas botas sao, de ordinário, fabri-

(76) Modifiquei a pontua~ao, substituindo ponto e vírgula por vírgula, 
e a brindo período depois de instMJ.táneo.r. 

(77) Na ed. or.: 1ihanduai. 
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c~das da pele crua tirada inteira da perna de um cavalo ou 
de um boi, secada depois sobre urna forma grosseira e amar
rada fortemente na extren1idade inferior para formar a ponta 
dopé. 

Todos os exercícios de manejo e de picaría dos inestres 
de equita~ao da Europa sao familiares ao gaúcho, e alguns 
dos exercícios mais difíceis sao mesmo entre eles divertimentos 
de crian~as; um gaúcho nunca desee de cavalo para apanhar 
suas armas ou qualquer objeto que deixou cair; por um 
movimento rápido, ele se debru~a do cavalo até a mao chegar 
ao chao, sem por isso retardar o andar do cavalo, seja qual 
for a velocidade de seu passo. 

Em suma, o gaúcho a cavalo é homem superior, e essa 
superioridade ele a sabe avaliar: porém sua for~a é emprestada 
e procede toda do quadrúpede a que vai associado. O gaúcho 
a pé é home1n ordinário: em todas as categorías, a superiori
dade que se lhe reconhe~e é relativa; e, se ele sabe se apro
veitar dela em certas ocasióes, e contra adversários a quem 
outros hábitos recusam o mesmo préstimo, é verdadc consagrada 
pela .experiencia, e vigente na sua própria convic~ao, que, em 
rela~áo a dexteridade, a for~a física, a impetuosidade e mesmo 
a constancia, diflcilmente pode competir com os filhos da 
popula~ao regular, cuja educa~ao é a mesma e produz os mes
mos resultados com a perfei~ao que procuram os cálculos do 
intelecto e o sentimento de urna excelencia nata. 

Nao acabaremos éste rápido esbo~o da popula~ao local 
sem recomendarmos a aten~ao do leitor outra fras;ao excepcio
nal, que talvez nao exista já senao pela tradi~áo, mas que 
vimos e que deixou no país bastante celebridade para que 
sua existencia passageira nao ficasse entregue a urna injusta 
obscuridade. 

Entre a popula~áo do Río Grande-, houve outrora urna 
corpora~ao notável por seus fins e mormente por seus cos
t umes que a faziam participar, a certos respeitos, do caráter 
dos f libusteiros: o usados e empreendedores como eles, como 
eles duros e prontos no combate, e, fora de sua profissao, ho
mens sociávei s, obsequiosos e inofensivos, tais eram os con
t1' ab andis tas. 
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Quando a coroa de Es·panha estendia sua domina~ao sobre 
as colonias da América do Sul, a vice-realeza de Buenos Aires 
compreendia as duas margens do Rio da Prata, e vinha con
finar com as possesoes portuguesas no Brasil por urna linha 
qu~ corresponde boje, com pouca diferen~a, aos limites pactea
dos da parte do Estado Oriental. A Espanha vedava o comér
cio de suas colonias a todas as mais na9<>es, e a situa~ao de 
constrangimento e de priva~oes que dali resultava elevou assaz 
consideravelmente os pre~os de todas as fazendas da Europa 
para dar ao contrabando lugar de se estabelecer. O contra
bando nao era sem perigo, mas desafiava o perigo o engodo 
do lucro, de modo que o transito fraudulento dos· generos 
comerc1a1s entre as duas na~oes tinha tomado urna sorte de 
marcha habitual e metódica pela interven~ao dos contraban
distas. 

Os contrabandistas formaram-se a princípio na popula
cao branca, e particularmente entre alguns aventureiros estran
geiroS'; viviam como urna tribo mista, nao pertencendo pollti
camente nem aos Portugueses, nem aos Espanhóis, nem aos 
indígenas, e comunicando com todos pelo contrabando: eram 
o ponto de contato geral, e, por esses motivos, tomando armas, 
podem ser considerados como os primeiros pugnadores pela 
liberdade do novo mundo. Menos afastados da vida civilizada 
do que os gaúchos, os contrabandistas eram, todavía, vaga
bundos como esses: sempre armados e s·empre em marcha, 
combatendo igualmente os soldados, as inilícias e os guardas 
fiscais das duas· na~oes, como também os índios bravos e os 
tigres, quando se encontrava1n na sua derrota; costumes tao 
marciais tinham feito deles homens superiores ªº medo e a 
dificuldade_ das empresas. Nada havia que nao intentassem, 
com a esperani;a dalgum benefício; quase estrangeiros, na sua 
vida excepcional, a toda sociedade civilizada, verdadeiros hós
pedes dos desertos que buscavam até · com preferencia para 
esconder suas opera¡;óes, viviam os contrabandistas fora ·das 
leis gerais e sem leis peculiares, sujeitos somente as ordens 
de um chefe eletivo, cuja autoridade limitava-se a dura~ao da 
expedi~ao para a qual tinha sido criado, e cujo poder nao 
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r~conhecia, as vezes, outro título senao o da for~a física ou 
da dexteridade, n1esmo durante o curso de seu reinado efemero. 

Como os gaúchos, tinham os contrabandistas princípios 
de moral natural que nao lhes permitiam ofender nem deixar 
ofender, na pessoa nem nos bens, os homens de que nao tinham 
recebido agravos, menos ainda aqueles a quem deviam a 
hospitalidade que geralmente achavam, qu~nto mais que, onde 
eles estavam, podia se deixar tudo a sua disposi~ao; eram, 
nesse caso, guardas seguros e nunca espoliadores. 

Os anos ceif aram provavelmente os últimos desses homens 
notáveis; porém, havemos conhecido a muitos deles no tempo 
de nossa estada na província do Rio Grande, e mesmo mais 
tarde em nossas viagens aos campos da Curitiba: como os 
flibusteiros, tinham eles, no fim de sua carreira, trocado a vida 
tormentosa em que tinham andado, pela existencia mais tran
qüila e sedentária do lavrador ou do negociante, e assim mesmo 
levaram a essas profissóes pacíficas o espírito ativo e empre
endedor que os animava antecedentemente; quase todos esta
vam já encanecidos pela idade, mas ainda ágeis, ainda aferra
dos aos costumes militares e sempre prontos a recorrer as 
suas· armas por qualquer dúvida. Se, na vizinhan~a, um ato 
de humanidade ou de resolu~ao ha vi a para f azer-se, o velho 
'contrabandista nao se deixava prevenir por ninguém: as últimas 
guerras. fizeram ainda brilhar algumas f aíscas des se ardor 
marcial expirante; muitos se apresentaram para abrir a mo
cidade a carreira dos perigos e da honra. 

Certamente os detalhes que acabamos de dar a respeito 
~. .. , . 

das gera~oes europe1a e americana que ocupam a prov1nc1a 
do Rio Grande podiam ser mais extensos e aumentados de 
muitos fatos interessantes; mas, circunscritos como estamos 
nos limites de um quadro sumário, nossa suscinta disserta~ao 

parece suficiente para desempenhar nossa missao. Resta-nos 
somente dizer algumas palavras sobre a última subdivisao da 
popula~ao local, isto é, relativamente aos indivíduos da ra~a 
africana. 

De tempo muito remoto, e quase desde a sua descoberta, 
o Rio Grande tem sido considerado como urna espécie de 
purgatório dos negros; até a explosao da guerra civil, quando 
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um negro das outras províncias do Brasil manifestava alguma 
disposi~ao viciosa, Rio Grande era o destino que se lhe infligía 
como um castigo; e ainda há pouco, quase todos os días, os 
periódicos da corte ofereciam negros para vender, com a con
di~ao expressa de serem exportados para o Rio Grande . 

Daí, seguiu-se a introdu~ao, na opiniao pública, de duas 
conseqüencias erroneas, a saber: que a popula~ao negra do 
·Rio Grande era moralmente péss·ima, e que também era pés
sima a condi~áo dos escravos naquela província. 

Estivemos no Rio Grande bastantes anos com muitas 
rela~oes de amizade e de comércio; residimos nas charqueadas 
e nas estancias; tivemos escravos comprados no Rio Grande, 
e podemos dizer, em abono da verdade, que nunca vimos no 
Rio Grande os escravos nem mais viciosos, nem mais mal
tratados que nas outras partes da América. 

Os negros do Rio Grande nao estao numa posi~ao excepcio
nal senao porque pertencem as estancias e as charqueadas; 
os negros domésticos sao os mesmos em todas as partes: ora, 
nas estancias, pouco tem que f azer o negro, ex ce to na ocasiao 
rara dos rodeios; nas charqueadas, o trabalho é mais exigente, 
sem ser nem pesado nem excessivo; é urna ocupa~áo regular 
distribuída segundo as for~as do negro, e no desempenho da 
qual o negro entra com tanto mais vontade, que nao se pode 
dissimular que alguma cousa tem de conforme o trabalho com 
suas inclina~oes. 

Na esta~áo da matan~a, isto é, de novembro até maio, 
o trabalho ·das charqueadas principia ordinariamente a meia 
noite~ mas acaba ao meio dia, e tao pouco cansados ficam 
os negros, que nao é raridade ve-los consagrar a seus batuques 
as horas de repouso que decorrem desde o fim do dia até o 
instante da noite em que a voz do capataz se faz ouvir. 

Os negros trabalhadores dos estabelecimentos industriais 
do Rio Grande recebem abundancia de mantimentos; estao 
bem vestidos conforme a exigencia da esta~ao, bem tratados 
nas suas doen~as; e é isso justamente o que quer o negro; 
em compensa~áo, o senhor nao lhe pede senáo um servi~o 

usual e bom comportamento; e quando se desviam dessas 
obrigaº3es, vem o castigo, que é também urna das precisóes 
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do negro; porém, quando a pena é merecida e aplicada judi
ciosamente, é raro que o criminoso se revolte contra ela. 

N urna charqueada ou numa estancia, há menos f acilidade 
de nascerem e de se alimentarem os vícios comuns entre os 
negros; excetuando alguns estabelecimentos longínquos, onde 
as vezes se ve urna miserável pulperia; em todas as outras 
partes o negro nao pode satisfazer seu gosto pelos licores es
pirituosos; além disso, pouco ou nada tem que roubar ao redor 
de si; seus divertimentos sao caseiros, e raras ocasioes furtivas 
se lhe oferecem de figurar nesses ajuntamentos ruidosos onde 
ordinariamente vai encontrar as rixas, as sedu~oes, o ciúme 
e o apetite da vingan~a. Urna charqueada bem administrada 
é um estabelecimento penitenciário; e também <levemos con
f essar que, em todo o tempo que nos demoramos no Rio 
Grande, nao tivemos exemplo de um crime público cometido 
por un1 negro das charqueadas. 

O vago desejo da Iiberdade, de urna liberdade nominal, 
pois que, saindo do cativeiro dos brancos, caem no cativeiro 
mais duro das misérias e dos vícios, atormenta o negro em 
todas as situa<;oes: escravo sem repugnancia na sua terra, 
ele quer ser livre em todas as mais partes do mundo. Os 
negros do Rio Grande, seja qual for sua aparente resigna~áo, 
justificada aliás pela suavidade de sua condi~ao, nao estao 
isentos do contágio: várias tentativas fizeram eles, em tempos 
diferentes, para imprimir a toda a popula<;ao negra um mo
vimento insurrecional; mas todos os projetos falharam, e nao 
podiam deixar de falhar, a vista da imensa potencia de repres
sao que está na circunstancia de desenvolver a popula~ao 

branca do país. 

Contudo, o negro é bom soldado, e talvez seja esta a 
única profissao para que ele é naturalmente próprio. Um 
amigo nosso, oficial superior da República Argentina, chamava 
os negros - SuÍf OS da América -, em referencia as suas dis
posi~oes guerreiras; porém, precisam de chefes instruídos e fir
mes, como também de disciplina severa, e a dificuldade de 
encontrarem entre si esses indispensáveis elementos de sucesso, 
ess·e mesmo ardor irrefletido que repele a ordem e tende inces
santemente a sair da órbita da subordina~áo, sao outros tantos 
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obstáculos, felizmente invencíveis para os negros abandonados 
ao seu próprio impulso, por isso que tem sido e sempre seráo 
baldados, tanto no Rio Grande como em qualquer parte do 
continente americano, seus esfor~os para conquistar, em pre
sen~a da popula~áo branca, urna liberdade de que nao sabem 
usar, e que, considerada fríamente, fora das especiosas abstra
~oes de urna filantropia especuladora, é para eles, na sua exis
tencia local, e para a sociedade, muito menos útil que pre
judicial. 

Algu1nas inf orma<;oes sucintas s·obre o regime dietético da 
popula<;áo que acabamos de retratar, e sobre a constitui~ao 

medica! (sic) do país, parecen1 a qui necessárias para explicar, 
em parte, a causa e os efeitos das qualidades físicas que ternos 
atribuído ao homem local, e para completar o esbo<;o esta
tístico que havemos empreendido. 

O regime alimentar do Rio-grandense é o mais conve
niente para entreter o vigor e boa saúde, cujas aparencias 
caracterizam as fei~óes da maioria da popula<;ao. Em geral, 
o habitante do Rio Grande é essencialmente carnívoro, e assim 
mesmo toda a qualidade de carne nao lhe agrada; ele procura 
com preferencia urna fibra sólida e substancial; a cairne de 
vaca, dizem no país, é só digna de nutrir o homem; um peda~o 
de carne assado de espeto é urna comida de predile<;ao. Vimos, 
na campanha, outro modo de preparar a carne, que a torna 
singularmente saborosa: abre-se na terra um buraco em que 
se acende o fogo; depois de ficar o buraco no grau de calor 
que se requer, tira-se fora a brasa e as cinzas, e mete-se no 
lugar dois peda<;os de carne cortados com o couro, virados 
1núsculo com músculo e o couro para fora; tapa-se o buraco 
e acende-se outro fogo por cima; pouco tempo basta para 
cozinhar a carne, que sai dali tenra, suculenta e deliciosa. 

Do gosto particular que manifestam os Rio-grandenses 
pela carne dos grandes ruminantes, nao se segue que seja 
gosto exclusivo; eles usam também de vegetais sabiamente 
associados com as carnes ou preparados a parte, porém com 
certas modifica~oes que parecem comunicar-lhes mais agradá
vel paladar; é assim que vimos no Rio Grande introduzir o 
vinho na canjica1, e achamos que, por meio desse adubo, o 
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alimento já intrlnsecamente nutriente se tornava ainda mais 
tonico e favorável ao estomago. Também, nao nos desagradou 
0 chipá que -se prepara nas Missoes, com m~lho fervi~o, 
socado e passado pela peneira, misturado depots com le1te 
e feíto em massa assada depois. 

Urna cousa digna de se notar, é que no interior da pro
víncia pouco sal se come, pela dificuldade de o trans·porta~; 

nota-se mesmo que, nos lugares onde penetra com ma1s 
facilidade nao se faz maior empenho de procurá-lo: parece que, 
pela falt; de costume, se perde o ape.tite de "tao usual con
dimento e talvez mesmo ( 78 ) a necess1dade dele; o que vem 
a ser u~a refutac;ao completa no sistema de alguns doutores 
estrangeiros que pretendem que sem sal o estomago perde a 
f aculdade de trabalhar e desenvolve urna gerac;áo de vermes 
que matam o homem. 

Na falta do sal o habi tante do centro do Rio Grande 
' . 

facilita a digestao com a erva-mate de que usam 1ncessante-. 
mente. Porém nao é sempre o mate congonha, infusáo teíforme 
tao agradável como s·alutar, mas muitas vezes a caúna, folha 
talvez inocente, mas sumamente amarga e mesmo nauseabunda 
para as pessoas que nao estao muito a~ostu~ad as com/ e~a; 
e como o ac;úcar é tao raro como o sal no 1ntenor da prov1nc1a, 
acresce que o mate se toma como a natureza produz, sem 
receber mistura alguma que altere a energia do seu amargo . . , . 
ong1nano. 

Quem se lembrar da situac;ao da cidade de S. Pedro . do 
Sul e da vila de S. José do Norte, julgará que as are1as, 
verdadeiro flagelo dos habitantes em todos os sentidos, nao 
manifestam sua presenc;a somente ao órgao da vista; e com 
efeito essas areias que por sua tenuidade penetram em todas 
as ca~as, mistura~-se com os alimentos, e nao há pr~videncia 
humana capaz de pre·servar delas os entes que v1vem ~a 

atmosfera onde se move aquela poeira inevitável; todav1a, 
a fisiologia mostra felizmente que a mistura é mais incomoda 

" do que perigosa, pois nao faz senáo aumentar no estomago 

(78) Na ed. or. : 'mesma. 
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o lastro dos alimentos, e até a experiencia prova que o ínco
.modo desaparece facilmente com o hábito. O certo é que há 
poucos países mais sadios que o Rio Grande; quando toda a 
costa do Brasi l é periodicamente assolada pelas febres inter
mitentes ( sezóes, m aleitas ) , e pelas diarréias sanguinolenta~ 

(cámaras de sangiie), o Rio Grande goza de um estado sani~ 
tário tao satisfatório con10 inalterável. Nao somente a salu
bridade natural do d ima nao pern1ite a endemia alguma d~ 
se desenvolver, como também contribui poderosamente a res
tituir a saúde ao estrangeiro vale:udinário, que o. procura com 
esse intento, contanto que nao neutralize os efeitos salutares 
da atmosfera por infra~ao grave aos preceitos da higiene. 

Nessa t erra eminentemente seca, parece que os miasmas 
morbíficos nao acham proporc;oes suficientes para se derra
marem: abortam, para bem dizer, e se assin1 nao fosse, como 
poderia ser que um país em correspondencia contínua com o 
foco da peste, com a Havana, pátria da febre amarelá, se 
tivesse conservado até agora livre, nao somente daquele tre~ 
mendo flagelo, como tambén1 do menor incomodo físico que 
se pudesse atribuir a influencia local? Em todo o t empo que 
nos demoramos no Rio Grande, presenciamos somente doi!i 
casos de Tifo, acidentes puramente esporádicos, que ambo·s 
cairam em estrangeiros chegados de pouco, e apresentaram-se 
s.em coincidencia alguma com o estado medical dos ares, · das 
águas e dos lugares. , · 

Observam-se no Rio Grande algumas lesóes do tecido 
cutaneo, bastante rebeldes, a que chamam sarnas, sem todavia 
determinarem assim urna afee\:ªº bem caracterizada, pois que 
vimos dar a mesma denomina\'.ªº aos efeitos, tanto do vício 
psórico como do vício herpét ico, e mesmo a alguns síntomas 
anomalos -da sífilis; contudo, as erupc;oes de que queremos 
falar sao eminentemente contagiosas, e parecem pertencer ~ 
primeira indica~ao, quer por essa última circunstancia, queF 
por serem as escoria~óes o produto ostensivo dos estragos de 
um inseto roedor; dizemos ostensivo, porque o acarus da sarna~ 
que modernamente um doutor europeu pretendeu ser descoberta 
sua, já tinha sido descrito por .Alibert e conhecido de tempo 
imemorial no Brasil, tao conhecido que vimos em v.árias partes 
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do litoral ao sul do Río de J aneiro pra:icar a sua extrac;áo 
por pessoas a quem o hábito tinha tornado essa operac;ao 
extremamente familiar. 

O mais que tivemos ocasiao de notar no Rio Grande 
foram algumas nevroses, e ainda mesmo nesse caso parece 
que se deve antes atribuir ésses acidentes a urna predisposi
~áo individual do que a concorrencia do clima. Todavia, na 
incerteza da constituic;ao do sujeito, todas as vézes que se 
apresentam feridas penetrantes, é prudencia obrar de modo a 
prevenir a invasáo do tétanos traumático, o único que lá se 
tem manifestado com alguma aparencia de endemia; contudo, 
a respeito de f eridas, vimos operar ali curas ineS'peradas, táo 
benéficos auxílios proporciona a atmosf era local! Estando nós 
no acampamento do Cerrito em 1818, aconteceu que num 
encontro noturno um soldado recebeu urna bala que lhe atra
vessou a cabec;a, entrando pelo angulo anterior do parietal, 
e saindo do lado oposto, por cima do sinus maxilar: o hornero 
foi abandonado como morto, e duas pobres mulheres que o 
recolheram em sua casa fora da povoac;ao foram que trataram 
do ferido por mera humanidade. Dois anos depois, achando
nos embarcado na Lagoa dos Patos, de viagem para Porto 
Alegre, encontramo-nos casualmente na mesma embarcac;áo 
oom o mesmo ferido; éle tinha sarado inteiramente na ausencia 
de todos os socorros da arte; restava-lhe somente um pouco 
de surdeza. 

Resiste tanto a putrefac;áo o clima do Rio Grande, que 
até depois da morte suspende a decomposic;áo; tivemos ocasiao 
de ver, na cidade de S. Pedro, exumar dois cadáveres sepul
tados nas catacumbas havia anos, os quais se acharam ainda 
em perfeito estado de conservac;ao. Essa propriedade de pre
servar os corpos da lei comum da corrup~áo, propriedade que 
pertence, como todos sabem, nao somente ao Egito, mas ainda, 
por analogía, a todos os países quentes e secos, parece eviden
temente devida, tanto a qualidade do terreno que nao admite 
umidade superficial, como também as partículas arenosas in
cessantemente em movimento, e que se introduzem em todos 

, 
os vacuos. 

Os exemplos de longevidade nao sao raros no Rio Grande; 
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conhecemos aí centenários, e entre eles duas mulheres de Porto 
Alegre, urna das quais, já cega, diziam que sua posteridade, 
composta nesse tempo de mais de 500 pessoas, povoara bairros 
inteiros da cidade; e assim mesmo, cumpre observar que o 
clima de Porto Alegre é menos favorável a saúde que o do 
Rio Grande, provavelmente pela diferenc;a da composi~ao física 
e da distribuic;ao geográfica do terreno; pois que em Porto 
Alegre a argila toma o lugar das areias, e os morros sucedem 
as planícies. Também a constituic;áo medical experimenta ali 
alguma modificac;áo: as desinterias aparecem epidemicamente 
de vez em quando, o que no país se atribuí a má qualidade 
das águas, como no Rio Pardo se dá o mesmo motivo as 
papeiras, que Iá se manifestam em algumas pessoas. A sobrie
dade é urna virtude de tradic;áo, e até de conseqüencia entre 
os Rio-grandenses: de um lado, a abundancia dos alimentos 
sólidos, de outro lado, a raridade e alto pre~o das bebidas 
espirituosas, todas importadas de fora, e transportadas com 
grande custo da circunferencia para o centro, excluem a intem
peranc;a de qualquer forma que seja. Ora, a sobriedade pra
ticada no meio de urna fartura ao alcance de todos, debaixo 
de um céu salutífero, sobre urna terra que conserva até os 
cadáveres, <leve certamente dar em resultado urna gerac;áo ro
busta, sadia e vivaz; e é isso o que se ve no Rio Grande. 
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NOTA BIO-BIBLIOGRÁFICA 

Em sua nota preliminar para a reedicáo da Biblioteca 
Rio-grandense, dizia Alfredo Ferreira Rodrigues: "De Nico
lau Dreys pessoalmente nada sei, além do que ~onsta do 
texto do volume, tendo ouvido opinióes de . que e.ra alemiQ 
oq holandes, sendo sempre o seu nome pronunciado como 
tal - Drais. Pela leitura acurada que fiz agora do livro, che
guei a conclusáo de que era de raca inglesa" .. E a segUir: 
"Apesar de escrever o portugués com facilidade e relativa 
elegancia, notam-se por vezes algumas palavras ligeiramente 
adulteradas, aproximando-se muito do termo ingles corres
pondente. Apontarei como exemplo : Remarcavel (Remarka
ble) por Notável; Voluminoso (Voluminous) por Volumoso; 
Dexteridade (Dexterity) por Destreza; Constituicáo medica! 
(Medica!) por Constituicáo médica; Vice-realeza (Vice-royal
ty) por Vice-reinado". 

Nao lhe ocorria que as mesmas formas se repetem no 
frances: remarquable, volumineux, médical ou médical~, vice
royauté, dexterité. A verdade é que os galicismos em Dreys 
estáo quase sempre a flor do texto. Logo a princípio, quan
do apresenta a obra ao público, e nas páginas iniciais, po
demos verificar esse traco estilístico; nao será indispensá
vel, para comprovacáo, estabelecer em anotacáo de pé de 
página o seu levantamento minucioso. . 

Com ou sem os recursos da critica interna e · da análise 
de , texto, impunha-se a1 consulta aos repertórios bibliográficos 
mais compulsados, para a devida elucidacao do caso. Do. 
Dicionário BibliJográfico Portugues, de Inoc~ncio da Silva, 
volume VI, página 272, consta o seguinte: 

" * ? NICOLAU DREYS, natural de Nancy, departa
mento da Meurthe, ero Franca. N. a 21 de Julho de 1781. 
Os successos politicos de 1815 o determinaram a deixar a 
sua patria, que tinha servido como militar e funccionario pu
blico, e a procurar abrigo no Brasil, onde aportou ero 1817. 
Ahi se deu á vida comercial, percorrendo por vezes algumas 
provincias do imperio, e falecendo emfim no Rio de Janeiro 
a 23 de Janeiro de 1843, tendo conservado,. sempre a sua 
nacionalidade, que muito prezava. Consta por informacóes 
de pessoas que o tractaram, ser homem estudioso e versado 
em diversos ramos dos conhecimentos scientificos e . littera
rios. Foi Membro da Sociedade Auxiliadora ··da 'industria Na
cional, etc. (De seu filho, o sr. José Julio Dreys, nascido no 
Brasil, terei de fazer mencao no suplemento final, por che-
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garem fóra de tempo os esclarecimentos vindos a seu res-
peito.) - E. . 

19) Noticia descriptiva ~a provincia d? Rio-g~ande de 
s. Pedro do Sul, contendo alem da topogra_fia phys:ca e po
litica e de um ensaio de estatistica local, informacoes sobre 
0 est~do actual da populacáo, su.as subdivisóes, e sobre o ~a
racter e costumes dos habitantes. Com um mappa reduzido 
do theatro da guerra presente. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e 
Constit. de J. Villeneuve & C.0 1839. 4.0 d~ xi-216 P:1g. 
No prologo declara o auctor que es~a obra. fora extrah1da de 
outra, que· conservava inedita :_ mu1to ma1s ext~nsa, ~e~ulta~ 
do de vinte annos de observacoes sobre o Brasil mer1d1onal, 
a qual já teria dado ao prelo "n'aquella c~pital,. onde a arte 
de Guttemberg fizera em poucos anos tao b~llhantes pro
gressos, se a co.ns~deracáo das d~spezas nec~ssar1amente avul
tadas de execticáo local, o nao tivessem obr1gado a reserval-a 
para a typographia europea". 

. 20) Memoria sobre o estado actual . da fab~icacá.o do 
assucar no Brasil, e os melhoramentos a introduzir. R10 de 
Janeiro, na Imp. de Cremiere 1842. 8.0 gr. de 20 pag. -
Vej. sobre este assumpto no presente volume o n.0 M, 718. 

· 21) L' Alcyon, periodico de litteratura, .~ciencias, artes 
e theatros. Ria de Janeiro, Typ. de J. Crem1ere 1841. 

22) La tyre . francaise: epithalame. Hommage d leuirs 
majestés impériales., Rio de Janeiro, Typ. de P. Plancher
Seignot 1829. · 8:0 . . gr. de 8 pag. 

Consta que deixára ineditas, além da referida obra O 
Brasil meridional', ·outras em lingua franceza, tanto em prosa 
cómo em verso.". 

E do Tomo XIII do 6.0 Suplemento: 

. " • JOSÉ JULIO DREYS, natural de Iguápe, na pro-
vincia de S. Paulo, nasceu a 7 de ju,lho de 1829. Membro . do 
tribunal do thesouro nacional, diretor geral da contabilidade, 
membro da commissáo encarregada da desamortisacáo dos 
bens das ordens reliii.osas, do conselho· de sua magestade, etc. 
Comniendador da · i1nperial ordem da Rosa. Tem pertencido 
á diversas corpora~óes · litterarias e scientificas, como: "En
saio philosophico", · "Associacao litteraria fluminense", "G~
nasio brazileiro" ou "Gymnasio scientifico-litterário-braz1le1-
ro", "Associacao cathol.ica" e outras. 

Encontram-se muitos artigos seus, ora assignados J. J. D., 
ora sóniente J. ou D., nas seguintes publicacóes: A voz da 
juventude, revi~ta dÓ Gymnasio brazileii:o, im~ress3: no Ri.o 
de Janeiro em llJ5o·· o ourupira, jornal htterar10 e instructi
vo, ibi, 185~; o prowesso, ibi, 1852; O ·BrazH .Hlustrado? ibi, 
1856· Panamá semanario litterario e recreativo, publicado 
em Nitheroy, ~1856, e Gazeta nitheronyense, ibi, 1857 .". 

A Memória sobre o estado atual da Fabricacáo do A~ú.
ca'I'.' no Brasil foi reeditada pelo Instituto do Acúcar e d? Al
cool no Brasit A!;.ucareiro, Ano X, volume XI~, Abril de 
1942, página~ 24-40, · aco~pa.nhada de uma Notícia sóbre Ni-
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colau Dreys, de José Honório Rodrigues. E em 1927 a Biblio
teca Rio-Grandense, da cidade do Rio Grande, lancavá urna 
segunda edicao da Notícia Descritiva, em volume cartonado, 
de 204 páginas, com um esbóco critico por Alfredo Ferreira 
Rodrigues. 

As poucas informacóes biográficas referentes a Nicolau 
Dreys cabero no seguinte levantamento cronológico: 
1781 . A 21 de julho, nasce Nicolau Dreys em Nancy, de
partamento de Meurthe. 
1815 . Os sucessos políticos levam-no a emigrar para o Bra
sil. Era funcionário público e militar. 
1817. Primeira viagem a Capitania de Sao Pedro do Rio 
Grande do Sul, como viajante comercial. 
1818-1827 . Durante esse período, Nicolau Dreys percorre o 
interior da Capitania. . 
1828-1837 . Durante ésse período, acha-se residindo na vila 
de Iguape, em Sáo Paulo, A 7 de julho de 1829, nasce o 
seu filho José Julio Dreys. Nesse mesmo ano, publica o 
poema : La Lyre francaise : Epithalame. 
1839 . Publica a N otícia D escritiva da Província do Rio 
Grande de S. Pedro do Sul. Do cólofon consta o seguinte: 
"Rio de Jan. Typ. de J . Villeneuve e Comp. - 1839". 
1841 . Lanca no Rio de Janeiro o periódico de literatura~ 
ciencias, artes e teatros L ;Alcyon. 
1842 . Publica a monografia sóbre a fabricacao do acúcar 
Memória sobre o estado atual da fabricacáo do acú.car no 
Brasil. · 
1843 . A 23 de janeiro, falecimento de Nicolau Dreys, no 
Rio de J aneiro. 

A contar de 1838, Nicolau Dreys passou a residir no 
Rio de Janeiro, e datam désse período a publicacáo da No
ticia Descritiva e da Memória. Era entao membro da Socie
dade Auxiliadora da lndústria Nacional, instituicao que des
frutava de grande prestigio, chegando a obter concessóes e 
aj'uda do govérno para a fundacao da Escola Nacional de 
Agricultura. Nas "Atas originais das sessó'es da Sociedade 
Auxiliadora da Indústria Nacional'-', L. 2, Mss. 60, do Ins
tjtuto Histórico e Geográfico Brasileiro, nenhum traco de 
sua vida se encontra assinalado, como observa José Honó
rio Rodrigues. 

Lancara entáo Nicolau Dreys um periódico em francés, 
L'Alcyon, que saía aos sábados, trazendo resenhas e noti
ciários sobre literatura, artes, ciencias e teatro. Na seccáo 
de Obras·-Raras, da Biblioteca Nacional, acha-se catalogado 
sob cota P 33, I, 26, n.0 1, um exemplar do n .º 10 désse pe
riódico: "L'Alcyon / Littérature - Sciences - Arts - Théa
tres / 1841, Samedi, 20 Mars, N.0 10 /. ". Traz a seguinte 
nota: "Cette FeuilJe parait tous les Samedis - On s'abonne 
a rimprimerie Cremiere, rue d'Ouvidor, n . 104 - prix 2$000 
pour 6 mois payés d'avance, les numéros séparés 100 reis / . 

Nesse mesmo número, vem uma colaboracáo, ou trans
cricáo, de Villiers de L'Ile Adam, com o título Les Enigmes, 
acompanhada de uma nota da redacáo: " Sous ce titre l'au
teur se propose de donner quelques esquisses sur les prin
cipales questions du socialisme moderne". 
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"Dreys trabalhou quatro anos ou mais na fabrica~áo do 
a~úcar, provavelmente quando residia em Iguape (v. M e
móTia, p. II), preconizando o emprego de novos métodos. 
Usava, para o cozimento, a caldeira d bascule e empregava 
o carváo animal. Condena a rotina e refere-se a obra de Mi
guel Calmon Dupin e Almeida (sic) , impressa na Babia em 
1836, e a memória publicada por Manoel Jacinto de Saw
paio e Melo. V. "Memoria / sobre / o estado actual / da 
fabrica~áo do assucar / no Brazil, / e / os melhoramentos 
a introduzir; / por Nicolao Dreys, / Da Sociedade auxilia
dora da Industria nacional / . Rio de Janeiro, / Cremiere~ 
Impressor do Theatro Francez, / Rua do Ouvidor, n . 104. / 
1842 " . Fl. de 20 p . , B. N . V. 260, 1, 9, n.º II. 

A SEGUNDA EDICAO 

. A reedi~áo . da Biblioteca Rio-Grandense pretende repro
duz1r com f1dehdade o texto da edi~áo original respeitando 
inclusive a ortografía. Mas na verdade, nem seg~e as normas 
de urna edi~áo diplomática, nem obedece a qualquer outro 
critério mais ou menos definido. Sem qualquer adverten
cia, e as vezes com verdadeiro arbítrio, introduz retifica~óes 
e corrigendas, ao lado de solu~óes passivas, que desmentem 
esse revisionismo. 

Vejam-se alguns exemplos. Logo as primeiras linhas do 
:prefácio, .manteve-se a estranha flexáo de genero: " obra que 
Já se ter1a dada ao prélo ", evidente vestígio de galicismo · 
a distancia de algumas páginas, corrige-se a flexáo : " d~ 
Grande Vertebro" para " da Grande Vertebra"· e logo a 
seguir, duas linhas adiante, deixa-se de emendar': " do ver
tente occidental da Cochilha Grande " , em que o suposto 
substantivo masculino vertente corresponde ao frances : ver
sant. A edi~áo da Biblioteca Rio-Grandense corrige "Guttem
berg" ( com m ) para "Guttenberg" ( com n ) mas deixa 
de c~rrigir Maw para Mawe; também deixa de c~rrigir Biba
raquéi ( v. p. 5 ) , lapso que o próprio Nicolau Dreys páginas 
adiante retifica (v. p . 26 e passim : Babiraquá ) · emenda 
" d l' t ' o mun o it erato " para" o mundo litterario" mas deixa 
ficar o érro sondaleza por sondareza etc. Podemo; confrontar 
em disposi~áo de coluna paralela : > 
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ed. or. 

Guttemberg 
que já se teria dada 
o mundo litterato 
branquecente 
viridante 
Uraguay 
Bibaraquá 
do Grande Vertebro 
do vertente 
Maw 
sondaleza 

reed. 

Guttenberg 
que j á se te ria dada 
o mundo litterario 
branquecenta 
viridente 
Uruguay 
Bibaraquá 
da Grande Vertebra 
do vertente 
Maw 
sondaleza 

Em contradicáo com esse arbítrio revisionista e sem 
proveito maior para o leitor, foram reproduzidas escrupulo
sam.ente as grafias complicadas e arcaizadas : hum, dous,. 
acharáó, facultáráo etc., que deram ao texto urna aparencia 
enganosa de fidelidad e . Sem qualquer explicacáo do critério 
adotado, sem anotacáo elucidativa ou erudita e precedida de 
tµna introdu~áo crítica muito vaga, em que nem ao menos se 
faz referencia aos apontamentos bio-bibliográficos de Ino
céncio da Silva, obrigatória fonte de consulta, a reedi~áo da 
Biblioteca Rio-Grandense, se algum tempo chegou a prestar 
bons servi~os, já náo pode servir como instrumento de pes
quisa, nem de veículo prático de leitura. Tornou-se, além 
disso, quase tao rara quanto a edi~áo original. 

A NOVA EDICAO 

Na presente edi~áo do Instituto Estadual do Livro, sim
plificou-se a ortografia, de acordo com as finalidades da co
l~áo e os canones ortográficos vigentes, mas sem trair ne
nhum fato linguístico. As corrigendas, ou retifica~óes, váo 
sempre indicadas em nota de pé de página, abrangendo : 

· a ) os chamados "erros óbvios", por gralha tipográfica 
ou descuido evidente da revisao, p. ex. : " dos animaes ca
vallar '' , " o mundo litterato " , " sondaleza " , " caprororoca " ,. 
" Porto das Casas', "tigre sovado" etc. 

b ) os nomes próprios deturpados, p. ex. : Guttemberg,. 
Bibaraquá, Maw, Yuy etc. 

c ) os termos técnicos mal traduzidos, ou com desinen
cia viciada, p. ex. : quartz, wolfram, tungstene etc. 

d ) os galicismos sintáticos ou morfológicos inassimilá
veis, que violentam o genio da lfngua, seja por construcáo, 
regencia ou concordancia, p. ex. : " obra que já se teria dada. 
ao prélo " , " a Cumana " por " em Cumana " , " do verten
te" em vez de "da vertente", "hum almoco a que participou. 
M. Auguste de St.-Hilaire" ( por : de que participou ) , etc. 
Respeitaram-se, todavía, alguns galicismos óbvios, que iráo 
sempre acompanhados da indica~áo : ( sic ) . Em acatamen
to ao interesse estilístico, a nota de pé de página reproduz 
a ·versáo original, no caso de leitura interpretativa. 

Tratando-se de urna colecáo destinada ao leitor médio, 
que se propóe despertar sua curiosidade por diversas obras 
consideradas exponenciais e dignas de reviver como valor 
cultural e nao apenas como objeto de erudicáo, o recurso a 
urna anotacáo de pé de página poderá conciliar os hábitos 
de leitura corrida e as comodidades desse leitor com o in
teresse dos estudiosos. A solucáo facsimilar viria sem dúvi-· 
da a restringir o círculo de leitores, entrando ao mesmo tem
po · em contradicáo com os propósitos do programa do Ins
tituto Estadual do Livro. 
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FONTES 

Podemos datar de Francisco Joáo Roscio (1774) as pri
.meiras descricóes de geografia física do Continente do Río 
Grande e de Domingos Alves Branco Muniz Barreto (1778) .. 
as primeiras notícias menos incompletas, com informacóes 
.gerais, sóbre a mesma regiáo. Tratando-se, porém, de infor
macóes oficiais, destinadas ao sigilo das secretarias, que só 
muito mais tarde vieram a lume, e esta última ainda boje 
<le modo muito omisso, num vago resumo de Joaquim Gomes 
de Campos Júnior, outras teriam sido as fontes provávei!: 
<le que se valeu Nicolau Dreys, ao redigir sua Notícia Des
critiva. (V. Francisco Joáo Roscio, Compendio Noticioso do 
Continente do Rio Grande de Sao Pedro até o Distrito do 
Governo de Santa Catarina, extraído dos meus diários, obser
va~óes e notícias, que alcancei nas jornadas que fiz ao dito 
Oontinente nos anos de 1774 e 1775, Cod. 1, 5, 2, 3 da Bi, 
blioteca Nacional, copiado pelo general Joáo Borges Fortes 
-e publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
do Río Grande cLo Sul, Ano 22, III e IV trimestres de 1942, 
n.0 87, p. 29-56; e Domingos Alves Branco Muniz Barreto, 
Obse·rvacoes relativas d Agricultura, Comércio e Navegacáo 
do Río Grande do Sul, no Brasil, Relatório Ms. na Biblio
teca Pública de Lisboa, Cópia no Instituto Histórico e Geo-: 
gráfico Brasileiro, Cat. Exp. Hist. Bras., n.0 12.908, ementa 
publicada no Almanaque Literário e Estatístico do Rio Gran
de ·do Sul, 1902, p. 107-109). 

Como estudo de conjunto, sobre a Capitanía e depois 
Província, até entáo, 1839, achavam-se publicados os Anais 
da Capitanía de S. Pedro, de José Feliciano Fernandes Pi
nheiro ( vol. I : Río, 1819, vol. II : Lisboa, 1822 ) e as Me
mórias Econom.o-Políticas, de António José Goncalves Cha
ves (Rio, 1822-1823). A segunda edicao dos Anais, de Fer
nandes Pinheiro, é de París, 1839. Da contribuicao de via
jantes, convém destacar a obra de Arsene Isabelle, publicada 
-em 18.35; e cabe ainda urna referencia as Notes on Rio de 
.Janeiro, and the Southern Parts of Brazil, de John Luccock, 
ao magro capítulo XIX, da obra de John Mawe e · ao Apercu 
d'un voyage dans Z'intérieur du Brésil, de Saint-Hilaire, na 
separata do Muséum d'Histoire Naturelle, com algumqs pá
. ginas dedicadas ao Rio Grande do Sul. 

Outra fonte provável seria ainda a Corografia Brasílica, de 
Aires de Casal ( 1817), em seu capítulo primeiro, onde se des
creve a Província (v. edicao facsimilar do Instituto Nacional. do 
Livro, Rio, 1945, Tomo I, p. 117-154). Do texto, constam re
ferencias a Humboldt, John Mawe, Bougainville e George 
Anson, Simáo de Vasconcelos, Fernandes Pinheiro, Newton, 
Yan Helmont, Robertson, Saint-Hilaire, Algarotti, Bose, Mary 
·Graham, Douville, Arsene Isabelle, Olway, Allois, Thévenot. 
Os únicos títulos de obras citados expressamente no texto 
.sao : JournaZ of a Voyage to Brazil, and residence there, du
ring . part of the years 1821, 1822, 1823, de Maria Graham 
(Londres, 1824), e o Dicionário Completo de Agricultura, 

·de M. Bose (sic). · ... . 
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No tocante as informa~óes corográficas, a única fonte 
que parece menos duvidosa, diante da coincidencia de al
guns topónimos, é o capítulo da Corogr~fia Brasílica refe
rente ao Rio Grande do Sul. Mas aqu1, como em outros 
casos de aproxima~áo de fontes provaveis, nenhum cotejo 
de texto poderá comprovar alguma influencia de determi
nado autor. Influéncia de orientacáo na pesquisa e método 
parece que apenas podemos apontar a de Alexandre de Hum
boldt que ele mesmo reconhece. Data de 1805-1832 a pu
blica~áo de Voyage aux régions équinoxiales du nouveau 
continent. 

Por mais deficiente que pareca ao leitor o acervo de 
informa~óes contido na obra de Nicolau Dreys, <levemos le
var em conta a escassa documentacao que apresentam os 
autores mais qualificados do mesmo período, em obras con· 
generes. E do cotejo com os mesmos, o que ressalta é .ª 
visáo de conjunto menos incompleta em Dreys, o seu cu1'... 
dado em tracar - e tracar pela primeira vez - um quadro 
organico e de corpo inteiro da Província. 

Em notas de pé de página, acompanhando ·o texto, váo 
as simples anotacóes bio-bibliográficas sobre os nomes de 
autores relacionados acima. 

O MAPA E AS INFORMA<;oES COROGRAFICAS 

O mapa que acompanha a obra, organizado pelo próprio 
Nicolau Dreys, como redu~áo de outra carta maior, de qu~ 
nao há notícia é bastante incompleto e nao corresponde a 
descri~áo mais' desenvolvida que aparece nos dois primeiros 
capítulos. :tle mesmo, a página 16, observa : "O mapa, qu.e 
se ajunta aí, é a reducao livre, e limitada somente aos deh
neamentos normais do mapa em ponto grande, em que con
signara (o Autor) dom suas próprias observa~óe~ as i:r:idaga~óes 
averiguadas que teve ocasiáo de fazer". E ma1s ad1ante, em 
nota : "Enquanto a presente notícia entrega~a-se ao pre~o, 
apareceu a erudita memória do Exm?. Sr. V1sconde de Sao 
Leopoldo, na qual se declara que e~ta:se apro~tando em Pa
rís um mapa corográfico da prov1nc1a do R10 Grande de 
S. Pedro do Sul" . 

Deve tratar-se do mapa organizado por José Pedro Cé
sar sob a orienta~áo do Visconde de Sáo Leopoldo, publi
cado na segunda edicao dos A nais. Os dois primeiros mapas 
do Rio Grande, publicados em obra de viajant:_, o. de Levas
seur ( 1835) e o de Nicolau Dreys ( 1839), sao igualmente 
falhos. O de Levasseur ,que ilustra a obra de Arsene I~a
belle é mais completo em acidentes hidrográficos, mas in
teira~ente omisso quanto a orografia. No mapa que tracou 
de seu punho e foi litografado por H. Lionhard,. ~icolau 
Dreys omite o nome dos afluentes da margem d1re1ta do 
Jacuí e da margem esquerda do Ibicuí, deslocando para a 
margem direita do Ibicuí o Ibirapuitá. O que me~os se .. Po~e 
aceitar, no risco do seu mapa, é a exagerada impoi:tanc1.a 
atribuida a Serra de Babiraquá, a rigor Itababeraqua, ac1-
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dente orográfico secundário, que em Aires do Casal já vem 
citado sob a mesma forma. 

De qualquer modo, o estudo comparativo das informa
~óes corográficas, nos Anais, na Corografia Brasílica e na 
Notícia Descritiva, assegura boa margem de originalidade a 
pesquisa de Nicolau Dreys, conferindo-lhe a obra, em mais 
de um lan~o, o valor da observa~áo direta. Evidentemente 
nao chegou a conhecer o map:;: de José de Saldanha, nem 
os diários das partidas de demarca~áo, e muito menos os 
trabalhos cartográficos dos jesuitas, seja com referencia a 
regiáo missioneira ou a costa do mar. 

Assim, por exemplo, sobre esse mesmo trecho da costa, 
a contar de Laguna para o sul, que tanto o preocupava e 
que dizia conhecer a palmos, desde 1738 levantara urna pri
meira carta o Padre Diogo Soares (v. Arquivo Histórico 
Colonial, Catálogo dos Mapas, n.0 302 : A Vila da Laguna 
e a Barra do Taramandi na Costa do Brazil e A merica Por
tugueza, pelo Padre Díogo Soares S. J., Geogr. Reg. no mes
mo Estado, 1738, O, 315 x O, 235, col., or.; cf. Serafim Leite, 
Diogo Soares, S. J., Matemático, Astrónomo, e Geógrafo de 
Sua Majestade no Estado do Brasil, ed. Brotéria, Lisboa, 
1947). 

No que se refere a hidrografía, <levemos levar em conta 
igualmente que só vinte anos depoís de publicada a Notícia 
Descritiva, come~ou a ser levantada a carta hidrográfica do 
Jacuí, entre Porto Alegre e Río Pardo, trabalho executado 
pelo engenheíro Felipe de Norman, e litografado em Porto 
Alegre, por Guilherme Grote Tex. Só em meados do século 
XIX come~am a aparecer os primeiros trabalhos cartográficos'. 
menos falhos, no Río Grande do Sul, e a obra de Nicolau 
Dreys ainda pertence aquele período inicial de escassa pro
du~áo e levantamentos incompletos. É de 1868 a segunda edi
cáo do compendio corográfico de Eudoro Berlink (v. Com
p~ndio de Ge.ografia da Província do Rio Grande do Sul,. 
Porto Alegre, Tipografia do Rio-Grandense, 1868). 
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tste livro foi composto e ilnpresso nas 
oficinas gráficas da Livraria do Globo S . A .. 
em Porto Alegre, em malo de 1961, para o 
Instituto Estadual do Livro, da Divido de 
Cultura, Secretaria de Educa~Ao e Cultura 
do E:Btado do R. Grande do Sul. Em sua 
composii;áo foram empregados os tipos 10 
Caslon e 8 Opticon de acórdo com o pla
nejamento gráfico de Glénio B la nchetti; 
papel bouffont linha d'llgua, 41,200 k¡s. 
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